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هاي  آموزهارها ب .دهد را تشكيل مياسالم دين قسمت اعظم جوهره  ،هاي اخالقي آموزه
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  قدمهم
تا بدانجا كه پيامبر  ؛هاي اخالقي از جايگاه وااليي در دين اسالم برخوردار است آموزه

ا براي تكميل فضائل من تنه؛ إني بعثت ألتمم مكارم االخالق«: اند فرموده) ص(اكرم
پيامبر اسالم و ائمه اطهار، و پيروان  )52175، ح 16/3: 1387، متقي( ».ام اخالقي مبعوث شده

آنان آينه  اند، بلكه خود هاي اخالقي بوده راستين آموزه جانمروراستين آنان، نه فقط 
 قي، در عين آگاهيكمال به فضائل اخال ن بودن تمام ومزي. اند بودهنيز نماي آن فضائل   تمام

 .شود بزرگان دين اسالم ديده ميبه ظاهر و باطن امور، خصوصيتي است كه در 
اما اين . يكي از نقاط عطف در تاريخ اسالم، مراسم حج در سال دهم هجري است

ر به پيامبر بود كه بنا بر امر الهي، تصميم به باي در طول حيات طي نخستين بار و تنها مرتبه
پس از اين اعالم، . دقت گرفتند با اين همه وسواس و تعليم مناسك حج جاي آوردن و

 .جمع شدندجاي آوردن اعمال حج، ه و ب ايشانري در مدينه جهت همراهي با يجمعيت كث
 و همراهان او را از يمن براي شركت در مراسم حج فرا) ع(، حضرت علي)ص(پيامبر
، الوداع حجةبا عنوان ) ص(ل خدا نظران از اين سفر رسو مورخان و صاحب. خواند مي

اين حج از آن جهت كه . كنند ياد مي حجة الكمال و حجة التمامغ، البال حجةاالسالم، حجة
اما باقي عناوين با دو آيه . ناميده شده است حجة الوداع، رود به شمار مي پيامبرآخرين حج 

بر من نازل شد و از جانب جبرئيل سه بار «: فرمايند پيامبر مي: ذيل از قرآن مناسبت دارد
مور كرد كه در اين محل بمانم و به أو مرا م - او سالم است  - خداوند به من سالم رساند

م و جانشين و پيشواي بعد از من است برادر، قي ،تمام مردم اعالم كنم كه علي بن ابي طالب
از من پيامبري با اين تفاوت كه بعد . او به من مانند نسبت هارون به موسي است كه نسبت

دو  ،پيامبر در طول خطبه. »ختيار شما بعد از خدا و رسولش استانيست و او صاحب 
ك فان لم تفعل فما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من رب« :كردنداين جمله را بيان  مرتبه

نازل  ؛ اي پيامبر، آنچه را از ناحيه پروردگارت به تواسغت رسالته و اهللا يعصمك من النّبلّ
) شر(شد، ابالغ كن و اگر انجام ندهي، اصالً پيغام پروردگار را نرساندي و خدا تو را از 

هنوز از آنجا حركت نكرده بودند كه جبرئيل اين آيه را  )67آيه : مائده(» .مردم نگه دارد
لغَيرِ اللَّه بِه و الْمنْخَنقَةُ و الْموقُوذَةُ  حرِّمت علَيكُم الْميتَةُ و الدم و لَحم الْخنْزيرِ و ما أُهلَّ«: آورد

سموا بِالْأَزالمِ و الْمتَرَديةُ و النَّطيحةُ و ما أَكَلَ السبع إِالَّ ما ذَكَّيتُم و ما ذُبِح علَى النُّصبِ و أَنْ تَستَقْ
ا منْ دينكُم فَال تَخْشَوهم و اخْشَونِ الْيوم أَكْملْت لَكُم دينَكُم و ذلكُم فسقٌ الْيوم يئس الَّذينَ كَفَرُو

مخْمصةٍ غَيرَ متَجانف لإِثْمٍ فَإِنَّ   و رضيت لَكُم الْإِسالم ديناً فَمنِ اضْطُرَّ في  أَتْممت علَيكُم نعمتي
حيمر غَفُور ؛اللَّه و خون و گوشت خوك، و حيواناتي كه به غير نام خدا  مردار، گوشت
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ها كه بر اثر پرت شدن از بلندي  و به زجر كشته شده، و آن ذبح شوند، و حيوانات خفه شده
مانده صيد حيوان  ها كه به ضرب شاخ حيوان ديگري مرده باشند و باقي بميرند، و آن

و حيواناتي كه روي  - ببريد را سر  آن) آن حيوان برسيد و  موقع به ه ب(مگر آنكه  - درنده
قسمت ) همچنين(بر شما حرام شده است و ) همه(شوند،  ذبح مي) ها يا در برابر آن(ها  بت

تمام اين اعمال، فسق  ،آزمايي بخت مخصوصِ هاي تيرِ چوبه  هوسيل  كردن گوشت حيوان به
! ها نترسيد راين، از آنبناب ؛آيين شما، مأيوس شدند) زوال(امروز، كافران از  - و گناه است

امروز، دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام ! من بترسيد) مخالفت(و از 
ها كه در حال گرسنگي،  اما آن - شما پذيرفتم) جاودان(عنوان آيين  نمودم و اسالم را به

هاي  شتمانعي ندارد كه از گو(دستشان به غذاي ديگري نرسد، و متمايل به گناه نباشند، 
اللّه «: فرمود) ص(سول خدار )3آيه : مائده(» .خداوند، آمرزنده و مهربان است) ممنوع بخورند

به . »بر اكمال دين و اتمام نعمت و رضاى خدا به رسالت من و واليت على بعد از من! اكبر
چه در روز عرفه آن سال بر پيامبر نازل  مائده، اگر هاتفاق اكثر مفسران، آيه سوم سور

، در مسير بازگشت از هالحجو ابالغ آيه سوم، در روز هجدهم ذي 67شت، اما نزول آيه گ
اي  پيام خدا در اين مكان از اهميت ويژه ابالغِ .بوده استمحلي به نام غدير خم  در حج،

دهنده آن  شنواي اين پيام و انتقال ،برخوردار است؛ چرا كه حاجياني از بالد مختلف اسالم
نگامي كه از نماز فارغ گشت، از جهاز ه) ص(و اما آن ابالغ چه بود؟ پيامبر. خواهند بود

. شتران، در همان محلي كه به فرمان رسول خدا توسط صحابه آماده شده بود، منبري ساختند
در ضمن . معروف است» خطبه غديريه«كنند كه به  اي مي حضرت شروع به خواندن خطبه

برند و  دهند و باال مي ا در دست خود قرار مير )ع(اين خطبه، حضرت دست حضرت علي
تأكيد اين آيه بر واليت  )1( ».كسي كه من موالي اويم، علي نيز موالي اوست«: فرمايند مي
  .است) ع(علي

غدير و خطبه غديريه از زواياي مختلف تاريخي، كالمي،  هپژوهشگران مختلف به واقع
 هن تحقيقي درخور اين موضوع، از زاوياند، اما تاكنو ادبي، حديثي و تفسيري نگريسته

آوري  در ابتدا شرايط فراهم در اين مقاله،. هاي اخالقي صورت نگرفته است آموزه
 هو سپس شرايط صوري به كار گرفته شده در خطب شود عرضه ميهاي اخالقي  آموزه

و  داده خواهد شدهاي مذكور مؤثر است، شرح  جهت كه در فهم آموزه غديريه را از آن
نيز نهايتاً  .شود پرداخته ميهاي اخالقي مذكور در آن خطبه  سرانجام، به استخراج آموزه

  .باشد نماي فضائل اخالقي مزبور مي تمام هآين ،)ع(عليكه حضرت  داده خواهد شدنشان 
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  هاي اخالقي در خطبه غدير شرايط پيشيني آموزه. 1
ع براي امكان حج تمتّ ،م هجريبه مدينه آمده بودند تا سال ده) ص(از روزي كه پيامبر

بعد از تثبيت اسالم در شبه . مهيا نگرديده بود و تنها سه عمره به جاي آورده بودند ايشان
: سوره حج 27 پي نازل شدن آيه گرويدن مناطق مختلف آن به آيين اسالم و در جزيره و

ه دوري به سوي تو از هر را) تندرو(هاي الغر  و ميانِ مردم نداي حج ده تا پياده بر مركب«
منادياني عازم مدينه و اطراف ، به فرمان آن حضرت .حج كردند پيامبر آهنگ سفرِ» آيند

عده  ،پس از اعالن .دآن شدند تا تصميم حضرت براي آن سفر را به اطالع همگان برسانن
انصار و مهاجرين به  و )ص(مدينه به شهر آمدند تا همراه پيامبر اكرم بسياري از اطراف

شد،  جمعيت افزوده مي رلحظه به لحظه ب ،مدينه تا مكه بين راه در .ي مكه حركت كنندسو
عالمه ( .رسيد) نفرهزار  70روايتي (هزار نفر به  120اي كه شمار جمعيت به حدود  به گونه

كه با لشكري به فرمان پيامبر ) ع(اميرالمؤمنين ،در اين هنگام )150- 1/151: ق.ه1396اميني، 
از يمن  ،اي از طرف پيامبربا دريافت نامه ،ه نجران و يمن سفر كرده بودندب )ص(اكرم

در دو ) ص(اكرم پيامبر ،در ايام حج .بپيوندند ايشاناي عازم مكه شدند تا به همراه با عده
در اولين خطابه . كنند سازي براي جريان غدير را پيشاپيش آغاز مي زمينه ،موقعيت حساس

: كند را بر زبان جاري مي »حديث ثقلين«، ضمن بيان مسائلي ،دگير كه در مني صورت مي
هرگز  ،ك جوييدگذارم كه اگر به آن دو تمس بها در ميان شما باقي مي چيز گران من دو«

 »خيف« و دومين خطابه در مسجد. »يعني اهل بيتم ،كتاب خدا و عترتم :شويد گمراه نمي
ض مسئله خالفت متعرّ ،ضمن بيان مطالبي وي. گيرد انجام مي اروز سوم توقف در من در

) ص(رفت پيامبر با اينكه انتظار مي  .دوباره حديث ثقلين را بر زبان جاري ساختند شدند و
دستور  ،بالفاصله پس از اتمام حج ،مدتي در مكه بمانند ،حج خود در اولين و آخرين سفرِ

به  )ص(ول خدارس چون موكبِ ،نزديك ظهر روز هجدهم ذي الحجه. بازگشت دادند
 » جحفه«كه در سه ميلى ) محل جدا شدن راه شام و عراق و يمن و مدينه(خم  غدير همنطق

به ناگاه مسير خود را به سمت راست جاده تغيير داده و ) ص(نزديك شد، پيغمبر ،قرار دارد
دستور  )2(».خدا را اجابت كنيد كه من پيام آور خدايم هكننداي مردم، دعوت« :فرمودند

قف به همراهان داده شد و مهلت دادند تا جلورفتگان بازگشته و عقب افتادگان نيز تو
و  )ص(پيامبر )چهارشنبه دوشنبه تا(محلي بسيار مناسب براي برنامه سه روزه  ،غدير .برسند

نگاهى به سمت راست و چپ  ،)ص(پيامبر اكرم. ايراد خطبه براي آن جمعيت انبوه بود
سپس سخنرانى . د تا همه مردم در مقابل منبر اجتماع كنندد و منتظر شدنكردنجمعيت 

كه به مدت يك ساعت  تاريخى و آخرين خطابه رسمى خود را براى جهانيان آغاز كردند
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) ع(و امير المؤمنين ايشانبا پايان يافتن خطابه پيامبر اكرم، مردم به سوى . به طول انجاميد
  .گفتند دادند و تبريك و تهنيت مى مىهجوم آوردند و با ايشان به عنوان بيعت دست 

  غدير هخطب ايراد شرايط صوري. 2
نظر رسول و نيز در فهم  وردم هشرايط ظاهري اداي اين خطبه در فهم كليت برنام

  :اين موارد هاز جمل. هاي اخالقي مطرح شده در آن خطبه، مؤثر است آموزه
اي «: شوند كه مي قرآن هيادآور اين آي ،حضرت ؛رسول به تقواست هتوصي )الف

پروا كنيد، و  ،از خدا آن گونه كه حقّ پروا كردن از او است! ايد كساني كه ايمان آورده
اي  پيامبر به گونه )102آيه : عمرانآل(» .باشيد ]فرمان او[مگر در حالي كه تسليم  ؛نميريد

و  كند مي ،ظريف به مخاطبان خويش توصيه به تقوا در اين امر خطيري كه پيش روست
بنگرد كه براى فرداى  البتّه بايست هر كس«: هدد آنان را در عين حال از مخالفت انذار مي

ناسازى با على بپرهيزيد؛  و از )18آيه : حشر( پس تقوا پيشه كنيد. خويش چه پيش فرستاده
 .»و همانا خداوند بر كردارتان آگاه است. لغزد هايتان پس از استوارى در كه گام امباد

حشر، عبارتي  ههجدهم از سور هآي در حين اداي خطبه، در ميان دو پاره پياپي ازپيامبر 
دهد كه در اينجا رخدادي  اين نشان مي. دهنده از خويشتن اضافه كرده است معترضه و بيم

آن وفادار نمانند، از  عظيم در حال وقوع است كه اگر مسلمانان تقوي پيشه نكنند و به پيامِ
  .شدور خواهند عظمت و عمق اسالم د

قرآن كه مطالب  هآي پيامبر همانند: مشحون از استفهام انكاري است ،اداي خطبه) ب
آياتي  ؛گيرد كار ميه اين طريق را در خطبه ب كند، بيان ميبه شيوه استفهام انكاري  ه راحقّ

ه ايد شما را بيهوده آفريديم و اينكه شما به سوي ما باز گرداند آيا خيال كرده«: همانند
يكي در  وجود دارد؛ دو مورد استفهام انكاري ،قرآن هدر اين آي )115آيه : مؤمنون(» .شويد نمي

سرشار از تحذير است، و  ،اين گونه بيان. باب آفرينش انسان و ديگري در باب معاد
هاي ذهني  همان ذهنيات و پنداشته هن اينكه امت پيامبر ممكن است در آينده بر پايمتضم

جاهلي خود عمل كنند و از تعاليم دين اسالم و  همطابق ميراث فكري دورخويش و نيز 
  .دستورات پيامبر دور گردند

 براياستفاده شده است، » معاشر الناس«در اين خطبه، در موارد متعدد از عبارت  )ج
آدم را با ، اغواگر به راستي كه شيطانِ! اي جمعيت متراكم انساني! هان مردمان«: نمونه

هايتان  گام هايتان نابود و مبادا شما به علي رشك ورزيد كه كرده ،هشت راندهرشك از ب
 .»لغزان خواهد شد
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 5آيه : فاطر( »آدم يا بني«و » يا ايها الناس« نظيرِ ؛در قرآن نيز عبارات متعددي است )د 
دهد كه  خطابات نشان مياين . عام بودن دعوت قرآن است هدهند كه نشان )6آيه : حج/ 3،

است و  انطب پيامبر، كل جمعيت حاضر است و اينكه پيام اين واقعه براي تمام مسلمانمخا
خواهد  دهد و مي گويا پيامبر، امت اسالم را از تفرقه پرهيز مي. اي از خواص آنان نه عده

حتي فراتر از اين، خطاب . اين خطبه كه شخص امير است، واحد بمانند هآنان حول عصار
اين : معنايي بيش از اين نيز هست نِگيرند، متضم رت به كار ميكه حض» معاشر الناس«

امر كه واليت اميرمؤمنان، و اساساً واليت، خاص اسالم نيست، و بلكه براي تمام 
  .هاست انسان
 كردند؛ مي بيان تشان رااعنوان متكلم الوحده اظهار  به، غالباً حضرت ،در اين خطبه) ه

بيانات خود را  ،پاسخ بوده و بر همين اساس ا پرسش وهمراه ب ايشانسخنراني يك ساعته 
 :حضرت منتظر پاسخ مردم الناس، كيست سزاوارتر از شما به شما؟ ايها« :دهند ادامه مي

به جاهليت ، آيا اگر من بميرم يا كشته شوم«: دهند بعد پيامبر ادامه مي .»!اهللا و رسوله :قالوا«
  )همان(» .كنيد؟ گرد مي عقب
 )همان(: نمونه براي ؛اند يا تلقين بيان نموده را به شيوه القا تذكرات خود، مبرگاهي پيا )ر

   »....كنيم و به آن راضي هستيم و  ما سخن تو را شنيديم و اطاعت مي«
انتشار آن در همه  بر گويا اين پيام از اهميت بارزي برخوردار بوده كه حضرت )ز
 )3(.أكيد داشتندها، تا برپايي روز قيامت، ت مكان ها و زمان

  اصول اخالقي در اسالم. 3
هايي است كه مبتني بر نوع نگاه اسالم نسبت به انسان  نظام اخالقي اسالم داراي ويژگي

  .و به ويژه رابطه انسان با خداست
  جايگاه انسان در اسالم. 1.3

هاي انسان از ديدگاه اسالم و بنابر آيات قرآن، آن است كه انسان،  از جمله ارزش
ظرفيت علمي او از تمام  )8- 14: 1385مطهري، ) (30آيه : بقره(نشين خدا در زمين است جا

زيرا خداوند اسماء الهي را به آدم آموخت تا به همه  )31- 33آيه : همان(مخلوقات بيشتر است؛ 
انسان داراي فطرت خداجو و خداآشنا بوده و در عمقِ وجدانش به . حقايق معرفت يابد
كه از فطرت خويش منحرف شده باشند،  تنها كساني  )172آيه : اعراف(. دخداوند آگاهي دار

در سرشت انسان عالوه بر عناصر مادي، عناصر ملكوتي و الهي . كنند وجود او را انكار مي
مند است، زيرا او  آفرينش انسان، تصادفي نيست، بلكه هدف )7- 9آيه : سجده(. نيز وجود دارد

. انسان داراي شخصيتي مستقل و آزاد و مختار است )122يه آ: طه(. برگزيده خداوند است
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انتخاب  دار خداست و مسئوليت دارد كه زمين را آباد كرده و با او امانت )72آيه : احزاب(
انسان از يك كرامت و شرافت ذاتي . خود، يكي از دو راه سعادت و شقاوت را اختيار كند

انسان  )70آيه : اسراء(. قات برتري داده استخدا او را بر بسياري از مخلو. برخوردار است
. كند باشد، يعني به حكمِ فطرت، نيك و بد اخالقي را درك مي داراي وجدان اخالقي مي

گيرد، تنها وقتي به ذات الهي بپيوندد، آرام  انسان جز با ياد خدا آرام نمي )8- 9آيه : شمس(
خدا  )29آيه : بقره(. و در تسخير اوستهمه چيز براي او آفريده شده  )28آيه : رعد(. گيرد مي

انسان،   رو، وظيفه از اين. انسان را آفريد كه تنها خدا را پرستش كرده و فرمان او را بپذيرد
رسد كه تسليم محض  انسان، تنها وقتي به خودشناسي مي )56آيه : ذاريات(. اطاعت امر خداست

هاي مادي  داراي اميال و اهداف و آرمانانسان، تنها  )19آيه : حشر(. پروردگار خود شده باشد
هاي متعالي و الهي است كه محرك او براي حركت به سوي  نيست، بلكه داراي آرمان
  )27- 28آيه : فجر(. رضاي آفريدگار هستند

ها را به فعليت  بنابر آيات قرآن، انسان، تمام كماالت را بالقوه در خود داشته و بايد آن
ايمان، سرچشمه تقوا و . يت و كمال نيز ايمان به خداوند استشرط اول اين فعل. برساند

هاي اخالقي را  نيز ارزش )8و7آيه : شمس(قرآن  )16: 1385مطهري، (. عمل صالح و اخالقي است
شود به اينكه نتيجه  برگرفته از فطرت دروني انسان دانسته است كه همين امر منجر مي

البته اين . طور تكويني و فطري نهاده شده است  بهبگيريم كه قوانين اخالقي، در نفس انسان 
قانون اخالقي كلي كه در طبيعت و فطرت انساني ما نهفته است، به تنهايي براي اخالقي 

از اين . اندوزي هدايت نمود زيستن كافي نيست، بلكه بايستي آن را پرورش داده و با علم
انگيزد تا نفوس اخالقي  را بر ميرو، خداوند در ميان مردم، نفوس ممتاز و كمال يافته 

كننده و  بايست وحي را تكميل بر اين اساس مي. ها را هدايت نموده و بيدار سازند انسان
بنابراين، انسان براي اخالقي زيستن، بايد هم به . كننده نور فطري انسان دانست تقويت

لي اخالق كه در شناسايي نظري و عقلي مفاهيم و اصول اخالقي بپردازد و هم به جنبه عم
  )12- 1/13: 1377نراقي، (. وحي الهي ذكر شده است، توجه نمايد

برخي هر . ترين پرسش، مالك فعل اخالقي است در رابطه با جنبه نظري اخالق، مهم
فالطون خير را مالك و معيار فعل ا. دانند عملي را كه به خير ديگران انجام گيرد، خير مي

 نيزقدما و متكلّمان اسالمى . همان زيبائى معقول است ،خيراخالقى دانسته و منظور او از 
 فهمد كه راستى ذاتاً هر كسى مى عقلِ مثالً، حسن ذاتى دارد ،اند كارهاى اخالقى گفته

، اند بعضى ديگر معيار اخالق را عقل دانسته .بد و زشت است خوب و زيباست و دروغ ذاتاً
برخي معتقدند . مبدأ شهوت و غضب و واهمهيعنى از مبدأ عقل سرچشمه گرفته است نه از 

به حكم حس تكليف انجام شود نه از روى تمايالت يا  آن است كه صرفاً ،كه فعل اخالقى
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گيرد و وجدان همان است كه در فطرت هر  وجدان سرچشمه مى هتكليف از ناحي. عادت
ارد كه به صورت بالقوه وجود د ،وجدان اخالقىدر اخالق اسالمي، . كس وجود دارد

بنابراين، اخالق اسالمي شامل هر سه . بايستي با كسب و پرورش فضايل به فعليت برسند
معيار عمل اخالقي كه از سوي متفكران علم اخالقي گفته شده است، يعني انگيزه، نتيجه و 

طبق اصول اخالقي . و فعل اخالقى در واقع هر سه عامل را در بر دارد شود خود فعل مي
نيت به خودى خود اگر همراه بديهي است كه  لكن ،به نيات بستگى دارد اعمال اسالم،

توان آن را خوب يا بد و اخالقى يا  و نمى كافي نبوده ،عمل و عزم و تصميم بر فعل نباشد
بايد گفت نبايستي آن را با محاسبات مادي  فعل نيز در مورد نتيجه. ضد اخالقى ناميد

، فعلي اخالقي و خير محسوب القى اگر رضاى خداوند باشدفعل اخ هنتيجبرآورد كرد، بلكه 
  )14- 15همان، (. مي شود

هاي اخالقي در انسان نيز غالباً هواي نفس، دنيادوستي و  عوامل كلي عدم تحقق ارزش
طور به. شود هواي نفس موجب ضعف و عدم تحقق ايمان مي. شيطان خوانده شده است

ن، تنها به ارضاي غرايض خود توجه نمايد و به كلي، مالك هواي نفس آن است كه انسا
انسان براي اينكه به حقايقي كه بدان علم يافته، . گر خود، عمل ننمايد توجهات عقل حساب

ايمان بياورد، بايستي ابتدا خود را از هواي نفساني و ارضاي پياپي و ممتد نيازهاي آن 
ه نوع ارتباط روحي و قلبي انسان با در مورد دنيا نيز بايد گفت كه موضوع مربوط ب. برهاند
  .دنياست

  ساختار نظام اخالق اسالمي. 2.3
انگاري و خودگرايي است؛ به اين معني كه  هاي اخالق اسالمي، غايت از جمله ويژگي

با . هدف در اين نظام اخالقي، رسيدن عامل اخالقي به كمال مطلوب و سعادت جاودان است
اين غايت اخالقي، همان قرب الهي و آرام گرفتن در جوار  توجه به جايگاه انسان در اسالم،

راه رسيدن به اين كمال و غايت جاودان نيز توجه به گرايشات متعالي . درگاه اوست
. است ...داري، وفاي به عهد و دوستي، ايثار، امانت موجود در سرشت آدمي همچون نوع

هاي اخالقي، همان  لت و ديگر ارزشدر واقع، راستي و درستي و عدا )91- 92: 1379شيرواني، (
براي نيل به مقصد و غايت، . غايت و مقصد طبيعت از نظر كمال و مصلحت نوع هستند

خداوند از طريق عمل اختياري، عالقه به بعضي از امور را در نفس همه پديد آورده و به 
. است سبب آن عالقه، يك سلسله بايدها و نبايدها به صورت احكام اخالقي صادر كرده

  )7/ 1: 1377نراقي، (
انگاري اسالمي، اين غايت، همان كمال انساني است كه با انجام اعمال  بر اساس غايت

بنا بر يك تعريف، كمال انسان، همان تعادل و توازن . يابد مالئم نفس متعالي تحقق مي
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اي شود كه تنها به پرورش و فعليت يكي از قو يعني انسان وقتي كامل مي. قواي اوست
نفساني و متعالي خود اقدام نكند، بلكه همه استعدادهاي ذاتي خود را به طور متوازن پرورش 

تالش او براي رضايت مخلوقات،  )33: 1383مطهري، (. داده و به فعليت و تكامل برساند
هدف او هم تكامل فردي و هم كمك به . برگرفته از تالش او براي رضايت خداست

  )77: 1385مطهري، (. ه سوي غايت حق استها ب تكامل ديگر انسان
نگر است، يعني معيار نيك  هاي ديگر نظامِ اخالقي اسالم، آن است كه قاعده از ويژگي

اين قواعد كلي، خود از دو منبعِ وحي و . سري قواعد بنيادين است و بد در آن مبتني بر يك
. ، عقالني و وحياني استرو، بايد گفت نظام اخالقي اسالم گيرند، از اين عقل سرچشمه مي

طور  خواهد نيروي ادراكي انسان به  همچنين نظام اخالقي اسالم، شهودگراست، يعني مي
بنيان اخالقي اسالم بر اين  )93: 1379شيرواني، (. بديهي و شهودي، خوبي و بدي امور را در يابد

آن پيش فرض مبتني است كه انسان، موجودي مختار است كه براي دست يافتن به 
مطلوب نهايي، زيست اخالقي داشته و هر آنچه در اين زندگي اخالقي انجام دهد، در 

  .اش مؤثر خواهد بود يابي به هدف نهايي دست
  ايمان و نقش آن در عمل اخالقي. 3.3

توانيم در كارها انگيزه الهي  بنابر نظام اخالقي اسالم، وقتي به خدا ايمان داشته باشيم، مي
در واقع، بدون ايمان، عمل انسان فاقد ارزش . اي رضاي خدا انجام دهيمداشته و آن را بر

از اين رو، بنيان ارزش اخالقي، همان ايمان به خدا و ديگر اصول اوليه اسالم . اخالقي است
بر اين اساس، نظام اخالقي اسالم با نظام عقيدتي آن درهم تنيده شده . همچون معاد است

مل نيك و صالح از شروط اوليه سعادت انساني برشمرده در قرآن، ايمان و سپس ع. است
آموزي براي رسيدن به يقين عقلي و قلبي  زدايي، علم راه تحصيل ايمان نيز غفلت. شده است

. ستيزي از هر آنچه كه مانع تأثير علم در افزودن ايمان است نسبت به حقايق اسالمي و تعلق
ها آن را  علم داشتند، به سبب برخي دلبستگي براي نمونه، بسياري با اينكه به حقيقت قرآن

علم به  )16: 1385مطهري، (به گفته شهيد مطهري،  )همان(. آوردند منكر شده و بدان ايمان نمي
وسيله ايمان، از صورت يك ابزار ناروا در دست نفس اماره، خارج شده و به صورت يك 

  .آيد ابزار مفيد براي تكامل روح در مي
بيني نسبت به جهان و خلقت،  شامل بهجت و انبساط روح و خوشآثار ايمان نيز 

. روشندلي، اميدواري و آرامش خاطر به سبب اميد براي وصول به سعادت جاودان است
مطهري، (. ها مؤثر است ها و كاهش ناراحتي همچنين ايمان در روابط اجتماعي با انسان

  )39-  47: الف1385
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توكل بر خدا، تفويض يعني واگذاري : توار استبه طور كلي، ايمان بر چهار اصل اس
از  )63: 1382نيا، الهامي(. امور به خدا، تسليم در برابر فرمان خدا و رضايت به قضاي الهي

هاي توكل بر خداوند آن است كه وقتي انسان داراي توكل شد، براي كسي جز خدا  نشانه
ترسد و چشمِ طمع به كسي جز خدا  كند، جز به خدا اميد ندارد و از غير خدا نمي كاري نمي

ان تنصروا «شهيد مطهري در معناي توكل در قرآن به آيه  )338/ 78: ق.ه1403بحاراالنوار، (. ندارد
داند، يعني خدا به طور  اشاره كرده و آن را معناي واقعي توكل مي )7آيه : محمد(» اهللا ينصركم

ياري . كند ا را ياري كند، او را ياري ميكند، بلكه اگر خد مطلق، انسانِ متوكل را ياري نمي
ايشان اركان توكل را  )29: 1390مطهري، (. خدا همان ياري بندگان خدا و ياري دين خداست

داشتن آرمان و هدف مقدس، تالش در راه تحقق اين آرمان مقدس و الهي و خلوص نيت 
  .كند در اين راه ذكر مي

برخي تنها در مواردي كه به نفعشان : اند ستهها بر سه د از نظر تسليم خدا بودن، انسان
دسته دوم، كساني هستند كه هر آنچه اراده خدا  )150آيه : نساء(. شوند است، تسليم امر خدا مي

دسته سوم بر ديگران . كارانند اينان درست. دهند باشد، را پذيرفته و بر اراده خود ترجيح مي
تمام . اي ندارند را جز آنچه خدا اراده كند، ارادهاند؛ زي ارجحيت داشته و مقرّبان درگاه الهي

آثار اين تسليم و رضا نيز شامل استجابت  )62: 1389نيا، الهامي(. وجودشان غرق محبت خداست
يابي به پاداش الهي، تحصيل رضاي الهي و آرامش جسمي  نيازي از غير خدا، دست دعا، بي

  .و روحي است
يكي به دليل اختالف ايشان در : دو امر است تفاوت در ايمان مؤمنان نيز به سببِ

معرفت خدا و محبت دنياست؛ زيرا معرفت بيشتر مردم نسبت به خدا در حد شناخت 
اما اهل معرفت به تدبر در امور و . اوصاف اوست؛ بدون اينكه به حقيقت آن پي ببرند

هر يك همچون كشند كه  هاي پنهاني را بيرون مي مخلوقات او پرداخته و از آن، حكمت
. نوري، تاريكي جهل را از بين برده و راهنمايي براي مسير كمال انساني و قرب الهي است

برخي خدا را به سبب . دومين دليل هم به خاطرِ داليل محبت آنان نسبت به خداست
لكن اهل . گردند احسانش دوست دارند، از اين رو اگر احسان قطع شود، از دوستي او بر مي

ا را براي خود او و به سبب كمال و جمال و عظمت او دوست دارند و از اين معرفت، خد
هاي اين دوستي نيز دوستي لقاء  نشانه. شود ها دگرگون نمي ها دوستي آن رو، با تغيير نعمت

الهي و پذيرش رضاي او و ارجحيت آن بر رضاي خود و عدم غفلت از ياد خدا، بسنده 
  )215/ 3: 1377نراقي، (. فقت با بندگان خداستكردن به خواست الهي و دوستي و ش

. كندشهيد مطهري در مورد رضاي الهي، به دو نوع رضاي فكري و قلبي اشاره مي
رضاي فكري يعني انسان با خود بينديشد كه عالم را خدا آفريده و به نحو احسن خلق كرده 
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انسان اگر شيفته . ستاما رضاي قلبي، تابع منطق و فكر نيست، بلكه تابع احساسات ا. است
بيند و  خداوند باشد، آنچه از سوي معشوق باشد، او را جذب كرده و جز آن را خوب نمي

شرط رسيدن به اين مقام رضا نيز همان رضاي خدا از انسان  )103و  99: 1390مطهري، (. داند نمي
  )19آيه : مائده(» .رضي اهللا عنهم و رضوا عنه«: است

  غدير  خطبه هاي اخالقي در آموزه. 4
نقل از پيامبر . هاست ترين اهداف دين، تربيت اخالقى انسان مهم زيكى اذكر شد كه 

ترين  كامل«و  )4(»نصف دين است ،نيك اخالقِ«و نيز  »خلق نيكو است ،اسالم«شده كه 
راهنماى انسان  ،علم اخالق )5(».كسي است كه اخالقش نيكوتر باشد ،مؤمنان از نظر ايمان

نياز از راهنمايى اخالقى  اگر انسان بى. در مسير كمال هستندانسان راهنمايان  ،اءاست و انبي
اخالق اگر كل دين رو،  از اين. بزرگ انبياء هدايت اخالقى مردم نبود بود، يكى از اهداف

  .محوري آن است اساسي و بخشِ ،نباشد
م اخالقي اسالم، اصول كلي اخالق اسالمي، اساس امر اخالقي در نظاتوجه به بيان  با 

در واقع، هدف و غايت اخالق نيز همان تكامل وجودي . خدا با انسان است  مبتني بر رابطه
رو، خطبه غدير با سپاس و ستايش خداوند آغاز  از اين. و به تعبيري قرب الهي است

تر نيز ذكر شد، معرفت به حق و شناخت و شناساندن او و  اساسي كه پيش  نكته. گردد مي
ايمان، خود . شود سوي او بود كه خود، مبنايي يقيني براي ايمان محسوب مي به  هدايت

پيامبر . شود مبناي عمل اخالقي است كه بدون آن، هيچ عملي اخالقي و نيك محسوب نمي
در خطبه غدير، پس از حمد و ثناي الهي، به توصيف اوصاف الهي و دعوت به معرفت 

مردم با   چه در اين عبارات، مهم است، اهميت رابطهآن )6(.پردازد حقيقي نسبت به حق مي
از جمله اينكه پيامبر با انذار مردم و دعوت . آفريدگارِ خويش و توجه به اخالق الهي است

ها را به غايت اخالقي كه  به برپايي اصول حقيقي اسالم همچون تقوا و عمل صالح، آن
به اين نكته كه اگر به اين  همچنين توجه. همان سعادت ابدي است، دعوت مي فرمايد

حقيقت و معارف ذكر شده ايمان نياورند، به چه مصائبي گرفتار خواهند شد و از سعادت و 
از جمله آثارِ يك زندگي اخالقي نيز همان ياري شدن از . خير ابدي محروم خواهند شد

 )7(.يافتگي و قرب درگاه اوست كه خود، انگيزه عمل اخالقي است سوي خداوند و هدايت
الهي و  شود كه امر اخالقي از منظر فرد مؤمن، رضاي در اين خطبه بر اين امر تأكيد مي

مالك پذيرش فرمان الهي و تسليم شدن در برابر او نيز در اين  )8(.تسليم او شدن است
اين . خطبه، ايمان به خدا و رسولش و نيز پذيرش واليت امام علي به عنوان ولي حق است

دهند كه كسي كه  پيامبر تذكر مي )9(.شود براي رضايت الهي محسوب ميامر، خود راهي 
به فرمان و رضاي الهي تسليم نشود، در مسير وارونه تكامل، يعني جهالت و شك به سر 
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ايشان به اين نكته اساسي اشاره  )10(.خواهد برد كه سرانجام آن دوزخ و سرگرداني است
عين اختيار انسان براي پذيرش يا عدم پذيرش حق  كنند كه تسليمِ فرمان الهي بودن، در مي

از اين . فرض هر عمل خير و صالحي است اختيار، خود پيش. پس از معرفت بدان است
كنند كه هر كس هدايت ايشان را بپذيرد، به خير خويش عمل  روي، ايشان تأكيد مي

ر واقع، بيعت با د. كرده و پذيرفته و آنكه گمراه شود، نيز به زيان خود گمراه شده است
، همان بيعت با خداوند است كه تنها كساني كه به مقام رضاي الهي رسيده باشند، با )ع(علي

  )11(.كنند او بيعت مي
ق و اولين ركن اساسي جوهره اخال ،احتراز از رذايل ك به فضايل وتمسطور كلي،   به
  داي اين خطبه، آموزهبراي نمونه در ابت. است دمشهو كامالًغدير   است كه در خطبهآن 

عبوديت بنده در مقابل گردد؛  انسان در مقابل خداوند اظهار مي» خضوع و بندگي«اخالقي 
اكنون بر بندگي خويش در « )12(:دهد پيامبر گواهي مي در آنجا كهربوبيت حضرت حق 
خود را در آنچه به   دهم و وظيفه كنم و به پروردگاري او گواهي مي محضر وي اقرار مي

گر فرود آيد  دهم؛ مباد كه با سرننهادنم، از سوي او عذابي سركوب ن وحي شده، انجام ميم
اش  اش بسيار و دوستيكه احدي را ياراي پس راندن آن از من نباشد، هر چند كارداني

خالص باشد؛ چرا كه معبودي جز او نيست، اوست كه مرا آگاهي داد كه اگر آنچه بر من 
ام، و خداوند تبارك و تعالي،  رسالتش را انجام نداده  سانم، وظيفهنازل كرده، به مردم نر

  .»ايمني از آزار مردم را برايم تضمين كرده و البته كه او بسنده و بخشنده است
ابالغ توان از اين خطبه برداشت نمود، اين است كه  اخالقي كه مي  دومين آموزه

داران خداوند در  آنان امانت« :گيرد شدت و قوت بايستي انجاماظهار حقايق به  و حقيقت
 ام را وظيفه. خود را ادا كردم   هشدار كه من وظيفه. اند حاكمان او در زمين ميان آفريدگان و

و  خدا بود بدانيد كه اين سخنِ. هشدار كه روشن نمودم. ابالغ كردم و به گوش شما رساندم
خوانده  »اميرالمؤمنين« بايدهرگز به جز اين برادرم، كسى ن .من از سوى او سخن گفتم

  )13(».نباشد هشدار كه پس از من، امارت مؤمنان براى كسى جز او روا. شود
غدير، سپاس ازحضرت ربوبي است كه در مطلعِ اين خطبه   اخالقي خطبه  سومين آموزه
با حمد  گردد و صفات جماليه خداوند آغاز مي سپاس و خطبه با حمد وآمده است؛ زيرا 

سپاس خدايي راست كه به توحيد خود در اوج است و در « )14(يابد پايان مييز خداوند ن
مند و در اركان قلمروي خود، عظيم  اش در نزديكي خلق است و در سلطنتش شكوه يگانگي

است و در حالي كه خود در جايگاهش است، او را به همه چيز احاطه دانش است و به 
شونده و   اي است همواره ستايش ستوده. ه استقدرت و برهان خود بر تمام بندگان چير

  ».همواره سربلند و پيوسته آغازگر است و بازآورنده و همه امور را بازگشت به وي است
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 ،تحمل مصائب ناشي از آن صفات شجاعت در اظهار حق واخالقي،   چهارمين آموزه
ك به تقوا تمس، دل عالمانقياد تام به امام همام عا سر سپردگي و ،الهي تسليم در برابر قضاء

  .اسالمي است هاي اخالق ترين آموزه علم به عنوان محوري و
ياور دين خدا و  ،علىاين نكته است كه  پنجمين رويكرد اخالقي اين خطبه اشاره به 

دست خود  شده به رسول اوست و هم او پرهيزكار، پاكيزه و رهنماى ارشاد از  كننده دفاع
ش در ميان شما برترين جانشينان و ا ن پيامبران، جانشينپيامبرتان برتري« :ستخدا

نسل  اند و فرزندان من از پيامبران از نسل آنان فرزندانِ. برترين اوصيايند ،فرزندانش
  )15(.اميرالمؤمنين

با «: كند ششمين مورد اخالقي قابل تأمل در خطبه غدير آن است كه پيامبر تأكيد مي
پذيرد مگر رستگار پرهيزكار و به او  را نمى اش ستىستيزد مگر شقى و سرپر على نمى

او نازل شده   درباره »والعصر«  خدا سوگند سوره آاليش و به دار بى گرود مگر ايمان نمى
مگر على  .مهرورز، به زمان سوگند كه انسان در زيان است مهرِهمه به نام خداوند «: است

  )16(».تآورده و به درستى و شكيبايى آراسته اس كه ايمان
هاي اين  هفتمين آموزه اخالقي، حذر و پرهيز از صفات رذيله است كه در قالب آموزه

مخالفت ، نه قصور تقصير و ،عناد :مثلاي  صفات رذيله. گردد خطبه به شنوندگان منتقل مي
حقوق  و تضييع غضب، ظلم، گناه دائم، پرهيز از اظهار قبول حق و اداء، خيانت ،با حق
  .اين خطبه بدان اشاره شده استكه در  ديگران

  غدير  در خطبه سياسيهاي  آموزه. 5
اگر دين اسالم همچنان كه از . هاي سياسي اسالم بسيار گسترده و فراگير است آموزه

سياسي همانند   آيد، ديني كامل و همه وجهي است، بنابراين در حوزه آيات و روايات بر مي
ليف فردي نيز داراي احكام و دستورات خاصي هاي اخالقي، معرفتي، آخرتي و تكا حوزه

  .دهي امور اجتماعي و سياسي مسلمانان بپردازد است كه توانسته است به سامان
عنوان رهبران جامعه انساني كه از سوي خداوند برگزيده  پيامبران الهي را به ،قرآن كريم

ن مبشرين ياهللا النبي  ة فبعثكان الناس امة واحد«: فرمايد چه مي چنان. نمايد اند، معرفي مي شده
مردم  )213آيه : بقره(؛ و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه

گروه واحدي بودند، خدا رسوالن را فرستاد كه نيكان را بشارت دهند و بدان را بترسانند و 
فرما  در موارد نزاع مردم حكمها كتابي به راستي فرستاد تا تنها دين خدا به عدالت  با آن
 ،مهم است - من كنت مواله فهذا علي مواله  - » حديث غدير«آنچه كه درباره . »باشد

ه واليت و امامت پس از رسول اكرم است؟ اين حديثي كه ئلآيا چيزي جز مس چيست؟
ا اند، به اين نكته اشاره دارد كه فلسفه ارسال رسل ب نقل كرده به تواتر اهل سنت و شيعه
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همواره بايد در ميان امت اسالمي كسي باشد كه از سوي خدا . يابد اصل امامت تداوم مي
راهنمايي بشر را بر عهده گرفته باشد و اين امر چنان بزرگ است كه عدم ابالغ آن از 

 برد و سال رسالتش را از بين مي 23فرساي  هاي طاقت تمام تالش ،سوي رسول اعظم الهي
ه واليت و امامت حضرت علي را ابالغ ئلمس ،بزرگ كاروانيان حجلذا آن حضرت در جمع 
 .گردد آيه اكمال دين نازل مي ،مي نمايد و پس از آن

توان به  ون متعددي بود كه ميئعالوه بر جايگاه تكويني داراي ش )ص(رسول اكرم
  :ردموارد زير اشاره ك

  هييان احكام و دستورات البـ 
  امنصب قضـ 
 نرياست عامه مسلميـ 

تا فلسفه ارسال رسل با  گردد ون به امام منتقل ميشئاين  ،شيعه معتقد است پس از پيامبر
كند، بلكه به معني  ا نميتفله امامت به رياست عامه اكئرو مس از اين. اصل امامت تداوم يابد
  .ستمرجع ديني مطرح ا

و  ترين آن است غدير، شاخص  سازي است كه خطبه غدير، مجموعه وقايع سرنوشت
آن، واليت   اين خطبه است كه نتيجه  چكيده» من كنت مواله فَهذا علي مواله«جمله 

غدير داراي فرازهاي بسياري است كه هر كدام از اين   است؛ اما خطبه) ع(حضرت علي
يكي از اين فرازها فرازي است كه . اند فرازها دنيايي از معارف الهي را در خود جاي داده

عنوان يك اتمام   بيعت را مطرح فرمودند كه اين عهد الهي به در آن) ص(رسول خدا
براي مردم تمام اعصار است؛ زيرا بيعت داراي ) ع(معصومين  واليت ائمه  حجت درباره

كردند و در اسالم نيز  هاي گذشته نيز با رسوالن خود بيعت مي تاريخي است و امت  سابقه
هاي صدر  دوم و ساير بيعت  اول، عقبه  عقبه هاي متعددي مطرح بوده است، مانند بيعت بيعت
دانستند بيعت، يك عهد الهي است  خوبي مي تاريخي، مردم به   لذا با وجود اين سابقه. اسالم

) ع(غدير، يك اتمام حجت الهي براي واليت ائمه معصومين  شدن آن در خطبه و مطرح
ار مهم است؛ اما آنچه درباره بنابراين، بيعت خطبه غدير از باب اتمام حجت بودن بسي. است

خود بيعت مطرح است، اين است كه بيعت موجب مشروعيت بخشيدن به حكومت 
بنابراين، بيعت خطبه غدير نيز نقش . شود شود، بلكه تنها باعث ايجاد قدرت اجرايي مي نمي

داشتن مردم در سياست و حكومت، اما نه از باب مشروعيت بخشيدن، بلكه از باب ايجاد 
  .است) ع(اجرايي براي ائمه معصومين قدرت

تعلق گرفته ) ع(شود كه امر الهي به امامت حضرت علي با بررسي آيه ابالغ روشن مي
را مطرح فرمودند و از ) ع(در پايان خطبه، بيعت با واليت حضرت علي) ص(پيامبر. است
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امر فرموده سازد؛ مگر اينكه خداوند  هيچ سخني را بر زبان جاري نمي) ص(آنجا كه پيامبر
باشند، لذا امر به بيعت همان طور كه در خود خطبه هم تصريح شده است، به امر خداوند 

؛ پيامبر از روي هوي »و ما ينطق عنِ الهوي«: فرمايد متعال هست؛ زيرا خداوند در قرآن مي
شما ؛ قرآن و آنچه را كه از احكام براي » وحي يوحيان هو اال«گويد  و هوس سخن نمي

خواند چيزي جز وحي از طرف خداوند نيست كه بر او به وسيله جبرئيل نازل شده است  مي
توانستند فرد ديگري غير از آن كسي كه خداوند  نيز نمي) ص(و از سوي ديگر پيامبر

اي باقي  در نتيجه، شبهه. متعال براي اين مقام برگزيده بود را براي مقام امامت معرفي نمايند
. را براي مقام امامت انتخاب كرده باشند) ع(خود حضرت علي) ص(پيامبر ماند كه نمي

امر الهي وجود دارد و خود خداوند، حضرت را براي اين ) ع(نسبت به امامت حضرت علي
شود، اين  مطرح مي) ع(بنابراين وقتي امر بيعت با واليت حضرت علي. اند مقام انتخاب كرده

نمايد و  ز اين رو، انسان در ابتدا با خداوند متعال بيعت ميا. بيعت، بيعت با امر خداوند است
بندد كه در امر واليت ايشان شك به خود راه  عهد مي) ع(بعد با حضرت علي  در مرحله

انَّ «: فرمايند از سوي ديگر، خداوند متعال در قرآن كريم مي. را انكار ننمايد  ندهد و آن
كنند، در حقيقت تنها با خدا  ؛ كساني كه با تو بيعت مي»اهللا اَلَّذينَ يبايعونَك انَّما يبايعونَ

  .كنند بيعت مي
كه همانا : فرمايد غديريه به اين آيه از قرآن اشاره مي  در فرازي از خطبه) ص(پيامبر

دارند  سرپرست شما خداوند و رسول او و كساني هستند كه ايمان آورده و نماز را به پا مي
در اينجا ممكن است اين سؤال پيش آيد كه شايد منظور . دهند يو در حال ركوع، زكات م

. چيست» و اَلَّذينَ آمنوا اَلَّذينَ يقيمونَ اَلصاله و يوتونَ اَلزَّكاه و هم راكعونَ«  از جمله
ي غدير با قرائت آيه فوق از قرآن كريم و بيان جمله گهربار  در خطبه) ص(بنابراين پيامبر

»م ن كُنتوالهمهمانند ) ع(رسانند كه حضرت علي اين را به اثبات مي» واله فَهذا علي م
گونه كه خداوند متعال بر مردم  زيرا همان. باشند ايشان داراي مقام واليت بر مردم مي

كه برگزيده از طرف او ) ع(و ائمه) ص(واليت دارد، اين مقام واليت بر مردم را به پيامبر
 .است باشند، نيز عطا نموده مي

شود و يكي از اركان نظري اصلي و  غدير مربوط مي  سياسي آنچه به خطبه  در حوزه
اساسي اين خطابه است، مسئله حقوق و تكاليف فرد مسلمان و بحث عدالت اجتماعي و 
سياسي است كه شأن نزول اين خطبه به دليل بحث حكومت اسالمي بعد از نبي مكرم اسالم 

. باشد دالت در جامعه از اهم مسائل و مباحث اين خطبه ميو اقامه حكومت و برپايي ع
اسالمي چيست و چگونه قابل تبيين    نسبت عدالت و وظايف حكومتي در نظر و انديشه

اين بحث از امهات مباحث خطبه غديريه است كه شايد بتوان گفت از جمله مسائل . است
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بنابراين با شناخت دقيق اين  باشد و اصلي در تقرير اختالف بين مذاهب اسالمي نيز مي
رسالت . اسالمي دست يافت  توان به نتايج عملي و عيني در تاريخ تحول انديشه مسئله مي

حكومت اسالمي در اين خطبه و وظايف امت اسالمي در قبال حكومت و حاكم اسالمي 
بندي به حقوق طبيعي و ذاتي و حقوق اكتسابي تقسيم  حقوق بشر در يك تقسيمچيست؟ 

حقوق طبيعي، حقوقي است كه هر انساني بدون توجه به تمايزات ظاهري، . گردد يم
باشد، يعني امتيازاتي كه ذاتاً هر انساني شايسته برخورداري  اقليمي، نژادي و اعتقادي دارا مي

  ها و در سايه كارگيري تواناييه ها در پرتو ب بديهي است كه انسان. ها خواهد بود از آن
ي هايي گردند كه آنان را در تصد توانند واجد قابليت خويش مي يت و تالشِفداكاري، فعال
اين مزايا را بايد جزو حقوق اكتسابي افراد . گرداند هاي خاصي، محقّ مي يتئولمشاغل و مس

گردد  مي عبارت ديگر، هر انساني اوالً و بالذّات از حقوق طبيعي متمتع  به. حساب آورد  به
هاي حقوقي عمده  بين نظامها در  اي تفاوت وجود پاره. از حقوق اكتسابي و ثانياً و بالعرض

تواند مورد تجزيه و تحليل قرار  نظام حقوقي اسالم در چارچوب حقوق اكتسابي ميدنيا و 
ها نسبت به حقوق اسالم، ناشي از عدم توجه به مرزبندي فوق  گيري بسياري از خرده. گيرد
 ؛دنبال داشته باشد ها را به اي از محروميت تواند پاره ها مي اعمال و رفتار انسان. باشد مي

رفتار افراد در برخي موارد در ميزان . ساز امتيازات ويژه گردد تواند زمينه گونه كه مي همان
دو مقوله مرتبط  ،از طرفي حق و تكليف. گذارد حقوق طبيعي آنان تأثير مثبت يا منفي مي

  اين اصل پذيرفته شده حقوقي در بيان موالي متقيان به. ندا با يكديگر و غيرقابل انفكاك
زيبايي تمام مطرح شده است كه حق اليجري لاَحد الّا جري عليه و اليجري عليه الّا جري 

شود و برخورداري انسان از  بر اين اساس هر حقي همراه تكليفي زاده مي )216: البالغه  نهج(. له
محقّ، انسانِ مكلّف نيز  انسانِ. اي است وليت و وظيفهئهر امتيازي موجب پديداري مس

 اين مهم از آن  توجه به )همان(. تنها از آنِ خداوند است ،سويه ذي حق بودن يك. باشد مي
 جهت حائز اهميت است كه اعتراف به حقوق طبيعي و ذاتي انسان با عنايت به تكاليف 

جهت فرقي ميان انسان مدرن با انسان  ز اينمورد ارزيابي قرار گيرد و ا بايدمتوجه به او 
مند  به هر ميزاني كه از حقوق بهره ،داند مدرن كه خود را محقّ مي سنتي نيست؛ انسانِ

صورت چه بسا از   نسبت به تكاليف خويش نيز بايد گردن نهد؛ در غير اين ،گردد مي
تكاليف را تنها در  اين ،مكاتب حقوقي غير الهي. گردد ميبخشي از حقوق طبيعي محروم 

در نظام حقوقي اسالم عالوه بر آن، . دهند ميها با يكديگر مورد توجه قرار  انسان  رابطه
هايي در  بازتاب ،انجام ندادن اين تكاليف. انسان در رابطه با خداي خويش، تكاليفي دارد

. ندك مقوله عدالت هم از اين اصل تبعيت مي. )56: 1383كوك، ( حقوق وي خواهد داشت
مندي  شود، اما بهره ها تلقي مي گرچه جزو حقوق ذاتي انسان) ع(عدالت در ديدگاه امام علي
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از آن به حقوق اكتسابي هم وابسته است و هر كسي از عدالت برخوردار شد، بايد به 
خويش   خالفت تقريباً پنج ساله  در دوره )ع(علي .وظايف خود در قبال آن نيز ملتزم باشد

دقت در ابعاد مختلف . نداي به حقوق عمومي مردم داشت فتار خود، توجه ويژهدر گفتار و ر
تواند منبعي كم  عنوان رهبري الهي مي  مباحث حقوقي مطرح شده از سوي آن حضرت به

شمار آيد و مالك و معياري مطمئن در جهت  هاي حقوقي و سياسي به نظير در پژوهش
ر مورد حقوق متقابل مردم و حكومت را بحث كلي د. تدوين حقوق بشر در اسالم باشد

امروز با وجود برخورداري از  انسانِ. است كردهبه زيبايي تمام بيان  216حضرت در خطبه 
امتيازات ويژه از بخشي از حقوق اساسي خويش محروم مانده است كه معلول نگرش 

ترين  معدالت، يك اصل انساني و يكي از مه .گرايانه به انسان است بعدي و مادي تك
ترين هدف اسالم در كسب قدرت  رود، و مهم شمار مي سياسي اسالم به   هاي انديشه شاخص

و  11/1: 1360خوانساري، /  181آيه : اعراف/  58آيه : نساء(. و حكومت، تحقق عدالت در جامعه است
. )440/427و ق  331/53ن : شهيدي/  116/6و  396و  343و  193و  175و  148/5و  374و  205/3و 216و  106

هفت   اين مفهوم در آيه. طبق موازين اسالمي، گوهر وجودي هر انساني حق و عدل است
ستيزي، همان  ، پس عدل»الَّذي خَلَقَك فَسواك فَعدلَك«: سوره انفطار نيز آمده است

) ع(امام علي. كند ها به عدالت را توجيه مي و اين دليل عالقه انسان. ستيزي است فطرت
سازد و نخستين گام عدالت وي هم  انسانِ باتقوا نفس خويش را به عدل ملتزم مي: فرمايد مي

: فرمايد و همچنين در جايي ديگر مي )65: 1381اخوان كاظمي، (. عبارت از طرد هواي نفس است
دار؛ حكمتي نيكو و حلمي  درك و فهم عميق؛ علم و دانش ريشه: عدل، چهار شاخه دارد

هر آنكه فهمي عميق داشت، ژرفاي علم را دريافته و هر آنكه بدان ژرفا رسيد، پس . پايدار
از احكام شريعت برگرفته و هر كه بردبار بود، در كار خود دچار تفريط نشود و با حرمت 

دو حديث به نوعي عدل  در اين) ع(امام علي )65: همان(. و احترام در ميان مردم زندگي كند
هايي هستيم  عادل، نيازمند انسان  اين معنا كه براي رسيدن به جامعه  به. كند دروني اشاره مي

افرادي كه هواي نفسشان بر . كه عدل و اعتدال را در درون خود نهادينه كرده باشند
شان برتري نداشته باشد و داراي علم و حكمت باشند و از افتادن در كوره راه افراط و  عقل

هاي ايشان و اسالم، حضرت  و به تبع آموزه) ص(حضرت رسول. تفريط مصون باشند
اي از اين اصل كوتاه نيامدند و حتي امام  در طي دوران حكومت خود، ذره) ع(علي
، تضعيف قدرت و حكومت خود را پذيرفت و در نهايت نيز در اين راه به شهادت )ع(علي

/  32/46ن و  28/27ن : شهيدي(. رسيد، اما عدالت را فداي قدرت، حكومت و مصلحت نكرد
عدالت   از نظر قرآن كريم، عدالت، اصل و مبدأ هستي بوده و خلقت بر پايه. )324تا،  بي: اردبيلي

 )115آيه : انعام(. »و تمت كلمت ربك صدقاً وعدال ال مبدل لكلماته«: صورت گرفته است
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يعني واالترين هدف خلقت جهان و بشر، رسيدن به عدالت و تحقق آن در جامعه و نفوس 
پس عدالت در نگاه قرآني، ارزش ذاتي و نفس االمري داشته و . ها معرفي شده است نسانا

يعني عدالت، صرف يك مفهوم انتزاعي نيست، بلكه مفهوم . امنيت امور بدان وابسته است
ابعاد وجودي عالم را در بر   عقلي است كه ريشه در هستي و فطرت انساني دارد و همه

  )112: 1388جمشيدي، (. گيرد مي
، خداوند در آفرينش هستي، عدالت تكويني را بخشيده و هر )ع(از نظر حضرت علي

شايستگي و  را به   اي را با اجزا و شرايط مناسب در جاي خود آفريده و نيازهاي آن پديده
همواره سعي كرد عدالتي را كه ) ص(حضرت رسول. تناسب با حال وي اعطا كرده است

هاي جهان وجود داشت را در زندگي شخصي و جامعه  ام پديدهها و زمين و تم در آسمان
  ها و زمين بر پايه او دريافت كه آسمان. مسلمين پياده كند و همه را با هم هماهنگ سازد

؛ و تناسب بخشيد »عدل حركاتها بالراسيات من جالميدها«: عدالت استوارند و فرمود
ايشان با بينش ژرف خود . بلندهاي سرسخت وسر هاي زمين را با كوه خداوند، حركت

هم پيوسته و با هم ارتباط دارند، بايد در  هاي هستي كه به  دريافت كه قانون حاكم در پديده
ها دارند، حاكم باشد  هماهنگي با ديگر پديده ميان افراد انسان نيز كه در هستيِ خود نياز به 

. دگي انسان را در بر گيردخواست عدالت را چنان فراگير كند كه تمامِ ابعاد زن و مي
هاي سياسي اسالم است  اين يكي از وجوه اساسي خطبه غدير و ويژگي. )4- 5 :1379جزايري (

و ساير امامان ) ع(ن عليينمؤكه مبنايي براي تشكيل حكومت اسالمي در زمان اميرالم
  .گرديد) ع(معصوم

اي در  نيز وظيفهدر ديدگاه اسالمي، اجراي عدالت از وظايف حكومت است؛ لكن مردم 
اجراي عدالت را براي حكومت   را انجام دهند و زمينه قبال حكومت دارند كه بايد آن 

ترين اين حقوقِ متقابل، حق  بزرگ«: فرمايد نيز در اين باره مي) ع(امام. فراهم كنند
الهي است كه براي هر كدام بر   فريضه. حكومت بر مردم و حق مردم بر حكومت است

. ي مقرر فرموده، اين حقوق را بايد انتظامِ روابط و عزّت دين آنان قرار دادديگري حقوق
مردم هرگز روي صالح و شايستگي نخواهند ديد؛ جز آنكه حكومت صالح و شايسته باشد 

: البالغه نهج(. »و حكومت به صالح نخواهد رسيد؛ مگر آنكه ملت، استوار و با استقامت باشد
 )126خطبه 

گستر باشد؛ وگرنه مشروعيت خود را از  ، حاكم بايد عادل و عدالت)ص(از نظر پيامبر
 53  در نامه  هم) ع(بر اين اساس، حضرت علي )11: 1379شريعتمدار جزايري، (. دهد دست مي

گيري از مردم به حقوق متقابل مردم و  ماليات  البالغه ضمن تذكر و هشدار در باب نحوه نهج
پس اگر مردم شكايت كردند، از : فرمايد شته و ميحكومت در قبال يكديگر توجه دا
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ها، يا كمي باران، يا خراب شدن  شدن آب چشمه زدگي، يا خشك سنگيني ماليات، يا آفت
ها، يا خشكسالي، در گرفتن ماليات به ميزاني تخفيف ده تا امورشان سامان  زمين با سيالب

اي است كه در  يرا آن اندوختهگيرد و هرگز تخفيف دادن در خراج، تو را نگران نسازد؛ ز
ستايند و تو از  آباداني شهرهاي تو و آراست واليت تو نقش دارد، و رعيت، تو را مي

و بدان كه با گسترش عدالت در بين مردم . شد گسترش عدالت ميان مردم خشنود خواهي 
ش آيد و مهرباني با رعيت، به آنان اطمينان خواهي داشت و آن گاه اگر در آينده كاري پي

به مالك اشتر ) ع(حضرت امير. شان بگذاري، با شادماني خواهند پذيرفت و به عهده
ها  ترين آن ها در حق باشد و فراخ آن  ترين كارها برايت ميانه بايد دوست داشتني: فرمايد مي

به درستي كه برترين . ها در خشنودسازي شهروندان ترين آن در عدالت، و جامع
ن، به پا داشتن عدالت در شهرهاست و آشكار شدن دوستي ميان دارا روشني زمام چشم

به خدا سوگند، اگر شب : فرمايد و نيز مي )133و  128: الحراني/  53  نامه: 1379سيدرضي، (. شهروندان
تر  داشتني سر كنم و در بندهاي آهنين كشيده شوم، برايم دوست هاي خاردار به  را بر بوته

عنوان ستمگر بر بعضي   روز رستاخيز مالقات كنم، به است كه خدا و رسولش را در
اندكي از مال دنيا، و چگونه ستم روا دارم بر كسي، براي جاني كه به   كننده بندگان و غضب

  )126: همان( .سوي نابودي در حركت است و ماندنش در خاك، طوالني سرعت به 
اره به حقوق متقابل ميان شود، اين است كه اسالم همو آنچه از اين مباحث استفاده مي

مردم و حكومت نظر داشته و همواره برقراري عدالت را جزء وظايف اصلي حكومت 
دار حكومت اسالمي بايد در برقراري آن در جامعه از هيچ  قلمداد كرده است كه زمام

: داد ، به واليان و فرماندهان خود چنين هشدار مي)ع(حضرت علي. تالشي فروگذاري نكند
س از من، سرپرستي را بر عهده گيرد، در روز رستاخيز در كنار صراط نگاه هر كس پ

گشايند؛ اگر در ميان مردم با عدالت رفتار كرده  اعمال او را مي  دارند، و فرشتگان، نامه مي
باشد، و اگر برخالف آن رفتار نموده باشد، در آتش  بخش او مي است، عدالت وي نجات

در ميان فقهاي شيعه، همواره در بحث  )36، 7ج: ق1404: الحديد ابي ابن(. گردد دوزخ سرنگون مي
هاي حاكم اسالمي، به صفت عادل بودن حاكم و عدالت داشتن وي  از صفات و ويژگي

كننده و  ترين دليلي كه بتواند توجيه در واقع شايد عمده. عنايت خاصي شده است
حوزه باشد و بتوان حقوقي را براي آنان معصومين در اين   رسالت انبيا و ائمه  دهنده توضيح
گستري آنان است كه  داشتن و عدالت  بودن و عدالت حوزه قائل شد، ويژگي عادل   در اين

عبارت ديگر حكم كردن به اين نكته كه   به. آورد رسالتي مهم را براي آنان به ارمغان مي
صورت  ا بايد به برقراري عدالت، رسالتي بر دوش دارد ر  حكومت اسالمي در حوزه

زيرا با اندك . وجو كرد هاي حاكم اسالمي پي گرفت و جست اي در بحث ويژگي ريشه
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گردد كه در نظر اغلب انديشمندان اسالمي همواره ويژگي  بررسي و واكاوي مشخص مي
نظران  هاي فكري اين صاحب دار اسالمي از عمده دغدغه عادل بودن و عدالت داشتن زمام

  .تشده اس محسوب مي
توان  اين حقوق را مي. مبناي عدالت از نظر اسالم، حقوق متقابل حاكميت و ملت است

افراد جامعه در مقابل حق عام مساوي هستند، : حق عام. به حقوق عام و خاص تقسيم نمود
بر . همگان حق دارند كه جهت ادامه حيات و افزايش رفاه به عمران و آباداني بپردازند

هر  )61آيه : هود(. »هو انشاكم من االرض واستعمركم فيها«: فرمايند همين اساس خداوند مي
بر مبناي اين آيه هر كسي حق دارد . انساني حق عمران و استفاده از منابع طبيعي را دارد

كار گيرد و در نهايت،   هاي گوناگون جامعه به استعداد خود را در راستاي تأمين نيازمندي
پيدايش مالكيت : حق خاص. مالكيت خويش در آورد زحمت و كوشش خود را به  ثمره

نظري، (. گيرد هاي طبيعي بر اساس كار مفيد اقتصادي انجام مي خصوصي نسبت به ثروت
غرض از طرح مباحث اخير و تميز گزاردن ميان دو نوع حق اين است كه ما  )93- 94: 1382

قبال مردم در در بررسي مباحث خطبه غدير و ديدگاهش نسبت به وظايف حكومت در 
مورد برقراري عدالت نبايد دچار اين سوء برداشت شويم كه اسالم اساساً ديني است كه به 

هايي از استبداد حكومتي عالقه نشان داده و در صدد است تا تمام حقوق مردم از جانب  رگه
عت كه با اندك تأملي در مباني و اصول احكام و شري در حالي. مردم واگذار گردد  دولت به

گردد كه اسالم، ديني است كه كرامت انساني را پاس داشته و اگر هم در  اسالم روشن مي
جهت جلوگيري از پيامدها  اين حوزه براي دولت، مسئوليت و رسالتي شناخته است، تنها به 

هاي موجود در طبيعت اقتصاد آزاد و نبود مرجعي براي داوري در روابط ميان  ساماني و نابه
و گرنه اسالم تا جايي كه اوامر و نواهي ذات اقدس الهي در آن نباشد، آراي  هاست انسان

  .گذارد ها در تعيين سرنوشت احترام مي مردم را محترم دانسته و به آزادي آن
در فقه شيعه همواره در بحث از صفات حاكم اسالمي به صفت عادل بودن حاكم توجه 

: حاكم بايد اين صفات را داشته باشد) ع(از نظر حضرت علي. و عنايت خاصي شده است
گستري در  گران، عدالت ديدگان، دادگرفتن از ستم احكام دين، دادخواهي از ستم  كننده زنده

دانيد آن كس كه حاكم بر جامعه  قطعاً مي«: فرمايد باره مي ايشان در اين. كشور اسالمي
د، نبايد بخيل باشد تا كن شود و بر ناموس و خون و مال مردم سرپرستي مي مسلمانان مي

گر باشد  مردم را پريشان و آواره نكند و نبايد نادان باشد تا مردم را گمراه نكند و نبايد ستم
جامعه را نبرد و نبايد از دگرگوني روزگار هراس داشته باشد تا   تا با ستم خود، رشته

مردم را پايمال گروهي را بر گروه ديگر برتر نداند و در حكمراني رشوه نگيرد تا حقوق 
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هالكت  ها را تعطيل ننمايد و سنت پيامبر را نبايد رها كند تا امت را به  نكند و يا آن
  )131:البالغه، خطبه نهج(. »نرساند

قطعاً «: فرمايند داند كه در آغاز سخن مي امام، لزومِ عدالت را در حاكم چنان بديهي مي
به اين موضوع آگاهي نداشتند، و مقصود با اينكه بسياري از ياران آن حضرت . »دانيد مي

فرما نماييد، اين موضوع را  اين است كه اگر به فطرت خود رجوع كنيد و عقل را حكم
درك خواهيد كرد و اين كنايه از آن است كه منزّه بودن حاكم از صفات زشت، امري 

ن است كه در در واقع، اين مطالب، همه گوياي آ )13: 1379شريعتمدار جزايري، (. فطري است
تنها حكومت بايد در راستاي برقراري عدالت در جامعه گام بردارد،  ، نه )ع(نظر امام علي

بلكه به طريق اولي خود صفت عدالت نيز در حاكم بايد نهادينه شود و در واقع، اسالم، 
ست امور را به د  داند كه در باالي جامعه قرار گرفته و رشته مثابه داوري مي حكومت را به 

  .دارد
  اخالقينماي فضائل  تمام هبه مثابه آين )ع(عليحضرت . 6

در اين خطبه در مورد ايشان بيان ) ص(هايي كه پيامبر بنا به ويژگي) ع(حضرت علي
همانا ولي، «براساس آيه ) ص(پيامبر. شود عنوان يك انسان كامل معرفي مي  كند، به مي

دارند و  و مؤمناني هستند كه نماز به پا ميصاحب اختيار و سرپرست شما، خدا و پيامبر او 
، علي را صاحب اختيار مردم پس از خودش معرفي »پردازند در حال ركوع زكات مي

هاي او در اينجا آن است كه مطيع خدا و پيامبر او و راضي به  از جمله ويژگي. كند مي
 )17(.قت استرضاي اوست كه اين باالترين درجه اخالقي يك انسان عالم و مؤمن به حقي

مندي در برابر  شود كه نمونه كامل رضايت به عنوان كسي معرفي مي) ع(در واقع، علي
او شما را به «: كند كه تأكيد مي) ص(پيامبر. خداوند و تسليم محض بودن در برابر اوست

او نادرستي را نابود كند و از آن باز . كند درستي و راستي خوانده و خود نيز بدان عمل مي
طبق اين اصل . شود عنوان اولين مؤمن معرفي مي  تر اينكه علي، خود به مهم  نكته» )18(.دارد

يك   شود، علي، خود، نمونه هر عمل اخالقي در اسالم محسوب مي  كلي كه ايمان، پايه
اي از تكامل رسيده كه هر آنچه بدان عمل كند، خير و هر  انسان اخالقي است كه به درجه

در شب ) ع(به ايثارِ علي) ص(براي نمونه، پيامبر. شود شر محسوب ميآنچه را نهي كند، 
هاي بارز يك انسان اخالقي و مؤمن  كند كه از جمله ويژگي هجرت به مدينه اشاره مي

شود كه براي رضاي خدا و بر اساس ايمان  اين عمل از اين نظر اخالقي محسوب مي. است
عنوان نگاهبان دانش الهي كه به  به ) ع(علي )19(.به حقانيت او و رسولش انجام گرفته است

شود كه اين معرفت، خود منشأ معارف اخالقي و  عطا شده است، معرفي مي) ص(پيامبر
خواند كه اين، خود  او كسي است كه همه را به سوي خدا مي. هاي اخالقي است ارزش
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خير محسوب  تر كند، عملِ هر عملي كه انسان را به خدا نزديك. معيار عمل اخالقي است
كه خود، مظهر  همچنين او كسي است كه به مقام قرب و تسليم رسيده، تا جايي . شود مي

اين . با دوستاِن خدا دوست و با دشمنانِ او دشمن است. سوي درگاه الهي است هدايت به 
. كند همان مقام حب الهي است كه هر آنچه محبوب حقيقي را خوش آيد، بدان عمل مي

هاي انساني و  كسي است كه با سير كامل مسير قرب الهي، حافظ تمامي ارزشدر واقع، او 
  )20(.نمايد كه خداوند توسط او بندگانش را هدايت مي اخالقي است؛ چنان

كند كه تنها كسي كه ايمانش پس از يقين،  تأكيد مي) ص(نكته ديگر اينكه پيامبر
تواند فرمانِ وي مبني بر پذيرش  مي ها و تمايالت غير الهي نشده باشد، آلوده به دلبستگي
در اينجا باز هم رابطه حقيقي و طبيعي . را پذيرفته و تسليم امر الهي شود) ع(واليت امام علي

كه يكي منشأ عمل اخالقي و ديگري غايت  شود  بين ايمان و مقام تسليم و رضا مشاهده مي
ستند كه در جايگاه متكبران شوند، كساني ه كساني كه تسليمِ اين حقيقت نمي )21(.آن است

ترين مانع براي ايمان به اين  عنوان يك رذيلت اخالقي، بزرگ  تكبر به. خواهند بود
 )22(.حقيقت پس از علم به آن و نيز عدم تسليم شدن در برابر امر الهي خوانده شده است

است، هاي انساني و اخالقي و الهي كه در سرشت انسان نهاده  خداوند براي حفظ ارزش
پيامبران و رسوالنش را فرستاده و اين حقيقتي است كه همواره وجود خواهد داشت تا خير 

اين امر از طريق سپردنِ دانش  )23(.و نيكي همواره از شر و پستي جدا شده و بازشناخته شود
كامل مربوط به حقايق و امر و نهي الهي و دانش نيك و بد امور است كه خداوند از طريق 

ها را كه فطرتاً اخالقي هستند، هدايت  ه امامان آموخته است تا بدين وسيله انسانرسولش ب
همين امر و  )25(، ياورِ دين خداست،)ع(علي )24(.نموده و وجدان اخالقي ايشان را برانگيزاند

سرانجام اينكه مسير تكامل و . رسان اوست رساند كه بنابر قاعده توكل، خدا نيز ياري مي
ترين  عنوان كامل  ، خود ايشان به)ص(پيامبر  يا همان راه مستقيم، به گفته سعادت جاودان
يك مؤمن و مسلمان حقيقي نسبت به خداوند هستند كه پس از ايشان نيز   انسان و نمونه

بردارِ محض ايشان، راه مستقيم محسوب  عنوان انسانِ كامل و پيرو و فرمان به ) ع(علي
ايمان خود را به شرك و شك نيالوده باشند، در اين مسير  كه تنها كساني  )26(.شوند مي

، خود راه مستقيم است؛ زيرا درستي و راستي و نور و روشنايي نزد )ع(علي. خواهند بود
هاي  ها همه ويژگي و اين )28(دارِ خداوند در ميان آفريدگانش است او امانت )27(.اوست

  .انسان كامل است
مرتبه علمي  ،كند و آن ل حضرت علي اشاره ميئز فضاپيامبر به يكي ا خطبه،در اين 

فقط «: فرمايداست كه مي )29(اشاره به آيه دوازدهم سوره يس در همين راستا. اوست
داند و آن را در من جمع كرده است و هر علمي را كه من  خداوند است كه هر علمي را مي
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جز اينكه من آن را به علي  ؛تاند و هيچ علمي نيس متقين جمع نموده در امامِ ،ام آموخته
 در اينجا )30(.زيرا امام مبين است كه در آيه مذكور به آن اشاره شده است ؛»ام آموزش داده

ولى و لي، من سرپرست اويم، پس اين عهر كس « :آن است كهخطبه اصلي  پيامِ
يار و  پذيراى واليت او را دوست بدار و دشمن او را دشمن دار! خداوندا. سرپرست اوست

خواهد بگويد آيه  پيامبر با اين كالم مي )31(».او را تنها گذار  او را يارى كن و رهاكننده
بلكه آيه ركوع نيز در  ،اي نيست كه درباره حضرت علي نازل شده است تنها آيه ،تبليغ
همان كسي است كه نماز به پا داشت و  ،علي بن ابي طالب« :فرمايد و مي )32(ن اوستأش

. »خواهد خداوند عزوجل را مي) رضايت(زكات پرداخته و در هر حالتي  ،عدر حال ركو
 ثقلِ ،اصغر و قرآن ثقلِ ،از نسل من هستند علي و فرزندان او كه فرزندانِ«: فرمايد سپس مي
كه پيامبر بارها و بارها پيش  »حديث ثقلين«كيدي است بر أت ،اين جمله )33(».اكبر است

شوند و  كيد مي فرمايد كه اين دو از هم جدا نميأهم ت و باز آن را فرموده بودند ،از اين
پيامبر بعد از توصيه به صبر و  .آنان است حكومت حقيقي اسالمي فقط به دست پرتوانِ

بدانيد و آگاه باشيد كه فقط علي متصف به «: فرمايد شكيبايي همراه با سپاس از خداوند مي
هركس خدا و  .ان من كه از نسل اويندصفت صبر و شكر است و سپس بعد از او فرزند

به رستگاري بزرگي دست يافته  ،اطاعت كند ،رسولش و علي و اماماني را كه ذكر كردم
مانند شيخين نبوده كه  ،شود كه خالفت حضرت علي با توجه به اين خطبه معلوم مي ».است

خليفه داشته تمام شئوناتي كه بايد يك طبق آن، بلكه  ،فقط جلوس در مكان پيامبر باشد
ق يافته كه به طور اختصار به آن اشاره مي فقط در حضرت علي و فرزندان او تحقّ ،باشد
مؤمن به خدا و رسول «: ركن اساسي، ايمان به خداوند و رسول اوستنخستين  )34(.شود

خدا   به من، از او سبقت نجسته و همو جان خود را فداى رسول اوست و كسى در ايمان
كرد و جز او از مردان  خدا عبادت مى  تنها او همراه رسول. است همراه بودهكرده و با او 

و زنان، پس از من است تا آن  على را برتر دانيد كه او برترينِ مردان )35(.كسى چنين نبود
در ادامه، پيامبر به مردم يادآوري . »شان فرود آيد هنگام كه آفرينش برپاست و روزى

ا هادي حق است، اولين كسي كه به پيامبر ايمان آورد و در كنند كه حضرت علي، تنه مي
تر  در بستر پيامبر خوابيد تا از جان ايشان محافظت نمايد و از همه مهم» ليله المبيت«شب 

اي مردم، علي را بر «: فرمايد از اين رو مي. اينكه وي منصوب از جانب خداوند است
ن مردم است؛ چه مرد و زن، مادامي كه ديگران ترجيح دهيد؛ زيرا او بعد از من برتري

پيامبر بعد از اشاره به تكامل دين توسط  )36(».دهد و خلق، باقي است خداوند روزي مي
و اينكه اگر كسي به او اقتدا نكند، در دنيا و آخرت، اعمالش را از بين برده و ) ع(علي

كننده شما  اي مردم بدانيد كه ياري«: دهد يابد، ادامه مي عذاب وي تخفيف نمي
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تر و عزيزترين شما نسبت به من است كه همين علي است؛ زيرا  سزاوارترينتان و نزديك
اي در رضايت خداوند از بندگان و يا مدحي  او همان كسي است كه هر كجا در قرآن، آيه

حضرت در توضيح و شرح  )37(».از مؤمنان مطرح باشد، اولين خطاب نسبت به علي است
به خدا قسم، منظور از اين آيه فقط گروهي از اصحاب من «: فرمايد مي سوره نساء 47آيه 

 او را )38(.پوشي كنم ام كه پرده شناسم، اما مأمور شده ها را با نام و نسبشان مي هستند كه آن
به (او را  ،برترى داده و پيشوايى او را پذيرا باشيد كه خداوند او را ،برتر بدانيد كه خداوند

   )39(».ترده اسب كونصم) امامت

  گيري نتيجه
اساس نظام اخالقي اسالم كه بر پرورش و فعليت قواي فطري اخالقي مبتني است، بر 

باشد،  ايمان به خداوند و حركت در مسير تكامل انساني كه غايت آن همان قرب الهي مي
مال با توجه به جايگاه انسان در هستي به عنوان برگزيده خداوند، ك. بنا نهاده شده است

انساني و اخالقي او مرتبط با پذيرش قوانينِ تشريعي الهي براي هدايت قوانين تكويني نهاده 
شده در سرشت اوست كه اين امر، مستلزم علم به اين قوانين، ايمان و يقين قلبي نسبت به 

در خطبه غدير، هدايت ) ص(بنابر فرمايشات پيامبر. آن و تسليم شدن در برابر آن است
سوي كمالِ وجودي و حقيقي، تنها از طريق فرستادگان و برگزيدگان خداوند  انسان به

ممكن است كه خود به كمال و غايت حقيقي انسان دست يافته و علم حقيقي و دانش به 
تسليم شدن در برابر فرمان الهي و پذيرش واليت انسانِ كامل و . هاست همه امور نزد آن

در اين خطبه، مبتني بر علم و ايماني يقيني است كه ) ع(برگزيده خداوند، يعني امام علي
تنها در سايه يك رويكرد خيرانديشانه و اخالقي به زندگي و حقيقت وجودي انسان انجام 

هايي كه به معرفت حق رسيده و در برابرِ حقانيت آن، سر تسليم فرود  گرفته و تنها انسان
ين خطبه و فرامين الهي، معرفت حقيقي اند، خواهند توانست به حقايق ذكر شده در ا آورده

 .يافته و بدان ايمان بياورند؛ كه اين، خود باالترين خصيصه اخالقي يك انسان مسلمان است
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هانوشتپي

  .خطبه غديريه: من كنت مواله فهذا علي مواله  .1
  .خطبه غديريه: ...اللّه ايها النّاس، اجيبوا داعي اللّه، أنَا رسول  .2
  .خطبه غديريه: فليبلغ الحاضر الغالب والوالد الولد الي يوم القيامه  .3
 ).30 /106 :1362 خصال الصدوق،(. »االسالم حسنُ الخُلْقِ«  .4
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  ).222، ح 140: 1388امالي الطوسي، ( »احسنهم خلقا المؤمنين ايماناً اكمل«  .5
6.  الَّذي ع لَّهلدمنا فياَلْحد و هّدحال في تَوهكانفي اَر ظُمعو هلْطانلَّ في سجو ههمان...: تَفَرُّد .  
 . همان...: اَلْعاصم للصالحينَ، والْموفّقُ للْمفْلحينَ، و مولَي الْمؤْمنينَ وربّ الْعالَمينَ  .7

 . همان...: لَي السّرّاء والضَّرّاء والشّدّةِ والرَّخاءحمده كَثيراً وأَشْكُرُه دائماً عاَ  .8

9.  رُهذٌ أَمناف ،لُهجازٍ قَو ،هكْمهمان...: ماضٍ ح. 

  .همان... : فَمنْ شَكّ في ذالك فَقَد كَفَرَ كُفْرَ الْجاهليّةِ  .10
11.  هنَفْستَدي فَلنِ اههمان...: فَم.  
  .همان: له بالربوبيه بالعبوديه واشهد أقرله علي نفسي  .12
قال وأنا قلت  ،وإن اهللا عزوجل أال ،أوضحت وقد أال ،أسمعت وقد أال ،بلغت وقد أال ،وقد أديت أال  .13

المؤمنين بعدي ألحد  ال تحل إمرة أال ،غير أخي هذا »أميرالمؤمنين« انه ال أال، عن اهللا عزوجل
 .همان: غيره

 اغفر وآخر اللهم ...دنا في تفرد وجل وفي سلطانه وعظم في اركانه وحد وتعال الحمدهللا الذي   .14
  .همان: المؤمنين أغضب علي الكافرين والحمدهللا رب العالمين

 .همان !وهو التقي النقي الهادي المهدي، دين اهللا والمجادل عن رسوهللا هو ناصر  .15

16.  ضغبالي إِنَّهال  الوو ،ىاً إِالّشَقيلعنُ بِهؤْماليو ،ىاً إِالَّ تَقيلوالى عإِالّ ي صخْلنٌ مؤْمم . ىلفى ع و - 
 اللَّهر - وصةُ الْعورس نَزَلَت.  

  .همان: والصبرِخُسرٍ إِالّ علياً الّذى آمنَ و رضى بِالْحقِّ  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ،والْعصرِ، إِنَّ الْإِنْسانَ لَفى
17.   هلَيإِقْبالي ع ي وإِي هتمالزكَثْرَةِ مل كّي كَذالوا أَنمعّي(زنم هولقَب و واهه و(. 

18.  نْهنْهي عيلَ وقُ الْباطزْهيو ،لُ بِهمعيقِّ وهدي إِلَي الْحالَّذي يوفَه.  
19.  نِ اهللا أَنْ يع رْتُهأَمهياً لي بِنَفْسلَ فادعي، فَفَعضْجفي م نام. 

 ....والْإمام الْهادي منَ اهللا، و قاتلُ النّاكثينَ  .20

21.  صخْلنٌ مؤْمإِالّ م نُ بِهؤْمالي ي، واً إِالَّ تَقيلوالي عالي ي، واً إِالّشَقيلع ضغبالي إِنَّه و.  
، إِنَّهم وأَنْصارهم وأَتْباعهم وأَشْياعهم في الدّرك الْأَسفَلِ منَ النّارِ ولَبِئْس مثْوي معاشرَالنّاسِ  .22

 ....الْمتَكَبِّرِينَ

23.  كُمذَريكُنْ لي لَّ لَمجزَّورَالنّاسِ، إِنَّ اهللا ععاشم.... 

 ....ونَهاني معاشرَالنّاسِ، إِنَّ اهللا قَد أَمرَني  .24

 .أَال إِنَّه النّاصرُ لدينِ اهللا  .25

26.  تَقيمسراطُ اهللا الْمرَالنّاسِ، أَنَا صعاشم.... 
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 .عنْده أَال إِنَّه الْباقي حجّةً والحجّةَ بعده وال حقَّ إِالّ معه والنُور إِالّ  .27

 .م بعدي أَمينَ خَلْقهالَّذي نَصبه اهللا عزَّوجلَّ لَكُ  .28

  .12آيه : ، يس»كل شي احصيناه في امام مبين«  .29
 و ما من علم اال و قد احصاه اهللا في و كل علم علمت فقد احصيته في امام المتقين و مامن علم اال  .30

  .خطبه غديريه: قد علمته عليا و هو االمام المبين
عاداه وانْصرْمنْ نَصرَه واخْذُلْ منْ  مواله، اَللَّهم والِ منْ وااله و عاد منْ فَهذا على نْت موالهكُ ال منا  .31

همان: خَذَلَه.  
  .همان: طالب اامام الصاله و اتي الزكاه و هو راكع يريداهللا عزوجل في كلابيبنعلي  .32
 .همان: ل االكبرو الطيبين من ولدي هم الثقل االصغر و القران الثق ان علياً  .33

  .همان: هو الموصوف بالصبر و الشكرثم من بعده ولدي من صلبه اال و ان علياً  .34
35.  و نَ بِاللَّهنْ آملُ مأو  هولسر)دإِلَى الْايمانِ بى أَح بِقْهسي الَّذى فَدى)لَمولَ ، وسالَّذى   رو ،هبِنَفْس اللّه

ولِ اللّهسر عكانَ م دال أَحو دبعرُها ينَ الرِّجالِ غَيم هولسر عم همان: اللّه.  
  .خطبه غديريه: قي الخلقفضلوا علياً فانه افضل الناس بعدي من ذكر و انثي ما انزل اهللا الرزاق و ب  .36
  ).تمنظور سوره هل اتي اس(همان : هذا علي انصركم لي و احقكم بي و اقربكم الي واعزكم علي  .37
آمنوا باهللا و رسوله و النور الذي انزل معه من قبل ان نطمس وجوها ننردها علي ادبارها اونلعنهم   .38

 .همان: كما لعنا اصحاب السبت

39.  فَضِّلُوه اللّه هبنَص فَقَد لُوهاقْبو ،اللّه فَضَّلَه همان: فَقَد.  
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