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 دهم جلسه

 (ها ارزش ضد)خواری و ذلت : عوامل2 حکمت

 (انسان ذلت در آن نقش و شکایت زبان)دوم:  بخش

 اول جلسه

 :فرمود دومحکمت در  امیرمؤمنان علیالبالغه در نهج بر حسب نقل سید رضی

. 

 خودورزی را لباس و پوشش خود قرار داد و به تعبیری طمع بپوشاند ورزی طمع با راخود  جان کسی که

هر  و ،هرضایت داد خودبه ذلت و خواری  سازد آشکار را خود هایسختی راز کهکسی  و ،کرده حقیر و ذلیل را

که این نهباشد  اللّسانانسان باید امیر  .است کرده ارزشبی را خود که زبانش را امیر بر خود قرار بدهد کس

لت به ذ :شد که لسان انسان امیر بر او شد حضرت فرمود ایبه گونهاگر  ؛لسان و زبانش امیر اإلنسان باشد

  .استرضایت داده

ورزی و نقش آن در ذلت و خواری انسان که یکی از عوامل موضوع طمع به از این حکمت، در بخش اول

  .مباحثی را هم تقدیم کردیم و ذلت و خواری بود پرداختیم

 یدسمرحوم  لکن ،باشدهم  کلمه مستقلیتواند کلمه قصار که درحقیقت میحکمت و بخش دوم از این 

که   :حضرت فرمود ؛استآوردهالبالغه درضمن حکمت دوم نهجآن را  رضی

 جای البالغه بهخ نهجسَبرخی از نُدر  ،به آن داشتیمای اشارهدر قسمت قبل هم 

یم که کلمه کشف را الزم بدانگردد به اینبرمیاختالف عبارت هم تاثیر زیادی ندارد و آن  البته دارد که 

  .متعدّییا 

  .باشیماین حکمت و این جمله نیاز به ترجمه و معنا دارد و نیاز دارد که در آن تأملی داشته
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البالغه در این بود که چند جهت را در حکمت بررسی بکنیم و به آن های نهجبنای ما و در شرح حکمت

  .بپردازیم

که آیا این سخن ؛ اینت حکمت استبحث سندیّ قرار گیرد،بررسی  مورد حکمتهر باید در  جهت اولی که

ی در بخش قبل که جمله .شده استالبالغه آمده یا در جایی دیگر هم نقلفقط در نهج

مرحوم  .استالعقول نیز آمدهم که در تحفو گفتیه کرداشاره به بخش دوم و سوم این حکمت نیز  ،بود 

  .است ار آوردهحمجلسی هم آن را در ب

 .استها شناسی حکمتبحث واژه ،به آن بپردازیم و آن را دنبال کنیم ستحکمت بناهر جهت دومی که در 

که از  یواژگان ، لذاامیر بیان است چون امیرمؤمنان ،البالغه استشناسی موضوعی مهم در نهجواژهبحث 

و  دهعراء بوشّالچون اشعر ، هم سید رضیو  استبسیار نابی  واژگانکند، زبان و لسان این بزرگوار تراوش می

که در اوج فصاحت و بالغت  امیرمؤمنان علیاز  بوده به سلیقه خودش کلماتینیز اهل فصاحت و بالغت 

  .لذا باید در آن تأمل و تدبر نمود ،استانتخاب کرده و آورده است را

 :شناسیواژه

  :است ترجمه نیازمند که دارد وجود دوم بخش این در واژه دو

 یواژه -1

که در است،  ی ضُرّواژه کنیممی بحث پردازیم و در مورد آنبه آن میشناسی واژه اولی که در بحث واژه

  .استاست که در ابتدای عبارت آمده ذُلّی واژه هم و یکی ،آخر عبارت آمده

 رکتح سه به مزبوری واژه در ضاد یعنی ؛الکسر و والضم بالفتح: است شده وارد صورت سه به« ضُرّ»ی واژه

 ستنده یلغت سه :گفت باید حقیقت در که است گردیده مفهومی و معنا یک منشاء نیز کدام هر و شده خوانده

 .گرددمیبر  اصل یک به هاآن یهریش که
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 معنایی یک منشاء هر کدام و شده وارد گونه سه به واژه این اینکه در اجمالی صورت به لغت ارباب همه

 .ددار وجود نیز نظرهایی اختالف استعمال موارد و تطبیقات برخی در چه اگر دارند؛ نظر اتفاق است گردیده

ار کن «ءرا» دوو  «ضاء» یکایجاد شود  لغت خواهدمی کهزمانییعنی  ،در مقام تاسیس است اصللکن این 

ود که شخوانده می سه صورتتشکیل شد به  کلمهکه و زمانی ،دهدگیرد و این کلمه را تشکیل میهم قرار می

  .مستقل است یها بعد از تشکیل لغتکدام از این هر

اصل واحد و یعنی یک  ،«داحِوَ صلٌاَ»این ماده  :گویندمی گونه، اینرسندمی یبه لغتکه زمانی لغویین

 )به عنوان مثالاین لغت یعنی  ،«داحِوَ صلٌاَ» ؛استمعنا استعمال شده فالندر این معنا و در  که تنهایی است

ا ام باشد،می (راء راء و )ضاد،اصل  که آناصل دارد  یکخواهد شکل بگیرد که میدر مقام تاسیس وقتیضرّ( 

 «نالعی»مثل است، چند معنا  که دارایلغت  یکشود گاهی می ،کندپیدا می صورت دوشکل گرفت که زمانی

 ة،یجارال ینُمعنای عَعین به ،مسمعنای الشَّعین به ،استاما در چندین معنا استعمال شده ،لغت است یککه 

  .و غیره هناظرال ینُمعنای عَعین به

ند چ و یا لغت سه ،لغت دو ،لغت یک ،که تاسیس شدواژه وقتی یک ،گونه نیستاین هم اما گاهی از اوقات

 یدیگر لفظحسب اختالفی که مثالً در العین است  ،این لفظ .هر کدام دارای معانی مستقلی است کهلغت 

  .شده باشدمشترک نیست که برای چند معنا وضع ومترادف 

و  اد،)ضست ا اده یکیقبول دارند که اصل این مباالتفاق ارباب لغت تقریباً  ین ولغویّ یههمهم جا ایندر 

  .الکسر و والضم بالفتح ،شودلغت مستقل می سه ،که تاسیس شداما وقتی (،راءدو 

  .داردهم هر کدام معنای مستقلی ند که لغت مستقل سه هااین

 :گویدگونه میلسان العرب این درمنظور  ابن
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 وی ،شد که تأسیسزمانیاما  ،شان یکی استکه قبول دارد اصلیایشان  هستند؛لغت  دو هااینگوید: می

قابل در م ، یعنیاست عمعنای ضد نفبه ،فتحبه  ند.امستقل دیگریک هستند که از لغت دو :گویدمی

معنوی  یتفاوتاین دو لکن  ،اسم مصدر است اما  ،فتح مصدر استبه  .سود و زیان قرار دارد ،منفعت

 ند،باش هر کجا که نفع و ضرر کنار هم آماده :گویدگونه میاش اینایشان در تفاوت معنوی دارند. دیگریکبا  هم

ت و جدا آمده اس که نفع و ضرر در کنار هم نبودزمانیو  بگو  ،به فتح بخوانو بده  هفتحرا  «ضاد»جا آن

 .نیستع نفدر مقابل  اما  ع است،مقابل نف در یعنی  بگو  ،ضم بخوان را ضمّه بده و به «ضاد»

  ست.خسارت مالی نی اما  ؛خسارت ظاهری مالی است زیان مادی و معنایبهفتح عمدتاً به 

یعنی  ،هر آنچه که بدحالی انسان را برساند :گویدمی ،گیردگونه نتیجه میاین ایفاصلهبا یک  العربلسان 

 است.  ا جاین ، دردر بدن دارد ناراحتیسوء حال و فقر انسان باشد یا مشکل و 

حال حرف زدن ندارم و حتی مشکل معنوی  ،کندبدنم درد می ،بیمارم ،روانم خوب نیست ،حالم بد است

د چیزی که ض و هر کار هب ی این موارددر همه ،که منفعت در مقابلش نیستآنجاییو ، دارم

  .شودکار برده میهب  جا، در اینو خسارتی دیدیانجام دادی ای معامله ،منفعت است

یل و همین عبارت را با تفص پرداخته آن به بیشتری وضوح با و ترمفصل صورت به  در« أزهری»

 :است کرده ترجمه را لغت سه هرایشان  ،است آورده یبیشتر

                                                           
 ، ذیل کلمه ضرر.482، ص: 4لسان العرب، ج - 1
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اهری مسائل ظدر عمدتاً هم  ،باشد عمعنای مقابل نفبه که را به فتح بخوان  :گویدمیگونه اینایشان 

الزم نیست  رود،کار میبه داردمعنوی  و روحی ،باطنیکه منشأ بدحالی و سوء حال انسان در  اما  ،است

 بیماری و یا حتی امری آن فقر باشد و ممکن است منشأ ،بدحالیمنشأ که ممکن است  ،باشدکه حتما ظاهری 

گونه این اللغه تهذیب در« أزهری»باشد  که  آن راما در کس ؛شودگفته می به این  ،معنوی باشد

 به زن دوم او  ،کندمجدد میآقایی که خانمی دارد و ازدواج ، فرموده :گویدمی

یعنی صاحب  ،است این آقا صاحب  :گویدمی .شوداطالق می  به شوهر آن زن هم ،شودگفته می

هم این سرّ آنگویند می .شودگفته می ها به هر دوی آنمردی که دارای دو زن باشد  .زن دوم است

ها به دیگری خسارت و ضرر یعنی هر کدام از این خانم ؛ندزبه دیگری می ها ضرریام از ایناست که هر کد

یا در باب ضرر مالی است که این خسارت  :تفسیر نمودگونه اینشود میهم ها را خسارت و ضرر آن .زندمی

به ه ه کلذا اسالم مکروه دانست .حضور در زندگی معنا کرد یبارهدرشود آن را میکه اینیا  ،تقسیم ارث باشد

ی منف یجنبه است و اشاره به شود که کنایه از ضرر زدنگفته می  استآقا  ایناین خانم که همسر 

  .همسایه تا به جنبه مثبت و ایجابی آن نگاه شود یعنی  :بگویید دارد، بلکه

 :گویدمی ،کندمعنا میگونه اینراغب اصفهانی نیز در مفردات آن را 
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 وجود زنی لغوی دیگر منابع از بسیاری در و کردیم نقل قرآنی شناسانواژه و لغت منابع از آنچه به توجه با

 برخاسته لغت سه تفاوت همچنین و برد پی بحث مورد واژه مفهوم و معنی در مهم نکته دو به توانمی دارد،

 .آورد دست به نیز را ریشه یک از

ضرر کرده و خسارت  ، ویکم است شتعفّو فضل ، علم انسان کهاست  خاطر اینهیا ب ،بدحالی انسانعلّت 

که عضوی از بدنش این به ،است حالی پیدا کردهبدنش سوء انسان در کهاست  خاطر اینهیا ب ، واست دیده

جهت این ازو  ،داردنکه در حالت ظاهریش مال و مقام یا این و پا ندارد ،دست ندارد ،العضو استناقص ،نیست

د توانمیهم  حالیسوءاین و منشأ  است، حالیجهت این است که سوءضم ضاد بهبه هرحال به .نقص دارد

  .شدیکی از این جهات گوناگون با

  :جا وجود داردچند نکته در این

 اندتهدانس اصل و ریشه همین از نیز را اضطرار و ضرر حتی و هستند ریشه یک از لغت سه اینکه: اول نکته

ک ی کند تبادر ذهن به استعمال مقام در و باشند خاصی معنی و مفهوم مفید که آنها دانستن لغت مقام در اما

ی دارای معنای هر کدام و است شده خوانده اعراب گونه سه به که هستند مستقل لغت سه لغت نیست، بلکه

 .خاص است

 دیگربا یک هم واند اشتراکدارای  هم مفهوم و معنی دائره در بالضم  و بالفتح  اینکه: دوم نکته

 ییرهدا واند مستقلند که هست یلغت ها دواختالفی که بین این دو وجود دارد این است که این دارند. اختالف

محدود  و های مالی و ظاهری استخسارتآن مفهومی  یدایره یک ؛ها با یکدیگر متفاوت استمفهومی آن

 ،هر چیزی باشدتواند میهم حالی است که منشا آن بدحالی و سوءآن هم مفهومی  یدایره یکو  .باشدمی

هم تفاوتی  ،معنویجهات جهات مادی باشد یا  ،باشد آنیا جهات باطنی و  ،جهات ظاهریآن  منشأتواند می

  .کندنمی
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های مادی محدود آن محدود است و به خسارت یدایره بالفتح اما  ؛وسیعی دارد یدایره بالضم 

  .شودمی

 این شده لنق تعبیر دو هر یدرباره کهآیاتی زیرا کند،می تایید را این نیز قرآن که است جالب بسیار البته

 .کنندمی تأیید را فرق

 .است آمده دو هر ضمبه و فتحبه ضر مجید قرآن در

 یریفهشی در آیهعنوان مثال به ،کاربرد داردکریم هم  در قرآن آمده، نفع مقابل پیوسته)ضاد( که  فتحبه ضر

آیا جز خدا چیزی را »بگو: ، : گونه داردقرآن این

 ؟!که مالک سود و زیان شما نیست دپرستنمی

 هر :بعد هم فرمود ،به فتح ضاد ضد نفع است ضرّ ،اندو دیگران گفته ابن منظورو طور که ابن راغب همان

ضاد  ،چون نفع و ضرر با هم جمع شده در این آیه هم ،ضاد را فتحه بده «ادضّتِ الحَتَفَ» ،جمع کردیکه کجا 

 .استبه فتح آمده

ند که زیانش خواو کسی را می : فرمایدیا در آیه دیگری که خداوند می

 .تر استاز نفعش نزدیک

 .است خوانده شده به فتحضاد  ، لذاجا آمدهیک دوهر  در این آیه هم چون

قرآن  ،است بکار برده شده نیز در قرآن کریم است نیامده جایک در نفع با وقتهیچ که به ضم ضاد هم ضرّ

 .«ای عزیز! ما و خاندان ما را ناراحتی فرا گرفته»گفتند:   :فرمایدمی

 ،تاس کردهنبین ضرر و نفع جمع ، و به کار برده شدهبدون نفع و است چون تنها به ضم ضاد  ضرّجا این

  .ضرر مالی مدنظر نیستتنها جا است و واضح است که در این خوانده شدهبه ضم ضاد  ضرّلذا به 

                                                           
 .5/76: مائده - 1
 .22/13: حج - 2
 .12/88: یوسف - 3
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  :فرمایدگونه میاین نیز یا در قضیه حضرت ایوب پیغمبر

و ایّوب را ، 1

آورده؛ و تو بدحالی و مشکالت به من روی » :()به یاد آور( هنگامی که پروردگارش را خواند )و عرضه داشت

 «!یترین مهربانانمهربان

ا جکه در این استعمال شده استلذا به ضم ضاد  ،بدون نفع آمده و تنها آمده به ضم ضاد ضرّ جا همایندر 

  وسیع است.که دایره آن هم  استمعنای عام به ، وکندمی حکایت از بدحالی ایوب پیغمبر

ه کی قرآن همانند آیه شریفه ،استبه کار برده شدهدر مقابل رحمت  ضرّکریم در قرآن از اوقات هم گاهی 

 ،2 :فرمایدمی

مین گردند؛ امّا همی کنان بسوی او بازند و توبهخوانهنگامی که رنج و زیانی به مردم برسد، پروردگار خود را می

 .شوندکه رحمتی از خودش به آنان بچشاند، بناگاه گروهی از آنان نسبت به پروردگارشان مشرک می

:فرمایدی قرآن که میآیه شریفه همانند رفته بکار خیر مقابل دراوقات هم  از برخی در یا و

اگر خداوند زیانی به تو برساند،  ،ۖ 

تواند آن را برطرف سازد! و اگر خیری به تو رساند، او بر همه چیز تواناست؛ )و از قدرت هیچ کس جز او نمی

 (.او، هرگونه نیکی ساخته است

 :که فرمود قرآن از شریفه آیه این ذیل در

ها همانان که گرفتاری، 4

س پ»ها به آنها رسید، و آن چنان ناراحت شدند که پیامبر و افرادی که ایمان آورده بودند گفتند: و ناراحتی

                                                           
 .84-21/83: انبیا - 1
 .33/33: روم - 2
 .6/17: انعام - 3
 .2/214بقره:  - 4
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در این هنگام، تقاضای یاری از او کردند، و به آنها گفته شد:( آگاه باشید، یاریِ « )؟!یاری خدا کی خواهد آمد

 !خدا نزدیک است

 نای را ضرّ یهواژذیل آیه ای که بیان شد  در ،کنندمی دنبال نیز را قرآن شناسیواژه که یمفسّران از برخی

 :اندکرده معنی چنین

1. 

 اسم این و است الهى اسماى از ،(ضارّ) است رفته کار به نیز خداوند درباره فاعلی اسم صورت به واژه این

 .است الهى فعل از حاکى

 :گویدمی به عنوان اسم فاعل برای خداوند( ضارّی این موضوع)درباره العرب لسان در نیز منظور ابن

2، 

 که شده خوانده بالضم ی واژه جااین در کهاست  این ی واژه شناسیواژه باب در مطلب خالصه

 ایهگرفتاری و حالسوء به بیشتر آن معنای و ،است عربی واژگان در اصل همین با شده وارد لغت سه از یکی

 اندتومی که باشد داشته متعددی هایمنشاء تواندمی و است عام معنا این البته ،است متمایل روانی و روحی

 .دیگری چیز یا و باشد معنوی و روحی گرفتاری تواندمی ،باشد بیماری تواندمی ،باشد فقر آن منشاء

 ی ذلّواژه -2

 .است ذلّیواژه شود ترجمهجا در این است خوب که یدومیواژه

                                                           
 .239، ص 2 تفسیر المنار: ج - 1
 .482، ص: 4لسان العرب، ج - 2
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و همچنین در در قرآن کریم  است، شده وارد الالذّ ضم و الالذّ کسرصورت  دوجا به ذلت در اینیواژه

منابع لغت هم به که  استعمال شده کار رفته وبه ذِلّهم  وذُلّ هم  ،است صورت آمده روایات هم به همین دو

م که تفاوتی مه تفاوتی در معنا ایجاد کرده الذّال ضم و الذّال کسربه« ذلّ»، لکن استعمال کنندآن اشاره می

  .رودهم به شمار می

  :گویدگونه میشناسان واژگان قرآنی است ایناز واژهاین فن و  یطرّخِراغب اصفهانی که 

 

 ،تورانه اسقهم ،جایی است که ذلتآن الذّال ضمبه ذلّ که شودمی معلوم گویدمی راغب که آنچه به توجه با

  ؛که به آن تن بدهدای ندارد جز اینچاره ست؛انسان مجبور به پذیرش آن ا و یعنی از روی قهر و اجبار است

 ،بلکه انسان با اختیار خود تن به ذلت بدهد ،و اجبار باشدجایی است که بدون قهر آن الذّال کسربه اما 

  .استفاده نکند از آن ، ولیجبر و اجباری در کار نباشد و راه فرار برایش وجود داشته باشد

 هر که است جاییآن الذّال کسربه  مبگویی باید ؛شویم تفاوت اینبه  قائل اگر راغب جناب فرموده به

 ذلّ اگر اما ؛بماند در ذلّت که نیست مجبور ،کند رها و آن را هشد خارج آن از ندتوامی خواست انسان وقت

                                                           
 .17/24إسراء:  - 1
 .73/44معارج:  - 2
 .2/61بقرة:  - 3
 .7/152أعراف:  - 4
 .2/71بقرة:  - 5
 .6/54مائدة:  - 6
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 حتمیانسان  ذلت یعنی ی؛ندار خروج راه دیگر شدی وارد اگر این است که معنایبه ،شود خوانده الذّال ضمبه

 .کند تحملآن را  باید و است

است،  کرده استفاده الذّال ضمبه ذلّ واژه از مادر و پدر به احترام یهدربار قرآن در خداوند زیبا بسیار چه

بال تواضع  ییعن ،کن جناح خفض آنان مقابل در :فرمایدمی جا کهآن

کنایه از تواضع و فروتنی و اظهار ارادت  ، کهبرای والدین باز کن هذلت شد هجا تعبیر بفروتنی را که در اینو 

ا آن رمفردات  .است استفاده کرده الذّال ضمبه ذلّاز آیه  در اینخداوند متعال  .والدین استهانسان نسبت ب

 ورمجب مانند این است که انسان :گویدکند میمعنا میگونه این

ذِلّ و ذُلّ  بین تفاوتکه نظر راغب اصفهانی یعنی اگر ؛ نکندها تواضع در مقابل آن دتوانو نمی به این کار است

یدا معنای زیبایی پ هم کلمه امیرالمؤمنین .کندرا بپذیریم این آیه معنای بسیار زیبایی پیدا می است

برداشتن  سراجازه اصالً که گویا  دفروتن باش ود متواضع چنان بایدر برابر پدر و مادر آن انسان :گویدمی ،کندمی

 ایچاره آن را ترک کند و دتوانمیهم ن داگر بخواه ای که حتّید؛ به گونهتواضع کن است که مجبور د وندار

 احترام به پدر و مادر در موردمخصوصاً  )تواضع(زیبایی بیشتری به این حرکت این نکته ،جز تسلیم ندارد

که گوید ب ها داشته باشد وآنتی بر منّ تواند برای تواضعش در مقابل والدینو با این تعبیر انسان نمی ،دهدمی

 است.بلکه مجبور به این کار  کنم؛تواضع میباشم اما در برابر شما تواضع نداشته توانستم من می

 .بداند والدین برابر در اختیار بدون و محض مطیع را خود باید انساننکته: 

 

 امام جمله شرح

 هایشسختی و هاگرفتاری ها،بدحالی از که کسی هر، یعنی حضرت فرمود: 

 مایدن گذاریگله و شکایت آشکارا و کند برداری پرده باشد داشته هم یگوناگون هایمنشاء است ممکن که

 .است داده خواری و ذلت به تن و کرده فراهم را خود ذلت زمینه گویا
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 ذّالال ضمبه ذلّ واژه ازکه حضرت  امیرمؤمنان علی یدر کلمه ،معنا شد دوتفاوتی که بین این  رب بنا

ها و مشکالت کسی که زبان شکایت به سختی ه است: فرمود ،کرده استفاده

 ،است دقیق بسیار علی امام جمله این ه است.به ذلت داد رضایتکند ها را برای همه بیان بگشاید و آن

 رداریبپرده همگان برای خود مشکالتاز  و کند، ضرّاگر کشف  انسان :خواهد بفرمایدمیدر این تعبیر حضرت 

 است که مقهور و مجبور انسان نَّأک د،از ذلت ندارراه برون رفت دیگر ؛ شد خواهد ذلیل حتمی صورت به کند

 .تحمل کند د و آن رابمان در این ذلت

 .ودش، ذلّتی است که انسان مجبور به آن میمقهورانه تذلّ یعنیکرده،  استفاده ضمّه با لّذُ واژه ازایشان 

 را یمهابدحالی و هاسختی ،مشکالت ،کنممی ضرّکشف من  :گونه نیست که کسی پیدا بشود و بگویداین

 شدنی این! خیر م،تا تن به ذلت ندهم و ذلیل نشو مکنمراقبت میاما با فکر و اندیشه و قدرت خودم  ،گویممی

  .ندارد یبازگشت راه و است حتمیانسان  ذلت دیگر شد فاش همخفیّ امور آن وقتی که چرا! نیست

از آن  دتوانو نمی دشومجبور و مقهور به ذلت می ،کرد ضرّاگر کشف انسان  :فرمایدمیجا در اینحضرت 

اید بجا این ،برداشتی خود پرده از مشکالت و برای دیگران بازگو کردی خود رابدحالی  اگر یعنی ؛دفرار کن

 . باشی مطیع محض باید ؛ به تعبیرینداریاز این ذلّت برای خروج  هم ذلت را تحمل کنی و راهی

دحالی هر چه ب د،را بیان نکن شفقر ،فقیر بود انسانکه اگر  معنا استین ابه جادر این ضرّکشف مقصود از 

  د.بازگو نکن دیگرانبرای  ه باشد آن رامعنوی هم داشت یحتی اگر مشکل دارد،حالت و سوء

 سپاس و شکر یا شکوه

 در هک آنچه ،است مندیگالیه و شکایت مقابل در شکرگزاری موضوع انسان زندگی در مهم نکات از یکی

 گذاریلهگ و شکایت زبان مقابل در شکربه  زبان گشودن و داشتن شکر زبان شده توصیه بدان اسالمی معارف

 !است

 اهنعمت ازاو را  و ببخشد وجودی وسعتتا به وی  داده وعده گذار شکرانسان  به متعال خداوند که جایی تا

 .نماید برخوردارش الهی بیشتر برکات و
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ۖ فرماید:خداوند متعال در قرآن کریم می

اگر شکرگزاری کنید، )نعمت »و )همچنین به خاطر بیاورید( هنگامی را که پروردگارتان اعالم داشت: ، 

 «!خود را( بر شما خواهم افزود؛ و اگر ناسپاسی کنید، مجازاتم شدید است

 .است نموده نهی از آن و شده داشته حذر بر کردن شکایتشکوه و  ازانسان را  مقابل درخداوند متعال  اما

ه ب از حکمت دوم حضرت هم در این عبارت گیردمی قرار گفتگو مورد جا این در شکایت از که آنچه البته

 تحال با که است شکوه عاطفی و احساسی یهجنبآن در ردّ  امام کالم توضیح و شرح ؛کندمی ایآن اشاره

 طور هب که شکایت و شکوه حقوقی یهجنبآن  و ،دارد منافات هانعمت از برخورداری برابر در انسان قدرشناسی

  .نیست نظر مورد شودمی طرحم حقوقی دعاوی عنوان به هامحکمه و هادادگستری در معمول

ند دار رموضوع شک هنسبت ب هاین بیان و همچنین اسالم و قرآن با بیانی کدر  لذا امیرمؤمنان علی

خواهند ما را از بیان جنبه عاطفی و احساسی خارج کنند و به جنبه عقالنی وارد کنند و بگویند اگر شما با می

 ،چون انسان در بیان جنبه احساسی رد؛کخواهید گو نرا پیش کسی باز خوددل  ددر د،عقل خود تأمل کنی

در حقیقت بیند که کند، میاست و حال آن که اگر تامل کند که آرام شدهاحساس می کرده واحساس آرامش 

ت مختلف امری ااما امروزه موضوع شکای ؛این شکایت جنبه عاطفی دارد ه است،جا باز کرددر اینرا  شراز دل

  .شودها از آن استفاده میشود که در دادگستریتعبیر به دعاوی حقوقی می از آن و ،حقوقی است

اشاره به آن نیز  امیرمؤمنانو همچنین شود بحث میاز آن در روایات و جا که در این یشکایت لکن

  .غیر از آن دعاوی حقوقی است ،دندار

  :اند ازرتها که جنبه احساسی دارد عباتفاوت بین دعاوی حقوقی با این شکایت

 انسان خود خاطر شدن آرام جهتبه شکوه)احساسی( این ولی است، حق گرفتن برای دعاوی حقوقی .1

 .نیست واقعیت ندارد و توهمی بیش اوقات بیشتر البته که است

                                                           
 .14/7ابراهیم:  - 1
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 نکه قوانیاین یا و به وی عنایت کرده خداوند که است حقی به انسان رسیدن جهتحقوقی، به دعاوی .2

 دوجوبه خدایش و او بین که است رازی افشای جهتبه شکوه)احساسی( این اما است؛ داده قرار برایش بشری

 خدای او است؛ و بنده میان سری و راز حقیقت در غیر آن یا و فقر یا بیماری، یا سختی، که است؛ چرا آمده

مذموم و  عملی که کندمی برداری پرده کرده و از آن برمال را بندگی آن ضوابط رعایت بدون انسان این اما

 .ناپسند است

 را آنان به رسیدگی اجازه هم و قدرت و توانایی دارد هم که شودمی برده کسی پیش دعاوی حقوقی .3

 آن هب رسیدگی یاجازه قدرتی دارد و نه و توان نه که شودمی برده کسی پیش شکوه)احساسی( این ولی دارد؛

  .دارد را

از ر شما کسی که ولی شده، ایجاد کار همین برای کندقضاوت میجا شخص قاضی که در آن و دادگستری

 !است نشده داده قرار این راز به رسیدگی برای گویی،کنی و به او میخدایت را برایش فاش می و خود بین

برای آن دعاوی باید  که کرده هم آن را ابالغ اسالم و داده دستور خداوند در مورد دعاوی حقوقی، .4

 .به آن باز نکنید زبان که کرده نهی شکوه)احساسی( از این ولی بروید، قاضی پیش

 مطرح ولی ،دارد شما قدرت از این نشان که شودمی مال بر شما حق کردن دعاوی حقوقی، با مطرح .5

 .داشت خواهدپی دربرای شما  را ذلت که است شما ناتوانی و عجز ینشانه هاشکوه کردن این

 


