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چکیده

شناخت حق از باطل در نهج البالغه

ّ
موضوع مقاله ،معیارهای اعتقادی شناسایی حق از باطل در کالم امیرالمـؤمنین
علی در نهجالبالغه است .تبیـین موضـوع کـه بـه روش تحلیلـی ـ توصـیفی
ّ
انجام گرفته ،با پاسخگویی به این پرسش که معیارهـای اعتقـادی حـق چیسـت و
ویژگیهای آن در بازشناسی از باطل کدام است ،صورت گرفته است .دست یـابی
به مالکی جام در تشخیص حـق از باطـل و تـرویج فرهنـگ علـوی و کـاربردی
کردن آموزههای نظری امیرمؤمنان در عرصههای مختلف زندگی از اهـداف
مهم این نوشتار است .از دادههای اصلی مقاله ،بیان همسویی قرآن ،سیره پیامبر
ّ
و اهلبیت  ،صراب مستقیم ،وحی ،فطرت و عقالنیت با حـق در
اکرم
ّ
نهجالبالغه است و این شناسایی با توجه به در همتنیدگی مصادیق حق و باطل و
ظرافت موجود در بازشناسی معیارهای حق از ویژگیها و مختصات آن دشواری-
هایی دارد که با کنکاش در مستندات موجود در مجموعـه شـریف نهـجالبالغـه،
میسر میگردد.
ّ
کلیدواژهها :امیرالمؤمنین علی  ،حق ،باطل ،معیار ،نهجالبالغه.
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مقدمه
کمالگرایي و نقصگریز امر فطر و طبیعي است ،تنهـا بیمـاردالن و کسـاني کـه از فطـرت
سالم فاصله گرفته و پرده بر قلب و گوش و چشم و ذهن آنان افکنده شده ،از کمال گریزاننـد؛ یـا
نقص را کمال ميبینند و از باب اشتباه در تطبیق ،متمایل به نقص مي شـوند .از جملـه پرسـش-
ّ
هایی که در این پژوهش پاسخ داده ميشوند ،عبارتنداز :مفهـوم حـق در نهـجالبالغـه چیسـت و
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مفهوم و مصداق باطل کدام است؟ چه معیارهای اعتقادی بـرای بازشناسـی آن دو از یـکدیگـر
ّ
وجود دارد؟ مختصات و ویژگیهای حق و باطل چیست؟ از جمله فرضیههای تحقیق عبارتند از:
ّ
ّ
حق ،کمالي است که هر انسانی با فطرت سلیم بـه سـو آن گـرایش دارد و باطـل ،نقـی حـق
ّ
ّ
ّ
است و انسان از آن گریزان است« .بالعدول عن الحق تکون الضاللة؛ با عـدول از حـق گمراهـی
ّ
قطعی است» (تمیمی آمدی ،بیتا .)111 :1 ،حق به سبب خصوصیتی کـه دارد ،بصـیرت زاسـت و
ّ
باطل ،بصیرت زداست ،به این معنا که حق ،پردهها سنگین و سهمگین را کنار مي زند و موجب مـي
شود تا پیامدها طبیعي آن درك شود؛ در حالي که باطـل مـي کوشـد تـا بصـیرت را از آدمـي بـردارد و
چشمانش را بر پیامدها و آثار که بر آن بار مي شود فرو بندد؛ زیـرا بـا آشـکار شـدن پیامـدها و آثـار ،بـه
سادگي دانسته ميشود که آن امر ،چیز جز باطل نبوده است؛ این گونـه اسـت کـه باطـل همـواره بـر
هیاهو ،غوغاساالر و تیرهکردن امـور مبتنـي اسـت و از شـفافیت و روشـني واقعـي امـور هـراس دارد.
باطل همواره بر عملگرایي تأکید ميکند و به پیامدها به ویـژه در بلندمـدت کـمتـر توجـه مـيدهـد و یـا
ّ
اصوال آن را ميپوشاند تا آشکار نشود؛ اما حق ،خواهـان شـفافیت امـور ،آشـکار سـاختن پیامـدها
کوتاه و بلند میباشد و حتي به عاقبت امر در قیامت و رستاخیز نیز توجه ميدهد .در بیان شیوای
امام علی

آمده است« :و چه بسیار از امور است که تو (مصلحت و فلسـفه) آنهـا را ندانسـته و

اندیشه و فکرت در(فهمیـدن اسـرار) آن سـرگردان و دیـدهات در آن گمراه(نابینـا) بـوده و سـپس
 َ
ُُ
ُ
َ
بصرل ا ّلنفوس؛ یـاد
بدانها بصیرت پیدا کردهای» (رضی)217 :1115 ،؛ «الذکر هدایة العقول و ت ِ
ّ
حق تعالی هدایت عقلها و بینایی نفسهاست یعنی سـبب هـدایت و بینـایی شـود» (خوانسـاری،
.)171 :1 ،1177
پیشینه مسأله و توجه به حق یا باطل بودن آنچه که با آن مواجه میشدند بـه آغـاز تفکـر بشـر
برمیگردد و در دورههای گوناگون تاریخی به طرق مختلف ظهور داشته است به عنوان مثـال در
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صدر اسالم با ظهور فرقههای مختلف یکی از بحثهای مورد نـزاع حـق بـودن حکومـت خـدا و

نیمسا

باطل انگاشتن حکومتهای دیگر بود که از جانب خوارج مطرح شد؛ اما در باره موضوع مقاله که
ً
صرفا از منظر نهج البالغه به بررسی معیارهای اعتقادی حق و باطل و مختصات باطـل بپـردازد،
فعالیتهای پژوهشی مستقل به چشم نمـیخـورد .هـر چنـد کـه در برخـی از کتـب و مقـاالت ،از
ّ
ّ
جهتی به مسأله پرداخته شده است مانند مقایسه حق و باطل استاد جعفـر سـبحانی ،نبـرد حـق و
باطل شهید مرتضی مطهری ،پیام امام به قلم آیت الله ناصر مکارم شیرازی ،مفردات نهجالبالغه
آیت الله علی اکبر قرشی بنایی و مقاالتی از عالمه محمدتقی جعفـری ،اسـتاد حسـن حسـن زاده
ّ
آملی و آیت الله محمدتقی فلسفی ،در یادنامه کنگره هـزاره نهـجالبالغـه ،ابعـاد حـق و باطـل در
ّ
ّ
نهجالبالغه استاد ابراهیم سیدعلوی ،حق و باطل آقای حسینقلی کاتبی ،حق و باطـل از دیـدگاه
امام علی

متعلق به آقای رضا رستميزاده.
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ّ
 .8در همتنیدگی حق و باطل
ّ
گرایش به حق و گریز از باطل ،خواست طبیعي و فطر انسان است؛ هر چند کـه گـاهی کسـانی
ً
ً
ّ
در تطبیق و تشخیص حق از باطل «عمدا یا سهوا» به بیراهه ميروند؛ چون به تعبیر قرآن کـریم،
ّ
دنیا به گونها آفریده شده که حق و باطل در هم آمیخته است و این آمیختگي به گونها اسـت

که تشخیص آن از یکدیگر را دشوار ميسـازد و آمیختگـي آنهـا هماننـد آبـي اسـت کـه خـس و
خاشاك و کف در آن آمیخته است(رعد11 :؛ آل عمران.)11 :

ّ
از این رو ،زندگي انسان نیز همواره به گونها اسـت کـه حـق و باطـل در آن آمیختـه اسـت و
ّ
انسان به سادگي نميتواند حق را تشخیص دهد و به سو آن برود هر چند که به طـور طبیعـي و
ّ
ّ
فطر به سو حق به عنوان کمال گرایش دارد .اگر باطـل بـا حـق در هـم نمـيآمیخـت ،هرگـز
ّ
ّ
جستن حق بر جویندگان آن دشوار نبود و اگر لباس باطل بر تـن حـق ،پوشـانده نمـيشـد ،زبـان
ّ
ّ
معاندان از ساحت حق کوتاه بود ،لیکن بخشي از حق و بخشي دیگر از باطل گرفته ميشود و در
هم آمیخته ميگردد .این جاست که شیطان بر هوادارانش سلطه مـيیابـد و فقـط کسـاني نجـات
ً
ميیابند که قـبال از سـو خـدا بـرا ایشـان ُحسـني رقـم خـورده باشـد»(نهـجالبالغـه:1137 ،
خطبه)52
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ّ
باطل همواره خود را در چهره حق نشان ميدهد و ميکوشد تا خود را به گونها نشـان دهـد
ً ّ
که آدمي گمان برد که اصوال حق همین است و بس؛ زیرا در جلوهگـر و آراسـتن خـویش بسـیار
ّ
فریبنده است .این گونه است که باطل حقنما ،همواره برجستهتر به چشـم مـيآیـد و زودتـر دیـده
ّ
ميشود و آسانتر به دست ميآید و راحتتر با امیال آدمي هماهنگ ميشود؛ زیرا باطل حقنمـا،
به تعبیر شـهید مطهـری بـا طبیعـت آدمـي در دنیـا سـازگارتر و بـا هواهـا نفسـاني ،مـرتبطتـر و
هماهنگتر است(مطهری ،بیتا.)17 :

ّ
بر آمیختگی مداوم حق و باطـل و در نتیجـه لـزوم افشـای

برخی از خطبههای امام علی
ّ
باطل برای جلوهگر ساختن حق داللت دارد؛ در کالم علی

این وضعیت شبههناك ،جوالنگـاه
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شیطان برای استیال یافتن بر اهل باطل خوانده شده ،اما در عین حال بـر ایـن نکتـه تأکیـد شـده
ّ
است که دوستان خدا به لطف حق و بـا هـدایت نـور یقـین ،نجـات مییابنـد(ر.ک ،نهجالبالغـه،
ترجمه دشتی ،1137 ،خطب 13؛ 52؛ .)121
ّ
 .7معیارهای اعتقادی تشخیص حق از باطل
ّ
معیارها اعتقادی شناخت حق از باطل بر اساس نگاه جام نگر امیرالمؤمنین علی در نهـج
ّ
البالغه که انسان با بهرهگیر از آن ميتواند راه حق را یافته و از دام هزار چهـره باطـل بگریـزد،

عبارتند از:
 .8-7اسالم

ّ
ّ
اسالم حق است و غیر آن باطل؛ مجموعه بینشها و دسـتورالعملهـاییکـه تمـام مسـیر حـق را
ّ
تشکیل میدهد «اسالم» نام دارد و خداوند آن را مقرر کرده و معیار حق قرار داده و پیروی کامـل
ّ
از آن نشانه حرکت و ره پیمودن در مسیر حق است ،امیرالمؤمنین در این باره ميفرماید :دین
َ
َ
َ  َ
اسالم آیینی است که خداوند برای خویشتن انتخاب نمودهَ « .ف ُهو َد َ
الحق أسناخها
عائم أساخ فی
ّ
و َث ّب َت َلها أ َ
ساسها؛ اسالم دارای ستونهایی است که خداوند آنها را در اعماق حق استوار ساخته
َ
و بنیان آن را ثابت و استوار گردانیده است(».همان :خطبه َ « .)113سـاخ» یعنـی در شـی نرمـی
فرو رفت «اسناخ» به معنی اصول و ریشههاست .در بعضی از نسخههای نهـجالبالغـه ،بـه جـای
اساس «اسس» نقل شده است(قرشی بنایی.)51 :1 ،1111 ،
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ّ
ّ
امام میفرماید :از وقتی که حق را از باطل دانسته و بازشناختهام ،در حق تردید ننمودهام و تو
ّ
ّ
ای خردمند! در شك نباش که اسالم هیچ بیراههای را بر تو نیاموزد و همیشه حق و حقانیت را به
بشر آموخته که راه راست و حقیقت در آن است و نهی نمـوده از رفتـار نادرسـت و غیرانسـانی کـه
بارها در هر کار و نقشهای ثابت گردیده است و چون مؤمنی در خویش فرو رفته و یکی از احکام را
با رأی خویش بسنجد ،خواهد دانست که چه معجزهای در اسالم و کتاب آسمانی آن میباشد و تو
ای خردمند! به دین بگرای و بدون هیچ شـکی بـاور نمـا فرمـودههـای الهـی در قـرآن را کـه جـز
حقیقت و راه پیروزی ـ چیزی زیانآور ـ نباشد و چون نهی نمایـد ،بـدان کـه دوری جسـتن از آنهـا

است ،اسالم همان تسلیم است و تسلیم همان یقین و یقین همان تصدیق و تصدیق همان اقـرار
و اقرار همان انجام و انجام همان عمـل اسـت .بنـابراین بـرای پرهیـز از عمـل بـر اسـاس باطـل
شناخت اسالم الزم است و هر کس بخواهد بداند که حـق چیسـت؟ بایـد مطـابق بـا فرمانهـای
خداوند که حق است و موجب رهایی بشر از ناراستیها و نادرستی هاست ،عمل نماید.
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سود فراوان دارد(بابایی .)17 :1151 ،از آنجا که اسالم معیار باز شناسی حق است ،امیرالمؤمنین
فرمودَ َ :أل ْن ُس َب َّن ْاإل ْس َال َم ن ْس َب ًة َل ْم َی ْن ُس ْب َها َأ َح َد َق ْبلي ْاإل ْس َال ُم ُه َو َّالت ْسل ُیم َو َّالت ْسل ُیم ُه َو ْال َیق ُ
ین
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ْ َ ُ ُ َ َّ ْ ُ َ َّ ْ ُ ُ َ ْ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ
َ
َ
و الی ِقین هو التص ِدیق و التص ِدیق هو ِاإلقرار و ِاإلقرار هو األدا و األدا هو العمل(صبحی صال ،
)111 :1111؛ اسالم را به گونهای توصیف میکنم که قبـل از مـن احـدی آن را توصـیف نکـرده

 .7-7راه مستقیم

ّ
راهی را که خداوند برای سعادت انسان ترسیم نموده ،حق است و جز آن هرچه باشد باطل است.
َ ْ َ َّ ُ َ َ
ْ َ ُ َ  َ َ ُ َ َ َّ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ
تاب َو
الک
ی
باق
یها
ل
ع
ل
اد
ج
ال
ي
ه
ی
ط
امام ميفرماید« :الی ِمین و الشمال مضلة و الط ِریق الوس
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ َ ُّ َ َ َ
العاقبة؛ انحراف به راست و چـ گـمراهـی اسـت و راه
آثار النبول و ِمنها منفذ السنة و إلیها م ِصیر ِ
ّ
مستقیم و میانه ،جاده وسی حق» (نهجالبالغه :1137 ،خطبه  .)17منظور از الطریـق الوسـطی
همان جاده است که صراب مستقیم و راه حـق اسـت و امیرالمـؤمنین آن را مایـه ابـدیت کتـاب و
پیشرفت سنت و آثار نبوت میداند(ر.ک :همان) و در صـورتی کـه انسـان در راه مسـتقیم کـه راه
َ َّ
میانه است ،قدم بردارد ،نیک بخت و در صورتی که از آن منحرف گردد ،بدبخت میشـود« :ف ِـإن
َ ْ  َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ
َ َ
َّ َ ْ َ َ َ ُ
الل َه قد أ ْوض َ لک ْم َس ِبیل ال َحق َو أن َار ط ُرق ُه ف ِشق َول ال ِز َمة أ ْو َس َع َادل َدا ِئ َمة»(تمیمی آمـدی ،بیتـا ،خطبـه
ّ
حقپرستی را روشن و ّ
جادههایش را واضـ
)151 :1 ،212؛ به راستی که خداوند سبحان برای شما راه
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و آشکار ساخته است پس بشر(هم از این دو راه بیرون نیست) یا با بدبختی دست به گریبان اسـت یـا بـا
نیك بختی همیشگی همراه است .امیرمؤمنان علی(علیه السالم) خود را تکیهگاهی میانه معرفی کرده
است که همه باید با ّ
توجه به ایشان از افراب و تفریط دوری نمایند و در مسیر اعتـدال و میانـه روی قـرار
َ
َ
َُ
َ
ْ ُ َّ
َ
گیرند در این رابطه فرمودند« :ن ْح ُن ا ُّلن ْم ُرقة ُالو ْسطی; ِب َها َیل َحق الت ِالی َو ِإل َیها َی ْرج ُ الغ ِالي(سـید رضـی،
ُ
حکمت )121؛ ما همان تکیه گاه میانه ایم ،کندرو به آن بپیوندد و تندرو به سوی آن برگردد.
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علی (علیه السالم) نمونه اعالی اعتدال ،تأکید داشت که پیروانش آن بلندای اعتدال را در نظر گیرنـد
َّ ُ َ ُ َ
ْ ُ
َ
و بدو ّ
تأسی نمایند .فرمودند :أال إ َّن َخ ْی َر ش َ
الـن َمط األ ْو َسـطِ ،إل ْـی ِه ْم َی ْر ِجـ ُ الغ ِـاليَ ،و ِب ِه ْـم َیل َحـق
ـیع ِتي
ِ
ِ
َّ
الت ِالي(همان)؛ بدان که بهترین پیرو مـن ،گـروه میانهانـد کـه اهـل غلـو بـه آنـان برمـی گردنـد و عقـب
ماندگان به ایشان می رسند .و در عهدنامه مالك اشتر بر این امر تأکید کرده و فرمودنـد « َو ْل َـی ُکن َأ َح ُّ
ـب
َ َ َ َ
ْ
ْ  َ
اال ُُ ُم ِور ِإل ْیك أ ْو َسط َها ِفي ال َحق»؛ و باید از کارها آن را بیشتر دوست بداری که نه از حق بگذرد و نه فرو
ماند.
 .9-7مطابقت با وحی

امام

رف همه نیازهای روانی و انسانی را در آموختن و عمل کردن به محتوای قرآن دانسـته و

آن را شفای همه دردهای بشری دانسته است(جعفری .)211 :1153 ،قرآن کریم اساسیترین و
ً ّ
ّ
بزررترین معیار تمییز حق از باطل است و از این رو قطعا حق ،مطابق و سازگار با وحي ميباشـد.
خداوند در آیاتي به این واقعیت که قرآن کریم شاخص حـق اسـت ،توجـه مـيدهـد و مـيفرمایـد
ً ّ
اصوال حق نميتواند مخالف با آموزهها وحیاني باشد و هر گاه دیده شـود کـه امـر مخـالف بـا
ّ
آموزهها وحیاني است ميتوان یقین کرد ،که آن چیز باطل بـوده و هـیچ بهـرها از حـق نبـرده
َ
ّ
ّ
است ،هر چند خود را به حق آراسته و در جامه حق ،خودنمایي کند .ماننـد آیـات شـریفه« :ش ْـه ُر
ُ
ََ َ
ضان َّالذ أ ْنز َل فیه ْال ُق ْر ُآن ُه ً
دی ِل َّلناس َو َب  َینات ِم َن ْال ُهدی َو ْال ُف ْ
قـان (» ...بقـره)135 :؛ (آن
ر
رم
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
چند روز معدود) ماه رمضان است که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانههای هدایت و فرق میـان
َ َ َ َّ
َ َ ُْ َ
بارك ال ِـذ ن َّـزل الف ْرقـان
حق و باطل در آن نازل شده( ...،مکارم شیرازی )721 :1 ،1111 ،و «ت
َ َْ َ ُ َ ْ َ َ َ ً
ّ
ین ن ِذیرا» (فرقان)1 :؛ مبارك است آن که قرآن ،وسیلهی شناخت حق از
علی عب ِد ِه ِلیکون ِللعال ِم
باطل را بر بندهاش نازل کرد ،تا برای جهانیان مایهی هشـدار باشـد( .همـان )222 :3 ،1111 ،و
َ ْ َ َّ َ ْ ْ َ
 َ ً
َ
َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ  َ
تاب ِبال َحق ُم َصـدقا ِلمـا َب ْـی َن َید ْی ِـه َو أن َـزل الت ْـورال َو ِاإلن ِجیـل» (آل عمـران)1 :؛
«نزل علیك ال ِک

نیمسا

(همان کسی که) کتاب را به حق بر تو نازل کرد ،که با نشانههای کتب پیشین ،منطبق اسـت ،و"
َّ
ْ َ ْ ُ ُ ً َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َّ َ َ َ
ُ
آیـات الل ِـه
ب
وا
ر
ف
اس و أنزل الفرقان ِإن ال ِذین ک ِ ِ
تورات" و" انجیل" را فرو فرستادِ « .من قبل هدی ِللن ِ
َ ُ ْ َ َ َ َ َّ
ُ ْ
ذاب ش ِدید َو الل ُه َع ِز َیز ذو ان ِتقام» (آل عمران)1 :؛ پیش از آن ،برای هدایت مردم فرستاد ،و
لهم ع
(نیز) کتابی که حق را از باطل مشخص میسازد ،نازل کرد ،کسانی که به آیات خدا کـافر شـدند،
کیفـری شــدید دارنــد ،و خداونــد (بــرای کیفــر بــدکاران و کــافران لجــوج )،توانــا و صــاحب انتقــام
است(.مکارم شیرازی)112 :2 ،1111 ،
همان طور که در آیات مذکور هویداست ،قرآن کریم به زبان خود حق و معیار تشخیص حـق
ّ
است .بنابر این امیرالمومنین میفرماید :نخستین امام حق ،قرآن کـریم اسـت و از آنجـا کـه
شناخت امام و معرفت وی ،وظیفهی حتمی و قطعی هر مسلمان است ،برای شـناخت قـرآن کـه
شناخت این امام که حق است ،سندی معتبر و مرجعی متین و مطمئن میباشد .در کالم حضرت
علی موارد شبهه ناک و متشابهات به قرآن عرضه میشود و در صورت تطـابق بـا آن ،حـق و
َّ ُ ُ ْ َ َ ُ
َ ََ َ
ـاب الل ِـه ت ْع َـرض األ ْمثـال؛
ت
درست و در صورت عدم تطابق ،باطـل و نادرسـت مـیباشـد «و علـی ِک ِ
شبهات را باید در پرتو کتاب خدا ،شناخت»(فی االسـالم .)125 :1117 ،و بیـان شـیوای ایشـان در
ّ
راستای تبیین مطابق بودن قرآن با حق چنین است «آگاه باشید! همانا قرآن پنددهنـدهای اسـت

شناخت حق از باطل در نهج البالغه

اولین امام برای امت اسالمی است ،باید از خـود قـرآن یـاری طلبیـد؛ چـرا کـه آیـات قـرآن بـرای

که نمیفریبد و هدایت کنندهای اسـت کـه گمـراه نمـیکنـد و سـخنگویی اسـت کـه هرگـز دروغ
نميگوید»( نهجالبالغه ،1137 ،ترجمه دشتی :خطبه .)171و قـرآن را کفایـت کننـده همـه امـور
مــیدانــد «قــرآن بــرای هرگونــه حجــتآوری و داوری و بازخواســتی ،کفایــت مــیکنــد»(همــان:
خطبه.)32
 .4-7تطابق با عقالنیت

در هر انسان ،رشـحه ای از اسـتعداد جانشـینی خـدا در روی زمـین قـرار داده شـده و هـر انسـان
میتواند با این استعدادها و «عقل» خویش در این راه قدم بر دارد ،پس هر چه را به عنوان صفات
خداوندی به او نسبت میدهیم ،صفات کمال و رشد است که خود میخواهیم بدان برسیم ،مگـر
ّ
صفت «خدایی و یگانگی» که مخصوص خداوند است .حق ،مطابق عقل مي باشد و عقل بشر
ّ
به سادگي حق را مي شناسد ،حضرت امیر ميفرمایند« :برای تو از عقلت همین بـس اسـت
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ّ
کـه راههـای گمراهیـت را از راه درسـت و حــق ،روشـن سـازد» (نـاظم زاده قمــی،)152 :1115 ،
بنابراین بدان گرایش پیدا ميکند و البته مي تـوان گفـت کـه فطـرت و عقالنیـت ،شـاخص هـا
دروني بشر است ،به این معنا که فطرت سالم و عقل مستقل و سلیم ،حکم مي کند که ظلم قبی
ّ
و مطابق با باطل است و عدالت حسن و مطابق با حق مي باشد ،چنین قضـاوت و داور عقـل و
ّ
فطرت سالم ،در حقیقت بیانگر حق بودن عدالت و باطل بودن ظلم است.
همچنین یکی از حجتهای آشکار و ارزشمند پروردگار که به منظور حمایت و بـرای هـدایت
انسان در حیات او پیدا و مشهود است ،نعمت ارزنده و پربهـای عقـل مـیباشـد .هرگـاه انسـان در
رابطه با امور زندگی ،حوادث تلخ و شیرین حیات ،جریانهای سیاسی و روابط مردمی عقل خود را
دور از هوی و هوس و شهوات به کار گیـرد ،عقـل سـالم و مسـتقل انسـان را بـه صـراب مسـتقیم
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سعادت و پیروزی راهنمایی میکند و به فرمـوده ی امـام صـادق

عقـل نعمتـی اسـت کـه بـه

واسطهی آن خدا پرستش میشود و در پرتو آن ورود به بهشت برای انسان فراهم میآیـد (اصـول
کافی.)11 :1 ،1111 ،

ّ
امیرالمؤمنین میفرماید :حـق عالمتـی نـدارد ،کـه بـدان وسـیله صـدق و کـذب از هـم
َ
َ َ َ َ َ  َ
َ
مات ُت َعر ُف بها ُضـ ُ
روب  َ
الکـذب» بـه مالـكاشـتر
ـ
الص
س
ق
شناخته شود« ،لیست علی الح
ِ
دق ِمـن ِ
ِ
ِ
میفرماید :تو خودت باید تشخیص بدهی با قوه عقالنی و فکر و اندیشه ات که باطل کدام اسـت
ّ
ّ
و حق کدام ،در تمیز حق و باطل ،رشد و آگاهی و فکـر الزم اسـت ،اگـر ضـعف اندیشـه و ضـعف
ّ
تعقل باشد ،ممکن است حق و باطـل مشـتبه و تشـخیص آن مشـکل شـود(ر.ک ،نهـجالبالغـه،
ّ
 :1137نامه .)51و در این زمینه شاعر چه زیبا و به حق سروده است (حالت:)115 :1171 ،
ّ
تا عقل کسی به سر نباشد کامل حق را ندهد نیك تمیز از باطل
بسیار عجیب است صواب از جاهل آن سان که عجیب است خطا از عاقل
حضرت امیر

ّ
ميفرماید« :به راستی خردمند کسی است که عقلش در راهنمایی بـه حـق

باشد ،و فردی است که اندیشهاش در افزونی و ازدیاد قرار گیرد ،و به همین جهت رأی او استوار و
محکــم ،و کــردارش ســتوده خواهــد بــود» (تمیمــی آمــدی ،بیتــا )11 :1 ،و مــيفرمایــد« :خــرد
ّ
شمشیر است برنده ،که به آن در هر بـاب قطـ و فصـل حـق از باطـل تـوان کـرد(خوانسـاری،
.)227 :1 ،1177
94
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 .5-7مطابقت با فطرت

ّ
از دیگر معیارهای حق آن است که همواره مطابق با فطرت و طبیعت سالم بشـر اسـت ،از ایـن رو
حتي کودکان که بر فطرت و طبیعت سالم الهي هسـتند ،آن را مـي شناسـند و مـي پذیرنـد؛ تنهـا
ّ
انسان هایي که فطرت و طبیعت سالم خود را از دست داده اند ،از حق گریزانند .بنابراین هرآنچـه
با فطرت سلیم هماهنگ باشد ،حق است« .فأقم وجهک للدین حنیفا فطرل الله التی فطر الناس
علیها»(روم )12 :خداوند ،معارف توحیدی را در سرشت انسان قرار داده و هر انسانی اگـر بـا ایـن
فطرت دست نخورده ،پرورش یابد و آموزشهای نادرست ،او را منحرف نسـازد و پـدران و مـادران
مشرك ،روح او را آلوده نکنند به طور طبیعی و فطری یگانهپرست خواهد بود و در سایه این فطرت
ّ
توحیدی به نیکيها و حق و عدالت پا بند خواهد بود ،پیامبران میآیند تا انسان های منحـرف را
وجود خیر در ضمیر انسانها دارد ،میکوشد که بذر این اطمینان را در دلهای آنان بپاشد زیرا میدانـد
ّ
که «حق و باطل و دروغ و راست در دست مردم است» (ر.ک ،نهجالبالغه ،1137 ،خطبه  .)212امیـر
َ
َْ
یهم ُر ُس َل ُهَ ،و َو َات َـر إ َل ْـی ْ
المؤمنین در باره فطری بودن حق فرمودَ « :ف َب َع َث ف ْ
هم أ َ
نبیـا َ ُهِ ،ل َی ْسـتأ ُد ُوه ْم
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َّ
ُ
ُ
م َیث َاق ف ْط َرتهَ ،و ُی َذ  َک ُ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
روه ْم َم ْنسی ن َعمتهَ ،و َی ْح َت ُّجوا َع َل ْی ْ
َ
َ
ْ
ـول ،و ی ُـروهم
ق
الع
ن
ئ
ا
ف
د
م
ه
ل
یروا
ث
ی
و
یغ،
ل
ب
بالت
هم
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
آیات المق ِد َر ِل»(همـان ،خطبـه)1؛ پـس خداونـد فرسـتادگان خـود را در میـان ایشـان برانگیخـت و
ِ
پیامبرانش را پیدرپی به سوی آنان گسیل داشت ،تا از ایشان بخواهند کـه حـق میثـاق فطـرت را

شناخت حق از باطل در نهج البالغه

به فطرت توحیدی باز گردانند (مکارم شیرازی .)215 :1 ،1115 ،امام

که اعتمادی استوار بـه

بگزارند ،و نعمت فراموش شده را به یادشان آرند ،و با رسانیدن پیام پروردگار ،حجت را بر آنان تمام
کنند ،و گنجینههای ِخ َرد را بر ایشـان بگشـایند و چشـم آنـان را بـه روی نشـانههـای قـدرت خـدا
بازسازند .انساني که دارا فطرت سالم و عقالنیت کامل و سالم باشد ،در ميیابـد امـر کـه بـه آن

گرایش دارد آیا از امور است که فرجامی نیك دارد یا ندارد؟ مثال اگر حضور مستکبران در جامعـه-
ّ
ا  ،مورد عالقه گروهها و افراد باشد ،بيگمان نميتوان آن را گرایش به حق دانست؛ زیرا حضـور
مستکبران جز تباهي و فساد و ظلم چیز در پی ندارد ،براین اساس اگـر کسـي از اسـتکبار فـرد یـا
گروهي آگاه باشد و خواهان سلطه آنان باشد ،بيگمان خواهان حضور باطل است؛ زیرا این حضـور،
اسـت

چیز جز بدبختي و بدفرجامي نصیب جامعه نميکند ،این مطلب از محتوای کالم امـام
ّ
که فرمود« :حق برای هر کسی که آن را به کار بندد ،باعث رستگاری است»(تمیمی آمدی)51 :1 ،
ّ
«در طاعت حق باش تا نیك بخت شـوی» (همـان« .)151 :1 ،سـه چیـز مایـه نجـات و رسـتگاری
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ّ
ّ
ّ
است؛ مالزم حق بودن و از آن جدا نشدن ،دوری از باطل و سوار شدن بر ِجد (یعنـی کارهـا را جـدی
تلقی کردن)» (همان.)1122 :2 ،
امام

در باره ضـرورت اطمینـان بـه ضـمیر انسـانی مـيفرمایـد« :اگـر کسـی تـو را خـوب

میپندارد ،بکوش تا با کردارت پندار او را تصدیق کنی...اگر در گفتار کسی احتمـال خیـر هسـت،
گمان بد درباره گفتهاش مبر» (جرداق« .)211 :1117 ،و لقد خلقنا االنسان فی احسن تقویم؛ ما
انسان را در نیکوترین صورت مراتب وجود آفریدیم» (تین .)1 :و در آیهای دیگر در آفـرینش ایـن
ََ َ ُ َ ُ
الخالقین» (مومنون.)11 :
گل سر سبد هستی خداوند بر خویش آفرین گفت «فتبارک الله أحسن ِ

این همه عظمت و شوکت مرهون نعمت اراده و اختیار اوست که میتواند او را از باالترین درجـات
ّ
(با پیمودن راه حق) به «اسفل السافلین» بکشاند از دالیل اصلی ایـن انحـراف از فطـرت انسـانی
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جهل و نا آگاهی است (ر.ک ،نهجالبالغه :1137 ،خطبه.)31
 .6-7پیامبر اکرم

ً ّ
و سـیره آن حضـرت دقیقـا حـق بـوده و

از دیدگاه حضـرت علـی  ،وجـود پیـامبر اکـرم
ّ
ّ
آشکارکننده حق از جانب خدایی است که او را به حق مبعوث گردانیده و مسلم است که پیـروی از
ّ
آن بزرگوار ،معیاری شایسته برای تمایز حق از باطل میباشد؛ یعنی هر کس مطابق دسـتورات آن
ّ
بنـده و
حضرت راه سپرد ،در مسیر حق است و گر نه باطل؛ «گـواهی مـیدهـم کـه محمـد
فرستاده اوست ،خدا او را هنگامی فرستاد که نشانههای هدایت به کهنگی گراییـده و جـادههـای
ّ
دین محو و نابود شده ،او حق را آشکار ساخت و خیرخـواه مـردم بـود»( همـان ،خطبـهَ « .)137و
َ ً ََ َ ً
َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ ُ َ َّ ً َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ً
َْ َُ َْ
عاَ ،
کر ِه ن ِاطقا ،فأ َّدی أ ِمینـا،
بذ
و
اد
ص
ه
ر
م
بأ
ه
ل
س
ر
أ
.
ه
ول
س
ر
و
ه
د
ب
ع
دا
م
ح
م
ن
أ
و
،
ه
ر
ی
غ
له
إ
ال
ن
ِ
ِ
ِ
نشهد أ ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ً
َ
َ
َ
َ
ََ َ
َ َ َّ
َ
َ
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ  َ
الحقَ ،م ْن تقد َم َها َم َرقَ ،و َم ْن تخلف َع ْن َها َز َهقَ ،و َم ْن ل ِز َم َها ل ِحق
َو َمضی َر ِشیدا و خلف ِفینا رایة
بنـده و فرسـتاده
(همان ،خطبه )122؛ گواهی میدهیم کـه خـدایی جـز او نیسـت ،محمـد
اوست .او را فرستاد تا فرمانش را آشکارا برساند ،و نام او را بر زبان براند ،پیامبری را به امانت گزارد
و رستگارانه جهان را پشت سر گذارد و نشانه حق را میان ما بر جا نهاد ،کسی که از آن پیش افتد،
از دین بیرون است ،آن کس که عقب بماند(کندروی کند) ،سرنگون است و آن کس که مـالزم و
همراه او باشد( ،به رستگاری) پیوسته است .در بیان حضرت علی
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پیـامبر اکـرم

آشـکار

کننده حق به وسیله برهان و فرو نشـاننده جـوش و خـروش نادرسـتیها و در هـم کوبنـده تسـلط

نیمسا

گمراهــی هاســت « :الملعــن الحــق بــالحق و الــداف جیشــات االباطیــل و الــداف صــوالت
االضالیل»(همان :خطبه .)12خداوند محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به پیامبری برانگیخت
تا بندگانش حق را بیابند و به وسیله او از شیاطین درونی و بیرونی و بندگی غیر حق رهایی یابنـد و
به سر سپردگی حق بگرایند؛ ایشان فرمودند:

َ َ
َ َ َ َ ُ ُ َ َّ ً
ِالق ل ُي ْخ َ
دا َص َّلى ُ
الله َع َليه َو آله َ
رج ع َب َادهُ م ْن ع َبا َدة اَل ْوثان
« فبعث الله مقم
َ
َ َ َ ُ
َ
َ َ ْ َ َ َّ ْ َ
َ َ َّ َ
ُ
ُ
َ
َ
رآن قاد ِيناه و أحكماه»(مماان،
ق
ِ
ه
ت
اع
ط
ى
ل
إ
ان
ط
ي
الش
ة
اع
ط
ن
م
و
،
ه
ت
باد
ع
ى
ل
إ
ٍ

را ِه ح ِرانگيخت تاا ِنادگانش را از پرساتش
)305؛ پس خدا مقمد
ِتان خارج كند و ِه ِندگى او در آورد و از اطاعت شيطان ِرماند و ِاه اطاعات
خدا كشاند؛ ِه واسطه قرآنى كه قوانين و رامنمايى ماايش را روشان و اساتوار
فرمود.

حضرت علی

میزان حق و باطل و راه مستحکم وصول به حق است که مـورد تلبـیس جـن و

انس قرار نگرفته و هرگز فرمان بر نفس اماره نبوده است و در این باره میفرماید« :بدانیـد کـه بـا
ّ
من کمال عقل و تمام بصیرت همراه است تمیز حق از باطل و هدایت و معرفت راه راست نزد من
ّ
است و از پیش من به دیگران میرسد ،هر که از من روی بگرداند هرگز بـه حـق نرسـد» (آمـدی:
ّ
بیتا« .)212 ،من از نفس اماره که بر من تلبیس کنـد و نفـس مطمئنـه کـه مـرا بـه راه غیـر حـق

شناخت حق از باطل در نهج البالغه

 .2-7امیرالمؤمنین علی

داللت کند چنان که دیگر مردمان را میباشد ،منزهم .هرگز از جن و انـس نتوانسـت کـه بـر مـن
ّ
ّ
تلبیس کند و حق را بر من بپوشاند زیرا که معصـومم و تمیـز حـق و باطـل و معرفـت آن نـزد مـن
است ،پس چگونه کسی بر من تلبیس کند» (همان)« .شما بهتر ميدانیـد و بنـیامیـه مـرا نیکـو
ّ
ميشناسند که زبان من گویاترین و مطمئنترین ّ
مفسر قرآن است و خداوند با منطق من حق را از
باطل هویدا دارد و با راهنمایی من راه را از بیراهه آشکار فرمایـد ،آن مـنم کـه بـا ناشایسـتههـا بـه
مبارزه برخیزم و حیرت زدگان را از حیرت بدر آورم» (رضـی .)137 :1115 ،کامـل تـرین مصـداق
بارزترین چهره حـق و ّ
معبـر از آن اسـت چنانچـه
حق ،قرآن کریم است و امیرالمؤمنین علی
َ
ُ
ّ
ُ َُّ َ
ُ
ّ
َ
ـاطق»( موسـوعة االمـام
الله الن ِ
تاب ِ
فرمودند« :هذا ِکتاب ِ
الله الص ِامت و أنا المعبر عنه فخذوا ِب ِک ِ
علی بن ابی طالب )221 :3 ،1121 ،؛ این قرآن کتاب خاموش خداست و مـن تعبیـر کننـده
ی (تبیین کننده) آن هستم ،پس به کتاب نـاطق خـدا تمسـک کنیـد .و بسـیاری از ایـن تعـابیر و
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تفاسیر در نهجالبالغه که الهامبخش و بیانگر حق و تفسیری از کالم الهی است ،موجود اسـت و
ّ
آموزههای این کتاب بنا بـر بیـان برخـی از بزرگـان دینـی و علمـی ،از چنـان کلیـت و قانونمنـد
برخوردار است که بر تمامی موارد زندگي صادق مـيباشـد و ابهامـات فراوانـي را از حیـات بشـر
ميزداید (ر.ک ،مکارم شیرازی .)1 :1 ،1115 ،و نازله بلیغ ترین و فصی ترین مخلوق خداونـد و
به تعبیر امام خمینی(ره) نازله روح علی

است(ر.ک ،جمعی از نویسندگان-17 :12 ،1132 ،
کـه

 )12که معیار تشخیص حق است و چه زیبا و گویاست سخن گرانسنگ پیـامبر اکـرم
ّ
ّ
فرمود« :علی م الحق و الحق مـ علـی»(حلـی .)225 :1132 ،در برخـی از روایـات ،منظـور از
ُ َ
است .یعنی اگر کسی بخواهـد
المستقیم» علی
الصراب
صراب مستقیم در آیه شریفه «إهدنا ِ
بداند که حق چیست ،مسیر مستقیم وصول به حق و درک آن کدام است ،کدام شخصیت حقیقی
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یا حقوقی مطابق با حق است ،کدام حکومت ،حکومت حق است و معیار قضاوت به حق چیست؟
باید به سیره رفتاری و گفتاری حضرت رجوع کند .در کالم پیامبر اکرم
ایشان رستگارند .طبعا رستگاران اهل حق اند ،پس علی
ایشان حق و مخالفت با ایشان باطل است .معیار حق ،علی

علی

و شیعیان

مصداق بارز حـق اسـت و پیـروی از
است که والیتش اتمام و اکمـال

دین است .که اطاعتش چون اطاعت از خدا و رسول واجـب اسـت و همگـان اعـم از حاضـران و
غایبان در هر زمانی به سر سپردگی در برابر او مأمور و مکلف شدهاند.
 .1-7اهلبیت

از جمله مسائلی که در احادیث شیعی و به ویژه نهجالبالغه بسیار مورد توجه قرار گرفته ،توصـیف
ّ
ّ
ّ
ّ
اهل حق است ،براساس این روایات ،امامان با حقاند و حق با آنهاست ،امر ایشان حق است
ّ
ّ
و هــر قضــاوت حقــی نــزد آنهاســت ،همچنــین نقــل شــده کــه دیــن حــق دیــن همــراه بــا والیــت
است(کلینی.)112 :1 ،1111 ،
یکــی ازویژگــي هــای ممتــازی کــه اختصــاص بــه عتــرت پیــامبر
امیرالمومنین

دارد و در کــالم

به آن اشاره شده است ،این است که امـام فرمـود« :خانـدان پیـامبر

اگـر

سخن بگویند ،راست میگویند و اگر ساکت باشند کسی بر آنها پیشی نگرفته اسـت»(همـان) .از
همیشه و در هر حـالی خـود را در محضـر پروردگـار حاضـر
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آنجا که عترت مطهر پیامبر خدا
ّ
میدانند و حق تعالی را بر احوال خویش بصیر و ناظر میشمارند و بـه دلیـل اینکـه ایشـان مظهـر

نیمسا

صدق و صفا و صحت و حکمت کالم میباشند ،هرگاه زبان بـه سـخن گشـودهانـد جـز راسـتی و
درستی در کالم آنان مشاهده نشده است؛ زیرا ایشان به اقتضای معرفت و درایت ذاتی خویش بـه
حکمت سخن گفتن به هنگام و به مصلحت سکوت ،در زمان لب فرو بستن آگـاهی و احاطـهی
کامل دارند(ابنبابویه .)727 :1172 ،امام
بیت

در سـفارش مـردم بـه توجـه و رویآوری بـه اهـل

میفرماید« :چرا سرگشته و حیرتزده ماندهاید با آنکه خاندان پیـامبر در میـان شـمایند،

آنان زمامداران راستین انسانهایند و پرچم های سرفراز دین و زبان های گویای راستی ،پس آنها
را در بهترین پایگاههای قرآن فرود آورید و برای بهـرهبـردن از رهبـری آنـان ،چنـان بـه سویشـان
بشتابید که شترهای تشنه به سوی آبشخورها روان میشوند»(نهجالبالغه ،1137 ،ترجمه دشتی:
خطبه .)31امت بی امام سـرگردان مـیمانـد و راه بـه جـایی نمـیبـرد و سـرانجام دچـار غـوالن و
که هر لحظه به سویی میدود و سرانجام دچار گرر میشود» (مجلسـی .)212 :11 ،1133 ،در
ُ
َ َ ُ
ُ َ ُ
عاد َ
وت َ
الجهل...بهم َ
الح ّق فی نصـابه َو َ
انـزاح الباطـل
م
و
لم
الع
یش
خطبه  211فرمود « :هم ع
ِ
ِ
ِِ
َ َ
قامه »...؛ آنان مایه حیات علم و مرر جهل اند ...،نه با حق مخالفت میکنند و نـه در حـق
عن م ِ
اختالف میکنند .آنان پایههای اسالم و وسائل احتفا مردمند ،به وسیله آنان حق به جای خـود
برمـــی گـــردد و باطـــل از موضـــعی کـــه قـــرار گرفتـــه دور مـــیشـــود و زبـــانش از بـــیخ بریـــده
میشود ....امیرالمؤمنین در باره مقام اهل بیت تعابیری بلند دارد از جمله این که فرمودَ « :موضـ ُ
ِ
َ ُ ُ ُُ َ ُ
س ّره َو َل َج ُأ أمره َو َع َیبةعلمه َو َموئ ُل ُ
بال دینه ،بهـم َ
أقـام انحنـا ُ َظهـره وَ
ج
و
ه
ب
ت
ک
وف
ه
ک
و
ه
کم
ح
ِِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِِ
ُ َ
ُ  َ
ُ
َ
الدین َو ع ُ
َ
ماد َالیقینَ ،إلیهم َیفی ُ الغالی َو بهم َی َلح ُـق ّالتـالی وَ
أذهب ِارتعاد فرا ِئ ِص ِه ...هم أساس ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِِ
َل ُهم َخصائ ُص َح  َق َ
الوالیة (»...نهج البالغه خطبه )2؛ جایگاه راز خدا ،پناه گاه دین او ،خزینه علم
ِ

شناخت حق از باطل در نهج البالغه

اهریمنان میشود ،چنان که امام صادق

فرمود« :امت بی امام همچون رمه بی چوپان است

او ،مرج حکم او ،گنجینههای کتب او و کوههای دین او هستند .بـه وسـیله آنـان پشـت دیـن را
راست نمود و تزلزلش را از بین برد ....آنان رکن دین و پایه یقین اند ،تند روان باید به آنان برگردنـد
و کند روان باید سعی کنند به آنان برسند ،شرایط والیت امور مسلمین در آنان جم است و پیـامبر
در باره آنان تصری فرموده است و آنان مورد سفارش پیامبر و وارثان ایشانند.در این هنگام
است که حق به اهلش باز گشته و به موض خود منتقل میشود .امام علـی

عبـارات فراوانـی

بوده و آنان را ممیز حق از باطل معرفـی مـینمایـد ماننـد:
دارند که بیانگر حقانیت اهل بیت
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ
« َن ُ
َ َ
َ ُ
َ
حن َش َجرل ُالن ُب ّول َو َم ُ  َ
نابی ُ الحکـم»( همـان،
هبط الرسالة و مختل ِف المال ِئک ِة و م ِ
ِ
عاد ِن ِالع ِلم و ی ِ
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خطبه )121؛ ما درخت نبوت و محل فرود رسالت و محل آمد و شد فرشتگان و معدنهای علـوم
َُ
ََ ُ
و سرچشمههای حکمت هاییم .و «فیهم َکرائ ُم ُالقرآن َو ُهم ُک ُن ُوز َّالر َ
حمن ،إن نطقوا َصـدقوا َو إن
ِ
ِ ِ
ِ
َ َُ َ َ ُ
سبقوا»( همان ،خطبـه )152؛ تکریمهـای قـرآن در بـاره آنـان اسـت ،آنـان گنجهـای
صمتوا لم ی ِ
خدای رحماننـد ،اگـر سـخن بگوینـد ،حقیقـت را مـیگوینـد و اگـر سـکوت کننـد سـبقت گرفتـه
نمیشوند.
َ
ّ
ّ
در تقابل دولت حق با دولت باطل ،مصداق ا  َتم دولت حق ،دولت اهل بیت اسـت کـه در
ْ
ّ
ّ
آن حق و عدل ظاهر ،دلها به هـم نزدیـك ،و حـدود الهـی اجـرا میشـود و حـق بـه اهلـش بـاز
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میگردد(کلینــی111 :1 ،1111 ،؛ 117 :2؛ ابنابیزینــب111 :1122 ،؛ ابنبابویــه:2 ،1171 ،
ّ
 .)717آیا به وسیله چنین دولتی که بتوان بدان حق مظلومی را ستاند و عمل ظالمی را کیفر داد،
ّ
نمــيتــوان میــان حــق و باطــل را تمیــز داد .بنــابراین بیانــات گهربــار موالیمــان در کتــاب شــریف
نهجالبالغه خطاب به فرماندهان و کارکنان دولت و چگونگی برخورد با مـردم ،دولـت اهـل بیـت
ّ
را به عنوان مصداق اتم دولت حق ،و هر دولتی کـه کـوچکترین مغـایرتی در مقایسـه بـا ایـن
دولت و حکومت داشته باشد دولت باطل معرفی مينماید.
.9جمع بندی
ّ
باطل حقنما ،به تعبیر شهید مطهری با طبیعـت آدمـي در دنیـا سـازگارتر و بـا هواهـا نفسـاني،

مرتبطتر و هماهنگتر است(مطهری ،بیتا .)17 :بنابراین برخي از معیارها و ویژگیهای اعتقادی
ّ
تشــخیص حــق از باطــل در ســخنان امیرالمــؤمنین علــی تبیــین گردیــد تــا انســان فهــیم بــا
ّ
بهرهگیر از آن دریابد ،مسألهای را که اکنون در زندگي با آن مواجه است حـق اسـت یـا باطـل و
برای تشخیص حق باید به چه چیزها یا چه کسانی چنگ بزند؟ مهمترین دادههای نوشتار حاضر
عبارتند از:
ّ
 .1حق آن است که همواره مطابق با فطرت و طبیعت سالم بشر است و انسان بـر اسـاس ایـن
ّ
فطرت توحیدی به نیکيها و حق و عدالت پایبند است.
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 .2باطل از مانایي و پایایي برخوردار نیست .برا انسان نیز سودمندی واقعی ندارد .اگر انسـان
ّ
باطلگرا حق را ببیند و بشناسد ،در مسیر باطل گام برنمیدارد .هر امر ثابت ،پایدار ،ماندگار
َ
ُ
ّ
و استوار را حق گویند و برعکس هر چیز ناپایدار و پوچ و تباهشونده را باطل نامند« .ال َی ْه ِلـك

نیمسا

ُ َ
َ
َ ْ ُ َ
َ َّ ْ
ّ
َعلی التق َوی ِس ْنخ أ ْصل َو ال َیظ َمأ َعل ْی َها َزْر ُع ق ْوم»؛ آنچه بر اساس تقوا(حق) پایهگذاری شود
نابود نشود ،کشتزاری که با تقـوا آبیـاری شـود تشـنگی نـدارد(نهجالبالغـه ،خطبـه« .)17و

استوارترین سبب و ریسمانی که فرا گرفته و به آن چنگ میزنی ،سببی است کـه بـین تـو و
خدا باشد( ».هر که به ریسمان خدا چنگ زند از هر کسی بینیـاز گـردد) (فـی

االسـالم،

 )117 :1117و خدا حق است و پایدار.
ّ
 .1نسبت میان حق و باطل ،نسبت میان ضدین است که جم آن دو امکان پذیر نیست .پـس
کسانی که معتقدند همراه با حقانیت حکومت علوی ،حکومت دیگران مانند حکومت معاویه
نیز باید تبعیت شود ،نادرست است.
ّ
 .1اصلیترین مبانی و معیارهای شناخت حق از باطل در نهجالبالغه ،قرآن ،پیامبراکرم

 ،اهلبیت علیهمالسالم ،اسالم ،مطابقت با فطرت و عقالنیت است که با تمسک

به آنها میتوان رهیافتی صحی و دقیق برای تصحی افکار و افعـال( نسـبت بـه مکاتـب
مختلف بشری) به دست آورد.

 .5آموزههای وحیانی قرآن کریم ّ
مبین حق است و هیچ انحراف و ضاللتی از آن بر نمیخیزد.
قرآن سندی معتبر و مرجعی متین و مطمئن برای تشخیص راه است.
 .7پای بندی به راه مستقیم و پرهیز از چ و راست ،معیاری متقن برای ایمنـی و جلـوگیری از
انحراف است و برای شناسایی «جاده» یعنی راه مسـتقیم بـه تعبیـر امیرالمـؤمنین

شناخت حق از باطل در نهج البالغه

علی

،

بایـد

شناخته شود.

و اهل بیت
معیارهای دیگر مانند قرآن ،پیامبر
ّ
ّ
 .1حق ،مطابق با عقل میباشد و عقل بشری حق را میشناسد ،عقل قادر اسـت کـه راههـای
ّ
گمراهي را از راه درست و حق ،متمایز سازد.
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