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The purpose of this study was to investigate cultural justice from the 

perspective of Imam Ali (A.S.) and it conducted through a descriptive-

analytical method. In order to discover Imam Ali's view of cultural 

justice, justice and culture were first explained from his perspective, 

and in the next step, their view of culture from the path of counter 

cognition (To know things by their opposite) was studied based on the 

genealogical approach. The results showed that cultural justice in 

Amir al-Mu'minin (A.S.) system is based on the following principles: 

Justice means granting all the right to the rightful; the right which 

people have upon Imam Ali (a.s.) is advancing Prophet’s manner, 

prophetic culture and manner is against ignorant culture. Therefore, 

cultural justice in Imam Ali's manner means confronting the culture of 

ignorance through giving cultural rights. Cultural rights in the Alawi 

culture also include: the right to freedom of religion, the right to 

freedom of expression, the right to education, the right to participate 

in culture, the right to cultural freedom, the right to cultural heritage 

and the right to use the media. 
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 *یعنصر مقوم حکومت علو ی؛عدالت فرهنگ

  

 12/3/2931 تاریخ تأیید:      21/8/2931 تاریخ دریافت:

 ** عماد افروغ 

 *** یاییاحمد اول

 

-یفیتوص   یوهبوده و به ش   یاز نگاه عل یعدالت فرهنگ یهدف پژوهش حاضر بررس

 ی،در مورد عدالت فرهنگ   یحضرت عل یدگاهکشف د یانجام شده است. برا یلیتحل

ب ه فرهن گ از    یش ان شده و در گام بعد نگ اه ا  یینتب یشانابتدا عدالت و فرهنگ از منظر ا

 یمورد بررس   یتبارشناخت یکردرو یبه اضدادها( بر مبنا یاءشناخت ضد )تعرف االش یرمس

 ی ی ه برپا امیرالمؤمنین ی یرهدر س یپژوهش نشان داد، عدالت فرهنگ یجقرار گرفت. نتا

که مردم ب ر گ ردن حض رت     یحق حقه؛ حق یکل ذ یاعطا یعنیشامل: عدالت  یمقدمات

است.  یدر مقابل فرهنگ جاهل یو فرهنگ نبو یرهرسول خداست؛ س ی یرهس ی دارند، اقامه

 یراز مس   ی ت تقاب ل ب ا فرهن گ جاهل    یعنی یعل ی یرهدر س یعدالت فرهنگ ین،بنابرا

مذهب، حق  یشامل: حق آزاد یزن یدر فرهنگ علو ی. حقوق فرهنگیحقوق فرهنگ یاعطا

حق  ی،فرهنگ یحق آزاد ی،و تعلم )آموزش(، حق مشارکت فرهنگ یمحق تعل یان،ب یآزاد

 .باشد یو حق استفاده از رسانه م یفرهنگ یراثم زبهره ا

 

فرهن     ی،، حقوق فرهنگ  یامام علی سیاسی  سیره  ی،عدالت فرهنگ :ها هکلیدواژ

 .یفرهن  علو یت،جاهل

                                                 
ک ه در  « الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز امام علی»المللی  بیناین مقاله مربوط است به همایش  *

 برگزار شده است. 2931پژوهشگاه علوم و فرهن  اسالمی در اسفند 
 .(emad afrough@yahoo.com) یو مطالعات فرهنگ یاستاد پژوهشگاه علوم انسان **
 مس  لو ( یس  نده. )نوی  رانفرهن    و ارتطات  ات، دانش  گاه ب  ا)رالعلوم)ا(، )   ، ا    یدکت  ر یدانش   و ***
(ahmad.olyaei@gmail.com). 
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 مقدمه

فه  ، ام ا از ن  ر علم ی ی ک مفه وم       عدالت فرهنگی در بدو امر یک مفهوم آشنا و همه

و  اره ا یمع ،بیترک نیکارکرد ا ی،مفهوم عدالت فرهنگ یستیچ افتنپیچیده و بکر است. ی

 . عدالت و فرهن  است یانواا و ا)سام رابطه نییو تط یاصو  آن متو)ف بر بررس

  یبه سه نوا رابطه تقستوان میعدالت و فرهن  را  یرابطه یکل یبند یتقس کیدر 

رابط ه از  نی  در ا ؛گسترش عدالت اس ت  یبرا یبسترسازعامل فرهن   ،نوا او در  :کرد

در  ،دومنوا  یرابطهدر  دارد. ازیشود که استقرار عدالت به فرهن  ن صحطت میمساله  نیا

عدالتی مرتطط بوده با احساس عدالت و بید که شو هایی از عدالت صحطت می مورد عرصه

بحث ای ن اس ت   . در عدالت سازمانی یمانند عدالت سازمان ؛است چیفرهن  پ اصطالحاًو 

ص ورت عادنن ه ب ا آن ان     ای با کارکنان رفتار کرد تا احساس کنند ب ه که باید با چه شیوه

فرهن     ،است یفرهنگعدالت  بیترککه همان  ،سومنوا  یرابطهدر برخورد شده است. 

یعنی بحث کرد. نیز توان از عدالت  است که می یجمع اتیهای ح از ساحت یساحتمثابه به

از ش ود،   م ی ص حطت   ییو عدالت )ض ا  یاسیعدالت س ی،عدالت ا)تصاداز تور که همان

 یکانه ا  عی  توز ،یه ای فرهنگ    یگذاراستی. ستوان سخن گفتنیز می یعدالت فرهنگ

ج ا مح ل بح ث    ند، در ای ن شومیناعادننه  ایو ... که متصف به صفت عادننه  یفرهنگ

 خواهند بود.

تحلیلی است. ب رای کش ف دی دگاه حض رت      -پژوهش حاضر، یک پژوهش توصیفی

در مورد عدالت فرهنگی، ابتدا عدالت و فرهن  را از من ر ایشان تطیین خ واهی    علی

شناخت ض د )تع را انش یاه ب ه اض دادها( پ ی       کرد. نگاه حضرت به فرهن  را از مسیر 

ای ن  »خواهی  گرفت. این شناخت ب ر مطن ای رویک رد تطارش ناختی دنط ا  خواه د ش د.        

های فرهنگ ی اجتم اعی موج ود در     شناسی، تحت تاثیر ساختارگرایان با بررسی نیهروش

راج ی رخدادهای تاریخی و استخهای پراکنده ی خاص تاریخی و بررسی ویژگییک دوره

. الطت ه  (221، ص. 2981)ش اهی،  «پردازد ها به درک ت ارب و مفاهی  میساختارهای کلی آن

رسد این رویکرد از ساختارگرایی عطور کرده و منتسب به پساساختارگرایان است  ن ر میبه

. در وا) ع ی ک راه مطم  لن ب رای ش ناحت هوی  ت     (21، ص. 2988)ر.ک: کچوئی ان و زائ ری،   

)اف رو،،  عمیق فرهن  عمومی، استفاده از رویکرد تطارش ناختی اس ت    های فرهنگی و نیه

 . (21، ص. 2913

ی  ی خود با فرهن  ج اهلی مقابل ه ک رده و س یره     ی بیانات و سیره در همه علی
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جایی که ایشان حق مردم ب ر   جای آن نشانده است. از آن عنوان فرهن  برتر به نطوی را به

دانن د، ع دالت فرهنگ ی از من  ر آن      ی نط وی م ی   سازی سیره خود را گسترش و نهادینه

ج ای فرهن      ی نط وی ب ه   معنای اعطای حق فرهنگی )یعنی سیره توان به حضرت را می

 جاهلی( به مردم تعریف کرد. 

 ی فرهنگ، سیاست و عدالت گانه سه .1

ای عمیق و متقابل است. شاید ه یچ حک ومتی را نت وان     ی فرهن  و سیاست رابطه رابطه
اش،  ی تح ت س لطه   یافت که از فرهن  برای سیاست و از سیاست برای فرهن  جامع ه 

ه ای سیاس ی ب دون درن رگ رفتن      گ ذاری  دیگر در سیاست عطارت استفاده نکرده باشد. به
گذاری فرهنگ ی نی ز    حا  در سیاست توان به اهداا سیاسی نائل آمد. درعین ن  نمیفره

ی ابی ب ه اه داا فرهنگ ی      س ن ی سیاس ی، دس ت    بدون درن رگرفتن مط انی و وض عیت  
 "فرهن   سیاس ی  ")دری عمیق است که ما را با اصطالح  غیرممکن است. این رابطه به

 کند.  رو می روبه
 برخورده ای  ت رز  و ه ا  نگ رش  ه ا،  آرمان از ای هم موع جامعه یک سیاسی فرهن 

 و ه ا  ارزش نماده ا،  عقای د،  تاثیر تحت که است سیاست و )درت ی درباره ثابت وبیش ک 
 و رفتاره ا  ب ه  و گی رد  م ی  ش کل  ه ا  آن جمع ی  حی ات  و ت اریخ  متن در و افراد باورهای
 .(11 ، ص.2981 )اخترشهر،دهد  می جهت سیاسی ن ام )طا  در سیاسی های کنش

، ه دا حکوم ت و ح ق م ردم     امیرالم ممنین فرهن  و تعالی فرهنگی در کالم 

 شمرده شده است؛ 

الما  را در راه شما صرا ک ن   حقوق شما بر من آن است که شما را پند و اندرز ده  و بیت

 و شما را تعلی  ده  تا از نادانی ن ات یابید و شما را تربیت کن  تا آداب و رفتار اجتم اعی را 

 (91ی الطالغه، خططهفرا گیرید و آگاه شوید. )نهج

ی  ک ه بخ ش عم ده    -ی فرهن ، اخالق و عادات  رابطه مورد در (2989دوتوکویل )

 گوید: داری و سیاست می حکومت، حکومت با -فرهن  هستند 

 مس اعد  اخال) ی  رس وم  و ع ادات  ب ا  که مادام )وانین، بهترین و تطیعی شرایط مساعدترین

 حا  و بود نخواهد کافی دموکراتیک جمهوری حکومت یک اساس دوام برای نطاشد[ همراه]

. نماید مهار خود نفعبه را )وانین بدترین و تطیعی شرایط نامساعدترین تواند می اخالق کهآن

 را آن همیش ه  ت رب ه  و تحقی ق  ک ه  است عام حقیقت یک رسوم و عادات و اخالق اهمیت

 (11)ص. . است مرکزی ینقطه یک اخالق من، ن ر در واند  کرده تایید
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 چ ارچوبی  پارس ونز،  ن  ری  ه ای  چارچوب و مفاهی  از استفاده با همکارانش و آلموند

 ،(غرب ی ) آلم ان  بریتانی ا،  آمریک ا،  کشورهای در سیاستای  مقایسه ی مطالعه برای ن ری

 که گیرند می نتی ه آنان ای مقایسه ی مطالعه این در. کنند می فراه ... و  مکزیک و ایتالیا

 .(221، ص. 2911 غفور، )آ هستند  متقابل ارتطاتی دارای سیاسی ساختار و فرهن 

ت وان   دیگر، عدالت در حکومت علوی مفهومی اساسی و بنیادین است که نم ی  ازترا

بهترین نوا سیاست و حکومت را سیاست مطتنی بر ع دالت   آن را نادیده گرفت. علی

ه ا و   ک ه دول ت   . گو این(112ص.  ،9، ج2912 )خوانساری،« اَلْعَدْلُ یاسَاتِاَلسِّ خَیرُ»دانند:  می

 العددل  استعمال بمثل الدول تحصن لن»»ها بدون عدالت دوامی نداشته باش ند:   حکومت
 .(12 ، ص.1ج )همان، «فیها

جدیدی است ک ه   گانه عدالت، حکومت و فرهن ، عدالت فرهنگی ترکیب نسطتاً از سه

در حکومت علوی مورد بحث )رار نگرفته است. برای کشف مفه وم ع دالت فرهنگ ی در    

، از مفهوم عدالت و فرهن  شروا کرده و به مفهوم عدالت فرهنگی امیرالمممنیننگاه 

 رسی . می

 شناسی عدالت . مفهوم2

 ع دالت  و دادگ ری  داش تن اس ت؛  انص اا  ب ودن، دادگر دادکردن، معنایبه لغت در عدالت

، ذی ل واهه  2911 )مع ین، باشند  برخوردار آن از جامعه افراد یهمه که است عدالتی اجتماعی

است )ذیل واهه  دانسته مساوی توربه کردنتقسی  معنایبه را عد  (2988. راغب )عدالت(

 م ردم  ذه ن  در ک ه  هرچی زی  از اس ت  عطارت عد : گوید ( می2912) من ورعدالت(. ابن

 ع د   لغوی ن ر از دارد )ذیل عدالت(. )رار جور مقابل در و باشد راست و مستقی  ،درست

 و افراط میان متوسط امر است؛ باتل از حق اخراج و حق احقاق معنایبه و ظل  مقابل در

ی س وره  32 یآیه ذیل نمونه تفسیر . در(111، ص. 2912)س ادی، گویند  عد  نیز را تفریط

باش د؛   خ ود  ج ای  در چی زی  هر که است آن کلمه وا)عی معنایبه عد  آمده است: نحل

 .(911، ص. 2982)مکارم شیرازی، حق  صاحب هر حق دادن یعنی

 :کند می بیان را عد  از برداشت چهار الهی عد  کتاب در مطهری شهید

 نی ز  ا)تصاد یواهه م موعه. یک اجزای میان توازن یا تناسب رعایت یعنی: بودنموزون -2

 ا)تص اد  اس اس  و اس ت  ش ده  ذک ر  اعتدا  و وسط حد رعایت معنایبه اسالمی فرهن  در

 .است اعتدا  رعایت مطنای بر اسالمی
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 و اس تعدادها  ک ه  هنگ امی  اف راد  ب ین  مس اوات  رعای ت  یعن ی : تطع ی   رفع و تساوی -1

 .)اضی عد : مانند دارند؛ مساویهای  استحقاق

 ع دالت  مانند ها؛آن مشارکت میزان اساس بر امتیاز و پاداش و دادن افراد حقوق رعایت -9

 .اجتماعی

 خصوص یات  از و تک وینی  ع دالت  به مربوط عمدتاً عد  از معنی این: هااستحقاق رعایت. 1

 (19، ص. 2931است. )مطهری،  تعالی باری

. عدالت از منظر امام علی2.1

 :است آمده علی المممنین امیر از روایتی در

 الْأُمُورَ یضَعُ الْعَدْلُ(: السالم علیه) فَقَالَ الْجُودُ؟ أَوِ الْعَدْلُ أَفْضَلُ، أَیهُمَا( السالم علیه) سُئِلَ وَ
 خَداٌٌّّ؛  عَدارِ ٌ  الْجُدودُ  وَ عَامٌّ، سَائِسٌ الْعَدْلُ وَ جِهَتِهَا؛ مِنْ یخْرِجُهَا الْجُودُ وَ مَوَاضِعَهَا،
 ع دالت : برترند دو این از یک کدام که پرسیدند حضرت آن از ؛ أَفْضَلُهُمَا وَ أَشْرَفُهُمَا فَالْعَدْلُ

 خ ود  ج اى  از را آن بخشندگى و نهدمى خود جاىبه را هرچیز عدالت؛ :فرمود بخشندگى؟ یا

 که گیردمى دربر را کسى تنها بخشندگى، و است همگان یدارندهنگاه عد ،. نهدمى بیرون

 حکمت الطالغه،)نهج .است برتر و ترشریف بخشندگى از عدالت پس. شده او نصیب بخشش

191) 

حا  من افع ع دالت را تطی ین     ی عدالت، درعین این روایت ه  عدالت را و ه  کارویژه

 "وضع الشی ه فی موضعه"نماید. همین روایت من ر به تعریف معروا از عدالت یعنی  می

 شده است.

 چن ین  ،(32: نح ل ) «اإلحسدان  و بالعدلِ یأمُرُ اهلل إنَّ» یآیه تفسیر در علی امام

 احس ان  و انص اا، [ معن ای به] عد  ؛التّفضّلُ اإلحسانُ و اإلنصاف العدلُ: »است فرموده

 انص اا  ب ه  عد  حضرت، کالم دیگر در. (192 حکمت الطالغه، نهج) «است تفضل[ معنایبه]

 . است شده معنا

پردازی ع دالت نی ز   های ن ریه عدالت در جدیدترین دورهاستفاده از تعطیر انصاا برای 

پردازان عدالت ه  نزدیک است که ن ریه)در بهی عدالت و انصاا آنشود. رابطه دیده می

"مثابه انصااعدالت به"ی خود را مانند جان رالز را نیز بر آن داشته تا ن ریه
 بنامند. بنیاد 2

 ب  ه روش  انص  اا . آن یج  وهره  مثابهبه انصاا و است عدالت راولز، یاندیشه اساسی

                                                 
1. Justice as Fairness.  
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ه ای   گی ری تص  می   نت  ایج  ب  ه  ع دالت و ش ود می گفته عدالت اصو  به نیل اخال)ی

 کنی اعطا که است این انصاا تفسیر گویند می لغت . اهل(22، ص. 2981)نصری،  .منصفانه

 زبی دی،  حس ینی ) «کن ی  م ی  تل ب  خ ود  برای دیگران از که حقی مانند حق، از دیگران به

 .(129 ص. ،11ج ق،2931
وضع هرچیز در جای خودش در مقابل ت اوز از حدود )رار دارد که معنای ظل  خواهد 

احق اق  "در د   "وضع الشی فی موض عه "چنین گفت که توان این دیگر میعطارتبود. به
در جای  مو)ع و سرجای خودش اعطا شود، تطعا امور)رار دارد. یعنی هرجا حقوق به "حق

اتف اق نیفت اده اس ت. ل ذا آن      "مواض عها "خودش وضع شده و ت اوز از حدود و خروج از 
 که ظاهرا از روایت امام موس ی ک اظ    - "حقَّه حقٍّ ذی کلِّ اعطاء"تعریف مشهور 

از عدالت نی ز   توان در تعریف علی را می -اخذ شده است  (111 ، ص.2ج ،2988کلین ی،  )
 استفاده کرد. 
 رعای ت  یک ی : گرفت ن ر در عام و خاص مفهوم دو توان می عد  برای که آن حاصل

 جایگ  اه در هرچی زی  ) راردادن  و حکیمان ه  ک ار  دادنان  ام  دیگ ری  و دیگ ران،  حق وق 

 .(239 ص. ،2911 مصطاح،) است آن مصادیق از ه  دیگران حقوق رعایت کهاش  شایسته

 شناسی فرهنگ . مفهوم3

 از برگرفت ه  فارس ی  زبان در فرهن . است تعریف در دشوار بسیارهای  واهه آن از فرهن 
 ه    و رفت ه،  ک ار ب ه  تربی ت  و نف س  ادب معن ای به ه  فرهن . است پهلوی "فرهنج"
 "culture" یواهه نتین زبان در(. فرهن  مدخل معین،) معرفت و عل  و دانش معنایبه

 :ش د  ب رده  ک ار ب ه  معن ی  دو ب ه  و آم د  پدید اروپا در میالدی یازده  )رن در بارنخستین
 .(1، ص. 2919)جهانطگلو،  زمین بر زرا و کشت. 1 دینی؛ مراس . 2

 : گوید می( 2911) گیدنز

 آن از ک ه  هن ارهایی دارند؛ معین گروهِ یک اعضای هایی که ارزش از است عطارت فرهن 

 در را "فرهن   " یواهه ک ه  هنگامی. کنند می تولید کهای  مادی کانهای و کنند می پیروی

 ادبیات، هنر، - ذهن متعالیهای  فرآورده اغلب بری ، می کاربه روزه هر معمولی وگوهایگفت

 ک ار ب ه  را آن شناسانجامعه که گونهآن فرهن  مفهوم. داری  ن ر در را - نقاشی و موسیقی

 یشیوه یم موعه به فرهن . است دیگری بسیار امور و هافعالیت )طیل این شامل برند، می

 و ازدواج هایرس  ها،آن پوشیدن لطاس چگونگی شود؛ می اتالق جامعه یک اعضای زندگی

 را هم ه  فراغ ت،  او)ات هایسرگرمی و مذهطی مراس  کارشان، الگوهای خانوادگی، زندگی
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 (. 19 ص.. )کنند می تولید که شود می کانهایی شامل چنینه  گیرد؛ می دربر

 و ده د  م ی  پوشش را فرهن  ابعاد یهمه تقریطا که است عامی تعریف گیدنز تعریف

 را فرهن    ت ایلور . اس ت  ت ایلور  ادوارد تعری ف  هم ان  امت داد  گفت عطارتیبه بتوان شاید

 و آداب اخال)ی ات،  هنر، دین، دانش، شاملِ ای تافتهدره  کلیتِ: »کند می تعریف گونهاین

« آورد م ی  دس ت به جامعه از هموَندی چونه  آدمی که عادتی و توانایی هرگونه و رسوم

 .(221ص.  ،2982 آشوری،)

 از و عم ل  تا اندیشه از که است وسیعی بسیار یعرصه فرهن ، گفت باید کل توربه

 ب ه  نس لی  از گون ه میراث و بوده انسان با ابتدا از فرهن . شود می شامل را نمادها تا آداب

 از اع    -ها  عرصه یهمه که است اهمیت با چنان فرهن . است شده منتقل دیگر نسل

فرهن   برآم ده از زم ان     .کرد تحلیل فرهن  یزمینه بر توان می را - سیاست و ا)تصاد

 دیگر، فرهن  بدون شرایط زمانی و مکانی )ابل تعریف نیست.عطارتاست؛ به

. فرهنگ از منظر امام علی3.1

زمان لح ا   د شرایط فرهنگی آندر باب فرهن  بای امیرالمممنینبرای کشف دیدگاه 

توان فار، از شرایط اجتماعی زمان به بحث گردد. فرهن  با زمان گره شدیدی دارد و نمی

ی جامعه پیوند دارد، با تغییر جهت که با بدنهدیگر، فرهن  از آنعطارتفرهن  پرداخت. به

بلک ه نگ اه ب ه    جوامع فرق خواهد کرد. این، تعریف فرهن  نیست که فرق خواهد ک رد،  

گر ساده اس ت  های فرهن  از دید یک اندیشمند یا حتی مشاهده فرهن  یا بایدها و نطاید

ب رای   که با تغییر اعصار فرق خواهد کرد. لذا بررس ی ش رایط فرهنگ ی زم ان عل ی     

آوردن نگاه آن حضرت به فرهن  نزم اس ت. ش رایط فرهنگ ی غال ب در زم ان      دستبه

وجود داشت  است؛ فرهنگی که پیش از پیامطر اسالم همان فرهن  جاهلیت علی

نیز امتداد پیدا کرد. الطته باید به این نکته د)ت ک رد ک ه جاهلی ت را     و در زمان علی

ی تاریخی؛ و دوم، جاهلیت معنای یک دورهتوان از دو من ر نگاه کرد: یکی جاهلیت به می

 معنای یک فرهن .به

د وارد شود که دوران جاهلیت )ط ل از حض رت عل ی    در نگاه او  ممکن است این ایرا

 ظه ور  از پ یش ( )رن دو حدود)عرب  تاریخ از مقطعى به جاهلیّت تمام شد؛ چراکه عنوان

 آن ب ارز  ه اى   شاخص ه  از گرای ى  خراف ه  و جهل پرستى، بت که پیامطر بعثت و اسالم

 عل ی  ج واد  . دکت ر (11، ص. 9ق، ج2111ش اهرودی،  : ک.)رگ ردد   می اتالق رود، مى شماربه

 روزگ ار  در اع راب  حالت بر... که  است اصطالحی جاهلیت» :گوید می بارهاین ( در2911)
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. (11)ص.  «گرداند جدا اسالم ظهور از پس حالت از را آن تا شود، می اتالق اسالم از پیش

معن ا  ای از عقاید و رفتار است که در این اما در نگاه دوم، جاهلیت یک فرهن  و م موعه

تواند تا آخرالزمان ادمه داشته و منحصر به زمان خاصی نطاشد؛ لذا در بعض ی احادی ث،    می

 شده دانسته جاهلیت با مطارزه اسالم، آغاز در پیامطر همانند ظهور هنگام زمان امام یسیره

 .(211ص.  ،1، ج2911 تهذیب، )ر.ک: توسی،است 

 وَ مَاتَ مَنْ: »فرمایند می اسالم گرامی شاید بر اساس همین نگاه است که پیامطر
 مرگش نشناسد، را زمانش امام و بمیرد که ؛ کسىجَاهِلِیة مِیتَةً مَاتَ  زَمَانِهِ  إِمَامَ  یعْرِفْ  لَمْ

ص.  ،1ج ق،2931 ص دوق،  ش یخ  و 111 ، ص.1ج ،2911 ت اووس،  ب ن  )سید «است جاهلیت مرگ

 . یعنی مردن در جاهلیت به دوران پیامطر اختصاص ندارد. (122

 ص راحت  به زهرا فاتمه فرهن  جاهلیت در مقابل فرهن  امامت است. حضرت

 : فرمودند انصار و مهاجرین به خطاب

 فَدإِلَ   عَنَّدا  ارْتَدد   مَدنِ  وَ بِنَا، إِلَّا بِإِحْسَانٍ  اتِّبَاعَ لَا وَ لَنَا، إِلَّا نُصْرَةَ لَا وَ إِلَینَا، إِلَّا هِجْرَةَ فَلَا
 ج ز  احس ان  و نیس ت  ما برای جز یاوری و نصرت و نیست ما سویبه جز ؛ ه رتالْجَاهِلِیة

)م لس ی،   .اس ت  بازگش ته  جاهلی ت  ب ه  بگردان د،  روی م ا  از هرکس  و نیست ما یدرباره

 (231  ، ص.13 ج ق،2129

 انشیاه تعرا"رسد از مسیر  ن ر میبهدنطا  اصالح فرهن  جاهلی بود؛ لذا  بهعلی

بتوان با شناخت فرهن  جاهلی به چگونگی فرهن   مطل وب از من  ر عل ی      "باضدادها

السالم پی برد. چرا که برای شناخت دیدگاه آن حضرت در م ورد فرهن   مطل وب،    علیه

ه و شواهد تاریخی بسیار اندکی وجود دارند؛ اما فرهن  جاهلی فرهن  غالب آن زمان بود

با  امیرالمممنینجای گذاشته است. هرجا امتداد یافته و شواهد متعددی از خود به نسطتاً

دنطا  گسترش و فرهن  جاهلیت مقابله کرده، همان فرهن  مطلوبی است که حضرت به

 سازی آن بوده است.نهادینه

 های فرهنگ جاهلیت لفهؤ. م3.2

 فرمایند: میی دوران جاهلیت  در یک توصیف کلی دربارهعلی

 اسْدتَََلَّتْهُمُ  وَ الْدأَهْوَاءُ  اسْدتَهْوَتْهُمُ  قَددِ  فِتْنَدةٍ،  فِی حَاطِبُونَ وَ حَیرَةٍ فِی ضُلَّالٌ النَّاسُ وَ بَعَثَهُ
؛ الْجَهْدلِ  مِدنَ  بَلَداء   وَ الْأَمْرِ مِنَ زَلََْالٍ فِی حَیارَى الْجَهْلَاءُ، الْجَاهِلِیةُ اسْتَخَفَّتْهُمُ وَ الْکبْرِیاءُ

 کورکوران ه  فتن ه  در و بودند حیران گمراهى وادى در مردم که فرستاد و)تى را پیامطر خداوند

 دچ ار  را آن ان  پس ندى  خ ود  و کط ر  ربوده، آنان از را خرد و عقل نفسانى هواهاى رفتند؛مى
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 و ن اآرام  کاره ا  در. ب ود  نم وده  اعتطارش ان ب ى  و س ر س طک  تاری ک  جاهلیت و کرده لغزش

 (31ی الطالغه، خططه)نهج .بودند نادانى گرفتار ملتى و سرگردان

ها، های زیرین آن را عمدتا بینش توان معرفت مشترکی دانست که نیه فرهن  را می

تورمش خ  اگ ر   . ب ه (81، ص. 2913)افرو،، دهند  ها و باورهای یک )وم تشکیل می ارزش

ر بی نش را در فرهن   ج اهلی ن ام     ب  های فرهنگی مطتنی ها و خصوصیت مملفهبخواهی  

 توانی  به موارد زیر اشاره کنی : بطری ، می

 3محوری . قبیله1.2.3

ترین ساختار اجتماعی عرب جاهلی، )طیله بود؛ یک واحد اجتماعی مه  ک ه تم ام   مه 

خ ورد. )طیل ه و    حو  محور آن ر)  می -اع  از ا)تصادی، سیاسی و اجتماعی  -مناسطات 

 آن، اولویت او  )طیله بوده است.)وانین و رسوم 

شمار های فردی و اجتماعی عرب به ی حیات و بقای تمام پیوستگیتنها شالوده)طیله نه

داد  رفت، بلکه تمام ارکان شخص یت و م  اهر فک ری و عقل ی او را نی ز ش کل م ی        می

 متوجّ ه  عم ده  مس لولیت  داد، می رخ اعراب میان در )تلی . اگر(212، ص. 2918نژاد،  )زرگری

 و ح ق  از ن  ر ص را  - )ات ل  یتایفه معمونً چون و بود )اتل خویشاوندان تریننزدیک

 ای )طیله های جن  به من ر امر این خاستند، برمی وی از حمایت و دفاا به - مساله باتل

 . (11، ص. 2981 )پیشوایی،کشید  می تو  ها سا  که شد می

جاهلی دانست. فرهن  )طیله بهترین فرهن  و گرایی را باید مولد فرهن  اصلی )طیله

گرایی پیامدهای فرهنگ ی خاص ی   تر بوده است. )طیلهی )وانین صحیح)انون )طیله از همه

های نادرس ت از آن )طی ل    گرایی بدون تفکر و تکرار فرهن دنطا  داشته است که سنتبه

 باشد.می

 . حمیّت1.2.2

لیت است. تعصب فی حد ذاته م ذموم  تعصب، دیگر ویژگی محسوس اعراب زمان جاه
خاتر تعهدات کورکورانه و دور از منطق باشد، به گرایی و صرفاًنیست، اما اگر ناشی از )طیله

 مطلوب نیست. )طعاً
 متناسب را ارزشی و اندیشه هر و داد می تشکیل را فرد فرهن  تمام ت،حمیّ و عصطیت

 را خود ، انگیزه ترین مه  عنوان به که ای بود روحیه تعصب،. بخشید می شکل روحیه این با

                                                 
1. Tribalism.  
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الس الم   . عل ی علی ه  (219 ، ص.2ج ،2931 جعفریان،)بود  گذارده اندیشه و فکر منطق، جای به

 اِعْتِدََاءِ  سُدیوفُ  وَ اَلْفِتْنَدةِ  أَرْکدانِ  دَعَدائِمُ  وَ اَلْعَصَدبِیةِ  أَسَاسِ قَوَاعِدُ فَإِنَّهُمْ»فرمایند:  می
ی  الطالغ ه، خطط ه   )نهج« فتنه ارکان هاىاستوانه و اندعصطیت بنیاد هاىستون ؛ آناناَلْجَاهِلِیةِ

231). 

 ریزی  افروزی و خون . جنگ1.2.1

توان آن را ی ک رفت ار فرهنگ ی نامی د،      ترین عادات عرب جاهلی که مییکی از مه 

 ریزی بوده است. ی وی نسطت به جن  و خونعال)ه و عادت و روحیه

 مح یط  جغرافی ایی  شرایط و ای )طیله زندگی ا)تضای به جاهلیت دوران در عرب مردم

 خ اص  سیاستی یا حکومت از اتاعت از همواره و داشتند گریعصیان ای گونه شان،زیست

 معارض ه  ب ه  خ ود  خویش اوندان  ب ا  حت ی  و ر)اب ت  ب ه  ریاست برای آنان. زدند می باز سر

 خصوص اً  ع رب،  ادبی ات  در جنگی وسایل و جن  به مربوط واهگان فراوانی .پرداختند می

 تایی د  را موض وا  ای ن  نیز آشوری و بابلی منابع ای پاره در ماندهبرجای های نوشته و اشعار

 .(212، ص. 2ج ، 2988 خلدون، )ابنکند  می

 دیگ ر  یک خون»فرمایند:  ریزی دوران جاهلیت می ی خون در توصیف روحیه علی

 ش ما  ب ه  گناه ان  و ب ود  شده نصب شما میان در بتان کردید، مى رح  )طع ریختید، مى را

 .(11ی  الطالغه، خططه )نهج« بود بسته

 . تحقیر زنان1.2.3

ت وان  نم ی  دادند و تطیعت اً  زنان یک جامعه همیشه حدود نیمی از جامعه را تشکیل می

شدن زنان در دوران جاهلیت، شاخ  گرفتهها را در فرهن  نادیده گرفت. نادیده نقش آن

دیگر اگرچه زنان حض ور اجتم اعی و   عطارتتاثیر زنان در فرهن  آن دوران بوده است. به

حض ور و  ی جاهلی نداش تند، ام ا هم ین ع دم    فرهنگی )ابل رویت و محسوسی در جامعه

تر فرهن  دنی جاهلی ت ب ه ت اریخ ش ده     تحقیر جایگاه زنان، خود مسطب شناساندن بیش

 الجاهلیة فی کنا»ی خلیفه دوم خود شاهد خوبی بر وضعیت زنان جاهلی است: است. گفته
 .(11، ص. 1ق، ج2111 )بخاری، «شیء النساء النعد

دادن وض ع زن ان در دوران ج اهلی، ع ادت فرهنگ ی ع ی ب و ناپس ند        برای نش ان 

ای ن س نت    الطالغ ه نهج 231ی کند. حضرت در خططه گورکردن دختران کفایت میبهزنده

 فرمایند:شمارند و می های جاهلی می زشت را مصدا)ی از مصادیق نادانی

 پراکن دگی  در بودن د،  ب یش  ش مار  ب ه  ک ه  آن گوناگون؛ با شان آرای و بود پریشان احوالشان
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 و دخت ران  گ ورکردن  ب ه  زن ده  چون تو، بر تو های نادانی و سخت بالهای گرفتار زیستند. می

 تاراج. و غارت پی در رفتن و پیوند و خویش از بریدن و بتان پرستش

 . فقر مالی و فرهنگی 1.2.3

 فرمایند: می امام علی
 أَنْدتُمْ  وَ التَّنَِْیدلِ  عَلَ  أَمِیناً وَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیراً وآله علیه اهلل صلی مُحَم داً بَعَثَ[ تَعَالَ ] اللَّهَ انَّ

 صُدم   حَیدات   وَ خُشْدنٍ  حِجَدارَةٍ  بَدینَ  مُنِیخُونَ دَارٍ، شَرِّ فِی وَ دِینٍ شَرِّ عَلَ  الْعَرَبِ مَعْشَرَ
 یدهن ده بی  عنوانبه را وآله هیعل اهلل یصل محمّد ؛ خداوند،الْجَشِبَ تَأْکلُونَ وَ الْکدِرَ تَشْرَبُونَ

 در و دی ن  ب دترین  داراى و)ت آن در عرب ملّت شما و انگیخت بر )رآن بر امین و عالمیان

 آب ب ود؛  زه ردار  ماره اى  بین در و سخت هاىسن  میان در تانمنز  بودید؛ خانه بدترین

 (11ی الطالغه، خططهخوردید. )نهجمى خشن غذاى نوشیدید ومى تیره

دهد؛ فرهنگی که نه تغذیه و  این فرمایش، نمایی کامل از فرهن  جاهلیت را نشان می

 عقالنی بر آن حاک  بوده است.نه سکونت و نه در م موا سطک زندگی 

 گریزی . علم1.2.3

معنا عل  مقوم فرهن   اس ت؛   یکی تنگاتنگی است. بهی عل  و فرهن  رابطهرابطه

برداری آن ملت از عل ، دانش و فرهن  یک ملت و جامعه نسطت مستقیمی با میزان بهره

ی ش لونات  هم ه  ( در مورد نقش عل   در 2911نوعا تفکر و اندیشه دارد. شهید مطهری )

 گوید: بشر می

 و اس ت  عل    چرخد، می آن یپاشنه بر کارها یهمه و آورد وجودبه تحو  دنیا در که اصلی

 پی دا  وابستگی عل  با بشر حیات شمون یهمه و است گرفته )رار عل  محور بر زندگی چرخ

 عل    کلی د  ب ا  ج ز  را بش ر  حی ات  شمون از شأنیهیچ و کاریهیچ که توریبه است؛ کرده

 (212 ص.) داد. ان ام تواننمی

 ها آن بتعصّ و تحمیّ ویژه به جاهلی، عصر مردم برای  های )طیله سنت برخی حاکمیت

 به نسطت ها آن درست بینش عدم و نفهمی خ دا، موجب ب ه ش رک و حقیق ت کتمان در

فرهن  جاهلیت . در (81، ص. 2931)خضری و فرهی، ب ود  ش ده آم وزی عل  و عل  ی مساله

الطالغه در مورد جایگاه عل   نهج 221ی  در خططه ی عل  جایگاهی نداشت. علی لفهمم

 مُحَم دداً  بَعَدثَ [  تَعَدالَ   وَ] سُدبْحَانَهُ  اللَّدهَ  فَدإِنَّ »فرمایند: و سواد در میان عرب جاهلی می
 را وآل ه علی ه اهللص لی  پیامطر خداوند؛ کتَاباً یقْرَأُ الْعَرَبِ مِنَ أَحَدٌ لَیسَ وَ وآله علیه اهلل صلی

دنطا  تنها بهاعراب جاهلی نه«. بخواند کتابى که نطود عرب از احدى کهدرحالى برانگیخت،
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فرهنگ 
 جاهلی

 )طیله محوری

جن  افروزی 
 و خونریزی

 حمیت

فقر مالی و 
 فرهنگی

 عل  گریزی

 نسب گرایی

 تحقیر زنان

 و الحدریم  یستحلون الناس و»کردن د:   عل  نطودند، بلکه عال  و دانشمند را نیز تحقیر می
 تحقی  ر را دانش  مندان و ش  مردند م  ی ح  ال  را ح  رام ؛ م  ردمالحکددیم یسددتذلون

 .(212ی  الطالغه، خططه )نهج«کردند می

 گرایی . نسب1.2.3

ها و ارکان اساس ی   لفهمگرایی و افتخار به نسب از مگرایی، نسبی فرهن  )طیلهدر ادامه

که شاید اولین عل  و تنها عل  موجود در آن زمان، )دریشد؛ بهفرهن  جاهلیت محسوب می

 شد.های عرب می گی اجتماعی در میان )طیلهعل  انساب بود. نسب، موجب همطست
 و کردند می مطاهات ه  به وسیلهبدان زیرا دادند، می نسب به زیادی اهمیت کهن، ا)وام

 .(192ص.  ،9ج ،2911 زیدان،) کوشیدند می نسب حفظ در روآن از شدند؛ می چیره مخالفان بر
 نس ب  و حس ب  ش ناخت  و حف ظ  برای هرکسی که بود برخوردار اهمیتی چنان از امر این

 هرچ ه  معی ار،  همین براساس چنینه . کرد می افتخار )طائل دیگر به و کوشید می خویش
 از حت ی  رس ید ک ه  م ی  حدّی به این و بود تربیش نیز هاآن افتخار بود، زیادتر )طیله افراد

 یدوره فرهن    . در(213، ص. 2، ج2931)جعفریان، داشتند برنمی دست نیز مردگان شمارش
 به و داشت وانیی تطار و نسب حسب، که شد می اتالق کسی به "کری " یواهه جاهلی،

 .(18، ص. 2912 ایزوتسو،) کرد می تفاخر آن
ها و ارکان فرهن  جاهلیت است و الطته شاید بتوان م وارد   لفهممواردی که ذکر شد، م

خ وبی نش ان    جاهلی ت را ب ه  ها فرهن   لفهمتورکل این م دیگری را نیز اضافه کرد؛ اما به

ای از  ده د و م موع ه   دهد. خصوصیات مذکور م موعا ی ک فرهن   را ش کل م ی     می

 آورد. وجود می ها را به ها، رفتار، عادات و اندیشه ارزش

 : منظومه فرهنگ جاهلیت3نمودار       
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اس ت.   های فوق مطتنی شده ها و ویژگی مملفهی فرهنگی فرهن  جاهلیت بر من ومه

خواهی ان ام دادند، برای تغیی ر هم ین   تمام ا)داماتی را که بر مطنای عدالت امام علی

 فرهن  بوده است.

 . عدالت فرهنگیِ امام علی4

ای مرکب، ترکیطی از عدالت و فرهن  اس ت.   تور که بیان شد، عدالت فرهنگی واهه همان

اعط اه  "و  "الشی علی موضعهوضع "توان در دو تعریف  عدالت از من ر آن حضرت را می

وض ع  "چه اس تدن  ش د، معن ی     دیگر، بنابر آن عطارت خالصه کرد؛ به "کل ذی حق حقه

ده ی . از   نهفته است، لذا تعریف عدالت را اعطای ح ق ) رار م ی    "اعطاه حق"در  "الشی

، هم ان فرهن  ِ ض دِ    امیرالم ممنین ترا دیگر ذکر شد که فرهن  مطلوب در نزد 

است؛ از ذکر خصوصیات فرهن  جاهلی به فرهن  مطلوب و فرهنگی که فرهن  جاهلی 

 بری . حضرت برای رسیدن به آن کوشیدند پی می

 . فرهنگ علوی در مقابل فرهنگ جاهلی4.1

جای کالم ی مقابل فرهن  جاهلیت )رار دارد. در جاینقطه د)یقاً نگاه فرهنگی علی

هایی که ذکر شد، وجود دارد. در  مملفهبر ی مخالفت با فرهن  جاهلی مطتنیحضرت نشانه

 شود. ادامه، ارکان و مطانی فرهنگی علوی در مقابل آن فرهن  جاهلیت بیان می

 . اولویت تقوی و انسانیت بر قبیله3.3.3

که عضو یک )طیله باشد، یک انسان است که در پیشگاه الهی مق ام   انسان پیش از این

بودن حرکت کرد، مق ام   کامل سمت انسان حفظ کرد و به دارد؛ اگر این مقام را اللهی ةخلیف

مانند خ انواده ی ا    -یابد. یک انسان توحیدی هرچند به ساختارهای اجتماعی  وی ارتقا می

پ ذیرد ک ه ب ا اص و  انس انی       ها را تا زمانی م ی  گذارد، اما مناسطات آن احترام می -)طیله 

 إنا ایها الناس یا» یی شریفهآیه به استناد ضمن توحیدی مغایرت نداشته باشد. علی
 اللّده  عندد  اکدرمکم  إن لتعدارفوا  قبائدل  و شدعوبا  جعلناکم و أنثی و ذکر من خلقناکم
 تق وا  و خداون د  اتاع ت  یس ایه  در فق ط  برتری که شود می متذکر (29 ح رات،) «اتقیکم

 .(11، ص. 2988)برزگر، ای )طیله هویت و نسب و نژاد تریق از نه آید، می دستبه

 گرایی . علم3.3.2

گریزی فرهن  جاهلیت، در فرهن  علوی عل  از جایگ اه  ستیزی و عل در مقابلِ عل 

 فرمایند: می رفیعی برخوردار است. علی

 مِدنْ  الْعِلْدمِ  مُسْتَثَارِ عَنْ بِأَنْفُسِکمْ تُشْغَلُوا أَنْ قَبْلِ مِنْ وَ نَبْتِهِ تَصْوِیحِ قَبْلِ مِنْ الْعِلْمَ فَبَادِرُوا
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 ب راى  پ س  ؛التَّنَداهِی  بَعْدَ بِالنَّهْی أُمِرْتُمْ فَإِنَّمَا عَنْهُ، تَنَاهَوْا وَ الْمُنْکرِ عَنِ انْهَوْا وَ أَهْلِهِ، عِنْدِ

 گی رى به ره  در کهآن از )طل و شود؛ خشک درختش کهآن از پیش بشتابید، دانش فراگیرى

 از نی ز  خ ود  و کنی د  نه ى  منک ر  از را دیگران. شوید خودمشغولى گرفتار آن معادن از علمى

 از را دیگ ران  سپس کنید، گیرىکناره گناه از خود او  مسلولید زیرا بپرهیزید، آن به ارتکاب

 (221 یخططه الطالغه،نمایید. )نهج نهى آن

 های آموزشی فرصت به برابر محور، دسترسیآموزی و ترویج فرهن  عل بر عل عالوه

نیز در فرهن  علوی م ورد   جامعه یتوسعه و برای پیشرفت فرهنگی خدمات و امکانات و

 تَجْهَلُوا کیلَا تَعْلِیمُکمْ عَلَی ... وَ حَقُّکمْ فَأَم ا» :فرمایند می بارهاین در امام. توجه است
جاه ل   تا ده  آموزش را شما که است این شما ی حقوقجمله ؛ ازتَعْلَمُوا کیمَا تَأْدِیبُکمْ وَ

. در این بیان، حضرت د)یقا به (91ی  )همان، خططهبیاموزید  تا نمای ، آداب به دبمم و نطاشید

 کنند که رکن اصلی عدالت نیز اعطای حق است.  ی حق اشاره میمساله

 . تعظیم زنان3.3.1

نهد  )دری ارج میالسالم زن را بهستیزی فرهن  جاهلی، علی علیهدر مقابل مطنای زن

نامد. امانت شاید زیطاترین عنوانی است ک ه اگ ر ب ر زن ات الق      وی را امانت الهی می که

آورد ک ه   بخشد؛ حقوق فراوانی را ب رای وی ب ه ارمغ ان م ی     شود، او را جایگاه رفیعی می

هاست. حضرت در زمانی که زن ه یچ جایگ اهی در می ان اع راب     محاف ت حداکثری آن

ای از ترا خداوند که نه باید اذیت شود و نه  است؛ ودیعه نامیده نداشت، او را امانت الهی 

 ال و تضدارووهنّ  فدال  عندکم اهلل امانة إنهنّ»فرماین د:   بر او سخت گرفته شود. ایشان می
 س خت  ب ر ایش ان   و نرس انید  زی ان  ایشان به هستند؛ بر شما خدا امانت ؛ زنانتعضلوهنّ

نگاه فرهنگی به زنان است که نیمی از جامعه . این یک (112، ص. 21، ج2911)نوری، نگیرید 

ت ر  ساز ک ه فرهن   غن ی تش یع را غن ی     ساز و جامعهاند؛ یک نگاه هویترا تشکیل داده

 کند. می

 . اولویت ادب و فرهنگ بر نسب3.3.3

گرایی در فرهن   جاهلی ت نم ود فراوان ی دارد؛ ام ا در      تور که بیان شد، نسبهمان

دیگ ر  ه ا ب ر ی ک    چه موجب برتری انساناند، اما آن محترمها  فرهن  علوی هرچند نسب

 یرفَعْهُ لم أدبِهِ دَناءَةُ وضَعَهُ مَنْ»فرمایند؛  السالم میاست، ادب و فرهن  اوست. علی علیه
 بلن دى  را او تط ارش  ش رافت  گرداند، پست را او اَدَبش پَستى که کس؛ هرآنحسَبِهِ شَرَفُ

 لدمْ  عملُهُ بِهِ أبْطأ منْ»فرمایند:  . در جای دیگر می(8211ح، 2931)تمیمی آمدی، « بخشدنمى
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« نین دازد  جل و  را او نس طش  ش ود،  او مان دگی عق ب  س طب  عملش ؛ هرکهنسبُه بِهِ یسْرِعْ

 .(19الطالغه، حکمت  )نهج

 . عقل معاش3.3.3

گون ه را  مردم در جاهلیت سطک زندگی پست را پذیرفته بودند و نوعی زن دگی حی وان  

الگوی زیست فرهنگی خود انتخاب کرده بودند. حتی آنان که ثروت مالی داشتند نیز برای 

ای تدارک ندیده بودن د. در   برای سطک زندگی خود هیچ برنامه عقل معاش نداشته و عمالً

فرهن  مطلوب علوی حرکت، تالش برای معیشت، اصالح سطک زن دگی، دوری از فق ر   

ی عقالنی به رهنگی است. حضرت ضمن اشارهمالی و فرهنگی یک اولویت و یک رکن ف

 فرمایند:ی دنیا و آخرت، میرابطه

 ؛ مطغ و  أَکسَدلُ  آخِرَتِدهِ  أَمْدرِ  عَدنْ  فَهُوَ دُنْیَاهُ أَمْرِ عَنْ کسْالنَ یَکونُ الرَّجُلَ البْغَضُ إِنِّی

 ک ه  کس ی  زی را  اس ت؛  تفاوتبی و تنطل اشمادی حیات کار به نسطت که را کسی دارم می

 حیون است. )ابن ترتفاوتبی و ترتنطل آخرتش مورد در است، چنین دنیایش زندگی به نسطت

 (21 ، ص.1ج ،2981 مغربی،  تمیمی

 ستیزی ت. حمی3.3.3ّ

ب کورکوران ه اس ت. حض رت    ت ج اهلی و تعصّ   ، ضد حمیّفرهن  موردن ر علی

 را گ روه  ش ش  ؛ خداوندبِالْعَصَبِیةِ اَلْعَرَبَ بِسِتَّةِ سِتَّةً یعَذِّبُ جَلَّ وَ عَََّ اَللَّهَ إِنَّ»فرمایند: می

. (211 ، ص.8، ج2988 )کلین ی، « بتعصّ   خ اتر ب ه  را عرب: کند می عذاب چیز شش خاتربه

 داری د  )ل ب  در ک ه  را ج اهلى  ه اى  کین ه  و بتعصّ   هاى شراره»دارند:  چنین بیان میه 

 و نخ وت  و القائ ات  از مسلمانان در ناروا بتعصّ و تحمیّ و نخوت این که سازید، خاموش

 .(231ی  الطالغه، خططه )نهج« است شیطان یوسوسه

 گریزی . جنگ3.3.3

ت رین واجط ات اله ی اس ت ک ه      جن  با دشمنان اسالم و جهاد در راه خ دا از ب زرگ  

کند؛ اما اسالم بنای اولی ه ب ر جن   ن دارد. جن   آخ رین        هنگام نیاز ضرورت پیدا میبه

ی اسالم در مقابل دشمن است. در فرهن  علوی صلح و دوستی در اولویت اس ت.  گزینه

 جَمیدلِ  و المَقدالِ  بِحُسنِ لِألَعداءِ االستِصالحُ»فرمایند: در این باب می امیرالمممنین
 ب ا  دشمنان اصالح و جویی؛ صالحالقِتالِ  بِمَضیضِ ومُغالَبَتِهِم مُالقاتِهِم مِن أهوَنُ األَفعالِ،

 پیکارهاى یوسیلهبه هاآن بر پیروزشدن و برخورد از است تر آسان زیطا، کردار و نیک گفتار

 .(181ص.  ،1ج )تمیمی آمدی،« بارمصیطت
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چ  ون ی معص  ومینی ه   رود؛ س  یرهواض  ح اس  ت ک  ه اس  الم زی  ر ب  ار ذل  ت نم  ی 

وارد ای  تورکل تا جایی که به اس الم لطم ه  نیز بر همین بوده است. اما به سیدالشهدا

 لإِلسالمِ وَهنٌ یکنْ مالَم المُسالَمَةَ وَجَدتُ»فرمودند: می نشود، بنا بر صلح است. علی
 جن    از کارس ازتر  نطاش د،  اس الم  وهن یمایه که گاهآن تا را صلح ؛ منالقِتالِ مِنَ أنجَعَ

 .(22298)همان، ح « امیافته

ی ص حطت از روحی ه   جن  و صلح شاید یک بحث سیاسی و امنیتی باشد، ام ا و)ت ی  

شوی .  ی فرهن  میشود، وارد عرصه تلطی و میل به جن  و صلح میتلطی و صلحجن 

ری زی ت ا ح د    آمیز دارند و از م ادله، جن  و خوندر فرهن  مطلوب، مردم نگرش صلح

 کنند. امکان دوری می

های فرهن  جاهلی، فرهن   مطل وب عل وی را ش کل      مملفهموارد مذکور در مقابل 

  دهند: می

 : منظومه فرهنگ علوی2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نط وی  س نّت  و خ دا  کت اب  ب ه  عمل را حاک  بر مردم حقوق از یکی علی اساساً

  د:ینفرماشمارند و می می

 اللّدهِ  رَسُدولِ  سِیرةِ وَ تَعَالَی اللّهِ بِکتَابِ الْعَمَلُ عَلَینَا لَکمْ وَ اَدْبَارِهَا عَلی الْاُموُرِ رَد  رادُوافَاَ
 کردنعمل دارید، ما بر گردن شما که ؛ حقیلِسُنَنِهِ النَّعْشُ وَ بِحَقِّه الْقِیامُ وَ وآله علیه اهلل صلی

اوس ت.   س نّت  برپاداش تن  و ح ق  ب ه  )ی ام  و وآل ه علیهاهللپیامطر صلی سنّت و خدا کتاب به

فرهنگ 
 علوی

اولویت 
انسانیت 
 بر قبیله

جنگ 
 گریزی

حمیت 
 ستیزی

عقل 
 معاش

 علم گرایی

اولویت 
ادب بر 

 نسب

تعظیم 
 زنان
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 (213ی الطالغه، خططه)نهج

 منطقی برخورد و سیاست یک عنوانبه حیاتش تو  در امام پراهمیت کارهای از یکی

 خ دا  رس و   س نّت  و خ دا  کت اب  )راردادن و دینی فروا و اصو  حفظ زندگی، مسائل با

. (18ص.  ،2 ج ،2982 )جعفری  ان،اس  ت  م  ردم و خ  وده  ای  ت  الش مح  ور تنه  ا عن  وانب  ه

زی ر تطی ین   ی مقدمات بر پایه امیرالمممنینی دیگر عدالت فرهنگی در سیرهعطارتبه

 شود: می
 عدالت، یعنی اعطاء کل ذی حق حقه؛ 

 الطالغه،  رک: نهج) ی رسول خداستی سیرهحقی که مردم بر گردن حضرت دارند، اقامه

 ؛(213ی  خططه

 .سیره و فرهنگ نبوی در مقابل فرهنگ جاهلی است 

یعنی تقابل با فرهن  جاهلیت از مسیر  ی علیعدالت فرهنگی در سیره: در نتیجه

 اعطای حقوق فرهنگی.

 . حقوق فرهنگی5

تور که بیان شد، عدالت فرهنگی علوی یعنی اعط ای حق وق فرهنگ ی مط ابق ب ا      همان

دیگ ر مس یر رس یدن ب ه     عط ارت فرهن  نطوی؛ یعنی فرهن  مقابل فرهن  جاهلیت. به

 هنگی است. ی علوی، اعطای حقوق فرعدالت فرهنگی در اندیشه

 این دیگرازسوی. پردازد می فرهنگیهای  فعالیت ان ام در آزادی به حقوق از شاخه این

ش ود   م ی  او م ذهطی  و مل ی  ه ای ارزش وه ا   س نت  حف ظ  ب رای  ملت حق شامل حقوق

 حق  وق از فهرس  تی 2فرهنگ  ی تن  وا جه  انی یاعالمی  ه . در(1، ص. 2983)رضادوس  ت، 

 :است شده تصریح اعالمیه این 1 یماده در و گردیده فرهنگی ارایه حقوق عنوانتحت

 وی ژه ب ه  مای ل باش ند،   که زبانی هر به آثارشان نشر و تولید و خود ابراز بر حق افراد، تمامی

 هوی ت  کام ل  رعای ت  کیفیت ب ا  با آموزش و تعلی  مستحق افراد تمامی. دارند مادری زبان

 و خ ود  انتخ اب  ب ه  حیات فرهنگی در مشارکت بر حق افراد تمامی. باشند می خود فرهنگی

 ش ان های بنیادین آزادی و بایست حقوق بشر می و دارند را خود های فرهنگی فعالیت هدایت

 شود. رعایت

                                                 
1. Universal Declaration on Cultural Diversity. 
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 چنین 2318 دسامطر 22 مصوب 2بشر حقوق جهانی یاعالمیه 11 یماده در چنینه 

 حق وق  الملل ی، ب ین  همک اری  و ملی مساعی یوسیلهبه است م از هرکس: »است آمده

 با اوست شخصیت یآزادانه نمو و مقام ینزمه که را خود فرهنگی و اجتماعی ا)تصادی،

 .«آورد دستبه کشور هر منابع و تشکیالت رعایت

های متفاوتی من  ر   رویکردهای بسیاری در مصادیق حقوق فرهنگی وجود دارد و نگاه

در تعریف حقوق فرهنگی  1پروتاست.  به تولید مصادیق متفاوت ذیل حقوق فرهنگی شده

الملل، حقوق فرهنگ ی را  در حقوق بینها  عنوان حقوق خلقحقوق فرهنگی به یدر مقاله

 آن؛ ح ق  یمالزم ه  حق وق  سایر با بیان آزادی که عطارتند از: حق داند حق می 22شامل 

 هرکس حقشود؛  می داده شانفرزندان به که آموزش نوا انتخاب در والدین آموزش؛ حق

 مندشدنبهره هنری؛ حق و ادبی آثار از حمایت جامعه؛ حق فرهنگی زندگی در مشارکت به

 ه ای فرهن    تحمی ل  ع دم  ها بر خلق فرهنگی؛ حق هویت بر فرهنگی؛ حق یتوسعه از

 ها ب رای  ا)لیت خودشان؛ حق تاریخی فرهنگی و ثروت از مندیبهره در مردم بیگانه؛ حق

 ب رداری به ره  ش ان؛ و ح ق  فرهنگ ی  میراث و سنت زبان، هویت، به شدنوا)عمورداحترام

 .(211، ص. 2931)فصیح رامندی، بشریت  مشترک میراث از مساوی

برای یونسکو تهیه شده  2331بندی دیگری که ذیل گزارشی در سا  در تقسی  9لیندر

تش کیل  کند: حق بق ای فیزیک ی،    شرح زیر بیان میی حقوق فرهنگی را بهدسته 22بود، 

اجتماعات، برخورداری از میراث مادی و معنوی، آزادی مذهب، آزادی عقیده، انتخاب ن وا  

های فرهنگی، برخورداری از محیط زیست فرهنگ ی،   آموزش، مشارکت در تواناسازی رویه

 .(21 ، ص.2983 )رضادوست،ی بومی، حق مشارکت در زندگی فرهنگی و خال)یت توسعه

ها یک نگاه موسع به حق وق فرهنگ ی ش ده و واض ح      یابیمصداق ها و در این دیدگاه

با نگاه فردگرا، ای ن حق وق توص یه     مدارانه و سکونر، صرفاًاست که بر یک مطنای انسان

بر توحید الهی و کم ا   شده است. در مطنای توحیدی و الهی اسالم، حقوق فرهنگی مطتنی

نگارانه به سرای آخرت دارد. گیرد، نگاه آینده حا  که دنیا را در ن ر میعینانسانی است. در

کند. با  بُعد جس  و روح انسان را در ن ر گرفته و این حقوق را برای سعادت بشر توصیه می

                                                 
1. Universal Declaration of Human Rights. 

2. Prott. 

3. Lynder. 
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ک ه ب ر هم ان مطن ای      -عنوان حقوق فرهنگ ی عل وی   توان حقوق زیر را به این نگاه می

 ذکر کرد: -اسالمی و نطوی انططاق کامل دارد 

 نگی در فرهنگ علوی. حقوق فره5.1

 . حق آزادی مذهب3.3.3

توان مصادیقی از توجه ایشان به آزادی مذهب یافت؛ وجود  می در نگاه فرهنگی علی

گ ر آن اس ت ام ام    ی همین است. تاریخ بی ان دهندهاماکن متطرکه در زمان حضرت نشان

رس یدند و در  رفتند، به چندین ص ومعه و دی ر    السالم هنگامی که به ترا صفین میعلیه

 .(19، ص. 1ق، ج2111الحدید،  )ابن ابیجا فرود آمدند آن

ی دیگ ری اس ت ک ه    احترام و توجه حضرت به )وانین داخلی ادیان و م ذاهب نمون ه  

  -کارگزار مص ر   -ی محمد بن ابوبکر توان بدان اشاره کرد. آن حضرت در جواب نامهمی

در »کرده بود، سوا  کرده ب ود، فرمودن د:    که در مورد مرد مسلمانی که با زن نصرانی زنا

گونه که جمع مسلمانان حد جاری نما و زن زناکار مسیحی را به مسیحیان تحویل ده تا آن

 س فارش  ض من  . عل ی (1، ص. 2911)محم ودی،  « ی او )ضاوت کنندخواهند درباره می

 شود؛ ایشان نسطت رفتاریخوش ایشان با باید که نماید می تاکید فارس حاک  به زرتشتیان

. نزم (23ی  الطالغ ه، نام ه   نهج)دهد  می هشدار فارس والی به منطقه این دهقانان شکایت به

ه ای م ذهطی   ها و مراس   معنای حق حیات مکانجا بهبه ذکر است، آزادی مذهب در این

تواند موید حق آزادی مذهب در نگ اه   ادیان مختلف است که احترام حضرت به ایشان می

 ن باشد.ایشا

 . حق آزادی بیان 3.3.2

ه ا   ی زمانها در همه ی انسانای است که همهی حقوق فرهنگیآزادی بیان از جمله

نیز اشاره به این حق شده است. حضرت  ی علیاند؛ در کالم و سیره آن را تلب کرده

 بده  تکلدم  بمدا  تکلّمونی فال»فرمایند:  در مورد رفتار مسلولین با مردم و حقوق مردم می
 س خن  م ن  ب ا  اس ت،  ت اریخ  جط اران  ب ا  گف تن س خن  رس    ک ه  س ان بدان و ؛الجبابرة

عموما مردم در برابر پادش اهان ب ا واهم ه و ت رس ص حطت       .( 121ی  )همان، خططه«مگویید

فهماند  خواهند، بیان کنند؛ اما حضرت به مردم می چه را میتوانند آزادانه آنکنند و نمی می

 شماست که در مقابل حاک  خود آزادی بیان داشته باشید. که این حق فرهنگی

 . حق تعلیم و تعلّم3.3.1

برای تطی ین ای ن ح ق،     ترین حقوق فرهنگی است. علیحق آموزش یکی از مه 
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 ؛یحْسِدنُهُ  مَدا  امْرِئٍ کلِّ قِیمَةُ»فرمایند: دارند و می منزلت اجتماعی عل  و عال  را بیان می

. در ج ای دیگ ر   (82حکم ت  )هم ان،  « دان ایی و تخصّ   اوس ت   مق دار  ارزش هرکس به

 فرمایند: می

 مِدنْ  الْعِلْدمِ  مُسْتَثَارِ عَنْ بِأَنْفُسِکُمْ تُشْغَلُوا أَنْ قَبْلِ مِنْ وَ نَبْتِهِ تَصْوِیحِ قَبْلِ مِنْ الْعِلْمَ فَبَادِرُوا
کنید و پ یش از   الشبخشکد، تبر فراگیری عل  و دانش پیش از آن که درختش ؛ أَهْلِهِ عِنْدِ

. )هم ان،  دان ش اس تخراج کنی د    (اه ل بی ت  ) که به خود مشغو  گردید، از معدن عل وم  آن

 (221ی  خططه

دان د؛ یعن ی ای ن ح ق فرهنگ ی       ی دانایان جامعه می ایشان تعلی  و آموزش را وظیفه

 یتَعَلَّمُوا، أَنْ الْجَهْلِ أَهْلِ عَلَ  اللَّهُ أَخَذَ مَا»ای را برای عالمان نیز ای اد کرده است:  وظیفه
ت ا   ،خداوند از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزن د ؛ یعَلِّمُوا أَنْ الْعِلْمِ أَهْلِ عَلَ  أَخَذَ حَتَّ 

. آن حض رت در م ورد   (118حکم ت  )همان، « که از دانایان عهد گرفت که آموزش دهند آن

 فرمایند: حق آموزش می

کیالتَجْهَلُوا،  تَعْلیمُکمْ عَلَ   ... حَقُّکمْ فَاَموا. حَقٌّ عَلَ   لَکمْ وَ حَقّاً، عَلَیکمْ ل  اِنَّ النّاسُ، ایهَا
 ش ما  حق اما. حقّى من بر را شما و است حقّى شما بر مرا مردم! ؛ اىکیماتَعْلَمُوا تَأْدیبُکمْ وَ

بیاموزی د.   ت ا  نم ای   آداب به مودب نمانید و جاهل تا ده  تعلی  را که شما است این من بر

 (91ی )همان، خططه

 . حق بهره از میراث فرهنگی3.3.3

ه ای فرهنگ ی مختل ف و     مانده از گذشتگان حاوی پیامجایمیراث فرهنگی میراث به

رسیدن و انتقا  فرهن  از نسلی به نسل دیگر ارثشود در به متعددی است که موجب می

وی ی ک ح ق م ادی اس ت، ام ا در نگ اه       حفظ امانت صورت گیرد. این حق در نگاه دنی  

ی معنوی سفارش شده بلکه برای بهره ،ی مادیاین حق نه برای بهره توحیدی علی

 است:

 وَ وَوَقَائِعِدهِ  وَصَدوالَتِهِ  اللَّدهِ  بَدأْسِ  مِنْ قَبْلِکمْ مِنْ الْمُسْتَکبِرِینَ االُمَمَ أَصَابَ بِمَا فَاعْتَبِرُوا
 گذشته، متکطر هایملت بر که چهآن از ؛جُنُوبِهِمْ وَمَصَارِعِ خُدُودِهِمْ بِمَثَاوِی وَاتَّعِظُوا مَثُالَتِهِ

 و )طره ا  از و گیری د  عطرت فرودآمده خواری و ذلت و ها گیریسخت و ها عقوبت و کیفرها از

پذیری د. )هم ان،    پن د  افتادند، آن بر پهلوها با که هایی زمین و نهادند ره چهآن بر که خاکی

 (231ی ططهخ

د  را با اندرز نیکو زنده کنید و بر آثار ویران پیش ینیان گ ردش   »اند: چنین فرمودهه 
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 .(92ی  )همان، نامه «کنید و بیندیشید

 . حق استفاده از رسانه3.3.3

وج ود نداش ته باش د، ام ا معن ای       بیتمعنای امروزی در کالم اهلشاید رسانه به

در  -معن ای اب زار انتق ا  پی ام     وجود دارند. رسانه ب ه  ها و نطایدهای آن )طعاً رسانه و باید

شود و ه  افراد حامل پیام  رسانی مانند نامه را شامل میه  ابزار پیام -معنای موسع خود 

 مانند نویسندگان را. 

ه ای نویس ندگان اس تفاده     ارد از نوشتهها حق د فر  که انسانبا این پیش علی

درس تی  کنند که اتمینان از صالحیت این افراد پیدا کنن د ت ا پی ام را ب ه     کنند، توصیه می

 دریافت نمایند:

 اَثَراً الْعام ةِ فِ  کانَ خَیرَهُ ... فَاعْمِدْ الَحْسَنِهِمْ اُمُورِک عَل  فَوَلِّ کتّابِک، حالِ ف  انْظُرْ ثم 
 را امورت و کن د)ّت حکومت منشیان و نویسندگان حا  در ؛ سپسوَجْها بِاالَمانَةِ فِهِمْاَعْرَ وَ

 در و نیک وتر  اث رش  م ردم  می ان  در ک ه  آرروى آن ش خ   ب ه  بس پار،...  هاآن بهترین به

 (19ی  است. )همان، نامه ترمعروا دارىامانت

 . حق آزادی فرهنگی3.3.3

  در ه ای فرهنگ ی   تش کل  ی ا  اش خاص  ره ایی »ان د:  در تعریف آزادی فرهنگی گفته

 ی ا  و خ ود  فرهنگ ی خ اص   رفتاره ای  ان ام من ورها به دولت ممانعت و دخالت از جامعه

 ب ه  رس یدن  مس یر  در( حق وق فرهنگ ی  ) فرهن  یحوزه در اساسی حقوق از برخورداری

ی بن ده معن ای  نی ز از آزادی فرهنگ ی ب ه    . علی(11، ص. 2931)نصیری،  «الهی کما 

 قَدْ وَ غَیرِک عَبْدَ التَکنْ وَ»فرمایند:  کنند و می فکری و فرهنگی نطودن دیگران تعطیر می
ک  ه خداون  د ت  و را آزاد آفری  ده دیگ  رى مط  اش و ح  ا  آن یبن  ده؛ حُددرّاً اللّددهُ جَعَلَددک

 .(92ی  الطالغه، نامه )نهج«است

 فرهنگی مشارکت. حق 3.3.3

ش ده در  شده در مصادیق حقوق فرهنگی ارائهپذیرفتهمشارکت فرهنگی یکی از حقوق 

دنیای امروز است. یکی از لوازم مشارکت فرهنگی، استماا ن رات مختلف و حتی مخالف 

شود که فرهن  درست از غلط تشخی  داده شود. حض رت   است؛ این مشارکت سطب می

 آرای و افک ار  از ک ه  ؛ کس ی الْخَطَدإِ  مَوَاقِدعَ  عَرَفَ االْرَاءِ وُجُوهَ اسْتَقْبَلَ مَنِ»فرمایند:  می

 .(219)همان، حکمت « شناسدمی خوب خطا از را صحیح کند، استقطا  گوناگون

 



 

 

53 

 
نگ
ره
ت ف

دال
ع

 ی؛
علو
ت 
وم
حک
م 
قو
ر م
ص
عن

ی
 

 

 : حقوق فرهنگی در فرهنگ علوی1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری نتیجه

را ای مرکب از عدالت و فرهن  است. ع دالت از من  ر عل ی    واهه "عدالت فرهنگی"

خالص ه   "اعطاه کل ذی ح ق حق ه  "و  "وضع الشی علی موضعه"توان در دو تعریف  می

نهفته است؛  "اعطای حق"در  "وضع الشی"چه استدن  شد معنی عطارتی بنابر آنکرد. به

دهی . از ترا دیگر ذکر شد که فرهن  مطلوب  لذا تعریف عدالت را اعطای حق )رار می

ی عدالت فرهنگی در س یره ترتیب اینحضرت همان فرهن ِ ضدِ فرهن  جاهلی است. به

 شود: ی مقدمات زیر تطیین میبرپایه امیرالمممنین

 . عدالت یعنی اعطای کل ذی حق حقه؛1

 ی رسول خداست؛ی سیره. حقی که مردم بر گردن حضرت دارند، اقامه2

 . سیره و فرهنگ نبوی در مقابل فرهنگ جاهلی است.3

یعنی تقابل باا فرهناگ جاهلیات اس م ایر  ی علیدر نتیجه عدالت فرهنگی در سیره
اعطای حقوق فرهنگی. حقوق فرهنگی در فرهنگ علوی نیز شامل: حق آسادی مذهب، حق 
آسادی بیان، حق تعلیم و تعلم )آموسش(، حق مشارکت فرهنگای، حاق آسادی فرهنگای، حاق 

ناصار مقاوم این عناصار باه عناوان ع باشد. بهره اس میراث فرهنگی و حق استفاده اس رسانه می
 ی سیاسی ایشان قابل مشاهده است. حکومت مورد توجه آن حضرت بوده و در سیره

 

حقوق 
 فرهنگی در

 فرهنگ علوی

حق استفاده از 
 رسانه

حق آزادی 
 مذهب

حق آزادی 
 بیان

حق تعلی  و 
 تعل 

حق بهره از 
میراث 
 فرهنگی

حق آزادی 
 فرهنگی

حق مشارکت 
 فرهنگی
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 تهاران:.ایمقادممراغاه.ا.رترجماه .تحلیالدموکراالایدرلمریکاا(.5838).دوتوکویل،ا

انتشاراتعلمیفرهنگی.

 تهاران:نشار.خسارویحساینیترجماه.الفاظقارلنمفردات(.5833).راغباصفهانی،ح

مرتضوی.

 تهران:دفترمطالعاتفرهنگی..شناالیحقوقفرهنگیمفهوم (.5831).رضادوال ،س

 تهران:انتشاراتالم ..تاریخصدراالالم(.5833غ.ح.)نژاد،یزرگر

 ریرکبیع.جواهرکالم.تهران:امترجمه.تمدناالالمخیتار(.5834ج.)دان،یز.

 رانیحکم وفلسفهای.تهران:انجمناالالمیفرهنگعلومعقل(.5815ج.)،یالجاد.
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 31-552،ص.51ماره،شپژوهشنهمیلتاریخدر.خیلهتارا(.فوکوومس5831).د،یشاه.

 ا.محقاقومصاححع. کمال الدین و تمام النعمدة  (..ق5811).ع.(،مهیصدوق)ابنبابوخیش.

.ةیاالسالمدارالکتبتهران:ی.غفار

 1،جلدتهران:دارالکتباسالالمیه.تهذیباسحکام(.5812).ح.،مطوالی.

 نشربابل.:]جابی[.روحانی.حترجمه.تاریخمفصلعربقبلازاالالم(.5813).ج،یعل

 یزیارثردربرناماهومایبشاریحقاوقفرهنگایقاانوننی(.تضم5811).م،یرامندحیفص

.533-511.،ص21شماره،یحقوقپزشکی.فرهنگ

 یتبارشناالااانهلیاادرتحلیشااناختروشی(.دهگاااماصاال5833)ی،ق.زاماار.؛حان،یااکچوم

.81-3.،ص3،شمارهراهبردفرهنگ.فرهنگ

 نیق :دارالثقل .یاصو کاف (.5833).ی.م،ینیکل.

 یتهران:نشرنی.صبور.مترجمه.یشناالجامعه(.5833).لدنز،یگ.

 41جلدی،التراثالعربا ی:داراحروتیب.األنواربحار(..ق5218).ب.م،یمجلس.

 تهاران:وزارتفرهناگو.البالغاهمساتدر نهاجیالسعادهفنهج (.5831).ب.م،یمحمود

.یارشاداالالم

 ،یاالالمغاتیتهران:الازمانتبل.لموزشعقامد .(5832).ت.ممصباح.

 تهران:انتشاراتصدرا..دهگفتار.(5833).م،یمطهر

 تهران:نشرصدرا..یعد اله.(5811).م،یمطهر
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 ریرکبیالسهامؤتهران:م.نیمعیفرهنگفارال.(5814).من،یمع.

 هیق :دارالکتاباسالالم.نمونهریتفس(.5831).گرانیود.ن،یرازیشمکارم.

 42-5.،ص1دوره،یمطالعاتراهبرد.مثابهانصاف(.عدال به5834).ق،ینصر.

 یفرهنگایولزادیمتعاالیفرهنگ یمناالباتامنی(.مبان5813)یی،ن.زالک.؛ا.ع،یرینص

.31-11.،ص45شماره،هیمتعالاال یالی.متعال

 البیا الساهل ؤ:مروتیب.المساملالوالاملومستنبطمستدر  (.5811).ت.م.ح،ینور

التراث. اسحیا

 مؤالساه:]جاابی[. یبفرهنگفقهمطابقمذهباهل (..ق5241).م،یشاهرودیهاشم

.8جی،المعارففقهاالالمدائرة
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