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  ... آِلِه، وَ  ُمَحمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ 

 ظََلَمنى َمنْ  َعلى يداً  لى واْجَعلْ 
 .کنم ایستادگى دهند مى آزار را من که کسانى ظلم مقابل در بتوانم که کن عطا من به قدرتى !خدایا و
 

 مقابله یا عفو
 دهد، یکه ما را مورد ستم قرار م یبا کس میکه به ما قدرت دهد تا بتوان میخواه یفراز از خداوند سبحان م نیاشاره شد که در ا

 .میو پاسخ ظلم و ستم او را بده میمقابله کن
شده است که  هیها توص که در آن يگریمتعدد د اتیمعنا با روا نیا انیاست که جمع م نیا شود یمطرح م جا نیکه در ا یسؤال
که ظلم کرده است  یاست او را عفو کند، چگونه است؟ باالخره مقابله کردن با کس ستهیر داد، شاانسان را مورد ستم قرا یاگر کس

 و؟عفو و بخشش ا ای کوستیاز اخالق ن
 :شود یسؤال به دو نکته اشاره م نیپاسخ ا در

! به ایکه خدا کند یضا نمفراز از دعا تقا نیدر ا مقابله با او متفاوت است. يبرا یی) گرفتن انتقام از ظالم با طلب تواناالف
چه مهم است و ارزش  کن. آن تیقدرت مقابله با ظالم را به من عنا دیفرما یبلکه م رم؛یبده تا بتوانم از ظالم انتقام بگ قیمن توف
 .داردن یارزش يناچار يمورد عفو قرار دهد، و گرنه عفو از رو رد،یاز او انتقام بگ تواند یرا که م یاست که انسان کس نیدارد ا
 :نقل شده است نیالسالم چن هیعل نیاز امام حس یتیروا در

 ـ  َمن َعفا َعن ُقدرَةٍ   الّناسِ   إنَّ أعَفى
 1.مردم، کسى است که از سرِ قدرت درگذرد ترینِ باگذشت

  .ردیگ یصورت م شود، یکه از آن حاصل م يا جهیاشخاص و نت تی) عفو و عدم عفو متناسب با موقعب
 اتیکننده به عفو کردن و روا هیتوص اتیروا ن،یندارد. بنا بر ا یگاهیمثبت باشد، سزاوار است و گرنه جا جهینت ياگر عفو دارا

 شود؛ یاست که عفو موجب اصالح ظالم م ییدسته اول در جا اتیروا راینخواهند داشت، ز منافاتکننده به انتقام گرفتن  هیتوص
باشد که ظالم به راه باطلش  نیعفو ا جهیظالم شود. اگر نت يه بخشش باعث تجرّاست ک ییدسته دوم مربوط به جا اتیروا یول

 یا امید به توبه برود. .دکه موجب اصالح و توبه ظالم شو شود یاز مکارم اخالق محسوب م يعفو ست،ین ستهیادامه دهد، شا
 :شده است که فرمود تیروا نیالسالم چن هیعل نیالمؤمن ریام ازـ ب) 1

 فِسُد ِمَن اللَّئيِم بَِقدِر إصالِحِه ِمَن الَكريِم.يُ  الَعفوُ 
 2 .گرداند کند، شخص فرومایه را تباه مى به همان اندازه که شخص بزرگوار را درست مى گذشت

. در ردیعفو و بخشش صورت بگ دینبا زیصورت ن نیدر ا ست،یجامعه ن ای نیعفو و گذشت به صالح د یگاه نیهمچنـ ب) 2
 :نقل شده است نیآن حضرت چن از يگرید تیروا

 بِالَحَسَنِة و َتجاَوْز َعِن السَّيَِّئِة ما َلم َيُكن ثَلماً في الدِّيِن أو َوهناً في ُسلطاِن اإلسالِم. جازِ 
 3 .اى نزند یا در قدرت اسالم ضعفى پدید نیاورد به نیکى پاداش ده و از بدى درگذر، به شرط آن که به دین لطمه )بدى را(

 ن فراز (مجموعه چند جمله) نکته ای
 . مورد بحث این عبارات است ها ى مقابله با آن اقسام ظلم و نحوه

 پردازد که اولین آن مراء (جدل) است. در بند اول بحث قدرت بر مقابله با ظلم است و سپس به برخی از انواع ظلم می
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 . من خاصمنی  لساناً على و
 .عطا کن ایگو یزبان کند، یمخاصمه م که با من یپروردگارا! در مقابل کس

بحث کردن هم دو جور است: یک بحث کردن داریم که براى رسیدن  4است. ییجو زهیمنازعه و ست يبه معنا مخاصمه
به حقیقت است، مانند بحث در مسائل علمى، که انسان براى کشف و حل مجهول این بحث را انجام مى دهد، این هیچ 

لکه بسیار هم خوب است. چرا که یکى از بهترین راههاى ترقى و تعالى در علوم، همین نوع اى ندارد ب عیب و مفسده
کند تا حرف خودش را به کرسى بنشاند. در این نوع  هاست. نوع دیگر، بحثى است که انسان براى خودنمایى مى بحث

که به طرف غلبه کنى. این  براى این آورى اى پیش مى اختالف یا مساله عنوان مثال بهبحث، مقصود غلبه بر دیگرى است، 
گویند. این مراء و جدال در شریعت، بسیار مذموم است و منشاء بسیارى از  چنین بحثى را مراء و مخاصمه مى

 اش مراء است که مذموم است. بینید ریشه هاى علمى نیز اگر دقت کنید مى فسادهاست، حتى گاهى در بحث
ها خصومت شکل  آن انیو پرخاش کند، م ییجو زهیخود ست ياثبات مدعا يبرا کیدو نفر، هر  انیم ياگر در گفتگو

 دانیها مجلس بحث و گفتگو را به م آن قت،یدر حق رایز شود، یها مخاصمه گفته م آن يگفتگو نیو به ا ردیگ یم
 .مترادف مخاصمه است میاز مفاه زیاند. مجادله و ممارات ن کرده لیدتب یخصومت و دشمن

 ی به تو ظلم نشود مخاصمه نکنخواه ـ می1
 دیمراقبت نما دیمردم مصون باشد با یاز دشمن یناش يها کند و از مزاحمت یخواهد به سالمت و سعادت زندگ یکه م یکس
 .دیننما جادیا یو دشمن نهیو در قلوب مردم ک اوردیگران را نسبت به خودش فراهم نیالمقدور موجبات خصومت د یکه حت
 :السالم به فرزندان خود فرمود هیعل نیالمؤمن ریامـ 1/1
 .کميعل عجلياو جاهل  بکم مکري: من عاقل نيمن ضرب خلوني و معاداه الرجال فانهم ال اکميا

خود بر ضرر شما  یاعمال دشمن ياند و برا عاقل ای ستند،یاز دو قسم خارج ن نانیکه ا دیینما زیمردان پره یاز دشمن
 5 .دهند یو به شما آزار م ندینما یخود را اعمال م یشتاب، دشمن اند و با جاهل ایکشند  ینقشه م

 السالم فرمود: امیرالمؤمنین علیهـ 2/1
 6.شود و محصول آن شر و فساد است یها افشانده م است که در دل يمراء و خصومت، بذرـ  المراء بذر الشر

 ـ از بحث بیهوده حذر کن2
 ائمهی خود را به رخ بکشند، در اینجا بحث کردن مذموم است؛ کنند تا توان علم گاهی اشخاصی فقط بحث می

خواهد با  یبلکه م ستین قتیاست و مقصودش درك حق یلجوجبحث کننده مرد  دندید یالسالم اگر م همیعل نیمعصوم
 نیچن با د،ینما یمعرف ریمردم، عالم و خب نیرا ب شتنیو خو اندیراه خود را در جامعه بنما نیامام بحث کند تا از ا

 نیامام حس عنوان مثال: به .نمودند یکه نارواست صرف نم یقدر خود را در راه کردند و اوقات گران یبحث نم یشخص
 :فرمود م،یمناظره کن ینیدر رابطه مسائل د گریبا همد ایگفت: ب شانیکه به ا یدر پاسخ شخص  السالم هیعل 

 فَِإن ُكنَت جاِهًال ِبديِنَك فَاذَهب فَاطُلبُه، ما لي و ِللُمماراِة! هذا، أنَا َبصيٌر ِبديني َمكشوٌف َعَليَّ ُهدايَ  يا
شناسم و راهم برایم معلوم است. اگر تو به دین خود، جاهلى، برو و آن را بجوى. مرا با مجادله  مرد! من، دینم را مى اى

 7و بگومگو چه کار؟
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 مذموم است مخاصمهـ 3

 ایخود  دیدر عقا دیندارد؛ بلکه چه بسا موجب شک و ترد يا جهیها نتنه تن يو اعتقاد ینیدر مسائل د مخاصمه
 شود.  گرانید

 یحالت ممکن است سخن گناه نیو در ا شود یم یانسان در مشاجرات و مجادالت عصبان طور معمول به یاز طرف
 .که قابل بخشش نباشد دیبگو

 :آمده است  السالم هیعل  نیالمؤمن ریاز ام یتیدر رواـ 1/3
 تـُْبدي َسَفَه الّرُجِل و ال َتزيُد في َحقِِّه. ُمخاَصَمةُ ال

 8.افزاید ] حقّ او نمى کند و چیزى به [مطلبِ در گفتگو نادانى انسان را آشکار مى ییجو زهیو ست مشاجره
 همچنین فرمودند: ـ 2/3

 اياكم و المراء و الخصومه فانهما يمرضان القلوب على االخون و ينبت عليهما النفاق.
 9گردد. کند و سبب ایجاد و رشد نفاق مى ها را بیمار مى از مجادله و دشمنى بپرهیزید که این دو قلب 

او  تیبه حقان يزیاثبات کند، نه تنها چ ییجو زهیداشته باشد و بخواهد آن را با مخاصمه و ست یانسان مطلب حق اگر
را  یخص عاقل بدون مجادله در گفتگو، حرف منطقشود، چون ش انیسفاهت او نما شود یبلکه سبب م شود؛ یاضافه نم

 .دهد یوگرنه گفتگو را ادامه نم چ،یهکه اگر طرف مقابل حرف او را قبول کند که  کند یم انیب
 :السالم آمده است هیاز امام باقر عل زین يگرید تیروا درـ 3/3

، و ُتْحِبُط الَعَمَل،  إيّاكَ   ِء ال يـُْغَفُر َلُه. أْن يـََتكّلَم الّرُجُل بالشَّي  و تـُْردي صاِحَبها، و عسىو الُخصوماِت فإنَّها ُتوِرُث الشَّكَّ
را نابود  جو زهیکنند و ست آورند و عمل را بى اجر مى در گفتگو بپرهیزید که شک و تردید به بار مى ها ییجو زهیست از
 10.زبان آورد] سخنى نابخشودنى به  گردانند و بسا که انسان [در هنگام مجادله کردن مى

 روایت شده است که ایشان فرمودند:السالم  علیهحدیثى هم از امام صادق ـ 4/3
 اياكم و الخصومه، فانها تشغل القلب و تورث النفاق و تكسب الضغائن.

شود که  شود. بسا مى سازد و از این مجادله نفاق زاییده مى که دل آرام را مشغول مى از مجادله بپرهیزید، به جهت این
 11کند. هاى بعد هم ادامه پیدا مى هاي لفظى تا نسل این کینه

 فرماید: مىوسلم  وآله وعلیه اهللا صلیحضرت رسول  يدر حدیثى دیگرـ 5/3
 ما اتانى جبرئيل قط اال وعظنى فاخر قوله لى: اياك و مشاره الناس فانها تكشف العوره و تذهب العز.

اش این بود که: اى پیغمبر از مباحثه و  ى موعظه کرد و خاتمه مىشد مرا موعظه  یهر وقت جبرئیل بر من نازل م
کند و عزت و وقار و عظمت انسان را از بین  هاى آدم را ظاهر مى مجادله کردن با مردم بپرهیز، زیرا این مجادله عیب

 12 برد. مى
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 ـ منافات ظاهري4
 نیالساجددیدعا طبق رهنمود س نیکه در ا یبه شدت مورد مذمت قرار گرفته است، در حال تیاهل ب اتیعمل در روا نیا

 . میکننده را بده پاسخ مخاصمه میکه بتوان میخواه یم یالسالم ما از خدا زبان هیعل
 ند؟ک تیها به ما عنا به مخاصمه ییگو پاسخ يبرا ایکه زبان گو میخواه یاگر مخاصمه مذموم است، چرا از خدا م

 (جدال احسن)کردن با او فرق است.  زهیبا ست جو زهیپاسخ دادن به ست انیمـ 1/4
بخواهد با او جرّ و  که نیاست، اما ا یبدهد از فضائل و مکارم اخالق کند، یرا که با او مخاصمه م یانسان بتواند پاسخ کس که نیا

 .است یبحث و مشاجره کند از رذائل اخالق
 :شده است تیروا  لسالما هیمؤمنان عل ریاز ام
 باَلَغ في الُخصوَمِة أَثَِم، و َمن َقّصَر فيها ظُِلَم، و ال َيسَتطيُع أْن يـَتَّقَي اللََّه َمن خاَصَم. َمن
 گر زهیو ست شود یکوتاهى کند، به او ستم م ییجو زهیو آن که در ست افتد یکند به گناه م يرو ادهیز ییجو زهیکس در ست هر

 13.ى الهى داشته باشدتواند تقوا نمى
جواب او  کرد، یبحث م شانیبا ا یکس یوارد شده است که وقت نیـ هم چن هیعل یـ رضوان اهللا تعال ییحاالت عالمه طباطبا در

که  کرد یم الیکه طرف خ يا به گونه کرد، یسکوت م رفت،یپذ یو اگر نم چ،یکه ه رفتیپذ یسپس اگر طرف مقابلش م داد، یرا م
 14.ده استقانع ش شانیا

 :خدا شد. پروردگار به او دستور داد نید غیو مأمور تبل دیاسالم به نبوت مبعوث گرد يشوایپ
 احسن یه یربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالت ليسب یال ادع

کن! پروردگارت، از  با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشى که نیکوتر است، استدالل و مناظره
 )25(نحل/یافتگان داناتر است. داند چه کسى از راه او گمراه شده است؛ و او به هدایت هر کسى بهتر مى

سوم با  کو،ین يدوم با مواعظ و اندرزها مانه،یحک گفتگويپروردگارت دعوت کن از سه راه: اول، با  نییو آ یاله نیرا به د مردم
  .باشد و به مراء و خصومت آلوده نگردد کویخوب و ن يا به گونه دیجدل با یمباحثه و جدل ول

خواهیم که ما را در جدال یاري کند باید خود نیز به لوازم  براي جدال احسن نیاز به مطالعه و علم است و اگر از خدا می نکته:
 آن آراسته شویم.

از آنان  یکیآمدند.  یگرام یمعاد حضور نب نیو منکر نیاز مشرک یذکر شده است. کسان فیدر قرآن شر کویجدل ن نمونه
اسالم آن را با دو انگشت خود فشرد و به صورت  يشوایرا در دست گرفت و در حضور پ يا مرده دهیقطعه کوچک استخوان پوس

 :. پس از آن به حضرت عرض کرددیپراکنده گرد او ذرات آن در فض دیدرآمد. سپس در آن دم يپودر
 کند؟ یرا دوباره زنده م دهیاستخوان پوس نیا یکس چهـ  ميمر  یالعظام و ه يیحي من

 ـ » انشاها اول مره یالذ هاييحي قل« :آمد دستور
کند و دوباره به آن  یاستخوان را زنده م نیاو ا ده،یبخش اتیکه از اول آن را به وجود آورده و ح ییبگو: خداوند توانا نانیا به

 .بخشد یم اتیح
 )79(یس/ .دارد یها آگاه دهیآفر عیآن خداوند به تمام و بر جم وـ  ميهو بکل خلق عل و
قانع کننده  لیپاسخ محکم و دل يحاو یاز طرف کو،یو ن دهیاست پسند یجدل یمشرکان و رسول گرام نیرد و بدل سخن ب نیا

 و منزه از مراء و خصومت.  يمبر گرید یاست و از طرف

                                                 
 528البالغۀ (للصبحی صالح) ص  نهجـ 13
 به نقل از آیت اهللا ري شهري در نشانی زیرـ 14
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 آورند برخی ایمان نمیـ 2/4
برد و  یخود را در آن راه به کار م يرویداشت و تمام ن ادیمردم شوق ز تیاسالم به هدا یمگرا مبریپ ـ2/4ـ1

 :فرموده است فیدر قرآن شر يا هیآ نخداوند ضم
 ـ  کميعل صيحر 

 )128(توبه/.است صیشما حر تیاسالم به هدا يشوایپ
 
 :خود را به سختی نیندازد دهد که وسلم دستور می وآله وعلیه اهللا اما از طرفی به پیامبر صلی ـ2/4ـ2

 ـ   ما َأنـَْزْلنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشقى
 )2طه/ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت بیفکنى! (

 
 دهد: در آیه بعد هدف نزول قرآن را چنین شرح مى ـ2/4ـ3

  ـ ِإالَّ َتْذِكَرًة ِلَمْن َيْخشى
 .ترسند نازل نکردیم ه از خدا مىما قرآن را جز براى یادآورى کسانى ک

 
 ها ناراحت نشو ایمانی آن فرماید از بی و می ـ2/4ـ4

   فَِإْن َأْعَرُضوا َفما َأْرَسْلناَك َعَلْيِهْم َحفيظاً ِإْن َعَلْيَك ِإالَّ اْلَبالغُ 
؛ وظیفه تو تنها ایم گردان شوند (غمگین مباش)، ما تو را حافظ آنان (و مأمور اجبارشان) قرار نداده و اگر روى

 )48ابالغ رسالت است! (شوري/
 
 آورند: زیرا برخی به هیچ وجه ایمان نمی ـ2/4ـ5

 ِإنَّ الَّذيَن َكَفُروا َسواٌء َعَلْيِهْم َأ َأْنَذْرتـَُهْم َأْم َلْم تـُْنِذْرُهْم ال يـُْؤِمُنوَن 
) بترسانى یا نترسانى؛ ایمان نخواهند کند که آنان را (از عذاب الهى کسانى که کافر شدند، براى آنان تفاوت نمى

 )6آورد. (بقره/
 
 ـ َو َسواٌء َعَلْيِهْم َأ َأْنَذْرتـَُهْم َأْم َلْم تـُْنِذْرُهْم ال يـُْؤِمُنوَن  ـ2/4ـ6

 )10یس/آورند! ( براى آنان یکسان است: چه انذارشان کنى یا نکنى، ایمان نمى
که همه پیامبران همین کار را  مطالبی بیان کرد چنان پس براي هدایت اینان صرفاً در حد اتمام حجت باید

 اند. کرده



 کند چه کنیم؟ ـ در مقابل کسی که دارد دیگران را گمراه می3/4
خداوند ابزار شناخت را در اختیار تمام بندگان قرار داده است که عبارت است از روح الهی و فطرت خداجو و قدرت 

  شود: ود، هدایت میدرك و تفکر؛ و هر کس بخواهد هدایت ش
 

  ثُمَّ َسوَّاُه َو نـََفَخ فيِه ِمْن ُروِحِه َو َجَعَل َلُكُم السَّْمَع َو اْألَْبصاَر َو اْألَْفِئَدَة قَليًال ما َتْشُكُرونَ ـ 3/4ـ1
متر ها قرار داد؛ اما ک ها و دل سپس (اندام) او را موزون ساخت و از روح خویش در وى دمید؛ و براى شما گوش و چشم

 )9آورید! (سجده/ هاى او را بجا مى شکر نعمت
 

 کند: است هر کس تقوا داشته باشد قرآن او را هدایت می  ـ از طرفی فرموده3/4ـ2
 ـ ذِلَك اْلِكتاُب ال رَْيَب فيِه ُهدًى ِلْلُمتَّقيَن 

 )2آن کتاب با عظمتى است که شک در آن راه ندارد؛ و مایه هدایت پرهیزکاران است. (بقره/
 

 در حدیث قدسی فرمود:ـ 3/4ـ3
 شناسد. یابد و هر کس یافت می من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی، هر کس مرا طلب کند می

 

الشریف برساند  فرجه تعالی اهللا العباس کوفی گفت: مردى (در غیبت صغري) مالى را برد که به امام زمان عجل ـ ابو3/4ـ4
 د و حضرت این نامه را برایش نوشت: و دوست داشت که بر داللتى واقف شو

 ـ   َو ِإْن طََلْبَت َوَجْدت  ُأْرِشْدتَ   ِإِن اْستَـْرَشْدتَ 
  اگر ارشاد خواهى ارشاد شوى و اگر طلب کنى خواهى یافت...

 

اي  فهوسلم چنین وظی وآله وعلیه اهللا از این رو ما فقط وظیفه داریم تا پیام را ابالغ کنیم چنانکه پیامبر صلی ـ3/4ـ5
 داشت:

ِإْن ُتطيُعوُه تـَْهَتُدوا َو ما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبالُغ ُقْل َأطيُعوا اللََّه َو َأطيُعوا الرَُّسوَل فَِإْن تـََولَّْوا فَِإنَّما َعَلْيِه ما ُحمَِّل َو َعَلْيُكْم ما ُحمِّْلُتْم َو 
 اْلُمبيُن 

ن برید! و اگر سرپیچى نمایید، پیامبر مسئول اعمال خویش است و شما خدا را اطاعت کنید، و از پیامبرش فرما«بگو: 
» مسئول اعمال خود! اما اگر از او اطاعت کنید، هدایت خواهید شد؛ و بر پیامبر چیزى جز رساندن آشکار نیست!

 15)54نور/(
 

 رسد: ـ هر کس خواستار هدایت و خردمند باشد قطعاً به نتیجه درست می3/4ـ6
  ِعَبادِ  فـََبشِّرْ    اْلُبْشَرى ُهمُ لَ  اللَّهِ  ِإلىَ  أَنَابُواْ  وَ  يـَْعُبُدوَها َأن ُغوتَ االطَّ  اْجتَـَنُبواْ  الَِّذينَ  وَ 

هاست؛ پس بندگان مرا  و کسانى که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به سوى خداوند بازگشتند، بشارت از آن آن
 )17بشارت ده! (زمر/

 ْوَل فـََيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه ُأولِئَك الَّذيَن َهداُهُم اللَُّه َو ُأولِئَك ُهْم ُأوُلوا اْألَْلباِب الَّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلقَ 
شان  کنند؛ آنان کسانى هستند که خدا هدایت ها پیروى مى شنوند و از نیکوترین آن همان کسانى که سخنان را مى

 )18ها خردمندانند. (زمر/ کرده، و آن
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