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 ) ::ع(حضرت امير المومنين علي :: 

  
ده سال پيش از بعثت متولد شد و پس از شش سال در اثـر قحطـي كـه در                    ) ع(علي  .  وي فرزند ابو طالب بود    

از خانه پدر به خانه پسر عموي خـود يعنـي پيـامبر منتقـل          ) ص(مكه اتفاق افتاد بنا به در خواست پيغمبر اكرم          
بـه  ) ص(ل كـه پيغمبـر اكـرم        پس از چنـد سـا     . گرديد و تحت سرپرستي و پرورش مستقيم آن حضرت درآمد         

وحي آسماني به وي رسيد وقتـي كـه از غـار رهسـپار              ) غار حرا (موهبت نبوت نايل شد و براي نخستين بار در          
به آن حضرت ايمان آورد و باز در مجلسـي كـه پيغمبـر              ) ع(علي  ,  شرح حال را فرمود     , شهر و خانه خود شد      

 :ين خود دعوت نموده فرمودخويشاوندان نزديك خود را جمع و به د) ص(اكرم 
 

تنها كسي كه از جـاي خـود   , نخستين كسي كه از شما دعوت مرا بپذيرد خليفه و وصيه و وزير من خواهد بود       
ايمان او را پذيرفت و وعده هاي خود را درباره اش امضا ) ص(بود و پيغمبر اكرم ) ع(بلند شد و ايمان آورد علي 
 كسي است در اسالم كه ايمان آورد و نخسـتين كسـي كـه هرگـز غيـر                   نخستين) ع(نمود و از اين روي علي       
 .خداي يگانه را نپرستيد

 
بود تا آن حضرت از مكه به مدينه حجرت نمود و در شب هجرت نيز كه                ) ص(پيوسته مالزم پيغمبر    ) ع(  علي  

حضرت را در بستر كفار خانه آن حضرت را محاصره كرده بودند و تصميم داشتند آخر شب به خانه ريخته و آن       
خوابيـده و آن حضـرت از خانـه بيـرون آمـده             ) ص(در بستر پيغمبر اكـرم      ) ع(علي  , خواب قطعه قطعه نمايند     

امانتهـاي مـردم را بـه صـاحبانش رد          , رهسپار مدينه گرديد و پس از آن حضرت مطابق وصيتي كه كرده بود              
 .به مدينه حركت نمودمادر خود و دختر پيغمبر را با دو زن ديگر برداشته , كرده 

 
بود و ان حضرت در هيچ خلوت و جلوتي علي را كنار نزد و يگانه دختـر                 ) ص(در مدينه نيز مالزم پيغمبر اكرم       

محبوب خود فاطمه را به وي تزويج نمود و در موقعي كه ميان اصحاب خود عقد اخوت مي بسـت او را بـرادر                        
 .خود قرار داد

 
ن حضـرت او را در       آ رم شركت فرموده بود حاضر شد جـز جنـگ تبـوك كـه             علي در همه جنگها كه پيغمبر اك      

مدينه به جاي خود نشانيده بود و در هيچ جنگي پاي به عقب نگذاشت و از هـيچ حريفـي روي نگردانيـد و در                         
 :را نكرد چنانچه آن حضرت فرمود) ص(هيچ امري مخالفت پيامبر 

 
 هرگز علي از حق و حق از علي جدا نمي شود
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 سال داشت و با اينكه در همه فضايل ديني سرآمد و در ميـان اصـحاب                 33در روز رحلت پيامبر اكرم      ) ع(علي  
پيغمبر ممتاز بود به عنوان اينكهود جوان است و مردم به واسطه خون  هاي كـه در جنگهـا پيشـاپيش پيـامبر                        

ضرت از شوونات عمـومي     ريخته با وي دشمنند از خالفت كنارش زدند و به اين ترتيب دست آن ح              ) ص(اكرم  
 سال كه زمـان سـه خليفـه پـس از     25به كلي قطع شد وي نيز گوشه خانه را گرفته به تربيت افراد پرداخت و             

بود گذرانيده و پس از كشته شدن خليفه سوم مردم با ان حضـرت بيعـت نمـوده و بـه                     ) ص(رحلت پيامبر اكرم  
 .خالفت برگزيدند

 
را داشـت و بـه      ) ص( ماه طول كشـيد سـيرت پيـامبر اكـرم            9سال و    4آن حضرت در خالفت خود كه تقريبا        

خالفت خود صورت نهضت و انقالب داده به اصالحات پرداخـت و البتـه ايـن اصـالحات بـه ضـرر برخـي از                         
زبير و معاويه بودند    ,  طلحه  , سودجويان تمام مي شد و از اين رود عده اي از صحابه كه پيشاپيش آنها عايشه                 

 . را دستاويز قرار داده سر به مخالفت برافراشتند و بناي شورش و آشوب گري گذاشتندخون خليفه سوم
 

آن حضرت براي خوابانيدن فتنه جنگي با عايشه و طلحه و زبير در نزديكي بصـره كـرد كـه بـه جنـگ جمـل            
 معروف است و جنگي با معاويه در مرز عراق و شام كرد كه به جنگ صفين معروف است و يـك سـال و نـيم                         

به اين ترتيـب در ايـام       . ادامه داشت و نيز جنگي با خوارج كه در نهروان كرد و به جنگ نهروان معروف است                  
خالفت خود بيشتر مساعي آن حضرت صرف رفع اختالفات داخلي بود و پس از گذشت زمان كوتاه صـبح روز                    

م كه از خوارج بود ضربتي      نوزدهم ماه رمضان سال چهلم هجري در مسجد كوفه در سر نماز به دست ابن ملج               
 .خورده و در شب بيست و يكم همان ماه به شهادت رسيدند

  
 .حضرت را چونان مشعلي در تاريكي روزگار فرا روي خويش گيريم ودر پرتو نور آن گام برداريم
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  ::جايگاه علي عليه السالم درهستي:: 

 
و جايگاه او در جهان هستي در حد بشر نيسـت    ) ع(ي  معرفت و شناخت كامل شخصيت واالي اميرالمؤمنين عل       

 :خطاب به موال مي فرمايد ) ص(چه رسول اكرم 
 

 يا علي ال يعرفك االّّّ اهللا و انا
 تو را هيچكس نشناخت جز خدا و من! اي علي

ه درابتداي خلقت، معمار آفرينش، زمين و خورشيد و ماه و بر و بحر اعالم كرد كه آفرينش شما، آفـرينش همـ                     
 .چيز، به طفيل محبت پنج نور مقدس است

 
يا مالئكتي و سكان سماواتي اعلموا اني ما خلقت سماء مبنيه و ال ارضـا محديـه و ال قمـرا منيـرا و ال شمسـا        

 .و ال فلكا يدور و ال بحرا يجري و ال فلكا يسري اال في محبه هؤالء الخمسه مضيئه
 

نبود، ) ع(اگر علي   .  به حب واليت آنان از عدم شكل گرفت        آفرينش بر محبت اينان رقم خورد و عرصه هستي        
، مصباح پايگاه آفرينش شد وهستي اول با وجـود او شـكل             ) ع(نوروجود علي   . آفرينش به تكوينش نمي ارزيد      

 .هدفنامه وجود را نيز به وجود او پيوند زدند. گرفت
 

 ...لو ال كلما خلقت اال فالك و لو ال علي لما خلقتك
 

 :را ندا مي دهيم ) ع(تنامه مولي در روز غدير علي در زيار
 

 السالمٌَُُ عليكُ ايها النبأ العظيم، الذي هم فيه مختلفون
. اما در او اختالف كردند! راز بزرگ خلقت است) ع(پس علي . خبر بزرگ هستي! سالم برتو اي خبر بزرگ عالم

 .نام گرفت ″علي″اين بود كه اول مظلوم عالم هم 
 

در جمع صحابه بودند و جبرئيل، ملك مقرب الهي هم به شـكل انسـاني در آن جمـع                   ) ص(يامبر اكرم   روزي پ 
آيا او را مي شناسي؟ عرض : فرمودند) ع(پيامبر به جبرائيل رو كردند و با اشاره به اميرالمؤمنين علي           . حاضر بود 

تـو بـه آدم     . هي را به من تعليم فرمود     چگونه او را نشناسم كه او در عرش مرا معلم بود و شيوه عبوديت ال              : كرد
و اهل بيت او به درگاه الهي       ) ع(وقتي كه از بهشت قرب رانده شد و به زمين فراق هبوط كرد، با ذكر نام علي                  

خداونـد در   . نوح نام او را بر كشتي خويش حك كردو لنگرگاه كشتي اش را مسجد كوفه قـرار داد                 . پذيرفته شد 
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را بـه منزلـه نقـش پيـامبر         ) ع(قرآن كـريم، علـي      . سخن گفت ) ع(صوت علي   شب معراج با حبيب خويش با       
 .دانست

 
 )61آل عمران (فقل تعالوا ندع ابناء نا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم 

 
انـت منـي بمنزلـه      :   (و بـاز فرمـوده    ) انا و علي من ش جره واحده      (من و علي از يك درختيم       : پيامبر فرمودند 

و خطـاب بـه     . همانا من شهر علمم و علـي در آن اسـت          ) انا مدينه العلم و علي بابها     : (و نيز ) ون من موسي  هار
در فـرازي از دعـاي ندبـه  پيـامبر           . تو برادر من و وصي و وارث مني       ) انت اخي و وصيي و وارثي     : (مولي فرمود 

 علي اگر تو نبودي مردم پس از من         اي) لو ال انت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي        (خطاب به علي مي فرمايد      
 .مؤمنان را نمي شناختند

 
در ) ع(امام صـادق    . علي ميزان و معيار اعمال است     )) السالم علي ميزان االعمال   ((در زيارت مطلقه مي خوانيم      

 :زيارت جدش عرضه مي دارد درود بر تقسيم كننده بهشت و جهنم، درود بر نعمت الهي بر نيكان 
 
 ))سيم الجنه و النار السالم علي نعمه اهللا علي االبرارالسالم علي ق((
 

 محبت علي عامل رسيدن به كمال

 
هر شعاعي به دور محوري مي چرخد و هر پديده اي حول قطب وجودي كه وابسته به                   در دواير مختلف هستي،   

 الهـي بـه     امام معصوم محور هستي، قطب عالم وجود، تكيه گاه آفـرينش، واسـطه فـيض              . اوست، دور مي زند   
مربي همه موجودات،   ) ع(در اين راستا، محبت و واليت علي        . جهان هستي و نگهدارنده كائنات باذن اهللا است       

در ) ص(پيـامبر خـدا     . هدايتگر آنان به سوي كمال و سبب دوام و قوام تمامي پديده ها از جمال تا انسان است                 
 :اين رابطه بيان زيبايي مي فرمايد

 
 )401 ص 9بحار ج (ال تضرمعها سيئهٌ      حبٌ عليٍٍٍّ حسنه 

 .حسنه اي است كه با وجود آن هيچ گناهي به انسان صدمه نمي رساند) ع(محبت علي 
 

كه نمونه كامل انسانيت و طاعت و  عبوديت و اخـالق اسـت از روي صـدق و      ) ع(بر اين معنا اگر محبت علي       
ني كه مصونيت ايجاد مي كند و نمـي گـذارد بيمـاري در              مانند واكس . راستي باشد، مانع ارتكاب گناه مي گردد      

كـه نمونـه تقـوا و پرهيزكـاري اسـت آدمـي             ) ع(محبت پيشوايي مانند علي     . راه يابد  ″واكسينه شده ″شخص  
. فكر گناه را از سر او بدر مي برد، البته به شرطي كه محبتش صـادقانه باشـد                   . مي كند ) ع(راشيفته رفتار علي    
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 بشناسد، تقواي او را بشناسد، سوزوگداز عارفانه او را، ناله هاي نيمه شـبهايش را و سـاده                   را) ع(كسي كه علي    
زيستي و كار و تالش همه جانبه اش را بداند، محال است به خالف فرمـان او كـه هميشـه امـر بـه تقـوي و                            

 گرامـي مـي     يعني هر محبي به خواسته محبوبش احترام مي گـذارد و فرمـان او را              . درستي مي كرد عمل كند    
 .فرمانبرداري از محبوب الزمه محبت صادق است. دارد
 

 .پس محب واقعي علي ، واله و حيران علي و عاشق و جانباز علي، رهرو راستين علي است
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  ::جواني علي عليه السالم الگويي براي جوانان:: 

 
يـك جـوان بـا      ! مـن يـك جـوان هسـتم       !... امـا چگونـه؟     !الگو بگيـريم  ) ع( مي گويند بايد از حضرت علي        -

يك جوان با شور و نشاط خاص اين دوران كه به خنده و تفـريح، بـه شـور و                    ! خصوصيات خاص دوران جواني   
 ! احساسات نياز دارد و به الگويي كه مرا به شور آورد

 
 !و بخصوص جواني شان: ن استموالي متقيا  با تمام اين حرفها، باز هم بهترين الگو براي تو و براي همه،-
 
 !؟) ع( جواني حضرت علي -
 

 الگو گرفتن يك الگو

 
از شـش   ) ع(علي  . الگويشان هم پيامبر بوده است    . خود اميرالمؤمنين هم در جواني شان، الگو داشته اند        !  بله   -

ن، حتـي جزيـي     سالگي همراه و همراز پيامبر و در خانه ايشان زندگي مي كرده اند و در همه امور زنـدگي شـا                    
يعني خود ايشان هم از يك انسان كامل و واالي ديگر، الگـو مـي               . ترين مسائل هم به پيامبر اقتدا مي نمودند       

 .گرفته اند
 
 ! اما چگونه ؟-
 
همواره با هم بودند، از هنگام عبادت و خلـوت در غـار حـرا گرفتـه تـا مراحـل                     ) ع(و علي   ) ص( پيامبر اكرم    -

هميشه اول صبح   ) ع(علي  . ت عمومي در خانه خدا و حتي سفرهاي تبليغي پيامبر         مختلف دعوت خويشان، دعو   
آنـدو  . به ديدار پيامبر مي رفت و آنگاه يكديگر را شاداب ودر آغوش مي كشيدند و احوال هم را مـي پرسـيدند                     

لصـانه عـرق از     خا) ع(بزرگوار اوقات زيادي از شبانه روز را در كنار هم به كار و تالش مي پرداختند و گاه علي                    
 .پاك مي كرد و ا يشان نيز صميمانه از او تشكر مي نمود) ص(پيشاني پيامبر 

 
من كودك بودم، پيامبر مرا چون . مرا در دامن خود پروريد) ص(پيامبر : ((خود در اين باره مي فرمايند      ) ع(علي  

هرگـز نيافـت كـه مـن        . ..فرزند خود در آغوش گرمش مي فشرد و در استراحتگاه مخصوص خود جاي مي داد              
من همچون بچه شتري تازه كـه پيوسـته بـه دنبـال مـادرش               . دروغي بگويم و در كردار من اشتباهي رخ دهد        

و مرا فرمان   . او هر روز نكته هاي تازه اي از اخالق را براي من آشكار مي ساخت              . هست، به دنبال او مي رفتم     
 در كوه حرا به سر مي برد و كسي جز من او را نمـي  آن حضرت مدتي از سال  . ميداد كه در خط او حركت كنم      
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موقعيتي كـه مـن     .. من نور وحي و رسالت را ميديدم و بوي خوش ودل انگيز نبوت را احساس مي كردم                ... ديد
 .))در محضر رسول اهللا داشتم براي هيچ كس نبود

 
، وجودشان را لمس مـي كـرده و   اما حضرت علي، پيامبر را مي ديده اند!  تمام اين حرفها درست     ! بسيار خوب  -

من كه حضرت علي را نمي بينم، چگونه         مـي تـوانم از ايشـان                       ! به ايشان اقتدا مي كرده اند اما من چه؟        
 !الگو بگيريم؟

 
 !از ديدگان تاريخ! از او استفاده كن.  تاريخ كه روح، افعال و رفتار اميرالمؤمنين را ديده و نقل كرده است-
 
آنچه مي توانـد يـك جـوان را بـه شـور          . و نمي گفتي الگويي مي خواهي كه تو را به شور بياورد           مگر ت !  آري -

حال چه كس ديگـري را    . بياورد، ديدن حماسه آفريني ها و شورمندي هاي كسي است كه به او عالقمند است              
ـ  . سراغ داري كه به اندازه اميرالمؤمنين ، حماسه آفريده باشد  ود بـا آغـاز بعثـت    در همان كودكي كه مصـادف ب

پيامبر را آزار مي دادند و سنگ مي پراندند، با شجاعت از اطراف پيامبر  پيامبر، كودكاني كه به تحريك مشركان،
چه كسي ، شب را در بستري پر خطر بجاي ديگري،بجاي محبـوبش خوابيـده و از آن شـب بـه                      . دور مي كرد  

! هاي اميرالمؤمنين را در جنگ بـدر نشـنيده اي؟         عنوان لذتبخش ترين شب عمرش ياد كرده است؟ مگر رشادت         
 سال داشته است و به گفته مورخين نيمي از كشته شدگان اين جنگ بـا ضـرب شمشـير           25آن هنگام او فقط     

 سال داشت،انجا كه در همان اوائل       26) ع(مي داني در جنگ احد زمانيكه علي        . از پاي در آمده بودند    ) ع(علي  
ا بهخاك انداخت و بعد هم هنگامي كه پيامبر در خطرمحاصره بود پروانه وار به                لشكر دشمن ر   9جنگ پرچمدار 

 :دور آن حضرت مي چرخيد و از وجود مباركشان محافظت مي كرد همه مردم چه ندايي را از آسمان شنيدند
 

 )) ال سيف اال ذوالفقار ال فتي اال علي،((

 ))شمشيرها برنده ترعلي از همه جوانها بهتر است و ذوالفقار او از همه ((

 
و داوطلب شدن ايشان جهت مبارزه با عمروبن عبدود يكـي           ) ع( اما جنگ خندق و شجاعت بي همتاي علي          -

در ايـن مقابلـه بـي نظيـر         ) ع(از نيرومندترين مردان عرب آري همانجا بود كه پيامبر به واسطه اخالص علـي               
 :فرمود 

 
 ))لينضربه علي يوم الخندق، افضل من عباده الثق(( 

 
 سـال   28در آن زمـان اميرالمـؤمنين       ! به راستي كه چنين حمله اي در وصف هيچ دلير مرد ديگري بيان نشده             

 !بيشتر نداشت
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) ع(در جنگ خيبر نيز هنگاميكه تمام مردان با تجربه و جنگ ديده سپاه اسالم، شكست خورده بازگشتند، علي                   
 .ن پيروزي بزرگ را براي اسالم به ارمغان آوردبه ميدان آمد و با فتح قلعه محكم و مقاوم خيبر آ

 
 . چنين جواني پرشور و هيجان انگيزي نداشته است به راستي كه هيچ جوان ديگري،

 
در دوران جواني از رمـوز موفقيـت خـود بهـره            ) ع(همه مردان بزرگ تاريخ بشريت و پيشاپيش همه آنان علي           

 .ت سر نهاده،  توانسته اند كارهاي بزرگي را به انجام رسانندبرده، راههاي پرپيچ و خم آن را با درخشندگي پش
 

 )ع(تفريح و شادي علي 

 
اما جنگ و شور و حماسه فقط بخشي از زندگي          . من هم حرفهاي تو را مي پذيرم      :  مي داني اي دوست عزيز     -

د در آن زمينه ها الگوي كامل، باي. جيزهاي ديگري هم هستند كه آدمي بايد به آنها هم توجه كند       . انسان است 
 اينطور نيست؟ . هم حرف براي گفتن داشته باشد

و من به تو مي گويم كه اميرالمؤمنين در آن موارد هم، الگويي قابل قبول و كامل ارايه                 .  حتماً همينطور است   -
 آخر تو درباره زندگي اميرالمؤمنين چه فكر كرده اي؟. مي دهد

 
 ر جنگ و عبادت خالصه شده؟د) ع(فكر مي كني تمام زندگي حضرت علي 

 
 ! يعني اينطور نبوده است؟-
 
هميشه تبسم خوش آينـدي بـر لـب         . ، مردي خوش رو و خندان بوده اند       )ع(حضرت علي   !  نه كه نبوده است    -

) ع(منتها تفريح در ديدگاه علي      . ايشان تفريح هم مي كرده اند     . داشته اند كه دل مؤمنان را شاد مي كرده است         
 . ف وقت يا روز را به شب رساندن نبودولگردي و اتال

 
 چگونه بود ؟) ع( پس تفريح علي -
 

 .كار را تفريح مي دانست) ع(علي 
 

تفريح او را، مسافرت، كمك به ديگران، تحصيل و تدريس، سرودن، نوشـتن، حفـظ و قرائـت قـرآن، مباحثـه،                      
ازي، پرتاب نيـزه، اسـب سـواري،        پرداختن به ورزشهاي شمشيرب   . نگريستن به طبيعت و ورزش تشكيل مي داد       

 .كشتي، وزنه برداري و شركت در مسابقات ورزشي هم براي ايشان جنبه تفريح داشته است
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احتماالً به دليل همين ديدگاه اميرالمؤمنين نسبت به تفريح و زندگي بوده اسـت كـه                !  چقدر جالب بوده است    -
گويي حتي يك لحظه هم با . كون در آن نمي يابيم لحظه اي توقف و س اگر سرتاسر زندگي شان را مرور كنيم،

و درست به دليل همين ديدگاه بود كه شوخي و خنده هم در سيره موالي               . لحظه قبلي شان مشابه نبوده است     
 .متقيان، شكل ديگري داشت

 
 چگونه بود؟) ع( مگر شوخي و خنده علي -
 

 !بلكه مزاح هاي معنادار و آموزنده!  و بي مزهاميرالمؤمنين اهل شوخي و مزاح بود، اما نه شوخي هاي زننده
 

هرگاه كه يكي از ياران و دوستانش را غمگين و گرفته مي ديد، با شوخي او را خوشحال مي كرد تـا انـدكي از             
جنگي بـه   . هنگامي بود كه يك كافر، مسلمان مي شد       ) ع(از همه مهمتر اينكه، شادي علي       . اندوهش كم شود  

مشكلي را از كسي مرتفع مـي         يي به فقير مي رساند، دل غمديده اي را شاد مي كرد،           پيروزي ختم مي شد، غذا    
نكته ديگر هم اين بود كه موالي متقيان در شوخي هايش مراقب و             . كرد و كودك يتيمي را ذوق زده مي نمود        

مي، شوخي   دل مؤمني را نشكند يا با زن و دختر نامحر           محافظ حدود شرعي بود تا حتي به شوخي دروغ نگويد،         
 .ننمايد
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  ::علي و ارتباط با زنان و دختران:: 

 
 به طور مثال همين چگونگي ارتباط داشتن با زنها و دخترهاي نامحرم در جامعه، يكي از معضالت امروز مـا                     -

بـه خـوبي   ن ارائه شده و نـه ديـدگاه ديـن در مـورد آن                بخاطر اينكه نه الگوي مناسبي در مورد آ       . جوانها است 
تازه، تندروي ها و كج رويهاي گروهها و طبقات گوناگون در مرحله عمـل را هـم                 . مشخص و تبيين شده است    

 . به آن اضافه كن
 
در سنين جواني با زنان سالخورده اسـالم        ) ع(مي بيني كه حضرت علي         اگر به سيره اميرالمؤمنين دقت كني،      -

در حاليكـه پيـامبر در      . حتي سالم هم نمـي كـرد      ! زنان جوان نه  سالم و احوالپرسي مي نمود ولي با دختران و          
 ساله و درعنفـوان  20) ع(چون زماني كه علي . همان زمان با زنان و دختران هم سالم و احوالپرسي مي كردند         

 سال از عمر شريفشان مي گذشت بنابراين از آنجا كه           50قريب  ) ص(جواني چنين عمل مي نمود، پيامبر اكرم        
اين تربيت شده مكتب پيامبر به      ) ع(علي    ش آمدن گناه دست كم براي طرف مقابل دور از ذهن نبود،           احتمال پي 

. عنوان يك جوان سعي داشت مسائل ارتباطي و حدود بين دختر و پسر يا به عبارتي زن و مرد را مراعات كنـد                      
 .هر چند وجود نازنين آن حضرت مبرا و پاكيزه از هر گونه آلودگي بود

 
با اينكه از   ) ع(حضرت علي   .  پيامبر سه دختر جوان به نامهاي زينب، ام كلثوم و فاطمه در خانه داشتند              از طرفي 

در حاليكـه   .  اما در اين رفت و آمدها نهايت دقت را به عمل مي آوردند              كودكي به اين خانه رفت و آمد داشتند،       
همسر شهيدي را نيازمند كمك ديد،       سال سن داشت و      60در دوران خالفتش، وقتي كه حدود       ) ع(همين علي   

 .به ياري او شتافت
 

 چيزي كه بيش از عوامل ديگر اهميت دارد  پس در ارتباط با افراد نامحرم ،
 

 !نيت و انگيزه طرفين و از همه مهمتر عدم امكان وجود مفسده درا ين ارتباط براي هر دو نفر است
 

در حد ضرورت مطلوب است و ليكن اين سـيره جـداي از             ياري رساندن به نيازمند و در طلب رضاي خدا آنهم           
 .بهانه جويي براي آشنايي و استمتاعات و لذت جويي و هرگونه آلودگي ديگر است

 
، در سنين جواني اش و در ريزترين حركـات و رفتارهـايش بهتـرين               )ع(به راستي كه كسي چون حضرت علي        

 .الگوي نسل جوان ماست
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  ::توليد و كارعلي عليه السالم سمبل :: 

 
  تو ميداني اميرالمؤمنين از چه جهت ما را به خانه اش دعوت كرده است؟-
 .فقط چشمانم به آن كيسه بزرگ پر از پولي است كه پاي غالم علي با آن برخورد كرد.  من، چيزي نمي دانم-
  آيا مي داني علي اينهمه پول را از كجا آورده است؟-
  چرا از خودش نمي پرسي؟-
 اين پولهاي زياد كجا بوده است؟! يا علي -
 . اين پولها از آن كسي است كه مال ندارد-
  منظور علي از اين جمله چه بود؟-
 يادت هست كه چندي قبل، علي با پيراهن كهنه اي از كنار ما رد شد و ما بـا لحنـي تمسـخرآميز و متلـك                           -

ي گفت پس از آن جريان، علي به او گفته اسـت            غالمش م . گونه فقر و و تهي دستي علي را به رخ او كشيديم           
حـال هـم مـا را در    . بلكه خرماها را به بازرگانان بفروشد و پول آنها را جمع كند   . امسال خرماها را به فقرا ندهد     

اما با بخشيدن اموالش به فقرا، چيـزي        . اينجا جمع كرده است تا به ما بفهماند كه او مردي دارا و ثروتمند است              
 .براي خود نگاه نمي دارداز آن را 

 
 .احتماالً، حال هم قصد دارد اين پولها را ميان مستمنداني كه هر سال برايشان خرما مي فرستاد، تقسيم كند

 
بعضي شـيداي غيرتمنـدي اش      . را به علم زيادش مي شناسند و بعضي حيران عدالتش هستند          ) ع(بعضي علي   

كسي علي را اسـوه و سـمبل كـار و توليـد اقتصـادي مـي                 اما كمتر   . بعضي هم مبهوت جنگاوري اش    . هستند
از كـودكي تـا     . علي از همان دوران كودكي وبعدها نوجواني و جواني اش مشـغول كـار و فعاليـت شـد                  . شناسد

. كهنسالي تا آنجايي كه وقت و فرصت به او اجازه مي داد، كار مي كرد و خرج زندگاني اش را تأمين مي نمـود           
  :در تمام اين دوران هم

 
 !مهم بود، نه نوع و مقبوليتش) ع(مشروعيت كار براي علي 

 
در جـواني   . امام را در دورانهاي مختلف عمرشان در كارهاي گوناگون و مختلفي مي بينيم              به همين جهت هم،     

ان با شتري براي مردم مشكهاي آب را حمل مي نمود و آنها را در اختيار آنان قرار مي داد و آنها را در اختيار آن                        
با كاشت درخت و بناي باغها، با حفر قنات و چاهها زمين را آباد مي كـرد          . قرار مي داد تا مخارجش تأمين شود      

با اينكه بعدها يكـي از      . او كار مي كرد و درآمدش را انفاق مي نمود         . و چرخ اقتصادي را به چرخش درمي آورد       
 :خود مي فرمايد . اموالش دل نمي بستپردرآمدترين انسانهاي زمان خودش شده بود، اما باز هم به 
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 .صدقه اي كه من از مال خودم خارج مي كنم، اگر مابين همه بني هاشم تقسيم كنم، آنها را كفايت مي كند
 

در كالمي به فرزندش محمد حنفيـه       . و اينهمه از آن رو بود كه اميرالمؤمنين بزرگترين دشمن فقر و نداري بود             
 :مي فرمايد 

 
چرا كه فقر دين انسان را ناقص و عقـل و انديشـه او را       ! از آن به خدا پناه ببر     . قر بر تو مي ترسم    پسرم من از ف   

 . و او را نسبت به مردم بدبين مي سازد مشوش و مردم را نسبت به او،
 

سفارش مي كرد كه هركس بايد با كار و كوشش، از دچار شدن خانواده اش به فقر و مكنت                   . او دشمن فقر بود   
اميرالمؤمنين كاري را كه در     . ري كند و پس از آن هم در آمدش را به كمك و ياري فقرا، اختصاص دهد                جلوگي

از همين رو   . في سبيل اهللا به حساب مي آورد       شد امري مقدس و در رديف جهاد         جهت مبارزه با فقر انجام مي     
حتـي در دوران    . ش بپـردازد  هم بود كه موالي مؤمنان عالقمند بود تا از دسترنج خودش بـه تـأمين زنـدگي ا                 

 اميرالمؤمنين بر كشوري وسيع حكومـت مـي         -خالفت هم كه كار و وظيفه اش سنگين، و فعاليتش زيادتر بود           
 با اينكه كارهاي    -كرد كه چندين برابر ايران فعالي است و به عزل و نصب و بازرسي و حسابرسي مي پرداخت                 

 كه از دسترنج خودش امرار معاش كند و از بيـت المـال              خالفت  خسته اش مي كرد، اما همچنان تأكيد داشت         
و نقل است حتي پس از بيعت مردم با ايشان در امر خالفت، به مزرعـه رفـت و مشـغول كـار و                        . مصرف نكند 

 .زراعت خويش شد
 

شـيوه  . منافـات نـدارد     بي رغبتي به دنيا، بابناي دنيا كه خداي متعال آنرا وظيفه همگان قـرار داده اسـت،                ! آري
 :اميرالمؤمنين كه تربيت يافته اسالم است به ما مي فهماند 

 
اسير آن نشويد، تا راحت بتوانيـد در راه خـدا           ! دنيا را بسازيد، زمين را آباد كنيد، ثروت ايجاد كنيد، اما دل نبنديد            

 !اما خودتان كمتر مصرف كنيد هر چه مي توانيد ثروت توليد كنيد،. انفاق كنيد
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  ::ه السالم الگوي مصرف و ساده زيستيعلي علي:: 

 
 ) ع(وسايل زندگي حضرت علي 

 
 ؟ چرا سر در گريبان داري؟))سويد(( چه شد -
 
بـه او  .  از خانه علي مي آيم؟ به خدا سوگند او را ديدم در حاليكه بر روي حصيري ساده و كوچك نشسته بود                   -

 :فرمود! ات نمي بينم؟بيت المال در دست توست و من چيزي از آن در خانه : گفتم
 

اين اثـاث را هـم پـس از         . اثاثيه اين خانه را به خانه ديگر انتقال داده ايم و به زودي به آنجا كوچ خواهيم كرد                 
 .مرگ نمي توان به همراه برد

 
 : به خدا سوگند ، به ياد دارم كه روزي گفت -
 

 .مي بينيدبا اين جامه ها به سرزمين شما آمدم و باروبنه ام همين است كه 
 

 .از خيانتكاران خواهم بود اكنون اگر از بالد شما ، با  چيزي جز آنچه با آن آمده بودم ، بيرون روم،
 

درعين . او دشمن تصنع بود. بسيار ساده و به دور از وسايل و ابزار فراوان و زرق و برق بود   ) ع(آري زندگي امام    
حتي مركب سواري امام هـم در زمانـه خـودش سـاده تـرين      . حال همان ابزار اندك، پاك، نظيف و آراسته بود      

 .حالت ممكن بود، قاطري به نام دلدل
 

 . از متاع دنيا تنها بخشي از ابزار را داشت كه براي زندگي او بسيار ضروري به نظر مي آمدند
 

 )ع(لباس و كفش علي 

 
از وي پرسيدم كه دليل اين كار چـه         بعدها  . روزي او را بر منبرديدم كه در حال صحبت، لباسش را تكان ميداد            

 بود؟
 

پاسخ داد كه فقط همين يك لباس را در اختيار داشته است و چون آن را شسته و در حال خيس در بر كرده بود 
 .تكان مي داده تا زودتر خشك شود
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 داشـت   لباس و كفش سـاده اي     . به لباسهاي گوناگون و رنگارنگ بي توجه بود       . او در لباس هم بسيار قانع بود      
 . كه خود مي شست و خود وصله مي زد

 
 )ع(غذاي علي 

 
 جالب است كه او، درغذا خوردن هم بر هوس خود صبور بود و هميشه هم به غذايي ساده و حـداقل بسـنده                        -

: امـام فرمـود   . قصاب به ايشان پيشنهاد كرد از اين گوشت بخريد        . روزي از جلوي قصابي مي گذشت     . مي كرد 
 : امام فرمودند. نسيه مي دهم: قصاب گفت. پول همراه ندارم

 
 .برخوردن گوشت صبر مي كنم و نسيه نمي خرم

 
امام بر غذا صابر بود و هرگز در يك وعده دو خورشت مصرف نكرده و از بين دو خورشت ساده ترين را بر مي                        

 :گزيد و مي فرمود 
 

مگـر اينكـه در فـرداي قيامـت         هيچ كس نيست كه خوراك و نوشيدني و پوشاك او نيكو ولذت بخـش باشـد                 
 .در حالل دنيا  حساب است و در حرام آن عقاب. ايستادن او در برابر خداي عزوجل طوالني شود

 
مردي است كه با نان جويي مي سازد تا مرم را سير دارد و نخلستانهاي احداث شده با دسـت خـود را                       ) ع(علي  

را مي ديد گمان مي كرد در او قـدرت و           ) ع(ن علي   با چنين اوصاف آنكس كه نان جوي      . وقف مستمندان نمايد  
توان مبارزه كافي نيست اما آنگاه كه مبارزه او را مي ديد درحيرت بود كه چگونه با چنين نان خشني آن همـه                       

 :خود در اين باره مي فرمايد ) ع(قدرت و جرأت از او بر مي خيزد غافل از اينكه علي 
 

كه (ان محكمتر است و آتششان شعله ورتر و پردوام تر اما بوته هاي سرسبز               آگاه باشيد ه درختان بياباني چوبش     
 .پوستشان نازكتر و كم دوامترند) همواره در كنار آب قرار دارند

 
  به راستي مقصود از اين سخنها چيست؟-
 
 !با سرو وضعي است كه براي خودت درست كرده اي) ع( منظور مقايسه سيره حضرت علي -
 
من كه علي . بود) ع(زندگي كنم؟ شايد فراموش كرده اي كه او علي ) ع( داري من هم مثل علي  نكند انتظار-
 !نيستم) ع(
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 اگر قرار بود كه اين شيوه زندگي فقط مخصوص ائمه اطهار و بزرگان دين باشـد، ديگـر لزومـي نداشـت در                        -
ائمه اطهار هـم    ! مل كردن است  نقل اين مسائل در كتب اخالقي و تاريخي، براي آموختن و ع           . تاريخ ذكر شود  

 .هميشه بر عمل كردن به آنها تأكيد داشته اند
 

 !نه منحصر به زمان و اشخاصي خاص! چون اين امور اصولي است ثابت، محكم و پايدار
 
لباس بلند و كفش وصـله دار بپوشـم و سـوار بـر     ) ع( يعني منظورت اين است كه من هم مثل حضرت علي   -

 اسب يا قاطر شوم؟
 
اما طبيعـي اسـت كـه       . يك اصل است  ) ع(ساده زيستي در سيره پيشوايان دين و حضرت علي          ! دوست عزيز  -

پـس حفـظ    . اين اصل در شرايط گوناگون، و زمانهاي مختلف، صورتهاي مناسب آن جامعه و زمان را مي طلبد                
اسـراف،    ي تجمـل،  بلكه حدودي مثل نفـ    . اين اصل، لزوماً هم به معناي حفظ همان شكل ها و قالب ها نيست             

چنانچه امـام صـادق     . هميشه و در همه زمانها قابل رعايت است       ... تبذير، اتالف و رعايت عفاف، كفاف، قناعت      
 :پيرامون نوع لباس مي فرمايند ) ع(

 
 ))فخير لباس كل زمان لباس اهله((

 .بهترين لباس در هر عصري لباس اهل آن زمان است

 
 :ن حنيف مي نويسند در نامه به عثمان ب) ع(حضرت علي 

 
شما ! آگاه باش . بدان كه امام شما از دنيايش به اين دو جامه كهنه و از غذاها به دو قرص نان اكتفا كرده است                    

 .پاكي و پيمودن راه صحيح ياري دهيد توانايي آن را نداريد كه چنين باشيد، اما مرا با ورع ، تالش، عفت،
 
 :   كه فقط مي دانم !    نمي دانم چه بگويم-
 

 آب دريا را اگر نتوان كشيد                                     هم به قدر تشنگي بايد چشيد
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  ::عبادت علي عليه السالم:: 

 
از اينرو درس خواندن، كار و        از نظر اسالم هركار خير و مفيدي كه با انگيزه پاك خدايي توأم باشد عبادت است،               

با وجـود ايـن پـاره اي از تعـاليم اسـالم             . شتن، اگر هللا و في اهللا باشد عبادت است        كسب و فعاليت اجتماعي دا    
 .هستند كه فقط به منظور عبادت وضع شده اند... همچون، نماز، روزه، مناجات و دعا و 

 
 :اما عبادت اميرالمؤمنين 

 
 نزديك به پنج سال بر  شخصيتي است كه ميدانهاي جنگ را مي آرايد، ميدانهاي سياست را مي آرايد،            ) ع(علي  

بزرگ ترين كشورهاي آنرزو دنيا حكومت مي كند، ولي با آن همه كار و مشغله كـه همـه وقـت انسـان را بـه                          
: در چنين مواردي انسانهاي يك بعدي مي گوينـد        . خودش مشغول مي كند عبادتي در باالترين حد ممكن دارد         

اين كارها  ) ع( و عبادت ما همين كار ماست ولي علي          در راه خدا كار مي كنيم و كارمان براي خداست پس دعا           
او يك جوان انقالبـي و      ) ص(زمان پيامبر   . را دارد و در بسياري از شبها هزار ركعت نماز هم          مي  خواند                      

اما همان روزها وقتي نشستند و      . هميشه مشغول است و وقت خالي ندارد      . همه كاره در ميدانهاي مختلف است     
چطـور؟ نمونـه و   : گفتنـد ). ع(علـي   :ين اصحاب، عبادت چه كسي از همه بيشتر است؟ ابودرداء گفت       گفتند در ب  

زمان خالفت هم باز بيشترين عبادت را دارد، بطوريكه امام چهارم كه خود زيـن               . مثال آورد و همه را قانع نمود      
 :العابدين و سيد الساجدين است در مورد عبادت ايشان فرمود

 
      چه كسي طاقت چنين اعمالي را دارد؟و من يطيق هذا؟

 
 :اكتفا مي كنيم) ع(در اين مجال اندك به ذكر چند نكته پيرامون عبادت از ديدگاه اميرالمؤمنين 

 
  توجه كامل به انجام واجبات توأم با تمركز و حضور قلب-1

 
بـين دو صـف جـايي بـراي           در هنگاميكه جنگ صفين و در ليله الحرير، در بحبوحه جنگ، هنگام اداي نمـاز،              

مهيا شد تا نماز بخوانند، آن حضرت در حاليكه تيرها از طرفين وي عبور مي كرد و بر زمـين                    ) ع(حضرت علي   
چرا كه از ديدگاه اميرالمؤمنين ، اهميت هيچ عبادتي مانند          . فرود مي آمد، بدون هيچ تزلزلي به نماز مشغول شد         

 :لذا مي فرمايد. اداي واجبات نمي باشد
 
 ))ال عباده كاداء الفرائض((
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و بواسطه همين تمركز و توجه كامل به اداي فرائض است كه بهترين زمان براي در آوردن تير از پاي حضرت                     
 .چرا كه در آنحال هيچ توجهي به غير خدا ندارد. را زمان مشغول بودن ايشان به نماز مي دانند

 
  عبادتهاي بي حاصل-2

 
 :سياري عبادات بي حاصل است از ديدگاه اميرالمؤمنين ب

 
و چه بسـا شـب زنـده        . چه بسيار انسان روزه داري كه بهره اي جز گرسنگي و تشنگي از روزه داري خود ندارد                

 .خوشا خواب زيركان و افطارشان! داري كه از شب زنده داري چيزي جز رنج و بي خوابي به دست نياورد
 

يكي از لـوازم روي آوردن بـه        ) ع(امام علي   ... چون ريا و عجب و      از اين رو عالوه بر پرهيز از آفات عبادت هم         
 :مستحبات را نشاط روحي مي دانند و مي فرمايند 

 
دارنـد، آن را بـر انجـام        )) نشـاط ((پس آنگاه كه    . براي دلها، روي آوردن و نشاط، و پشت كردن و فراري است           

 .قناعت كنيد)) واجبات((، به انجام است)) بي نشاط((واداريد و آنگاه كه پشت كرده )) مستحبات((
 
  اقسام عبادات-3

 
إن قوما عبدواهللا رغبه فتلك عباده التجار وإن قوما عبدواهللا رهبه فتلك عباده العبيد و إن قوما عبدواهللا شكرا (( 

 ))فتلك عباده االحرار
هـي او را از تـرس مـي         همانا گروهي خداي را به انگيزه پاداش مي پرستند ، اين عبادت تجـار اسـت و گرو                 (( 

 .))پرستند، اين عبادت بردگان است و گروهي او را از روي سپاسگزاري مي پرستند و اين پرستش آزادگان است
 

 :و از كلمات قصارشان است كه 
 

 .من تو را بخاطر بيم از كيفرت و يا به خاطر طمع در بهشت عبادت و پرستش نكرده ام
 .ايسته پرستش يافتممن تو را بدان جهت پرستش كردم كه ش

 
  وجوه عبادات-4

 
 !نهج البالغه و بيانات اميرالمؤمنين پر است از ترسيمها و مطالب مربوط به عبادت وعبادت پيشگان
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گاهي سيماي عابدين و سالكين از نظر شب زنده داري ها خوف و خشيتها، شوق و لذتها، سـوزو گـدازها، آه و                       
گاهي واردات قلبي و عنايات غيبي كه در پرتو عبـادت و مراقبـه و جهـاد        ناله ها و تالوت قرآنها ترسيم شده و         

و محو آثار تيره گناهان مـورد       ) گناه زدايي (بيان شده است، گاهي تأثير عبادت از نظر           نفس نصيبشان مي گردد،   
، اشاره  بحث قرار گرفته است، گاهي به اثر عبادت از نظر درمان پاره اي بيماريهاي اخالقي و عقده هاي رواني                  

گاهي هم از لذتها و بهجت هاي خالص و بي شائبه و بي رقبت عباد و زهاد و سالكان راه ذكري به                      . شده است 
 .ميان آمده است

 
 الهي كفي به عزا ان اكون لك عبدا و كفي به فخرا ان تكون لي ربا انت كما احب فاجعلني كما تحب
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  :: السالمرفق و مداراي علي عليه:: 

 
ايستاد تا زن ! صداي يك زن بود.  از شتاب گامهايش كاست را لعن و نفرين مي كرد،)) علي(( صداي كسي كه   

زن هنوز در  حال لعن و نفرين به او بود در حالي كه بار سنگيني به دست و دوشـهايش داشـت كـه    . بدو رسيد 
او . ا كرد تا زن را در حمل بارش مـدد رسـاند           گامي پيش نهاد و تقاض    ) ع(علي  . برايش سخت سنگين مي نمود    

 :خود گفته بود
 
 ))رأس السياسه إستعمال الرفق((
 

خود وي هميشه رفق و مدارا را به عنوان كارآمدترين روش برخورد با مردم از جانب حكومـت و چـه از جانـب                        
ت اجتماعي را كاسـته و  او مي دانست كه اين روش، مشكال     . تك تك افراد جامعه با يكديگر، توصيه نموده بود        

به بردن بار به منزل زن بسنده نكـرد و از او دلجـويي              ) ع(علي  . مردم را با برنامه هاي حكومت همراه مي كند        
دانست كه شوهر زن در يكي از جنگها به شهادت رسيده است و دانست كه تنهايي زن و انبوهي كارها و                     . كرد

پيشنهاد خودش به منزل زن وارد شد تا مددكار وي در كارهاي            باز به   . سنگيني مشكالت او را در هم شكسته        
 :اينهم از كالمهاي او بود كه. منزلش باشد

 
  الرفق يقل حد المخالفه

 
 .نرمي و مدارا حتي شمشير مخالفين را هم كند مي كند

 
ه يكـي از    تـا اينكـ   . چيزي نمي گفـت   ) ع(اما علي   . كار مي كرد و زن لعن و نفرين       ) ع(در منزل هنوز هم علي      

و . عـذر خواسـت   ) ع(را به بيوه زن معرفي كرد و او بخاطر قضاوت اشتباهش از علي              ) ع(همسايگان زن، علي    
 :علي بار ديگر نشان داد كه

 
با برخورد خوب، عقده آنان را كه كينه دارند بگشا و اسباب دشمني و عـداوت را قطـع كـن و از آنچـه برايـت                           

 .روشن نيست، تغافل نما
 

 :را به ياد آورند كه) ع(بار ديگر اين سخن علي و همه يك
 

 عنوان العقل مداراه الناس
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 .نشانه عاقل بودن مداراي با مردم است
 

هر چه باشـد    . اما كسي را ياراي پيش آمدن براي تنبيه او نبود         . وليدبن عتبه در جايگاه محاكمه قرار گرفته بود       
ازات برادر خوانده اش راضي نبود، حتي اگر نمـاز صـبح را در            او برادر مادري خليفه بود و خليفه سوم هم به مج          

او بايد براي فسق و فجورهاي آشكارش تنبيه مي شد، اما كسـي را              . حال مستي چهار ركعت بجاي آورده باشد      
در جايي كه حرف از اجراي احكام اسالمي به ميان مي آمـد، علـي ذره                )! ع(جرأت چنين اقدامي نبود، جز علي       

با گامهايي اسـتوار بـه   ) ع(در ميان بهت و حيرت همگان، علي .  سهل انگاري به خود راه نمي داد      اي مداهنه و  
در مقابل چشمان حيرتزده مردم، شالق در دست گرفت و آنرا بر بدن مـتهم كوبيـد، بـي آنكـه                     . سياستگاه آمد 

 .ذاردبخواهد با توسل به بهانه هايي همچون مهر و رأفت اسالمي، حكم اسالم را زير پا گ
 

 ايها الناس ال تشكوا عليا فواهللا انه لخشن في ذات اهللا
 

 .اي مردم ، از علي شكايت نكنيد، به خدا سوگند او در راه خدا سخت و خشن است
 

 :خود در توصيف مالك اشتر مي گفت) ع(علي 
 

بيمناك نيستم به درستي كه او كسي است كه احتمال نمي دهم سستي به خرج دهد و لغزش پيدا كند و از اين 
 .كه كندي كند در جايي كه سرعت الزم است و يا سرعت به خرج دهد در موردي كه سستي سزاوارتر است

 
تربيت شدگان مكتب علوي همچون مالك اشتر مي دانند كه مداراي انسـان عاقـل بـا سسـتي و سـهل                      ! آري

 در اجـراي قـوانين الهـي نبايـد          آنان مـي داننـد كـه      . انگاري در اصول و اجراي ارزشهاي اسالمي تفاوت دارد        
هيچگونه واهمه و ترسي به خود راه دهند و هرگز پيوندها و عواطف انساني و منافع زودگذر مادي و تهديدها و                     

 )ال يخافون لومه الئم.               (تطميها در ايشان اثري ندارد
 

ي ماليمت و مدارا است، اهـل       آنجا كه جاي شدت و سخت گيري است محكم و سازش ناپذيرند و آنجا كه جا               
در . اما متأسفانه امروزه بيماري افراط و تفريط در روابط اجتمـاعي گريبـانگير جامعـه مـا اسـت                 ! رفق و حلم اند   

موارد بسياري كه نياز به داروي رفق و مدارا و مالطفت براي درمان برخي از بيماريهاي سطحي اجتماع بوديم،                   
كه امروز برخي از آن بيماريهاي سطحي به زخمهايي عميـق تبـديل شـده       خشونت به خرج داديم، به گونه اي        

است و به عكس در بسياري از اوقات كه نياز به برخورد قـاطع و اجـراي حـدود الهـي بـود، بخـاطر مصـلحت                        
 .انديشي از انجام آن اباء كرديم
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  ::شخصيت علمي، فرهنگي علي عليه السالم:: 

 
 ))سلوني قبل أن تفقدوني ((
 

كه با تضرع، از مردمش مي خواست تا ازعلم و معرفتش سرمسـت شـوند، در ميـان             ) ع( درخواست علي    صداي
و پس از آن با سؤال بي ربط و بي محتواي شخص كوته فكري از دسـت                 ! پنهان شد ! همهمه حاضران گم شد   

 دانشـمند    ري ديگر، فقط اثري از آن در كتب تاريخي بجاي ماند، تا در سالهايي دور و در روزگا               ! تمام شد ! رفت
 :بگويد)) ابن ابي الحديد((سني مذهبي چون 

 
 ))كرده است و مي تواند بكند) ع(اين ادعايي است كه در طول تاريخ فقط شخصيتي مثل علي ((
 

همانا اين سيد انسانهاي متكامل و رشد يافته است كه ضمن رعايت اصل اعتدال و پرهيز از هر گونه افـراط و                      
بـه  .  يكي از اين جنبه ها، همه ابعاد وجودي خويش را در حد اعالي خود پرورش مي دهـد                  تفريط درگرايش به  
در رشته هاي گوناگون از علوم عقلـي و نقلـي، طبيعـي و مـاوراء الطبيعـه، رياضـيات و       ) ع(گواهي تاريخ، علي   

 :ريماخالقيات و اقسام فنون و حرفه هاي ديگر تخصص داشته اند، كه برخي از آنها را بر مي شما
 
 و تدريس در آن مدرسه)) صفه(( ساخت اولين مدرسه اسالمي در -
 
 ) امراض داخلي- ضدعفوني-جذام( انجام معالجات پزشكي -
 
  تدوين قرآن كريم-
 
  ابداع علم صرف و نحو عربي و علم تجويد و تعليم اين علوم-
 
براي لشكر، مورد بهره بـرداري قـرار    ″دجلوال و نهاون″اولين بار در راه : ( ستاره شناسي و جهت يابي در شب     -

 .)گرفت
 
 ) خط پهلوي- زبان سرياني-زبان پارسي ساساني: ( تدريس زبان خارجي-
 
به دانشگاه جندي شاپور خوزستان جهت تدريس ادبيات، طب و علوم ديگر كه به علت وقوع                ) ع( دعوت عي    -

 .جنگ صورت نگرفت
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سمتي از كارهاي حكومتي و دولتي       مي فرستادند، پيش از آن هركس را كه براي اداره ق: ( تعليم مديريت -
 .)اين مدرسه در مدينه قرار داشت. مي بايست كالس مديريت را مي گذراند

 
 تسلط و تكلم به لهجه ها و زبان ملتهاي جهان، حتي گويشهاي محلي كـه البتـه غيـر از عربـي، تلكـم بـه                           -

 .ي در تاريخ زندگي ايشان درج گرديده استزبانهاي فارسي، تركي، عبري، التين و هند
 
اثر دانشمندان دانشگاه جنـدي شـاپور را از پارسـي بـه عربـي               )) قراباذين((اميرالمؤمنين  ( ترجمه كتب علمي     -

 .)برگرداند، و راه را براي ديگران گشود
 
 در سنين جواني... عرفان، فقه، علوم قرآني، فلسفه و :  تدريس علوم اسالمي ازجمله-
 
 )عالوه بر قرآن( تسلط كامل بر تورات و انجيل -
 
 )ازجمله ايران و تاريخ آن( شناخت تاريخ گذشتگان و تاريخ ملل ديگر -
 
  برگزاري كالس تعليم قضاوت و استوار ساختن اصول محاكمات حقوقي و جزايي-
 
  فلز شناسي-
 

ي توان يكي از بزرگترين نويسنده ها و        جدا از تخصصهايي كه در رشته هاي پيشين ذكر شد، اميرالمؤمنين را م            
 كالم -به شهادت تمام ادبا و عقالي تاريخ، نهج البالغه اثري است از قرآن       . خطباي تاريخ ادبيات عرب نام برد     

 ! فروتر و از كالم بشر، فراتر-الهي
 

از ايشـان اسـت     به غير از قرآن منسوب به موالي متقيان، ايشان اولين نويسنده در تاريخ اسالم هستند و پس                  
. ابن ابي رافع نيز به تـأليف كتـب اسـالمي پرداختنـد            ... كه سلمان فارسي ، ابوذر غفاري، اصبغ بن نباته و عبدا          

علوم قرآني، پيشگويي حوادث عالم، احاديث پيـامبر        : دوازده كتاب تأليف نمود كه موضوع آنها      ) ع(حضرت علي   
 اجتماعي، مباحث مديريتي، وصيت نامه به محمد حنفيه و          ، واجبات دين، ابواب فقه، علوم سياسي      ) ص(اسالم  

) عج(بيشتر آنها هم اكنون از جمله ميراث امامت محسوب شده و نزد حضرت صاحب الزمان                . ديوان شعر است  
 مـواردي بودنـد كـه زمينـه و شـرايط             البته بايد توجه داشت همه علومي كه پيش از اين ذكرشد،          . موجود است 

زه بروز اين علوم را به موالي متقيان داد، چه بسا اگر ذهن و معرفت مردم و ظرف علمـي                    اجتماعي آن روز اجا   
جامعه، ظرفيت و يا زمينه بروز بيش از اين را داشت مواردي بيش از آنچه ذكر شـد از سـيره اميرالمـؤمنين بـه                    
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ن نبودن ظرفيتهـا    ظهور مي رسيد و يا اينكه چه بسا علوم ديگري هم به دست بشر مي رسيد كه به دليل همي                   
چـرا  ...! از دسترس بشريت به دور مانده و در سينه پرنورشان به امانت مانده است تا رسيدن زمان آن، ان شـاءا                    

كه امام مخزن علم الهي است و تمام اسرار و رموز هستي در نزد او موجود اسـت، ولـي چـون تسـليم محـض            
 .كردخداست هرگاه خداوند بخواهد از آن علم استفاده خواهد 
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  ::نهج البالغه گمشده بشريت معاصر:: 

 
 ما منتظريم كه كتاب نهج البالغه كه بعد از قرآن بزرگترين دستور زندگي مادي و معنـوي و بـاالترين كتـاب                      

 .رهايي بخش بشر است و دستورات معنوي و حكومتي آن باالترين راه نجات است، از امام معصوم ماست
 
 )»ره«امام خميني (

 
 . نهج البالغه مرهمي است بر دردهاي جانكاه بشريت

 
 .نهج البالغه داروي مؤثري است بر تلطيف روح انسانها و مبارزه با خشونتها

 
نهج البالغه اثري است به درخشندگي آفتاب، به لطافت گل، به قاطعيت صاعقه، به غرش طوفـان و بـرق، بـه                 

 .گان دوردست بر اوج آسمانهاتحرك امواج، به بلندي ستار
 

 .نهج البالغه در حقيقت فرزند قرآن است
 

اين مجموعه زيبا و نفيس كه روزگار از كهنه كردن آن ناتوان است و گذشت زمان و ظهور افكار و انديشه اي                      
كوتـاه  نوتر و روشن تر بر ارزش آن افزوده، منتخبي است از خطابه ها و دعاها، وصايا، نامه ها و  جملـه هـاي                         

 .كه بوسيله سيد شريف رضي در حدود هزار سال پيش گردآوري شده است) ع(موالي متقيان علي 
 

او از نظر خودش آنهايي كه از جنبه بالغت برجستگي خاصي را داشته اند انتخاب كرده، از اينرو اين منتخب را                     
 فصـاحت و    -1. و امتياز همراه بوده اسـت     از قديم ترين ايام با د     ) ع(كلمات اميرالمؤمنين   . نهج البالغه نام نهاد   

را در حد اعجاز قرار داد ) ع(توأم شدن ايندو با هم سخن علي ) چندي بعدي بودن( همه جانبه بودن -2بالغت 
 در حد واسط كالم مخلوق و كالم خالق قرار گرفته) ع(و به همين جهت سخن علي 

 
 ))فوق كالم المخلوق و دون كالم الخالق((
 
 ]]غهنهج البال[[
 

 .به اقرار اغلب دانشمندان و نويسندگان و ادباي حتي معاصر غير شيعي عرب، زيباترين متن عرب است
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 سخناني كه از نظر ادبي در اوج زيبايي و از نظر فكر در عمق بسيار و از نظر اخالق سرمشق و نمونه است،
 

 .ظاير اين عبارات وجود ندارددر آن عباراتي هست كه هر خواننده اي اقرار مي كند كه در بشريت ن
 

 چرا نهج البالغه چنين كششي دارد؟

 
سخن از مبارزه بـا بـي   .  نهج البالغه ، همه جا سخن از همدردي با طبقات محروم و ستمديده انسانها است           -1

 . عدالتي و ظلم و طاغوتهاست
 
نجيـر اسـارت هـوا و هوسـهاي         آزادي از ز  .  نهج البالغه همه جا در مسير آزادي انسانها گـام بـر مـي دارد               -2

سركش، از زنجير اسارت ستمگران خودكامه، طبقات مرفه پرتوقع، جهل و بي خبري، كه انسان را بـه لـذت و                     
بدبختي مي كشاند، و هشدار مي دهد كه هر جا نعمتهاي فراواني روي هم انباشته است حقوق از دسـت رفتـه                      

 .اي در كنار آن به چشم مي خورد
 
اني نهج البالغه چنان است كه ارواح تشته را با زالل خود آنچنان سيراب و مست مي كنـد                    جذبه هاي عرف   -3

 .كه نشئه شراب طهورش را به لرزه مي اندازد ، لرزه اي دردناك و در عين حال لذت بخش
 
  در هر ميداني گام مي نهد چنان  سخن را ادا مي كند و دقايق را مو به مو شرح مي دهد كه گويي گوينـده                -4

اين است كـه محـدود بـه زمينـه          ) ع(ليكن از امتيازات سخنان امام علي       . متخصص همين موضوع بوده است      
خاصي نيست در شرح اسماء و صفات الهي به چهره يك فيلسوف مجسم مي شود كه فقـط از توحيـد سـخن                       

. ا را تشريح مـي كنـد      گفته، در خطبه جهاد، فرمانده و افسر شجاع و دالوري را مي بينيم كه دقيقترين تاكتيكه               
در مسند حكومت و رهبري راه وصول به يك آرامش اجتماعي و سياسي و نظامي را با پخته ترين عبارات بيان              
مي كند و در مسند درس و اخالق عباراتي محكم، عميق و نافذ براي سالكان مي گويـد كـه مـرد وارسـته اي        

 .مين مي شودپس از شنيدن آن صيحه اي مي زند و نقش ز)) همام((چون 
 

 چرا از نهج البالغه دوريم؟

 
ما كه چنين گنجي در خانه داريم چرا تهي دستيم؟ ما كه چنين چشمه زالل و گوارا و جوشنده اي در دسترس                      
داريم چرا تشنه ايم؟ ما كه داراي اين ميراث بزرگ اسالمي هستيم چرا  دست بسوي ديگران دراز مي كنيم؟ و          

 پاسخي جز اين ندارد كه،
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 .نهج البالغه را نشناخته ايم و بر ارزش واقعي اين مجموعه بزرگ واقف نگشته ايم
 

، حتي در حوزه هاي علميه شيعه غريب        )ع(و عجيب اين كه نهج البالغه در ديار خويش در ميان شيعيان علي              
 هـا و    بديهي است اگـر محتويـات كتـابي و يـا انديشـه            . غريب و تنهاست  ) ع(همچنانكه خود علي    . و تنهاست 

احساسات و عواطف شخصي با دنياي روحي مردمي سازگار نباشد، اين كتاب يا آن شخص در عمل تنهاست و                   
 .بيگانه مي ماند و هر چند نامشان با هزاران تجليل و تعظيم برده شود
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  ::تنهايي علي عليه السالم:: 

 
 !تنهاست) ع( علي 

 
 چه كسي تنها نيست؟؟

 
 .ي كه با همه و در سطح همه استكس
 

 .كسي كه رنگ زمان به خود مي گيرد
 

احساس خأل مربوط به روحي است كه آنچه در اين جامعه و زمان و در اين ابتذال روزمرگـي وجـود دارد نمـي                        
 .تواند سيرش كند

 
) ع(اي علـي    و لذا آنهمه ياران، آنهمه همرزمان، آنهمه نشست و برخاسـت بـا اصـحاب پيـامبر، هيچكـدام بـر                    

 .تفاهمي بوجود نياورده است
 

 .هيچكدام از آنها در سطح او نيستند
 

 مي خواهد دردش را بگويد،
 

 حرفش را بزند،
 

 .گوش نيست، دلي نيست، و فهمي نيست تا بفهمد
 

رنج بزرگ يك انسان اين است كه  عظمت او و شخصيت او در قالب فكرهاي كوتاه، در برابر نگاههاي پسـت                      
 .و احساس او در روحهاي بسيار آلوده و اندك و تنگ قرار گيردو پليد، 

 
 نيمه شب به طرف نخلستان مي رود، آنجا هيچكس نيست، مردم راحت آرميده اند، هيچ دردي آنهـا را در دل                     

 كه روي زمين خودش را تنها مي يابد، با اين زمين و اين آسـمان                 شب بيدار نگاه نداشته است، و اين مرد تنها،        
 .انه است، و فقط رسالت و وظيفه اش، او را با جامعه و اين شهر پيوند دادهبيگ
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 .ولي وقتي به خودش بر مي گردد مي بيند كه تنهاست
 

شبانه به نخلستان مي رود، و باز براي اينكه ناله او بگوش هيچ فهم پليدي و هيچ نگاه آلوده اي نرسد، سـر در             
 .حلقوم چاه فرو ميكند و مي گريد

 
 گريه از چيست؟؟؟اين 

 
 .افسوس كه گريه او يك معما براي همه است، زيرا حتي شيعيان او نمي دانند علي چرا  مي گريد

 
 از اينكه خالفتش غصب شده؟

 
 از اينكه فدك از دست رفته؟

 
 از اينكه فالني روي كار آمده؟

 
 ؟...از اينكه او از مقامش

 
 ؟...؟، از...؟، از اينكه...از اينكه همسرش را

 
در طول تاريخ تنها انساني است كه در ابعاد مختلف و حتي متناقض كه در يك انسان جمع        نمي ) ع(علي 

چنين انسـاني در جامعـه      . چنين انساني و در چنين سطحي معلوم است كه در دنيا تنهاست           . شود قهرمان است  
، با پيامبر صادقانه شمشير زده اند، اما در         اش و در برابر ياران همرزمش كه عمري را در راه عقيده كار كرده اند              

اوج اعتقاد و ايمان و اخالصشان به پيامبر و اسالم، قبيله و تعصـبات قـومي را فرامـوش نكـرده انـد، مقـام را                          
 شوند،  -)ع( همچون علي    -آگاهانه و يا ناخودآگاهانه نتوانسته اند از ياد برند و سمبل اخالص مطلق و يكدست              

 .تنهاست
 

 !!در ميان پيروان عاشقش نيز تنها است) ع(ردناكتر اينكه علي از اين د
 

 .سپرده اند تنها است) ع(در ميان امتش كه همه عشق و احساس و همه فرهنگ و تاريخشان را به علي 
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او را همچون يك قهرمان بزرگ، يك معبود و يك اله مي ستايند اما نمي شناسندش و نمي دانند كه كيست؟                     
 ش چيست؟ رنجش چيست؟ و سكوتش چراست؟؟دردش چيست؟ حرف

 
 .در ميان پيروانش هم تنهاست) ع(اين است كه علي 

 
 .در اوج ستايشهايي كه از او ميشود، مجهول مانده است) ع(اين است كه علي 

 
 :دو گونه است) ع(درد علي 

 
دردي است كـه    يك درد ، درديست كه از زخم شمشير ابن ملجم در فرق سرش احساس مي كند و درد ديگر،                    

 .او را تنها در نيمه شبهاي خاموش به دل نخلستانهاي اطراف مدينه كشانده و بناله در آورده است
 

نيسـت،  ) ع(ما تنها بر دردي مي گرييم كه از شمشيرابن ملجم در فرقش احساس مي كند، اما ايـن درد علـي                      
 !!نرا  نمي شناسيمدردي كه چنان روح بزرگي را بناله آورده است تنهايي است، كه ما آ

 
درد شمشير را احساس نمي كنـد و مـا درد علـي را احسـاس  نمـي                   ) ع(بايد اين درد را بشناسيم، چرا كه علي         

 .كنيم
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  ::اصول حاكم بر زندگي علي عليه السالم:: 

 
امامان معصـوم و امـام        اصول حاكم بر زندگي انساني كه نه تنها الگوي ما، بلكه الگوي بزرگترين اولياي الهي،              

، چرا كه اصولي از يك زندگي ايده آل و الگو هستند كـه مـي           .زمان ما است، اصولي قابل توجه و با اهميت اند         
اما از آنجا كه يك  خانواده ايده ال حاصل تالش و روابط كليـه اعضـاي            . تواند تعالي بخش ديگر زندگيها باشد     

و زينبـين   ) ع(و حسـينين    ) س( فاطمـه     ،) ع( حاكم بر زندگي علي      در اينجا، به بررسي اصول      آن خانواده است،  
 .پرداخته ايم

 
  ساده زيستي و زهد خانوادگي-1

 
و ) ع(و علـي    ) س( مهريه، شروع زندگي خانوادگي در يك خانه اجـاره اي و سـاده پوشـي زهـرا                    نحوه ازدواج، 

آنچنان كه صحابي جليـل القـدري          است، فرزندانشان نمونه هايي از اهميت اين اصل در زندگي خانوادگي شان          
 :چون سلمان را به تعجب واداشت كه 

 
دختران پادشاه ايران و قيصر روم بر كرسيهاي طاليي مي نشينند و پارچه هاي زربفت به تن      مي                       !  عجبا -

 .كنند و اين دختر رسول خدا است كه نه چادرهاي گران قيمت بر سر دارد و نه لباسهاي زيبا
 
 ركت در امور زندگي و اهميت دادن به كار و همكاري در بين اعضاي خانواده مشا-2

 
بـه  ) ع(علـي     نان مي پخت و يا گندم آسياب مـي كـرد، ،           ) س(بچه داري مي كرد، فاطمه      ) ع(براي مثال علي    

زخمهاي او را درمان مي كرد و شمشير او را     مي شست بـه                  ) س(جهاد مي رفت و زخم برميداشت و فاطمه         
در هر بعد از ابعاد زندگي اش باالترين تالشها و موفقيتها را داشـت و فاطمـه                 ) ع(مين دليل هم بود كه علي       ه

دفاع از واليت و كار در خانه و خانه داري و مهمتر از همه تربيت فرزند باالترين                   هم در مقام عبادت،   ) س(زهرا  
 .موفقيتها را كسب نمود

 
 زشها بر خانواده ارزشي بودن ازدواج و حاكميت ار-3

 
، )ع(نمونه هايي همچون بخشيدن پيراهن عروسي توسط حضرت زهـرا در شـب ازدواج آن حضـرت بـا علـي                      

 گفتن تكبير و به نماز ايستادن عروس و داماد در شب اول عروسي و ثمره اينها ايثار و                    فراموش نشدن ياد خدا،   
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رد اشاره قرآن قرار گرفته است، بيانگر حاكميت ايـن         انفاق  خانوادگيشان كه در باالترين حد آن سوره انسان مو          
 .است) ع(اصل در خانه علي 

 
  حاكمتي روح مشورت بر زندگي-4

 
به عنوان فكر برتر و بهره مندي از راهنماييها و ارشادهاي ايشان ) ص(مشورت خواهي و مشاوره با پيامبر اكرم  

 .صورت گرفت) س(و زهرا ) ع(بارها و بارها توسط علي 
 
  حاكم بودن روح برنامه ريزي و نظم در خانه-5

 
 اختصاص مكاني خاص براي عبادت و نماز در خانه و داشـتن              انجام امور در زمان مناسب،      تقسيم كارهاي خانه،  

 .برنامه جهت تربيت فرزندان از جمله اين موارد است
 
  سياسي بودن، جهاني بودن و فدايي بودن در راه اسالم-6

 
خطبـه هـا و فاليتهـاي سياسـي           لمؤمنين كه اسوه جهادي و فدايي بودن و سياسـتمداري اسـت،           گذشته از اميرا  
نشان دهنده اين است كه ايشان هم به عنوان يك زن، سرآمد مبـارزات سياسـي در زمـان                   ) س(حضرت زهرا   

 محسن شهيد، فاطمه شهيده، علي زخم خورده، حسن مسـموم، حسـين           . پيامبر و بعد از فوت آن حضرت بودند       
 .سرجدا و زينب و كلثوم به اسارت رفته، همه و همه در اين خانه مي زيسته اند

 
  علم دوستي-7

 
نهج البالغه، صحيفه فاطميه، شـاگردپروري، آشـنايي بـا تفسـير قـرآن و تشـكيل كالسـهاي دينـي در خانـه                        

 .اميرالمؤمنين و حضرت زهرا نمونه هايي از توجه اين خاندان به علم دوستي است
 
 ب و رفت و آمد مالئكه و فرشتگان به خانه جذ-8

 
چـرا كـه   ...)) السالم عليكم يا اهل بيت النبوه و موضع الرساله و مختلف المالئكه : ((در زيارت جامعه آمده است    

 .اين قطعه بهشتي در زمين، محل رفت و آمد مالئكه اي همچون جبرئيل، ميكائيل و اسرافيل بوده است
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 ي همه اعضا به يكديگر عشق و فاطمه و مهربان-9

 
  مهمان دوستي، ضيافت در خانه و رسيدگي به احوال خويشاوندان-10

 
 :اميرالمؤمنين مي فرمايند 

 
انسان هر مقدار كه ثروتمند باشد باز ار خويشاوندان خود بي نياز نيست كه از او با زبان و دست دفاع                     ! اي مردم 

از او حمايت مي كنند و اضطراب و ناراحتي او را مي زداينـد          كنند، خويشان انسان بزرگترين گروهي هستند كه        
 .و در هنگام مصيبتها نسبت به او پرعاطفه ترين مردم مي باشند

 
نمي رسيد، تأسف مي خورد و   مي ناليد و گاه مي             ) ع(اگر بيش از شش روز مي گذشت و ميهماني براي علي            

 :فرمود
 
بازدارد، تنها يك دست را از آنها گرفته اما دستهاي فراوانـي را             آن كس كه  دست دهنده خود را از بستگانش           ((

 .))از خويش دور كرده است
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  ::همسرداري در خانه علي عليه السالم:: 

 
، عنـوان همسـرداري     ) ع(از آنجا كه همسرداري امري است دو جا نبه، در اين بخش به جاي همسرداري علي                 

و فاطمـه زهـرا   ) ع(رديد لذا به چند اصل از اصول حاكم در همسرداري خانـه علـي     انتخاب گ ) ع(در خانه علي    
 :اشاره مي گردد) س(

 
 : پرهيز از خواسته هاي مادي و تالش در جهت جلب رضايت همسر-1

 
 آيا غذايي داري تا از گرسنگي بيرون آيم؟!  فاطمه جان-
 
شما و فرزندانم حسن و حسين دادم و خود از غذاي  دو روز است كه در منزل غذاي كافي نداريم آنچه بود به -

 .اندك موجود استفاده نكرديم
 
 چرا به من اطالع ندادي تا به دنبال تهيه غذا بروم؟!  فاطمه جان -
 

 :حضرت زهراي اطهر، نگاه نجيبش را بر زمين انداخت و فرمود
 

 اني ال ستحيي من الهران اكلف نفسك ما ال تقدر عليه! يا ابا الحسن 
 

 .من از خدايم شرم دارم كه از تو چيزي درخواست نمايم كه مقدورت نباشد! اي اباالحسن
 

و اينگونه خانه علي و زهرا، كانون مودت و محبت و رحمت مي شود، و عليرغم وجود همه مشكالت و سختيها 
عتـراف خـود   بيش از هر خانه ديگر وجـود داشـت، بـه ا       ) س(و زهرا   ) ع(و مصائب كه در زندگي مشترك علي        

 :اميرالمؤمنان نگاه به چهره همسر كردن باعث زدوده شدن هرگونه غم و اندوه مي گردد
 
را تا آن هنگام كه خداوند او را به سوي خود برد، خشمگين و مجبور به كـاري                  ) س(سوگند به خدا، من زهرا      ((

نگـاه  ) س(گاه به چهـره زهـرا       من هر   ... ننمودم، او نيز مرا خشمگين نكرد و هيچگاه موجب ناخشنوديمن نشد          
 ...))مي كردم هرگونه غم و اندوه از من برطرف مي شد

 
آري اين خانه، خانه اي است كه از مظاهر رفاه مادي در آن هيچ يافت نمي كني و ليكن همجواري با همسر و                       

 .شريك زندگي را مايه آرامش مي يابي
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 : تقسيم كار در خانه-2

 
 . خانواده تعيين حدود مسؤوليت افراد در خانواده استيكي از عوامل شادابي و تكامل

 
خميـر كـردن    : كارهاي آنان را به اين شكل تقسيم نمود       ) س(و زهرا   ) ع(رسول خدا در اولين شب ازدواج علي        

باشد و كارهاي بيرون منزل از قبيل جمع       ) س(آرد و پختن نان و تميز كردن و جارو زدن خانه به عهده فاطمه               
 .انجام دهد) ع(مواد غذايي را علي آوري هيزم و 

 
 :فرمود) س(پس از آن بود كه  حضرت زهرا 

 
مـرا از انجـام   ) ص(جز خدا كسي نمي داند كه از اين تقسيم كار تا چه اندازه خوشحال شدم، زيرا رسـول خـدا                    

 . بازداشت كارهايي كه مربوط به مردان است،
 
 : فرمان پذيري و رعايت حق مديريت شوهر در خانه-3

 
 البيت بيتك و المره زوجتك إفعل ما تشاء

 .خانه، خانه توست و من همسر تو هستم، هر آنچه مي خواهي انجام بده! علي جان
 

بـراي ورود عمـر و ابـوبكر بـه خانـه و پـس از                ) عليه السالم (اين پاسخ زهراي اطهر در جواب درخواست علي         
 .است) س (ماجراي به آتش كشيدن در منزل و مصدوم شدن حضرت زهرا

 
  آرايش و زينت براي همسر-4

 
و ) ع(رسيدگي به وضع ظاهري به خاطر همسر از اصول زندگي يك زن و مرد مسلمان است و در زندگي علي                     

) س(نقل است پيامبر براي شب عروسي حضرت زهرا         . نيز اين اصل خود ر به خوبي نشان مي دهد         ) س(زهرا  
 .نيز در داخل خانه دائماً معطر بودند) س(زهرا دستور داد عطرهايي خوشبو تهيه كنند و 

 
  ياري رساندن به همسر-5

 
 .زخم شده است يا رسول اهللا هر دو دستم به علت آرد كردن گندم با آسياي دستي ورم كرده،
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 .ديشب را تا صبح به آرد كردن گندم مشغول بودم و علي نيز فرزندانم حسن وحسين را نگهداري مي كرد
 

را در تحمل مصائب و مشكالت كارهـاي خانـه يـاري            ) س(بود كه زهرا    ) ع(ي و دلجويي علي     و همين همراه  
از جهاد و جبهه    ) ع(در آن سو هم هنگامي كه علي        . كرده و حتي تحمل زخم دست را هم بر او آسان مي كرد            

ام در تمـ  . استقبال گرمي از او مـي كـرد، شمشـير او را گرفتـه و مـي شسـت                  ) س(جنگ برمي گشت، فاطمه     
او را همراهي مي كرد و نسبت به مسائل او و جامعه حساسيت نشان مي داد و به اين شكل ) ع(فعاليتهاي علي 

با همراهي ، همفكري و رغبتي كه در خود نشان مي داد خستگيها و مرارتهاي بيرون را از جسـم و روح او دور                        
 .مي كرد

 
  حاكميت روح عاطفي و نگاههاي محبت آميز در خانه-6

 
يرين ترين اوقات زندگي ، لحظاتي است كه انسان چشم به معشوق خود مي دوزد و او را مي نگرد و عاشقانه  ش

 .با او صحبت مي كند و نهايت عشق و عاطفه خود را در كالم و نگاه ابراز مي دارد
 

 .پر است از اين لحظات عاشقانه و شيرين) س(و زهرا ) ع(زندگاني علي 
 

 .))دائماً به او مي نگريستم و از دلم غم و اندوهها برطرف مي شد       ((:    مي گويد) ع(علي 
 

 :خطاب به همسرش مي گويد) س(و فاطمه 
 

چه در خير . يا اباالحسن همواره با تو خواهم بود! جان و روح من سپر بالي جان تو ! جانم فداي تو ! علي جان   
 . شوي، همواره با تو خواهم بودو نيكي به سر ببري، چه در سختي ها و بالها گرفتار

 
 .شد) ع(و چه نيكو كالم خود را به اثبات رسانيد و جان خويش را در طبق اخالص نهاد و فدايي علي 

 
  اهميت دادن به تفريح، مزاح و شادي در روابط-7

 
ت و هـزاران     انديشـه، شـجاع      زهد، ايثار، انفاق، جهاد، سياسـت،       اگر چه خانه علي و زهرا، كانون ساده زيستي،        

و لـيكن     !فضيلت ديگر بود و اگر چه آنها مظلوم ترين انسانهاي عالم هستند و عمري پررنج و مصيبت داشـتند                    
هم انسانند ) س(و زهرا ) ع(چرا كه علي . زندگي آنان خالي از لحظات شيرين و دلپسند تفريح و شادي هم نبود
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جا كه علي و زهار در باالترين مراتب انسـانيت قـرار دارنـد،              اما از آن    و انسان هم به شادي و تفريح احتياج دارد،        
 .تفريح و شاديشان هم متناسب با روح متكاملشان و به دور از هر گونه، افراط و تفريط است

 
 :مروري بر چند نمونه زيبا از زندگي سراسر زيباي اين بزرگواران مؤيد مطالب فوق است 

 
 زنند و سرودهاي شاد مي خوانند، امـا فضـاي مجلـس خـالي از                 در شب عروسي شان، اگر چه زنان دف مي         -

 .تكبير و سرودهاي معنوي هم نيست
 
با فرزندش حسين مشـغول بـازي       ) ع(را مشاهده مي كنيم كه در حضور علي         ) س( در صحنه اي ديگر زهرا       -

 :كردن است و به او مي فرمايد 
 

 انت شبيها بأبي                     لست شبيها بعلي
 

 تو به پدر من پيامبر شبيهي و به پدرت علي شباهتي نداري
 

 .مي شود) ع(و اين موجب خنده و تبسم حضرت علي 
 
را مشاهده مي كنيم كه به اتفاق به صحرا رفته اند و به هنگام خوردن ) س(و زهرا ) ع( در جاي ديگري علي -

 .سند دارندخرما و در قالب گفتگو و مفاخره اي شنيدني، تفريحي شيرين و دلپ
 

پاسـخ مـي    ) س(و حضرت زهرا    . رسول خدا ، مرا بيشتر از تو دوست مي دارد         ! اي فاطمه   : مي فرمايد ) ع(علي  
تو را بيش از مـن دوسـت داشـته باشـند، در             ) ص(آيا مي شود پيامبر اكرم      ! از سخن تو تعجب مي كنم       : گويد

 .رش مي باشم و غير از من فرزندي نداردحاليكه من ميوه دل او و عضوي از پيكرش و شاخه اي از شاخسا
 

پيش دستي كرده و ) س(پس از آن به نزد پيامبر رفتند و صحبتشان را در حضور پيامبر ادامه دادند، ابتدا فاطمه          
 :عرض كرد

 
 :فرمود) ص(كدام يك از ما دو نفر نزد تو محبوب تريم، من يا علي؟ رسول خدا ! اي رسول خدا 

 
 ! علي از تو براي من عزيزتر است تو به من محبوب تري و

 

WWW.IRANMEET.COM

ramin.samad@yahoo.com

WWW.IRANMEET.COM


 38

 :و مفاخره اي شيرين و شنيدني ) س(است و زهرا ) ع(و پس از آن باز هم علي 
 

 آيا من به تو نگفتم كه فرزند فاطمه باتقوايم؟)   : ع(علي 
 

 من نيز دختر خديجه كبرايم)  : س(زهرا 
 

 من فخر كائناتم)  : ع(علي 
 

ه نزد خدا آنچنان گرامي شد كه گويي به فاصـله دو كمـان يـا نزديكتـر                  من دختر كسي هستم ك    )  : س(زهرا  
 .نسبت به پرودگارش قرار گرفت

 
 .خدمتگزارم جبرئيل است)  : ع(علي 

 
خطبه ام را در آسمان، راحيل خوانده است و خدمتگرارانم گروههاي فرشتگان يكي پس از ديگري )  : س(زهرا 

 .هستند
 

 .يع و بلند زاده شدممن در جايگاهي رف)  : ع(علي 
 

 ...من هم در مقام واال و بلند مرتبه به ازدواج و همسري تو در آمدم)  : س(زهرا 
 

 .شيعيان من از دانشم مي نگارند)  : ع(علي 
 

 .ظرف دانش شيعيان من نيز از درياي علمم لبريز مي شود)  : س(زهرا 
 

 .مشتق ساخته، او عالي است و من عليمن كسي هستم كه خداوند اسم مرا از اسم خود )  : ع(علي 
 

 .من نيز چنين ام، او فاطر است و من فاطمه)  : س(زهرا 
 

پر است از اين قطعات تاريخي و صحنه هاي زيبا و شنيدني كه نشانگر با               ) س(و زهرا   ) ع(و زندگي كوتاه علي     
 .نشاط و زيبا بودن زندگي ايشان است عليرغم تمام مشكالت و گرفتاريهاي آنان
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  ::تربيت فرزند در خانه علي عليه السالم:: 

 
در اين متن، برآنيم تـا  . است) ع( چگونگي تربيت فرزند يكي از وجوه درخشنده سيماي خانوادگي اميرالمؤمنين           

 .بيان كنيم) ع(برخي از اصول تربيت فرزند و حقوق آنان بر پدر و مادر را از ديدگاه اميرالمؤمنين 
 
  انتخاب نام نيكو-1

 
 براي آنان) قرباني گوسفند( گفتن اذان و اقامه در گوش فرزندان و انجام عقيقه -2

 
 :   بازي با فرزندان -3

 

 اشبه اباك يا حسن           واخلع عن الحق الرسن    ((
 ))    و ال توال ذاالحن و اعبد ا لها ذامنن                                                                                  

خدايي را بپرست كه صـاحب نعمتهـاي متعـدد اسـت و              !  مانند پدرت باش، ريسمان ظلم را از حق بركن          پسرم،
درهنگام ) س(اين قطعه، يكي از قطعات اشعاري است كه حضرت زهرا           . هيچگاه با صاحبان ظلم دوستي مكن     

را سرگرم مي نمود وهم حكمت به آنها مي آموخت، چرا           بدين شيوه هم آنها     . بازي با فرزندانش زمزمه مي كرد     
 :مي فرمايد) ع(كه خود اميرالمؤمنين 

 .))كسي كه كودكي دارد بايد در راه تربيت او خود را تا سرحد كودكي تنزل دهد((
 نقل است ابوطالب  . نيز در كودكي بازيهايي داشته اند كه يكي از آنها كشتي گرفتن است            ) ع(خود اميرالمؤمنين   

بر همه پيروز مي شد و اين ) ع(بين فرزندانش و پسر عموهايشان مسابقه كشتي برگزار مي كرد و هميشه علي      
مسـابقاتي  ) عليهماالسـالم (هـم بـين حسـن و حسـين          ) ع(در خانه خود علي     . باعث شادي ابوطالب مي گرديد    

ي پيامبر جهت افزايش ايـن      همچون كشتي، خطاطي و مسابقاتي در انجام كارهاي ديگر برگزار مي شد، و گاه             
 .شادي و نشاط حاصل از مسابقه، در جمع ايشان حاضر مي شدند و به تشويق طرفين مي پرداختند

 
  رعايت اصل بي طرفي، عدالت و مساوات بين فرزندان-4

 
يكي از حساسيتهاي كودكان جانبداري و توجه خاص پدر و مادر به يكي از فرزندان ديگر است كـه در روايـات          

 رعايت عدالت و مساوات بين فرزندان و محبت كردن، هديه دادن و توجـه نمـودن بـه خصـوص توجـه بـه            بر
 .حساسبت بيشتر دختران در اين مورد تأكيد شده است

 :در اين مورد توجه كنيد) س(به يك نمونه زيبا از دقت حضرت زهرا 
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هر كس خط او زيباتر     : موده، فرمودند را به مسابقه خطاطي تشويق ن     ) عليهماالسالم(حسن وحسين   ) ص(پيامبر  
ايشـان را   ) ص(اما رسول خدا    . هم هر كدام خط زيبايي نوشتند     ) ع(حسن و حسين    . است قدرت او بيشتر است    

نيـز  ) س(زهـرا   . به مادرشان هدايت فرمود تا اگر در قضاوت نگراني پيش آمد، با عاطفه مـادري جبـران شـود                  
 قضاوت نهايي را به تالش خوشان مربـوط سـازد لـذا گردنبنـد               .جهت رعايت اصل بي طرفي به فكرش رسيد       
 .هر كدام از شما دانه هاي بيشتري بگيرد قدرت او بيشتر است: خويش را پاره كرده بر سرآنها ريخت و فرمود

 
  داشتن برنامه جهت تمرين، تشويق و تربيت عبادي و ديني فرزندان-5

 
جهت شبهاي احياء فرزندان را در روز خوابانيد تـا كـامالً            ) س( به طور مثال نقل شده است كه حضرت زهرا           -

استراحت كنند و غذاي مناسب و كمتري هم به آنها مي داد تا با زمينه مطلوبتري از نظر جسـمي و روحـي در                        
ايشان با شيوه هاي ديگري كودكانش را در عباداتي مانند نماز، اعمال عبادي ماه              . شب زنده داري شركت كنند    

ركت در جلسات قرآن و شركت دادن آنها در امور خيري مثل كمك به مستمندان و دادن صدقه بـه                  رمضان، ش 
 .نيازمندان شركت مي داد كه نقش مؤثر تربيتي همراه كردن كودكان با خود هنگام انجام عبادات را مي رساند

 
  مكلف نمودن فرزندان به رعايت ادب و اخالق اسالمي-6

 
اختن و مكلف نمودن او به رعايت ادب و اخالق اسالمي ، بدين معني كه هر چند                 تأديب كودك يعني مالزم س    

كودك نسبت به حكمت آداب مزبور، درك و فهمي ندارد وليكن از باب تمرين و تمهيد، وي را به انجـام آنهـا                       
بـا  مكلف مي كنيم و مهم اين است كه كودك خود را در تكليف احساس كرده، بداند اگر تن به تكليف ندهـد                       

 :در اين باره مي فرمايد ) ع(علي . الزامهايي روبرو خواهد شد
 
 . ))آن كس كه ملكف به ادب شود ، بديهايش اندك مي گردد(( 
 

 سالگي رسيد او را به نماز و چنانچه تحمل گرفتن روزه را داشـت بـه                 6و در روايات داريم زماني كه كودك به         
 .انجام آن وادار نماييد

 
 صتهاي مختلف جهت انتقال تجربيات و نصايح استفاده از فر-7

 
نامـه  . از هر موقعيتي براي انتقال تجربياتشان اسـتفاده     مـي كردنـد                 ) س(و حضرت زهرا    ) ع(اميرالمؤمنين  

 .يكي از اين موارد است) ع(اميرالمؤمنين به امام حسن 
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ر مـورد عالقـه و اشـتياق، تحمـل      توصيه به مطالعه تاريخ، انتخـاب مسـي   معرفي شبهات و انحرافات اجتماعي، 
 تشـخيص دوسـت از        مصائب و مشكالت دنيا، پذيرش مسئوليت در حد توانايي ، برقراري نظم در امور زندگي،              
 .غير دوست و ارتباط گرم با خويشان و تكريم آنان از جمله رئوس برخي از اين نصايحند

 
تـي در آن مراعـات مـي گـردد محـل پـرورش              بديهي است خانه اي كه ظريفترين نكات تربيتي ، با چنين دق           

در پايان بد نيست متذكر شـويم كـه         . خواهد بود ) س(و زينب   ) ع(، امام حسين    ) ع(انسانهايي چون امام حسن     
اما از آن سو هم وظـايفي بـراي فرزنـد بـر               حقوق زيادي براي فرزندان قائل شده اند،      ) ع(اگر چه اميرالمؤمنين    

ينست كه فرزند، پدر و مادرش را در هر چيز مگر در نافرماني از خداونـد سـبحان                  شمرده اند كه مهمترين آنها ا     
 :اطاعت و پيروي كند 

 
 ))فحق الوالد علي الولد ان يطيعه في كل شيء اال في معصيه اهللا سبحانه (( 
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  ::)تعريف و اركان(اصالحات :: 

 
اسد و معايب موجود و يا بهبود و ارتقاء ، نسبت به وضعيت فعلـي                از نظر اسالم، هر گونه اقدم در جهت رفع مف         

در راستاي كسب رضايت الهي ، اصالحات ناميده مي شود و در يك بيان كوتاه اصالحات حركتي است تكاملي  
 .در جهت قرب الي اهللا

 
ان الهـي گرفتـه، تـا    هدف تمام اولياء و بندگان صالح خدا ايجاد اصالحات در فرد و جامعه بوده است، از پيـامبر     

و : كه هدف خويش را از به دست گيري حكومت، اصالحات معرفي كـرده، مـي فرمايـد                ) ع(اميرالمؤمنين علي   
لكن لنرد معالم من دينك و تظهر االحكام في بالدك و اين مسير ادامه مي يابد تا پـرچم اصـالحات نبـوي و                        

با دقت در سيره حكومتي . ساد و تباهي قرار گيردعلوي در دستان با كفايت مصلح كل و منجي بشريت از قيد ف
 : قابل تذكر است -نكاتي چند كه به عنوان اركان اصالحات محسوب مي گردد) ع(اميرمؤمنان علي 

 
 : مبناي اصالحات -1

 
. معموالً اصالحات در هر جامعه اي بايد بـر اسـاس مبـاني مـورد پـذيرش عمـومي آن جامعـه صـورت گيـرد                         

در يـك جامعـه     .  اصـالحات دينـي صـورت نمـي گيـرد           ر يك جامعه الئيك و غير ديني،      همچنانكه هيچگاه د  
و لذا مبناي اصـالحات در جامعـه اسـالمي از           . اسالمي نيز هيچگاه برخالف مباني ديني صورت نخواهد گرفت        

 :ديگاه اميرالمؤمنين سه ركن زير است 
 
 ))كتاب اهللا و سنه رسوله و اجتهاد رايي((
 
  اجتهاد حاكم اسالمي جامع الشرايط-3 سنت رسول اهللا   -2ا       قرآن كتاب خد-1
 
 : توازن در اصالحات -2

 
. چون ابعاد مختلف اصالحات در اجتماع به يكديگر وابسته انـد          : آغاز همزمان اصالحات در ابعاد مختلف       : الف  

در ايجاد اصالحات . ن آغاز نمودپس از دستيابي به حكومت، بسياري از ابعاد اصالحا را بطور همزما) ع(لذا علي 
بطوريكه همه مردم از سياه و سفيد، عرب و عجـم،           . عدالت و مساوات را سرلوحه كار خويش قرار داد          اقتصادي،

در همان روزهاي نخسـتين در انجـام        . غالم و ارباب، همه و همه بطور مساوي از بيت المال بهره مند گرديدند             
 و واليان ناشايست پرداخـت و بجـاي ايشـان از افـراد كارآمـد و شايسـته                   اصالحات اداري، به عزل استانداران    

 .استفاده نمود و در ابعاد ديگر اصالحات نيز همين گونه عمل نمود
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وجود يك مركز مقتدر و انديشمند جهت نظـارت و كنتـرل سـرعت اصـالحات                :  كنترل سرعت اصالحات     -ب
ارضايتي عمومي و كنـدي آن سـبب يـأس مـردم            امري ضروري است تا خداي نكرده تندي اصالحات سبب ن         

هـر چنـد از     . اميرمؤمنان به عنوان رأس حرم حكومت اسالمي، كنترل اصالحات را خود بر عهده داشت             . نگردد
 .نظرات اطرافيان و افراد معتمد استفاده مي نمود

 
ن و گروههـاي    محور اصالحات عموم ملتندنـه اطرافيـان مسـئولين، ثروتمنـدا          :  مخاطبان اصلي اصالحات     -ج

مصالح عمومي را تأمين كند هر چند با منافع برخي گروههـا و اشـخاص                 سياسي، لذا بايد برنامه هاي اصالحي،     
بايد محبوبترين كارها نـزد تـو       :      ((در نامه نهج البالغه خطاب به مالك مي فرمايند          ) ع(علي  . در تضاد باشد  

 .))ه مردم را در پي داشته باشدكارهايي باشد كه با عدالت دمسازتر و خشنودي عام
 

سپس حضرت در ادامه اشاره مي كنند كه خواص به موقع خطر و سـختي حـاكم را تنهـا مـي گذارنـد امـا آن                      
گروهي كه مشكالت و سختيها را در هنگام تنگنا و جنگ تحمل مي كنند عامه مردمند، لذا بايد توجـه تـو بـه         

 .ايشان بيشتر باشد
 
 : جامع بودن اصالحات -3

 
 :به مالك اشتر دستور مي دهند كه ) ع(علي 

 
به همراه دانشمندان و برجستگان جامعه به بحث و گفتگو در مورد آنچه مي تواند سرزمينهاي اسالمي اصـالح                   

 .كند، بپرداز
 

 - كـه نظـرات مختلـف در آن لحـاظ گرديـده     -تا در اثر اين تبادل انديشه ها و انتقال تجارب يك برنامه جامع        
 .ددتدوين گر

 
 : آگاه كردن مردم از اصالحات -4

 
در اولين سخنراني خود بعد از بيعت همگاني مردم با ايشان ، برخي از ابعاد اصالحات را براي                  ) ع(حضرت علي   

مردم روشن مي كنند تا جامعه اي كه نزديك به دو دهه از اختالف طبقاتي ، فساد، تبعيض ، كسـب ثروتهـاي                       
رنج مي برد با استشـمام عـدالت        ) ص(دن از سنت و روش رسول گرامي اسالم         نامشروع و در يك كالم دور ش      

 .علوي روحي تازه بگيرد و او را در اجراي اين برنامه ها ياري دهد
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 : اجراي بي قيد و شرط به برنامه هاي اصالحات -5

 
لـذا  . ا تهديد خواهد كـرد    هر برنامه و قانون مفيدي كه بخواهد در اجتماع به اجرا در آيد ، قطعاً منافع عده اي ر                  

اگر مجريان اصالحات بخواهند بر اساس منافع افراد و يا تهديد و تطميع ايشان از اجراي برنامه عقـب نشـيني                     
 . كنند، هيچ نقشي از اصالحات بر پيكره اجتماع بسته نخواهد شد

 
ه اصالحات را بـراي     به همه حكومت مداران آموخت كه او حكومت را براي اصالحات مي خواهد ن             ) ع(علي  [[ 

 . ]]حكومت
 

عدم سپردن مسئوليت به طلحه و زبير ، تقسيم بالسويه بيت المال و عزل معاويه كه دو جنگ جمل و صفين را                 
 .بر او تحميل نمود، دليل بر اين مدعاست

 
 : رشد و اعتالي فكري و روحي مردم -6

 
 بهترين نحو ممكن محقق گشت، اما آنچه كـه  تمام اركان قبلي اصالحات به) ع(در حكومت كوتاه اميرمؤمنان  

 عدم همراهي و دل سپردن مردم به دسـتورات  و اوامـر او      در اجراي اصالحاتش تنها بماند،    ) ع(باعث شد علي    
بيعت كرده بودند، ) ع(مردمي كه بخاطر برقراري عدالت و مساوات و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض با علي . بود

را ) ع(شتن تحليل از مسائل، فريب عده اي از زراندوزان و قدرت طلبـان را خـورده، علـي                   سرانجام به علت ندا   
 .مظلومانه تنها گذاشتند
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  ::اصالحات اداري:: 

 
 :نخستين گام در تحقق اصالحات در يك جامعه است چرا كه   اصالحات اداري ،

 
  اال باستقامه الرعيهفليست تصلح الرعيه اال بصالح الواله و ال تصلح الواله

 
مردم اصالح نمي گردند مگر با شايسته شدن زمامداران و زمامداران شايسته نمي گردنـد مگـر بـا درسـتگاري                     

 .مردم
 

 :با نگاهي گذرا به حكومت عدل علوي در اين بخش به مراحل ذيل بر مي خوريم 
 
  شايسته ساالري-1
 

 ] :دولتمردان[ مالك گزينش مديران ارشد -الف
 
از اين رو صـالح، اعتـدال و عظمـت حكومـت بـا              . االترين مقام تنظيم كننده برنامه هاي دولت، وزرا، هستند        ب

اين افراد عالوه بر صفاتي كه بقيه       ) ع(از نظر امير مؤمنان علي      . درستگاري و صالح ايشان ارتباط مستقيم دارد      
 :كارگزاران دولتي دارند بايد داراي صفات ديگري نيز باشند 

 
 :مكار دولتهاي ستمگر قبلي نباشند  ه-
 

 إن شر وزرائك من كان لالشرار قبلك وزيرا
 

بدترين وزراي تو كساني هستند كه پيش از تو وزير و همكار زمامداران ظالم بوده اند و در گناهانشان شريك و                  
 يار
 

در حاليكه تو بهترين . تمگرانندپس نبايد كه اينان رازداران تو باشند، زيرا اينان همكاران گناهكاران و برادران س
بار گناهان    جانشين را در اختيار داري ، كساني كه از نظر فكر و نفوذ اجتماعي كمتر از آنان نيستند و در مقابل ،                     

 .آنها را بر دوش ندارند
 

 :برتري نيروهاي حزب الهي بر طاغوتي 
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بت بـه تـو بيشـتر، و انـس و الفتشـان بـا               اينان هزينه شان بر تو سبكتر، همكاريشان با تو بهتر، محبتشان نس           
 .بيگنگان كمتر است، بنابراين آنها را از نزديكان و رازداران خويش قرار ده

 
داراي نفـوذ   نيروهـاي متعهـد نيـز عـالوه بـر شـرايط خـوش فكـري،        ) ع(از ديدگام امـام عـادلي چـون علـي       

 از دشمنان و بيگانگان ، بايستي با ضـوابط   كارآمد، عاشق انجام وظيفه، دوستدار دولت اسالمي و بيزار          اجتماعي،
و معيارهاي ديگري نيز گزينش و هر يك به اندازه ظرفيت و تواناييشان  جذب و دفـع گردنـد تـا زمينـه رشـد             

 :نابجاي نااليقان و منزوي شدن افراد اليق فراهم نگردد 
 

ه آنچه خداوند براي اوليائش پس افرادي را كه در گفتن حق از همه صريحتر و در مساعدت و همراهي نسبت ب 
 .دوست نمي دارد كمتر به تو كمك مي كنند، مقدم دار خواه موافق ميل تو باشند يا نه

 
 كارمندي پيشرفت مي كند كه از صراحت و صداقت و پاكي بيشتري برخوردار باشد نه                 در حكومت عدل علوي،   

 است، زيرا وظيفه حـاكم جسـتجوي پاكـان و           آن كسي كه متملق ، چاپلوس و رياكار، متظاهر، و بله قربان گو            
 .نزديك شدن به راستگويان و صراحت پيشگان است

 
 : مالك گزينش كارمندان -ب
 

 نهج البالغه خطاب به مالك ضمن اشاره به حاكم شدن ضوابط بر روابط در گـزينش                 53در نامه   ) ع(امام علي   
 :كارمندان مي فرمايند

 
 ، آنها را با امتحان و آزمايش بكار گمار و از روي بخشش و نظر شخصي اي مالك در امور كارمندانت دقت كن

 .و با استبداد رأي انتخاب نكن، زيرا اين روش نوعي استبداد و خيانت است
 

 :و حضرت در ادامه ضوابط گزينش كارمندان را چنين بيان مي فرمايند 
 

 دم في االسالم المتقدمهو توخ منهم اهل التجربه والحيا، من اهل بيوتات الصالحه و الق
 
  داراي تجربه كاري در مسئوليت محوله -1
  حياء و عفت  -2
  اصالت خانوادگي       -3
  پيشگام در نهضت اسالمي-4
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 :در عزل و نصب كارمندان ) ع(عملكرد علي 
 
 خليفه سوم را    در اولين اقدامش در زمينه اصالحا ت اداري، آن استانداران         ) ع(علي  :  عزل كارگزاران نااليق     -1

بسياري از اطرافيان حضـرت     . كه فقط بر اساس روابط منصوب شده، داراي ضوابط ذكر شده نبودند، عزل نمود             
ازجمله ابن عباس از سر خير انديشي خواستند كه عزل معاويه را به تأخير بيندازند اما امام كه مـي دانسـت بـا                        

و داد را استحكام بخشيد بلكه ريشه هاي نوبنياد آن را سازش با ظلم و بيداد نمي توان پايه هاي حكومت عدل  
 .هم سست خواهد نمود، پيشنهاد ايشان را نپذيرفت

 
تمام تالش خويش را بكار گرفت تا بر اساس اصل مهـم            ) ع(اميرمؤمنان علي   :  انتخاب كارگزاران شايسته     -2

. افرادي چـون عمـار ياسـر   . رعايت اهليت يا شايسته ساالري، كارگزاران شايسته اي را براي انجام امور بگمارد    
افراد اليق و كارآمدي بوده، بلكـه از نظـر          كه نه تنها    ... مالك اشتر نخعي، محمدبن ابي بكر، كميل بن زياد و           

 .تقوي و صفات عاليه انساني سرآمد مردان روزگار خويش بودند
 
 : مشخص نمودن دقيق وظايف كارگزار -2
 

هرگاه فردي را جهت انجام مسئوليتي بر مي گزيد، طي فرماني وظـايف او را بطـور دقيـق مشـخص                     ) ع(علي  
. مور بيم مي داد و بدينوسيله امكان هر گونه بهانه جويي را سلب مي نمود              نموده از كوتاهي و خيانت در انجام ا       

 مـدارا بـا      عالوه بر وظايف اداري، رعايت تقوي، ترس از روز قيامت، عمل به احكام الهي،             ) ع(البته از نظر علي     
 انسـاني   مردم و مهرباني با ايشان، رفع نيازهاي محرومين و دهها نكتـه اخالقـي ديگـر از وظـايف اخالقـي و                     

 .كارگزاران حكومت اسالمي است
 
  واگذاري مسئويت بر اساس توانائي و دادن اختيارات بر اساس مسئوليت-3 
 

حتـي اسـتانداردهاي حضـرت      ) ع(چون معيار واگذاري مسئوليتها لياقت و توانايي است، لذا در حكومـت علـي               
امالً مورد ا عتماد بوده و از لحـاظ توانـايي           آن عده از يارا ن حضرت كه ك       . وظايف و اختيارات يكساني نداشتند    

هاي فكري و اجرائي در حد بااليي بودند، به سمت استانداري مناطق حساس و بزرگ منصوب گشته و حضرت 
تقريباً تمام اختيارات خويش را به عنوان ولي امر مسلمين در آن مناطق به ايشان تفويض مي نمود و لذا كليـه                      

افرادي چون  . ي ، قضائي، اقتصادي، ارتش و حتي بيان امور ديني، در اختيار ايشان بود             امور مربوط به نظام ادار    
قيس بن سعد، محمد بن ابي بكر و مالك اشتر در مصر، عثمان بن حنيف و ابن عباس در بصـره و خديجـه در            

حتـي  .  مند بودند  مابقي كارگزاران بر اساس امور محوله، از اختيارات كمتري بهره         . يمن چنين اختياراتي داشتند   
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جداگانـه از   ... گاهي براي كمك به استاندارد يك منطقه، قاضي ، فرمانده ارتش و مأمور جمع آوري ماليـات و                   
 .سوي حضرت نصب مي گرديد

 
  تأمين مالي و رفاهي كارمندان-4
 

امنـد و   مخاطب يك وجـه آن مـديران ارشـد نظ         . در قبال كارمندان دولتي، دو وجه دارد      ) ع(سياست مالي علي    
در تأمين حقوق كارمندان و تالش جهت بهبود وضعيت         ) ع(مخاطب وجه ديگر آن مابقي كارمندان دولت، امام         
 :معيشتي ايشان به مالك اشتر چنين دستور مي دهند

 
 ...))ثم اسبغ عليهم اال رزاق و ((
 

ويش تقويت مي كند وبه دنبال حقوق فراوان بده، زيرا اين كار، آنها را در اصالح  خ     ) كارمندان(سپس به ايشان    
به عالوه، چنانچـه از  . خيانت و رشوه نمي روند و از خيانت در اموالي كه در اختيار آنهاست    بي نياز مي سازد                     

دستور تو سرپيچي كردند و در امانت خيانت ورزيدند، حجت بر آنها تمام است و مـي تـواني متخلـف را تنبيـه                        
 .كني

 
ان اهللا فرض علي ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بضعفه الناس ((ل مديران ارشد نظام در قبا) ع(اما سياست علي  

يعني خداوند بر پيشوايان دادگر واجب گردانيده است كه زندگي خود را با طبقه              . است.)) كيال يتبيغ بالفقير فقره   
 . ضعيف تطبيق دهند كه رنج فقر ، مستمندان را ناراحت نكند

 
 يق بر عملكرد كارگزاران و اطرافيان ايشان نظارت مستمر و دق-5
 

نظام بازرسي و بازرسان ، چشم حكومت محسوب مي شوند و حكومتي كه نظـام بازرسـي صـحيح و مطمـئن                      
علـي  . نداشته باشد، همانند كوري است كه معايب را نمي بيند و در منجالب عيوب و مفاسد غوطه ور مي شود                   

 :در اينباره به مالك مي فرمايند ) ع(
 

زيرا بازرسي نهائي در كارشان آنـان       ! با فرستادن مأموران مخفي راستگو و با وفا، كارهاي آنان را زير نظر بگير               
 .را به رعايت امانت و نرمي با توده مردم وادار مي سازد

 
سپس حضرت در ادامه به او امر مي كنند كه مراقب اطرافيان و دوستان و آشنايانش باشد كه خداي نكـرده از                      
قدرت، سوء استفاده نكرده و در امانت خيانت نكنند و حتي نظام بازرسيش را مأمور كند كه مواظب ايشان بوده                    
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با توجه به حساسيت بخش بازرسي وعليرغم اينكه بفرموده حضرت بايـد از       . و هرگونه انحرافي را گزارش دهند     
 نكرده و به مالك فرمـان مـي دهنـد كـه چنـد               به اين حد اكتفا   ) ع(افراد راستگو و باوفا استفاده شود امام علي         

بازرس را مأمور رسيدگي به يك كارگزار قرار بده، تا در صورتيكه همگي آنها خيانت يا فسـاد را تأييـد كردنـد،                       
 .حجت برتو تمام شود و بتواني بدون درنگ او را مجازات كني

 
 : برخورد با كارگزار مختلف -6
 

گـزينش ،   (لذا تمام شرايط پيشـگيري      . ش ، سياست پيشگيري از جرم است      در برابر كارگزاران  ) ع(سياست علي   
حال اگر با تمام ايـن شـرايط كسـي         . را بكار مي گيرد   ...)  تأمين مالي، بازرسي دقيق و        مشخص كردن وظايف،  

 :تخلفي كرد، ديگر هيچ بهانه اي براي عدم برخورد با او وجود ندارد و لذا مي فرمايند 
 
فوراً او را احضار كن و زير تازيانه كيفر بگير و به مقدار خيانتي كه               )  كارگزار بر تو اثبات شد     هنگامي كه خيانت  (

 .كرده است تنبيه كن و رشوه هايي كه گرفته از او پس بگير
 

يعني همه  (و داغ خيانت بر پيشانيش بنه       ) او را از سمت قبلي عزل كن      (پس اين آدم را به كار مذلت نصب كن          
يعني در اجتماع متهم باشد تا ديگر كسي        . (و به گردنش عار تهمت بيفكن     )  عنوان خائن بشناسند   مردم او را به   

 .)به او ا عمتاد نكند
 

ابـن هرمـه يكـي از       . برخورد شديد امام با ابن هرمه خيانتكار مي تواند الگوي براي مسئولين كشـور مـا باشـد                 
) ع(شد هنگامي كه بازرسان خبر خيانت وي را به امام           او مرتكب خيانتي    . مأمورين مراقب بازار اهواز بوده است     

وقتي كـه نامـه ام بـه دسـتت رسـيد و             (حاكم اهوازنوشت   )) رفاعه((رسانيدند، فوراً نامه اي به اين مضمون به         
به خاطر حقوق مردم او را زنداني كـن و     . را از مسئوليت بازار عزل      مي كني           » ابن هرمه «خواندي بالفاصله   

ه را با خير كن تا اگر شكايتي دارند بگويند و مسأله را به همه كارمندان زيردستت گـزارش كـن تـا                       عليه او هم  
دراين كار نسبت به ابن هرمه كوتاهي نكني كه هم نزد خدا هالك خواهي شد و هم به بدترين              . نظر مرا بدانند  

 .تاهي نشود به خدا پناهت مي دهم كه در اين كار كو وجه تو را از كار بركنار مي كنم،
 
 .)همه زندانيان را براي تفريح به حياط زندان بياور غير از ابن هرمه، مگر اينكه از جانش بترسي! اي رفاعه ... 
 

هيچ وزير يا  استاندار يا مدير كل و حتـي             آيا اگر در حكومت اسالمي با كارمندان متخلف اينچنين برخورد شود،          
 كند يا رشوه بگيرد يا كاري كند؟ هرگز بلكه كار خود را بـه نحـو                 مأمور جزء به خود جرأت مي دهد كه خيانت        

 .احسن انجام خواهند داد و رضايت مردم را حاصل خواهند نمود
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  ::اصالحات فرهنگي:: 

 
 له أمر دنياه... ما بينه و بين الناس و من أصلح أمر آخرته أصلح ا... أصلح ا...  من أصلح بينه و بين ا

 
و هـر كـس   . د وخدا را اصالح كند، خداوند رابطه بين او و مردم را اصالح خواهـد كـرد   هر آنكس كه رابطه خو    

 .امور مربوط به آخرتش را پسنديده گرداند، خداوند كارهاي دنياي او را صالح خواهد بخشيد
 

اگر اصالحات فرهنگي در يك جامعـه       . مهمترين گام در يك برنامه جامع اصالحات ، اصالحات فرهنگي است          
بي شكل گرفت و فرهنگ و اعتقادات مردم متعالي شد، تمام ابعاد ديگـر اصـالحات بـه راحتـي محقـق                      به خو 

 .خواهد گشت
 

 : تعريف اصالحات فرهنگي 

 
بر زندگي فرد و اجتماع نيست، در حقيقـت         ) اسالم حقيقي (اصالحات فرهنگي چيزي جز حاكميت حقيقي دين        

 .است ″هوا محوري″بجاي  ″خدامحوري″هدف از اصالحات فرهنگي، حاكم كردن 
 

 :در اين زمينه مي پردازيم ) ع(در اينجا به دو اقدام اساسي امام 
 
 : مبارزه با انحرافات ديني -1

 
  نفي بدعتگرايي و مبارزه با جهل عمومي-
 

در هنگام تحويل گرفتن حكومت قرار داشت، انحرافـات دينـي و همـان              ) ع(مشكل مهمي كه در سر راه علي        
جداي از بدعتها، مشكل مهم ديگر      . ه اصحاب تحت بدعتگرايي، عثمان را به آن متهم كرده بودند          چيزي بود ك  

آن بود كه بسياري از مردم آگاهي درستي از دين نداشت و اقدامي در جهت ارائه آگاهيهـاي مـذهبي بـه آنـان               
 :نها درگير شد، مي پردازيمدر اينجا به ذكر برخي از نمونه هاي عيني تحريفات كه امام با آ. صورت نگرفته بود

 
خليفه دوم و سوم بر اين باور بودند كه آنان حق دارند تا در برخي ازامور برخالف قـرآن و سـنت پيـامبر اكـرم                          

اين افعال و اعمال خلفا به مرور زمان به عنوان يـك            . ، براي خود تشريح ويژه واحكام جديد وضع نمايند        ) ص(
از جمله ترك سهم ذوي القربـي و مؤلفـه قلـوبهم،            . مانان پذيرفته شد  توسط مسل   اصل شرعي غير قابل تخطي،    
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 كه خليفه دوم با پذيرفتن آنكه بدعت است مـي گفـت كـه بـدعت     -و يا بدعت برگزاري نماز تراويح  ... متعه و   
 .و حتي خلفاي قبل) ص( برخالف پيامبر -، كامل خواندن نماز توسط عثمان در منا-خوبي است

 
نداشـتند، در   ) ص(معيار دقيقي براي نقض حكم خـدا و يـا سـنت رسـول گرامـي اسـالم                   چون خلفا و صحابه     

بسياري مواقع دچار دوگانگي مي گشتند از جمله آنجا كه از خليفه دوم سؤال شد، آيا خليفه مسلمين حـق دارد                     
ن جانشـين انتخـاب نكـردن سـنت اسـت و جانشـي            : براي خود جانشيني انتخاب كند يا خير؟ او در پاسخ گفت          

اين پاسخ به اين علت بود كه او بخوبي به خـاطر داشـت              . يعني هر دو صحيح است    ! (انتخاب كردن هم سنت     
 بيان كرده بودند كه پيامبر براي خود جانشيني - برخالف واقع-او و دوستانش) ص(كه بعد از فوت پيامبر اكرم 

!) عمر را به جانشيني خود برگزيـد      ! ) ( اما خليفه اول برخالف سنت نبوي       ! معين نكرده است واين سنت است       
 :امام در    نامه اي به مالك فرمود 

 
 ) نهج البالغه53نامه (فان هذا الدين كان اسيرا في ايدي االشرار، يعمل فيه بالهوي و تطلب به الدنيا  

 
 .نداين دين در دست اشرار اسير بوده، در آن به هوس مي راندند و به نام دين ، دنيا را  مي خواند

 
 و برخورد با پديده قصه خواني) ص( لغو ممنوعيت بيان احاديث پيامبر گرامي اسالم - 
 
يكي از انحرافات مهمي كه بطور اصولي سبب ايجاد انحرافات زيادي در جامعـه اسـالمي شـد، منـع نقـل و          -

اهللا و در جهت تضعيف     كتابت حديث بود كه از زمان خليفه دوم آغاز گرديد و عمالً در ادامه كالم حسبنا كتاب                  
 در كنار جلوگيري از كتابـت حـديث، قصـه خوانـان كـه                از زمان خليفه دوم،   . سنت رسول اهللا انجام مي گرفت     

عموماً از علماي يهود و نصاري بودند، اجازه يافتند تا در مساجد براي مردم قصـص يهـودي را دربـاره انبيـاي                       
حجم زيادي از داستانهاي دروغين و احاديث سـاختگي وارد         پيشين و رهبانان مسيحي نقل كنند و بدين ترتيب          

 :در برابر سياست عدم كتابت حديث بر فراز منبر اعالم فرمود) ع(حضرت علي . كتب ديني گرديد
 

 .كساني كه مايل هستند تا علم را بنويسند، كاغذ و قلمي فراهم آورند
 
در كنـار رواج    ) ع(امام علـي    . كرد مي نوشت  وسايل نوشتن فراهم نمود و آنچه حضرت نقل مي           ″حارث اعور ″

كتابت حديث، با پديده قصه خواني برخورد كرده از قصه خواني به شدت نهي كرد و حتي زماني كـه امـام بـه                        
 .بصره آمد، تمام قصه خوانان را از مسجد بيرون نمود
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مي كوشيد تـا تمـامي      اصرار داشت كه حتي       ) ص(به هر روي امام آن چنان در اجراي دقيق سنت رسول خدا             
 :باشد، چنانچه خود نيز  مي فرمود) ص(حركات و سكناتش شبيه پيامبر اكرم 

 
 بهترين بنده خدا امام عادلي است كه در كار احياي سنت مي كوشد

 
 . همانطور كه شرورترين بندگان خدا را پيشواي ظالمي است كه سنت را از بين ببرد

 
 )164نهج البالغه خ (

 
احياي سنت نبوي و نشان دادن چهره حقيقي اسالم         ) ع( ساله علي    5فت مهمترين ثمره حكومت     شايد بتوان گ  

 .به مردم آن زمان و انسانهاي آينده است
 
  مبارزه با فساد اجتماعي-2 

 
رفاه گرايي شديد ، دنياگرايي و فزون خواهي كه به علت گسـترش زايـد               . مشكل ديگر امام فساد اجتماعي بود     

ير شدن سيل عظيم غنائم به سرزمينهاي اسالمي و فقدان رهبري آگـاه جهـت تربيـت مـداوم                   فتوحات و سراز  
مردم و استفاده درست از اين سرمايه ها رخ داده بود سبب تضعيف آرمانهاو ارزشهاي ديني در جامعـه گرديـده،               

 .به دين جز به صورت ظاهري بهاي چنداني داده نمي شد
 

م شد تا در طي خطبه هاي خود در اين باره مفصل صحبت كند و مـردم                 مصم) ع(در چنين شرايطي امام علي      
به همين قياس، او طي نامه هايي به كارگزاران خويش، آنان را از نشسـتن بـر سـر                   . را از دنياگرايي پرهيز دهد    

با توجه به اهميت بحث زهد و اعراض از         . سفره هاي رنگين كه در دورعثمان بسيار طبيعي شده بود، نهي نمود           
دنيا و اينكه در ميان موضوعات مطرح در كتاب نهج البالغه ، بيشترين حجم را به خود اختصـاص داده اسـت،                      

 :بطور مختصر به ابعاد اين موضوع مهم مي پردازيم 
 

 :تعريف زهد 
 
زهد يعني اعراض و بي ميلي در مقابل        . نقطه مقابل يكديگرند  «اگر بدون متعلق ذكر شوند      » رغبت«و  » زهد«

در نهج البالغه دو تعريف از زهد ارائه شده است، كه هر دو، معني فوق . كه عبارت است از كشش و ميلرغبت 
 :را مي رساند 
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 اي مردم زهد عبارت است از كوتاهي آرزو و سپاسگزاري هنگام نعمـت و پارسـايي نسـبت بـه نبايسـتنيها                       -1
 )79خطبه ) (معصيتها(

 
...)) لكيال تأسوا علي ما فاتكم و ال تفرحوا بمـا آتـاكم           : ((قال اهللا سبحانه    . الزهد بين الكلمتين من القرآن     (( -2
 )439حكمت (

 
از ) از ماديـات دنيـا    (براي اينكه متأسف نشـويد بـر آنچـه          : (( زهد در دو جمله قرآن خالصه شده است         : يعني  

خـورد و بـراي آينـده    هر كس بر گذشـته انـدوه ن  )) دست مي دهيد و شاد نكرديد بر آنچه خدا به شما مي دهد       
 .شادمان نشود بر هر دو جانب زهد دست يافته است

 
 : فلسفه زهد 

 
انسان زاهد آنچه دارد به نيازمندان مي بخشد زيرا قلب حساس و درد آشناي او آنگـاه بـه نعمتهـاي                     :  ايثار   -1

 .جهان دست مي يازد كه انسان نيازمندي نباشد
 

نيـز مـنعكس    )) دهـر ((كه در آيـات پرشـكوه سـوره           دان علي و زهرا بود،    رسم جاري خان  )) الجار ثم الدار  ((شعار  
 .گرديده است

 
برخوردار و محروم، در درجه اول كوشش مرد خدا اين است           : آنجا كه اجتماع به دو نيم مي شود       :  همدردي   -2

زد و ايـن    وضع موجود مبني بر پرخوري ظالم و گرسنگي مظلوم را دگرگـون سـا             ) ع(كه به تعبير اميرالمؤمنين     
در درجه دوم با ايثار و تقسيم آنچه در اختيار دارد به ترميم وضع نابسامان مستمندان . پيمان خدا با دانايان است

 راه برخوردار كردن و رفع نيازمنديهاي ايشان مسدود است، با همـدردي و               مي پردازد اما همينكه مي بيند عمالً      
 .خمهاي دل آنها مرهم مي گذاردهم سطحي و شركت عملي در غم مستمندان، بر ز

 
خداوند بر پيشوايان دادگـر     : در دوره خالفت بيش از هر وقت ديگر زاهدانه زندگي مي كرد، مي فرمود             ) ع(علي  

 .فرض كرده است كه زندگي خويش را با طبقه ضعيف تطبيق دهند كه رنج فقر ، مستمندان را ناراحت نكند
 
ميل به تصاحب، تملك و بهره مندي از اشيا دارد ولي آنجا كه مـي بينـد                 انسان بالفطره   :  آزادگي و آزادگي     -3

اشيا به همان نسبت كه در بيرون او را مقتدر مي سازند، در درون ضـعيف و زبـونش كـرده و مملـوك و بـرده                           
اسـت، دلبسـتگي نداشـتن    )) زهـد ((خويش ساخته است، در مقابل اين بردگي طغيان مي كند و نام اين طغيان               
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 اما شرط كافي نيست، عادت به حداقل برداشت از نعمتها و پرهيز از عادت به برداشت                  م آزادگي است،  شرط الز 
 .زياد، شرط ديگر آزادگي است

 
 : در اين باره مي فرمايد 158حضرت در خطبه 

 
ه مـي  دنيا گذرگاه است نه قرارگاه و مردم در اين معبر و گذرگاه دو دسته اند برخي خود را  مي فروشـند و بـرد          

 .سازند و خويشتن را تباه مي كنند و برخي برعكس خويشتن را  مي خرند و آزاد مي سازند
 
اگر كسي بويي از معنويت برده باشد مي داند كه انسان از قيد هواپرستي آزاد نگـردد و تـا طفـل                      :  معنويت   -4

د و نمو احساسـات پـاك و        جان از پستان طبيعت گرفته نشود و بصورت وسيله در نيايد ، سرزمين دل براي رش               
 .انديشه هاي تابناك و عواطف ملكوتي آماده نمي گردد

 
 :تضاد دنيا و آخرت 

 
مسأله تضاد دنيا و آخرت و اينكه نزديكي به يكي مسبب دوري از ديگري مي شود، همه مربوط به جهان دل و 

ما جعـل اهللا لرجـل مـن        . ((استضمير انسان و دلبستگيها و عشقهاست، چرا كه خداوند به انسان دو دل نداده               
درباره جامه  ) ع(با يك دل بيش از يك معشوق نمي توان برگزيد، اين است كه وقتي از علي                 )) قلبين في جوفه  

 :اش كه كهنه و مندرس بود سؤال كردند فرمود 
 

 را بـه    همانا دنيا و آخرت دو دشمن مشخص و دو راه مختلفند، هركس دنيا را دوست بدارد و رشته تسلط دنيـا                    
 .گردن خود بيندازد تبعاً آخرت را و آنچه مربوط به آخرت است دشمن  مي دارد

 
 ]]زهد عبارت است از برداشت كم براي بازدهي زياد[[
 

آري آنان كه از مواهب دنيوي كمتر استفاده مي كنند، نه تنها در پيمودن مدارج عاليه انساني سريعتر پيش مي                    
سماني نيز افراد مقاومتر و پايدارتري هستند چرا كـه پرهيـز از غـرق شـدن در                  روند بلكه حتي در فعاليتهاي ج     

 .ماديات، گوهر فكر و اراده آدمي را جال مي بخشد
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  ::اصالحات اقتصادي:: 

 
 :در زمينه اصالحات اقتصادي به شرح ذيل است ) ع( برخي از مهمترين برنامه هاي علي 

 
 : فقرزدايي و عدالت اجتماعي -1
 

آزاد كردن انسان از همه بندها و تنها بسته كمند حق ساختنش، چگونه ميتوان سـخن                . م دين آزادي است   اسال
آنگاه كه بر مصـدر حكومـت قـرار گرفـت مبـارزه اي       ) ع(علي  . از آزادي انسان گفت در حاليكه اسير فقر است        

وزه حكومتي خود تا اندازه اي      بنيادي عليه فقر سازمان داد و عليرغم همه مشكالت و موانع، موفق گرديد در ح              
 :به آرمان فقرزدايي و عدالت اجتماعي دست يابد، چنانچه خود مي فرمايد 

 
 . كسي در كوفه نيست كه در رفاه بسر نبرد

 
 ص  -40 ج   -بحاراالنوار. (حتي پايين ترين افراد نان گندم مي خورند و سر پناه دارند و از آب فرات مي آشامند                 

327( 
 

 :عليه فقر را ميتوان از سه زاويه مورد بحث قرار داد  مبارزه امام 
 

 : همدردي مسئولين با فقرا -الف
 

با فقرا مـي پردازنـد و معتقدنـد         از يك طرف امام از خود و كارگزارن خود شروع كرده ، به مواسات و همدردي                 
 :كه
 

ر نهند تا رنج فقيـر تنگدسـت را         خداي تعالي بر پيشوايان حق واجب فرموده است كه خود را با مردم ناتوان براب              
 .پريشان و نگران نسازد همچنين ثروتمندان بوسيله ثروتشان سركشي و طغيان ننمايند

 
 : برخورد با انگلهاي اقتصادي - ب
 

از طرف ديگر از جايگاه حكومتي مبارزه اي سخت عليه زالو صفتاني كه با مكيدن خون مردم متورم شـده انـد                      
 .آغاز مي نمايد
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 :در حديث زيبايي در مورد كاهش فاصله طبقاتي و تعيين حد فقر چنين مي فرمايند ) ع(ادق امام ص
 

خداوند در اموال ثروتمندان نگريست، آنگاه به فقرا نظر كرد، پس در اموال ثروتمندان آنقـدر بـراي مسـتمندان                    
تا جايي كه بخورد و بياشـامد و        قرار داد كه زندگي ايشان به رفاه باشد و اگر به آن حد نرسد بايد افزايش دهند                  

 . بپوشد و ازدواج كند و صدقه دهد و به حج برود
 

از اين كالم روشن است كه تا كسي به اين حد از امنيت اقتصادي و رفاه  نرسد، فقير محسوب مي شود و بايد                        
فقير و نيازمند، تالش كرد تا با زدن ريشه هاي اجتماعي، زمينه شكوفايي عدالت اجتماعي فراهم گردد و انسان 

 .آسوده از دغدغه گذران معاش در بستر آسايش مادي به سوي كمال حقيقي سير كند
 

 :برخي از اساسي ترين اقدامات حضرت در جهت ريشه كن كردن فساد اقتصادي به شرح ذيل  مي باشد 
 
  بازگرداندن ثروتهاي بادآورده و نامشروع-1
 

در هر كجا بيابم به صاحبان اصلي آن بـاز مـي گـردانم، گرچـه بـا آن                   به خدا سوگند، بيت المال تاراج شده را         
ازدواج كرده يا كنيزاني خريده باشند، زيرا در عدالت گشايش براي عموم است و آنكس كه عدالت بـر او گـران                     

 )15 خ -نهج البالغه. (آيد، تحمل ستم براي  او سخت تر است
 
  جلوگيري از سوء استفاده اطرافيان مسئولين-2
 

. همانا زمامداران را خواص و نزديكاني است كه خودخواه و چپاولگرند و در معامالت انصـاف ندارنـد                   !اي مالك   
ريشه ستمكاريشان را با بريدن اسباب آن بخشكان و به هيچكدام از ايشان زمين واگذار مكـن و بگونـه اي بـا             

 )53 نامه -نهج البالغه. (زيان رساندايشان رفتار كن كه قراردادي به سودشان منعقد نگردد كه به مردم 
 
  مبارزه با احتكار و گرانفروشي-3
 

اين را هم بدان كه در ميان بازرگانان ، كساني هم هسـتند كـه تنـگ نظـر و بدمعاملـه و بخيلنـد و        ! اي مالك 
 مـي   احتكار كننده اند كه تنها با زورگويي به سود خود مي انديشند و كاال را به هـر قيمتـي كـه مـي خواهنـد                         

پـس از   . فروشند كه اين سودجويي و گرانفروشي برا ي همه افراد جامعه زيانبار و عيب بزرگي بر زمامدار است                 
بايد خريد و فروش به سادگي و با مـوازين          . از آن جلوگيري مي كرد    ) ص(احتكار جلوگيري كن كه رسول خدا       

WWW.IRANMEET.COM

ramin.samad@yahoo.com

WWW.IRANMEET.COM


 57

ي كه پس از منع تو احتكار كند او را كيفر ده كس. عدالت باشد، با نرخهايي كه بر فروشنده و خريدار زياني نرسد
 .تا عبرت ديگران باشد اما در كيفر او اسراف مكن

 
 : توجه به محرومان در تعيين بودجه هاي اقتصادي -ج
 

 اهللا في الطبقه السفلي من الذين ال حيله لهم اهللا ،
 .هيچ چاره اي نيستدر خصوص طبقه پايين جامعه، آن كساني كه دردشان را  خداي را، خداي را ،

 
 :جهت رفع مشكالت محرومان جامعه به مالك اشتر چنين توصيه مي نمايند ) ع( امير مؤمنان علي 

 
هرگز مباد، كه سرمستي رياست، تـو را از آنـان بـازدارد و گمـان     ...  از بيت المال سهمي براي ايشان قرار بده   -

 كني به كارهاي مهمتري اشتغال داري؟ 
اني از اين قشر را بيشتر پرس و جو ن كه چندان كوچك و بي شمارند كه به چشم نمي آيند و  بويژه امور كس-

 .نمي توانند به تو دست يابند
 برخي از افراد مورد اعتماد، خداترس و متواضعت را آزاد بگذار تا گزارش امور ايشان را نزد تو بياورند و سپس                      -

 .ار با خدايت عذرت پذيرفته باشددر موردشان بگونه اي اقدام كن كه در روز ديد
 
 : مساوات -3 
 

 بر خالف خلفاي قبلي كه تقسيم بيت المال را بر اساس سوابق اسـالمي               -امام در همان سخنراني نخست خود     
 با اشاره به آنكه او تنها به كتاب خدا و سيره رسول خدا عمل خواهد كرد، بـه                   -و تركيب قبائلي قرار داده بودند     

 اشاره كرده، فضل مهاجر و انصار را بر ديگران، برتري معنوي خواند كه نزد خدا محفوظ بوده سياست مالي خود
امروز نيز يكي از مشكالت     . و پاداش آن به نزد خداست، اما در تقسيم بيت المال كسي بر ديگري برتري ندارد               

زاياي يكسان براي افراد    برخورداري از حقوق و م    . مهم اقتصادي ما ، رعايت اصل مهم عدالت و مساوات است            
هم رتبه، برخورداري از شرايط يكسان جهت فعاليتهاي اقتصادي و گرفتن امكا نات عمومي بـراي همـه افـراد                    

 .جامعه و دهها مرود ديگر مي تواند از مصاديق عدالت و مساوات اقتصادي باشد
 
 : ريشه يابي علل تنگناهاي اقتصادي -4
 

م بررسي عوامل ركود اقتصادي فقط به مسائل مادي توجه دارند، اما در يك              كارشناسان اقتصادي معموالً هنگا   
 .نظام الهي به مسائل معنوي و غير مادي نيز جهت ايجاد رونق و شكوفايي اقتصاد توجه مي شود
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آري هنگامي كه بندگان خدا كارنامه اي زشت ارائه دهند خداوند به كاهش ميوه ها و دريغ داشتن بركتهـا و                     (( 

آري، چنـين اسـت كـه       . ستن درهاي خزائن خيرات، مبتالشان مي كند تا شايد كه توبه كـاري توبـه كنـد                فروب
 .))خداوند استغفار را سببي ساخته است براي روزي رساني و گسترش رحمت

 
 : امنيت اقتصادي -5
 

. نخواهـد بـود   در برنامه ريزيهاي اقتصادي، امنيت عامل مهمي است كه بدون آن توسعه اقتصادي امكان پذير                
مهمترين عامل در ايجاد امنيت اقتصادي، شيوه برخورد دولت با تجار، كسبه، توليد كنندگان و كارگران و برنامه 

 .ريزيهاي دولتي در جهت امنيت شغلي آنان است
 
 هرگز مبادا كسي را از مايحتاجش باز داريد و از رسيدن به خواسته اش بي بهره نماييد، هرگز مبـادا بـه مـال                       ((

 دسـت بيازيـد، مگـر       -)متعهد به قوانين كشور   ( از مسلمانان نمازگزار تا اقليتهاي در گرو پيمان          -احدي از مردم  
 .))آنكه اسب و جنگ افزاري بيابيد كه در تجاوز به مسلمانان به كار گرفته شده

 
 : اصالح نظام مالياتي -6
 

 :مالياتي اشاره مي فرمايند نهج البالغه به نكات مهمي جهت اصالح نظام 53امام در نامه 
 

 . ماليات را بگونه اي تنظيم كن كه به صالح ماليات دهندگان باشد-الف
 
امور ديگر اقشار جامعه اصالح نخواهد شد، زيرا همـه             تا نظام مالياتي و امور ماليات دهندگان اصالح نشود،         -ب

 .مردم نان خور ماليات و ماليات دهندگانند
 
 .شور باشد نه جمع آوري ماليات، چرا كه ماليات جز با آباداني فراهم نمي گردد بايد هدف آباداني ك-ج
 
 .شكايت كردند، به ايشان تخفيف بده تا امورشان سامان گيرد...  اگر مردم از سنگيني ماليات، خشكسالي و -د
 
 عـدالت ميـان      هرگز تخفيف دادن در ماليات تو را نگران نسازد، زيرا اين سبب آباداني شـهرها، گسـترش                 -هـ

و اگر در آينده كاري پـيش آيـد و بـر عهـده مـرم بگـذاري بـا                    ... مردم و تعريف و ستايش مردم ازتو مي گردد        
 .شادماني خواهند پذيرفت
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  اهميت به تجارت و صنعت-7
 
ازمن نسبت به تجار و صاحبان صنعت قبول وصيت كن و خوبي به آنان را به زيردستان خويش توصيه كـن،                     ((

نهـج  .)) نبايد غافل باشي چرا كه تجار و صنعتگران از سبب منفعت و وسـيله امـن و آسـايش مردمنـد                    از اينها   
 53البالغه نامه 

 
  نظارت بر بازار و رسيدگي به امور آن-8
 

 : اقدامات آموزشي -الف
 
 )الفقه ثم المتجر! يا معشر التجار (

 
 .را بياموزيد و سپس اقدام به تجارت نماييدابتدا احكام و قوانين اسالمي تجارت ! اي جماعت بازرگانان 

 
آسان گرفتن معامالت، پرهيـز از قسـم        (آموزش تجارت بدون ربا، پرهيز از گرانفروشي، آموزش اخالق تجاري           

، رعايت عدل و انصاف و پرهيز از كم فروشي، برخي از اقدامات آموزشي حضرت بـه   ...) خوردن، دروغ گفتن و     
 .تجار و كسبه بازار بود

 
 : اقدامات عملي -ب
 
  مشخص كردن گروهي از افراد معتمد جهت نظارت و بررسي مشكالت بازار-1
 
  مجازات گران فروشان ، معتكران و كم فروشان با توجه به گزارش ناظران بازار-2
 
  مجازات بسيار شديد ناظران بازار در صورت تخلف و دريافت رشوه-3
 
 : اهميت به بخش كشاورزي -9
 

منان نه تنها خود به كار كشاورزي اشتغال داشـت بلكـه همـواره بـه كـارگزاران خـويش رعايـت حـال                    امير مؤ 
كشاورزان را توصيه مي فرمود و با توجه به شرايط آب و هوايي ، از مسؤالن مالياتي        مي خواسـت تـا در                              

 .شرايط بحراني در ميزان ماليات به ايشان تخفيف دهند
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 : بازنشستگي  نظام توانمند بيمه و-10
 

 :امير مؤمنان هنگامي كه پيرمرد مسيحي نابينايي را مشاهده نمودند كه مشغول گدايي است، فرمودند 
 

اين مرد را در جواني به كار وادار كرده ايد ، اكنون كه پير و ناتوان گشته است، از معاش محرومش ساخته ايد؟                       
 .هزينه زندگي او را از بيت المال بپردازيد
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  ::اصالحات سياسي:: 

 
نكات بسيار ارزشمندي نهفته است كه جامعه امروز مـا بسـيار بـه آنهـا                ) ع( در سيره سياسي امير مؤمنان علي       

 :اشاره مي كنيم ) ع(در ذيل به برخي از ابعاد اصالحات سياسي از ديدگاه علي . نيازمند است
 
 
 اسالم و اتحاد مسلمين فدا كردن تمام امور براي حفظ -1 

 
را در  ) ص(، هنگامي كـه عـده اي از اصـحاب وصـاياي پيـامبر               ) ص(بعد از فوت پيامبر اسالم حضرت محمد        

زير پا گذاشتند و اجر و مزد رسـالت پيـامبر را كـه قـرآن كـريم مـودت و                     ) ع(جانشيني و خالفت امير مؤمنان      
و ريسمان انداختن به گردن علي      ) س(ب خانه فاطمه زهرا     مهرباني با خاندان او بيان كرده بود، با آتش زدن در          

براي حفظ اسالم نوپا و اتحاد مسلمين سكوت ) ع(و دهها توهين و جسارت ديگر پاسخ دادند، علي ) ع(مرتضي 
 : سال صبر كرد در حاليكه خود  مي فرمود 25اختيار نمود و 

 
 صبرت و في العين قذي و في الحلق شجي

 
ه گويا خار در چشم و استخوان در گلويم مانده بود و با ديدگان خود   مي نگريستم كه صبر كردم در حاليك

 ...ميراث مرا به غارت مي برند
 

 سال كه حق مسلم او به ناحق غصب شده بود، نه تنها اقدامي كه باعـث خدشـه دار                    25در طول اين    ) ع(علي  
از نصايح مدبرانه خويش بهره مند نمود تا جـايي كـه            شدن اتحاد مسلمين گردد، نكرد بله بارها و بارها خلفا را            

 :مكرر از خليفه دوم نقل شد كه مي گفت 
 

 لو ال علي لهلك عمر
 

 .اگر علي نبود، قطعاً عمر هالك شده بود
 

فدا نمودن تمام منافع شخصي، حزبي و حتي گاهي ملي براي حفظ اصل انقالب و اسـالم و عـدم خدشـه دار                       
 احزاب و جناحهاي سياسي و توده مردم بايد آن را  ت كه امروز تمام مسئولين كشور،شدن اتحاد ملت، درسي اس

 .سرلوحه كار خويش قرار دهند و بدانند كه اين اولين و مهمترين گام در اصالحات سياسي است
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  تبعيت از رهبري جامعه-2 

 
ـ               ه زمامـداران عـادل نافرمـاني روا        همانگونه كه نبايد فرمان مخلوق را در نافرماني خدا پذيرفت، نبايد نسـبت ب

درباره ) ع(چنانچه امير مؤمنان علي     . داشت كه پيروي و فرمانبرداري از ايشان حق مسلم آنان بر مردمان است            
 :حقوق زمامدار بر مردم فرمود 

 
ست و اما حق من بر شما اين است كه در بيعت خود با من وفادار باشيد و در آشكارا و پنهان خيرخواهي را از د                        

 .مدهيد و چون شما را بخوانم ، اجابت كنيد و چون فرمان دهم، اطاعت كنيد
 

در كالم ديگري بدترين آفات و بيماريهاي مـردم و جامعـه را عـدم فرمـانبرداري از رهبـري                    ) ع(حضرت علي   
 :معرفي كرده و مي فرمايند 

 
 آفه الرعيه مخالفه الطاعه

 
عدم پيـروي برخـي از بزرگـان    . خ اسالم ريشه در همين مسأله داردبسياري از ناكاميها و شكستها در طول تاري  

در پيوستن به لشگر اسامه، مخالفت با امـر آن حضـرت در جانشـيني               ) ص(صحابه از دستورات حضرت رسول      
 آنچنان صدماتي به نظام مديريت اسالمي وارد كـرده اسـت             و دهها واقعه اسفناك ديگر،    ) ع(امير مؤمنان علي    

. ن كام هر انسان منصفي را براي هميشه تلخ كـرده و دل هـر آزاده اي را بـه آتـش مـي كشـد                         كه طعم تلخ آ   
كردند كه حضـرت    ) ع(متأسفانه بعدها نيز اين حركت زشت ادامه پيدا نمود تا آنجا كه آنچنان خود به دل علي                  

 :به مردمش فرمود 
 

خشم انباشتيد و كاسه غم و اندوه را جرعه         خدا مرگتان دهد كه اين قدر خون به دل من كرديد و سينه ام را از                 
 .جرعه و در هر نفس كشيدن به كامم ريختيد با سرپيچي و ياري نكردن ، طرح و برنامه مرا تباه ساختيد

 
نكته بسيار زيبايي كه در بحث تبعيت و پيروي مردم از رهبري در نظام اسالمي وجود دارد، اين است كـه ايـن                    

 از نوع روابط حاكم و محكومي نيست بلكه اين تبعيت و همراهي مـردم ريشـه                 پيروي يك پيروي كوركورانه و    
 گوشه هايي از اين عشق و محبت را تجربـه           ري دارد كه ملت عزيز ايران     در عشق آنها به جايگاه واليت و رهب       

 .كرده است
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  تغيير نگرش كارگزاران دولت نسبت به مردم-3

 
اري كه الزم است زمامداران مسلمان متصف بدان باشـند مردمـي            از جمله مهمترين ويژگيها و خصوصيات رفت      

يعني باور داشتن مردم و با همه وجود خود را خادم مردم دانستن، دور نشدن از مـردم و مشـكالت                     . بودن است 
 .آنان، هيچ امتيازي براي خود نسبت به مردم قرار ندادن و خالصه با مردم بودن و براي مردم كار كردن

 
در راستاي بوجود آمدن اين نگرش در كارگزاران حكومت خود، آنها را به اين حقيقت متوجه مـي                  ) ع(امام علي   

ساخت كه زمامداري و كارگزاري، بهره برداري و توشه گيـري نيسـت، بلكـه امانتـداري و خـدمتگزاري اسـت                      
 :چنانچه در نامه به يكي از كارگزاران خود فرمود

 
 ...))ي عنقك امانهان عملك ليس لك بطعمه و لكنه ف(( 
 

 .همانا حكومت و مسئوليت و كاري كه به عهده توست برايت طعمه نيست بلكه امانتي است بر گردنت
 

و در راستاي مردمي تر شدن كارگزارانشان به آنها سفارش مي نمود تا قلب خود را لبريز از رحمت و محبـت و                       
از مردم پنهـان ندارنـد و سـاعات مشخصـي را جهـت              از عيوب ايشان در گذرند، خود را          لطف به مردم نمايند،     

 .پاسخگويي مستقيم به نيازها و سؤاالت مردم اختصاص دهند
 
 : مردم ساالري ديني -4 

 
با اكثريت قاطع آراء برگزيده نشد و او تنهـا خليفـه اي             ) ع(در تاريخ خلفاي اسالمي، هيچ خليفه اي مانند علي          

در يكـي از    ) ع(امـام   .  و نيكان از مهاجر و انصـار متكـي نبـوده اسـت             است كه گزينش او، تنها بر آراء صحابه       
 :سخنان خويش كيفيت ازدحام و استقبال بي سابقه مردم را براي بيعت چنين توصيف مي كند 

 
مردم مانند موي كردن گفتار به دورم ريختند و از هر طرف به سوي من هجوم آوردنـد تـا آنجـا كـه حسـن و                        

رفتند و جامه و رداي من مانند و به سان گله گوسفند پيرامون مرا فرا گرفتنـد تـا مـن    حسين به زير دست و پا  
 .بيعت ايشان را بپذيرم

 
ا طرف ديگر در جا معه مردم ساالر ديني با توجه به آنكه مردم اعتقاد به اسالم داشته و خواستار اجراي احكـام                 

يي به آراء عمومي مراجعه مي كردند كه حكمي قطعي  و ديگر رهبران الهي در جا     ) ع(آن در جامعه اند، لذا علي       

WWW.IRANMEET.COM

ramin.samad@yahoo.com

WWW.IRANMEET.COM


 64

در جواب سؤال طلحه و زبير كه چرا بـا          ) ع(از جانب خدا و يا رسول او وجود نداشته باشد، چنانچه حضرت امير              
 :ما در امور مشورت نمي كني؟ پاسخ فرمود 

 
 .تا وقتي حكمي در كتاب خدا آمده است، جاي مشورت نيست

 
 مردم ساالري ديني اداره مي گردد، بخاطر حرمت و ارزشي كه دين براي انسـان قائـل                  در نظامي كه بر اساس    

در چنـين جامعـه اي انتقـاد    .  در اعلـي درجـه آن وجـود دارد        - در راستاي پرورش و تعالي انسان      -است، آزادي 
ح طلـب  صحيح از دولت و مسئولين، نه تنها مورد مؤاخذه قرار نمـي گيـرد، بلكـه منتقـدان انديشـمند و اصـال                      

 . به مسئوليتهاي مهم حكومتي گذارده مي شوند- بر اساس توصيه امير مؤمنان به مالك اشتر-حقيقي
 

 .البته ركن اصلي اين انتقاد، خيرخواهي و هدف آن اصالح امور است
 

در اين نظام حكومتي، نه تنها موافقان حكومت، بلكه مخالفان نيز تا آنجا كه دست بـه توطئـه اي عليـه نظـام                    
 .المي نزده اند، مانند شهروندان ديگر از آزاديهاي موجود بهره مند مي گردنداس
 
  آموزش سياسي مردم-5

 
 : آشنا كردن مردم به حقوق متقابل ايشان با زمامداران -الف
 

 )ع(از نظر علي 
 

و آنگـاه   در ميان حقوق الهي بزرگترين حق ، حق رهبران و زمامداران بر مردم و حق مردم بر زمامداران اسـت                     
كه مردم حق رهبران و زمامداران را اداء كنند و زمامداران نيز حق مردم را بپردازند، حـق در آن جامعـه عـزت                        

پس روزگار اصالح شـود     . پايدار گردد ) ص(يابد و راههاي دين پايدار و نشانه هاي عدالت برقرار و سنت پيامبر              
 ) نهج البالغه216خطبه .    (مأيوس مي گرددو مردم در تداوم حكومت اميدوار و دشمن در آرزوهايش 

 
بر اين اساس، بر مسئوالن حكومت الزم است كه مردم را از حقوق متقابل ملت و دولت آگـاه سـازند و ايـن از      

 حق مردم را بر رهبري،) ع(امير المؤمنين . اركان اصالحات سياسي است
 

قسيم عادالنه بيت المال، ايجاد امنيـت و رفـاه و   خيرخواهي كردن براي مردم، آموزش مردم افزايش درآمدها، ت   
ابـالغ موعظـه و نصـيحت و ارشـاد مـردم، احيـاي                آسايش، برپا داشتن حدود الهي، ايجاد عدالت و فقرزدايـي،         
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ي اساس، آموزش مردم    سنتهاي درست و در هم شكستن سنتهاي غلط و رسوم و عادتها و تقليدهاي باطل و ب                
 ت اسالمي مردمبي سوادي و تربيو مبارزه با 

 
 و حق رهبري را بر مردم

 
 .وفاداري به بيعت، خيرخواهي كردن براي رهبري در آشكارا و نهان و همراهي و اطاعت از رهبري مي داند

 
 : دشمن شناسي - ب
 

از آنجا كه حكومت اسالمي همواره خود را  حامي مستضعفين و مظلومين جهان مـي دانـد و در برابـر ظلـم و                         
لذا همواره دشمنان بسياري را در مقابل خود دارد كه تنهـا عامـل موفقيـت                  ان ايستادگي مي كند،   بيداد مستكبر 

 :حكومت اسالمي در برابر فريبكاري و توطئه هاي دشمنان
 .حضور دائمي مردم در صحنه، حمايت ايشان از حكومت و اجابت اوامر رهبري، در هنگام دعوت از مردم است

 
در روشن كردن اذهان مردم از توطئه هاي دشمنان ) ع( است از بيانات امير مؤمنان جاي جاي نهج البالغه ، پر     

و دعوت ايشان به پايداري در برابر آنان و البته چه كم است پاسخ مثبت مردم و اجابت دعوت امام و اين علـي                        
 :است كه با سينه اي مملو از غم و اندوه، آرزو مي كند كه ) ع(

 
را بخوبي مي شناخت و از توطئه هاي آنان         ) ع(مالك وجود داشت كه دشمنان علي       ايكاش يك نفر ديگر مثل      

 .آگاهي داشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.IRANMEET.COM

ramin.samad@yahoo.com

WWW.IRANMEET.COM


 66

  ::انقالبيون دنيامدار:: 

 
 : شنيده اي كه ابن قتيبه مي گويد - 
 

جهنم بر او   : درباره زني كه فرزند كوچكش را كشته چه مي گويي؟ عايشه گفت           : زني بر عايشه وارد شد و گفت      
درباره زني كه بيست هزار تن از فرزندان بزرگش را به قتـل رسـانده، چـه مـي     : آن زن گفت.  شده است  واجب
 گويي؟

 
  آيا تو ميد اني منظور آن زن چه بوده است؟-
 
 . او به تعداد كشته شده هاي جنگ جمل اشاره مي كند كه بيست هزار تن از لشكر عايشه كشته شدند-
 
 گ جمل اتفاق افتاد؟ به راستي ، چگونه شد كه جن-
 
آنهم بـه تحريـك پيمـان    . به وقوع پيوست) ع( جنگ جمل، تنها چند ماه پس از شروع خالفت اميرالمؤمنين      -

 ! شكناني چون طلحه و زبير 
 
، زبيـر   ) ص(حتي پس از رحلت رسول اكـرم        .  آنها چرا؟ طلحه و زبير كه خود از صحابه برجسته پيامبر بودند            -

شت شماري بودند كه حاضر به بيعت با ابوبكر نگرديد و خالفت بالفصل پيامبر را حـق                 جزء معدود صحابي انگ   
 !مي دانست ) ع(مسلم علي 

 
ما در دوران حكومت عمر، فتوحات اسالمي زندگي مرفهي را براي مسلمانان و بخصوص اميران عرب                !!  آري -

به صورتي بود كه سران عـرب و        )) اياعط((چرا كه سياست خليفه دوم براي تقسيم غنايم و پخش           . بهمره آورد 
از همين رو طلحـه و زبيـر در دوران خالفـت            . صحابه پيامبر از جمله طلحه و زبير را بر ديگران ترجيح مي داد            

عمر و عثمان، عالوه بر جايگاه رفيع سياسي، داراي ثروت انبوهي شدند كه باعث بوجود آمدن روحيه دنياگرايي           
 .و زياده طلبي در آنها شد

 
به همين دليل، آنها انتظار داشتند پس از عثمان خليفه شوند و يا منصب بااليي را در حكومت به دست آورنـد،                      

، آنها نـه تنهـا از   )ع(اما پس از به خالفت رسيدن علي       . لذا نقش عمده اي را در كشته شدن عثمان ايفا نمودند          
 و عثمان براي آنها قرار داده بودنـد، محـروم           خالفت، بلكه از مناصب  حكومتي و بسياري از امتيازاتي كه عمر           

در اولين اقدام خود، دستور به تقسيم بالسويه بيت المال داد، كه اين امر خشم طلحـه و زبيـر را       ) ع(علي  . شدند
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آورده است كه طلحه و زبير ، پس از بيعت          ″ابن قتيبه ″حتي  . برافروخت و سبب اعتراض ايشان به حضرت شد       
ما با تو بيعت كرده ايم براي آنكه در زمامـداري بـا تـو شـريك                 : نزد ايشان آمدند و گفتند      ) ع(همگاني با علي    

 .باشيم
 

به نظر من آن دو خواهـان حكومـت         : آمده و گفت  ) ع(ابن عباس نزد امام       پس از مالقات آنها با اميرالمؤمنين ،      
ا حضرت پس از بيان آفات حـاكم         ام  !پس زبير را به حكومت بصره و طلحه را به حكومت كوفه بگمار              . هستند

 :شدن آن دو فرمودند 
 

. اگر من براي دفع ضرر و جلب رضايت افراد به كسي حكومت مي دادم، بي گمان معاويه را بر شام مي گماردم            
 .اگر نبود حرص اين دو به زمامداري و حكومت ، ممكن بود به آنها نظري داشته باشم

 
 .ه اتفاق، به بهانه خونخواهي عثمان، پيمان شكستند پس آن دو هم به عايشه پيوستند و ب-
 
ناميـد و همـواره مـي       » نعثـل «با اينكه عايشه خود  از دشمنان عثمان بود و اولين كسي بود كه او را                 !  آري   -

 :گفت 
 

 أقتلوا نعثال قتل اهللا نعثال
 

 گفتار پير را بكشيد، خدا او را بكشد
 

يك شب عثمان به تمام عمـر       : بيعت كرده اند، گفت   ) ع(ردم با علي    اما بعد از مرگ عثمان هنگامي كه شنيد م        
 برابري مي كند) ع(علي 

 
 چه مي خواست؟) ع( او ديگر از علي -
 

در  خانـه هـاي      » «و قرن في بيوتكن   «چرا عايشه كه طبق آيه شريفه قرآن كه به زنان پيامبر امر مي كند كه                
 سول اهللا را در ميان مردان به ميدان كارزار آورد؟عليه حكومت اسالمي شوريد و حرم ر» خود بمانيد

 
نويسـنده بـزرگ     ″عبـدالفتاح عبدالمقصـود   ″. به زمان پيامبر باز مي گردد     ) ع( داستان دشمني عايشه با علي       -

 : سني مذهب، در اين باره مي گويد
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يرا هميشه جانش از علـي      ز. نبود) ع(براي دفاع امروز عايشه از عثمان، هيچ بهانه اي جز كينه اش بر ضد امام                
 …دردمند بود و هميشه احساساتش از تنفر به وي لبريز) ع(

 
جانب او را نگرفت و از او طرفـداري         » افك«همان ساعتي كه ديد پسر ابوطالب در سرو صداي            گذشته از اين ،   

ته باشـد تـا   در ضمن ، هر زني دوسـت دارد فرزنـدي داشـ       . ذخيره كرد ) ع(نكرد، همه آن كينه ها را عليه علي         
عواطفش را به پاي او بريزد، اما روزگار او را ياري نكرد و همسري عقيم براي رسول خدا بود و لذا خيلي از اين               

است و چنان عطوفتي نسبت بـه       ) س(محروميت مي سوخت كه چرا شوهرش رسول خدا متوجه دخترش زهرا            
 …وي دارد و 

 
ه نسبت به خودشان را، عقد اخوت پيامبر با علي، بستن همه            اميرالمؤمنين هم خود در كالمي داليل كينه عايش       

، دادن پـرچم پيـروزي در جنـگ خيبـر بـه دسـت               ) ع(درب خانه هاي اصـحاب مسـجد بجـز در خانـه علـي               
و بازگردانـدن ابـوبكر ، كينـه عايشـه نسـبت بـه              ) ع(اميرالمؤمنين، ماجراي سپردن اعالم برائت به دست علي         

 .والي متقيان در نزد پيامبر ، بيان مي كنندخديجه و فاطمه و محبوبيت م
 

به هر حال با اينكه موالي متقيان به هيچ وجه تمايلي به جنگ با آنها نداشت و با اينكه بارها و بارها شورشيان 
بـاقي  ) ع( اما شورش و قتل و غارت آنها هيچ راهي بجز جنگ براي علـي            خواند، ″جماعت″و   ″اطاعت″را به   

 . اي فاجعه آميز براي آنها به بار آوردنگذارد كه نتيجه
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  ::دين نمايان بيخرد:: 

 
 اين من بودم و تنها من بودم كه خط بزرگي كه از ناحيه اين خشكه مقدسان به اسالم متوجه مي شد را درك                       

 .كردم
 

تـي اعتقـاد محكـم و       پيشانيهاي پينه بسته اينها، جامه هاي زاهد مابانـه شـان و زبانهـاي دائـم الذكرشـان ح                  
 .پابرجايشان نتوانست مانع بصيرت من گردد

 
 از چه كساني سخن مي گويد؟) ع( علي -
 
 ! خوارج -
 
بـه   ″ذوالثديـه ″هرقوص بن زهيـر و      ″آن هنگام كه    . باز مي گشت  ) ص( اولين خروج خوارج به زمان پيامبر        -

در پاسخ، پيامبر   . اينان از بزرگان خوارج بودند    و  !)) عدالت كن : ((نحوه تقسيم غنايم توسط پيامبر اعتراض كردند      
 :فرمودند) ص(

 
 اگر عدالت نزد من نباشد در كجا خواهد بود؟

 
 چه  مي كنند؟) ع(را به زير سؤال بردند، با حكومت علي ) صفتي از پيامبر( و كساني كه عدالت -
 
 !طغيان ! سركشي !  خروج -
 
ا كم كم براي خود اصول عقايدي تنظيم كردند و به صورت يك ام  خروج خوارج در ابتدا رنگ سياست داشت،-

 .فرقه مذهبي در آمدند
 

 .مذهب خوارج تحت عنوان وظيفه امر به معروف و نهي از منكر بوجود آمد، بي آنكه شرايطش را داشته باشد
 

 بصيرت در دين و بصيرت در عمل

 
امر بـه معـروف و      . منكر بصيرت در عمل بودند    بلكه در اساس    . آنان نه بصيرت ديني داشتند، نه بصيرت عملي       

 .نهي از منكر را امري تعبدي مي دانستند و مدعي بودند آن را بايد با چشم بسته انجام داد
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  و ديگر چه؟-
 
 هر كس مرتكب گناه كبيره اي مثل دروغ، غيبت يا شرب خمر مي شد، او را كافر و بيرون از اسالم بـر مـي                 -

 . آتششمردند و مستحق خلود در 
 
  اما چرا مردم به حرف آنان اعتماد مي كردند؟-
 
مبارزه گر و فداكار، عبادت پيشه و متكلف بودند و بي ميل به دنيـا و زخـارف                  .  آنان زيبايي هايي هم داشتند       -

 .دست به گناهي نمي آلودند و از هر كه دست به گناه مي زد بيزار بودند. آن
 
 اي از زشتيها و زيباييهاي فريبنده بودند كه هر كسي ياراي مقابله با آنان               آنان مجموعه . بود) ع( حق با علي     -

 .را نداشت
 

 شيوه مقابله با عابدان بي بصيرت

 
آگاه ساختن افكار مردم نسبت به اينگونه انحرافات و اينگونه افراد از يكسو، سعي در ارشاد، هـدايت و فرصـت                     

 .ين روش مقابله با عابدان بي بصيرت استبازگشت دادن به اين اشخاص از سوي ديگر ، بهتر
 

خود و يارانش در برابر ديـدگان       . علي بزرگمرد غيرت و جوانمردي، خوارج را در بيان افكارشان آزاد مي گذاشت            
مردم مجاب مي شوند و آنان توهين مي كنند، اما دريـاي صـبر و حلـم                 . مردم با آنان بحث و مناظره مي كنند       

 هـزار نفـر از   8همين اسـت كـه   .  در امواج سينه اش فرو  مي برد و تحمل مي كند   علوي، توهين هاي آنان را    
علي اين شيوه را تا به آنجا ادامه مي دهـد كـه             .  هزار نفري خوارج در جنگ نهروان به او مي پيوندند          12لشكر  

گر با ايشان مـدارا  افكار عمومي آماده برخورد با خوارج گردد و سرانجام اين مردم باشند كه از او بخواهند كه دي       
 .نكند و جامعه را از شر اين گروه پاك گرداند

 
 !از مقابله با اين افراد چه هدفي را دنبال مي كنيم؟

 
شايد كه مقابله كنندگان با اين افراد كه در نيتشان صادق هستند، ابزار دست دشمناني قرار گيرند كـه حتـي در     

 : خوب مي فهمد نيت هم حقه بازند، و موال علي اين نكته را چه
 

  پس از من ديگر خوارج را نكشيد،
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زيرا آن كس كه حق را مي جويد و خطا مي رود همانند آن كس نيست كه باطل را مي جويـد و آن را در مـي                      
 .يابد
 

اگر چه نعره هاي انكار خوارج، مسجد كوفه را پر كرده بود و همه جا بر ضد امام شعار مي دادند، اما تا هنگامي                        
پس از آن بـود كـه پهلـوان غيـرت و بزرگـي، چـون                . به خون مسلمانان نيالودند، در كوفه آزاد بودند       كه دست   

 .طوفاني بر آنان شوريد و دستشان را از چنين اقداماتي كوتاه كرد
 

 چرا بايد با ايشان مقابله كرد؟
 

راه به ميان دشمنان مـي  حماقت و جهالت چون پرده اي جلوي چشمان آنان را فرا گرفته بود و چون نابيناياني            
 ،) ع(به فرموده علي . بردند

 
 ».ايشان تيرهايي هستند در دست شيطان و وسيله اي براي افكندن مردم در بيابان حيرت و ترديد« 
 

اما روح مذهبشان كم و بيش در ميان بعضي افراد و طبقات     هر چند امروز شعار خوارج از بين رفته و مرده است،          
 .ي استهمچنان زنده و باق
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  ::تبليغات اموي سدي در برابر اصالحات علوي:: 

 
ديگـر گونـه    ) ع(دشمن زياد داشت و اين از ويژگيهاي مردان بزرگ است، اما دشمني معاويه با علي                ) ع( علي  

 از برخورد   دوري مي كرد و در مواردي نيز كه ناگزير        ) ع(معاويه تا سرحد امكان از رويارويي نظامي با علي          ! بود
 .نظامي شد، چنانكه در صفين واقع شد، تا سرحد شكست پيش رفت

 
بنابراين موفقيت نهايي او در تصدي خالفت را بايد مرهون اصول و شيوه هاي تبليغاتي بسيار مفيـد و مـؤثري                     

 و جالب اينكه ويژگيهـاي حـاكم بـر تبليغـات معاويـه همـان اصـول و ويژگيهـاي             . كه بكار گرفته بود، دانست    
بهتـرين نـوع    » حداقل زمان «و در   » حداكثر تأثير «است كه براي تحصيل موفقيت با       » تبليغات رفتاري نوين  «

 .تبليغات شناخته شده است و تجارب تبليغاتي قرن حاضر گواه اين مطلب است
 

 .ردانداميد كه آشنايي با اين توطئه ها ما را نسبت به حركتهاي تبليغي دشمنان فعلي فرهنگ علوي هشيارتر گ
 

 )ع(سياستهاي تبليغي معاويه در مقابله با حضرت علي 
 
 : مرحله پيش تبليغات -
 

اين مرحله با هدف ايجاد حالت تحريك پذيري و آماده سازي مخاطـب بـراي ايجـاد تحريـك الزم در زمـان                       
 .مناسب و وارد نمودن او به رفتار دلخواه است

 
  منع آگاهي-1
 

اولـين گـامي كـه    . يكي از محورهاي اصلي حركتهاي تبليغاتي نوين است » مجهل مرد «بهره برداري از عنصر     
معاويه در راستاي اجراي برنامه هاي فرهنگي خود با هدف معرفي خودش بـره عنـوان نمونـه اسـالم مجسـم                      

بود كه بهترين اقدام او در جهت تحقق كامل اين حصر فرهنگي عبارت             » حصر كامل فرهنگي شام   «برداشت،  
 :بود از 

 
 :كه طي مراحل زير به اين هدف نايل آمد » بستن گوش دل شاميان بر احاديث نبوي«

  جلوگيري از رفت و آمد محدثين ساير بالد اسالمي به حوزه حكومتي خود يعني شام-الف
  جلوگيري از خروج و اقامت شاميان در خارج از شام به مدت طوالني-ب
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ام و ترويج علوم و فنون ديگر همچون داستان سرايي بجـاي            جلوگيري از كتابت و نقل احاديث نبوي در ش         -ج
 .]كه منشأ ورود بسياري از اسرائيليات و فرهنگ ساختگي يهود به كتب اسالمي شد[علم حديث 

 
طي اين مرحله معاويه موفق شد هر آنچه را كه صالح حكومت خود مي ديد تحت پوشش اسالم به مردم شام                     

ند القاء نمايد، او از اين حصر فرهنگي بسيار بهره گرفـت كـه جريانهـاي دردآور                 كه تازه با اسالم آشنا شده بود      
 :تاريخ گواه اين مطلب است 

 
 كه خطيب او را بر فراز منبـر لعـن   مـي كنـد                 -)ع(علي   –اين ابوتراب   :  از يكي از خردمندان شام پرسيدند      -

 كيست؟
 .باشدگمان مي كنم سارقي از سارقان فتنه انگيز : شامي پاسخ داد

گفتگويي صورت مي گيـرد كـه       ) ع( در نبرد صفين حين مبارزه ، بين نوجواني شامي و يكي از اصحاب علي                -
 :او مي گفت. موجب توبه او مي شود و به نوبه خود نشانگر ناآگاهي مردم شام از واقعيات حوزه اسالمي است

 
 نمي خواند و شـما نيـز نمـاز نمـي خوانيـد و               نماز)) ع(علي  (با شما مي جنگم چرا كه به من گفته اند يارتان            [[

 ]]يارتان خليفه ما را كشته است
 

با جهل مردم عراق آنگونه است كه معاويـه پـس از            ) ع(اما برخورد علي    . اين برخورد معاويه با مردم شام است      
 :و به دست گرفتن خالفت با ناراحتي مي گويد ) ع(شهادت علي 

 
 .))ن ابيطالب شما را بيدار كرده است، پس تاب و تحمل كار مرا نداريدهيهات اي اهل عراق همانا علي ب((
 

اما معاويه در قلمرو خود يكصد هزار ياراني داشت كه مي توانست نماز جمعـه را بـا ايشـان در روز  چهارشـنبه                         
مبر مـي  آگاه نبودند و معاويـه را كاتـب وحـي پيـا        ) ص(با پيامبر   ) ع(اقامه كند، افرادي كه از خويشاوندي علي        

 .شناختند
 
  تشنج آفريني فكري و نظامي-2
 

از آنجا كه ميزان تلقين پذيري فرد و جامعه در شرايط بحراني و آشوب زده به مراتب افزايش مي يابـد معاويـه                       
حـوزه اسـالمي را دچـار       ) ع(و اتهام آن بـه علـي        » قتل خليفه مظلوم  «براي دستيابي بهتر به اهدافش با طرح        

 ابتدا با ايـراد خطبـه هـايي در          -يعني تشنج آفريني نظامي    –در حركت بعدي خود     . نمودآشوب فكري عجيبي    
شام، امام را به عنوان فاتحي معرفي نمود كه با كشورگشايي خـود قصـد بـه اسـارت بـردن زنـان و كودكـان                          
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سپاهي به   هزار   80و بدين طريق آشوبي در ميان مردم خويش به پا كرد كه طي آن بيش از                 . مسلمانان را دارد  
 .قصد خونخواهي خليفه مظلوم و دفاع از قلمرو شام و زن فرزندشان با او بيعت كردند

 
او بـا تجهيـز     . ايجـاد كـرد   ) ع(از سوي ديگر همين احساس عدم امنيت را به گونه اي ديگـر در قلمـرو علـي                   

ي بردند به كشتار    حمله      م      ) ع(سپاهياني كه به صورت وحشيانه اي به شهرهاي مختلف تحت حكومت امام             
و غارت اموال مردم پرداخت و به شدت روحيه مردم اين مناطق را تضعيف و درجه تلقين پـذيري و نارضـايتي                      

 .آنان را باال برد
 
  اسطوره سازي-3
 

در اين شيوه، معاويه با توجه به فرهنگ جامعه عصر خود ، در ابتدا با انتساب احاديث ساختگي به رسـول خـدا                       
.  اسطوره اي و هدايت يافته از عثمان و سپس از خويش و در نهايت از سرزمين شام مي سازد                   ، تصويري ) ص(

و سپس با در خطر نشان دادن اين سرزمين اسطوره اي مردم را تحريك و به رفتار دفـاعي و همسـو بـا نيـات         
 .خود وادار مي نمايد

 
 مرحله تبليغات فعالي

 
در راستاي جذب مخاطبين به سوي دستگاه تبليغـاتي معاويـه و    » تبليغات تثبيتي «اين مرحله شامل يك سري      

براي جذب مخاطبين منتها از طريق انتساب جنبه هاي منفي به رقيـب و طـرد                » تبليغات تخريبي «يك سري   
 .مخاطبين او مي باشد كه باختصار به آنها اشاره مي گردد

 
  تبليغات تثبيتي معاويه-الف
 
 ثروت و مال اندوزي بهره گيري از گرايش اجتماعي -1
 

معاويه آگاهي كاملي از روحيه مادي حاكم بر جامعه و اشراف و سردمداران امور داشت و از كارايي االي تطميع                    
از ايـن رو شـعار      . در يك چنين جامعه اي به عنوان وسيله اي براي دستيابي به اهداف خود به خوبي آگاه بـود                  

هزاران : د و اين شعار را نقش خاتم خود ذكر كرده بود و مي گفت             قرار داده بو  » لكل عمل اجر  «دستگاه خود را    
هزار درهم و دينار را براي بقاي حكومت خويش به اين و آن ميدهم تا از شروع جنگي كه بيش ا زاينها بـرايم                        

 .هزينه خواهد داشت جلوگيري كنم
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 به دنياي امـوي روي آوردنـد د   افراد بسياري تحت تأثير اين سياست معاويه از مساوات وعدل علوي گريخته و      
، امـا چـه سـود كـه دسـت و            ) ع(بود و اعتقادشان به عمل علـي        ) ع(رحالي كه بسياري از آنها دلشان، با علي         

او كه موفق . يكي از اين افراد عقيل برادر علي ابن ابيطالب است. چشمشان به دنبال بذل و بخشش معاويه بود      
رادر خويش نشد نزد معاويه رفت و معاويه نيز يكصد هزار درهم به او داد               به دريافت سهم بيشتر بيت المال از ب       

عقيل نيز بـر منبـر   مـي    . بر فراز منبر برو و آنچه را علي با تو كرد و آنچه را من با تو كردم بازگو كن         : و گفت 
 :رود و پس از حمد و ثناي الهي مي گويد 

 
و از معاويه   . خواستم ولي او دينش را بر من ترجيح داد        اي مردم خبرتان دهم كه از علي چيزي برخالف دينش           

 .برخالف دينش خواستم و او مرا بر دينش ترجيح داد
 
  بهره گيري از گرايش خواص به مقام-2
 
 سوء استفاده از جاه طلبي طلحه و زبير و تحريك آنان براي به دست گرفتن عراق با نوشتن نامه به ايشان و                       -

 .م با آناندادن وعده بيعت مردم شا
خود را ) ع( قراردادن واليت مصر به عنوان پاداش همكاري عمر وعاص، كسي كه معاويه جهت غلبه بر علي     -

 .سخت محتاج تزويرهاي او مي ديد
 .و بذل و بخششهاي بي اندازه او بر ايشان) ع( وعد و وعيدهاي معاويه به سران ياران علي -
 

ستاي اهداف او مشاركت فعال يا حتي منفعـل داشـته باشـد از مـال و                او به همه فهمانده بود كه هر كس در را         
مقام بههرهمند خواهد شد ولي در عين حال خود را فردي بي طرف تابع افكار عمومي معرفي مي نمـود تـا در                       
نظر مردم از هر گونه شائبه قدرت طلي و مقام دوستي مصون باشد و او را تنها به عنوان مجـري آراء عمـومي                        

 .ناسندمردم بش
 
  تحريك احساسات مذهبي-3
 

در اولين مرحله او از خود اسطوره اي مذهبي و مدافع ارزشهاي ديني ساخت و در اين راستا به جعل احاديثي از                      
 :رسول خدا پرداخت 

 
خداوند جبرئيل و من و معاويه را بر وحي خود امين دانست و نزديك بود كه معاويه به خاطر فراواني حلمـش و             

 .دنش بر كالم خدا به پيامبري مبعوث شودامين بو
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او عالوه بر نقل يك چنين احاديثي پيرامون فضايل خود جهت جلب قلوب مردمي كه دينشان را از معاويه مي                    
گرفتند به سوء استفاده از آيات و روايات پرداخت به عنوان مثال حديث منزلت را كه ضمن آن رسول خـدا بـه                       

انت منـي بمنزلـه قـارون       «خطاي شنونده قلمداد و     » ني بمنزله هارون من موسي    انت م «: فرموده بود ) ع(علي  
را در شـأن ابـن      » ومن الناس من يشري نفسه ابتغا مرضـاه اهللا        «آيه شريفه   . به مردم معرفي نمود   » من موسي 

 درهم  40000در مراحل بعدي او ضمن قصد تملك عصاي رسول خدا و خريد برده ايشان به                . ملجم مي خواند  
ت به دستگيري عالئم خالفت و ايجاد ظاهري شبيه تر به رسول اهللا تصميم به انتقال منبر ايشان از مدينه                    جه

به شام گرفت، كه با تكان دادن منبر خورشيد گرفتگي حاصل شد  مردم وحشت زده شدند و معاويه بهانه آورد                     
 .كه بيم داشته موريانه آنرا خورده باشد

 
  تبليغات تخريبي معاويه-ب
 

در اين قسمت تنها به برخي اتهاماتي كه جهت تخريب جايگاه اميرالمؤمنين در اذهان مردم شايع نمودند اشاره                  
 :مي گردد

 
 )ع(به حضرت علي ...  طرح اتهام قتل رسول خدا ، عثمان، عمار ياسر و -1
 
 )ع( نماز نخواندن علي -2
 

در مسـجد كوفـه و در حـال نمـاز،           ) ع( شهادت  علي     تأثير اين اتهام معاويه تا آنجا بود كه پس از رسيدن خبر           
 ؟!مردم شام تعجب كردند كه مگر علي نماز هم مي خوانده است

 
  ملك خواهي ، حسد، فتنه گري و گمراهي-3
 
  شوخ ، مزاح و هرزه و بولهوس-4
 

ذكـر  «فرمـود   معاويه با طرح اين اتهامات توانست كسي را كه پيامبر ياد و ذكر او را عدالت مي دانست و مـي                      
كودكان «، فردي خارج از دين معرفي نموده دستور لعن او را بر منابر صادر كند تا به قول خودش                    » علي عباده 

 » .با اين عقيده بزرگ شوند و جوانان پير گردند
و باالخره پس از سالها خونريزي و مكر و حيله با پيروزي تبليغاتي به هدف خويش يعني دستيابي بـه خالفـت                      

 .نهاي اسالمي نايل آمدسرزمي
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  ::!شيعه علي حقيقت گرا يا شخصيت گرا؟:: 

 
 در چكاچك شمشيرها و نيزه ها، در ميان ولوله و شور جنگ و نبرد، در البالي نعره ها و فريادهاي رزم آوران                      

 :جنگ جمل، مردي سر به گريبان انديشه فرو برده بود 
 
كسـي كـه پيـامبر در         داماد پيامبر، سـردار بـزرگ اسـالم،         ي،خدايا، حق با كدامين طرف است؟ در يك سو عل         ((

 : وصفش مي فرمود
 
 »علي مع الحق و الحق مع علي«
 

و دوتن از صحابه بزرگ پيـامبر،       » ام المؤمنين، عايشه  « با جمعي از ياران صديق پيامبر است، و در سوي ديگر            
آيـا ي  .  صف بسـته انـد  -ور ميادين نبرد دال-» سيف االسالم«مرد خوش سابقه اسالم و زبير      » طلحه الخير «

 »به راستي كداميك بر حق است؟!... شود هر دو گروه برحق باشند يا هر دو باطل؟
 

 .بود» باب مدينه العلم«بازجويد كه ) ع(سرانجام چاره كار در اين ديد كه جواب را از علي 
 
 »أيمكن أن يجتمع زبير و طل حه و عايشه علي باطلٍ؟«
 

 دانمشند سني    در پاسخ، جوابي داد كه،    ) ع( طلحه و زبير و عايشه بر باطل اجتماع كنند؟ و علي             آيا ممكن است  
پس از قرآن، هيچ كالمي از بشـريت بـدين پايـه            : در وصف آن گفته است    » طه حسين «مذهب مصري، دكتر    

 .محكم و واال گفته نشده است
 

 لرجالإن الحق و الباطل، ال يعرفان بأفدار ا. إنك لملبوس عليك
 

 إعرف الحق تعرف أهله و إعرف الباطل تعرف أهله
 

به درستي كه حق و باطل را با ميزان قدر و شخصـيت افـراد نمـي تـوان        . همانا حقيقت بر تو اشتباه شده است      
 .شناخت

 
 . اهل آن برايت آشكار مي گردد اول حق را بشناس تا اهل آن را بشناسي و باطل را نيز او بشناس،
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 :يعني ) ع( كالم علي 
 

اين حق و باطل است كه بايد مقياس اشخاص و شخصيت آنان            . اشخاص نبايد مقياس حق و باطل قرار گيرند       
 .باشند

 
ايـن سـخن يعنـي معيـاري بـراي         ! به بلنـداي حقيقـت و تـاريخ       . سخن كوتاه، اما بس عظيم و بلند بود       . وتمام

 !از غير) ع(تشخيص پيروان علي 
 

ر به صدر اسالم بازگرديم، به يك روحيه خاصي برمي خوريم كه آن روحيه تشـيع                و به همين دليل است كه اگ      
، صددر صد بپذيرنـد و دچـار   )ع(است و تنها آن روحيه ها بودند كه مي توانستند وضعيت پيامبررا در مورد علي           

 !ترديد و تزلزل نشوند
 

وصيتهاي رسول اگـرم را بـا همـه         نقطه مقابل آن روحيه و طرز تفكر، يك روحيه و طرز تفكر ديگري بود كه                
در حقيقت اين انشعاب اسـالمي      . ايمان كامل به آن حضرت با نوعي توجيه و تفسير و تأويل ناديده مي گرفتند              

از اينجا بوجود آمد كه يك دسته كه اكثريت هم بودند، فقط ظاهر را مي ديدند و ديدشان عميق و تيزبين نبود                      
عده اي از بزرگان صحابه و سابقه دارهاي اسالم كه راهي را مي رونـد               : د كه مي گفتن . كه باطن وقايع را ببينند    

 عقيده داشتند كه در جـايي كـه اصـول            اما دسته ديگر كه در اقليت هم بودند،       . نمي توان گفت اشتباه كرده اند     
 .اسالمي به دست همين سابقه دارها پايمال شوند، ديگر احترامي براي آنها قايل نيستيم

 
 !ع را كساني بوجود آوردند كه طرفدار اصول بودند، نه طرفدار شخصيتهاروح تشي

 
در مقـابلش پيرمردهـاي     . علي بعد از پيامبر، جواني سي و سه ساله است با يك اقليتي كمتر از عـدد انگشـتان                  

اشتباه منطق اكثريت اين بود كه راه بزرگان و مشايخ اين است و بزرگان              . شصت ساله با اكثريتي انبوه و بسيار      
 . نمي كنند و ما راه آنانرا مي رويم

 
 :اما منطق آن اقليت اين بود كه 

 
 .آنچه اشتباه نمي كند حقيقت است ، بزرگان بايد خود را با حقيقت تطبيق دهند
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در . ديندار و دين شـناس      سلمان فارسي ، ابوذر غفاري، مقداد و عمار ياسر مرداني بودند اصولي و اصول شناس،              
نـه اشـخاص و        شيعيان صدر اسالم روحي بود كه اصول و حقايق بـر آن حكومـت     مـي كـرد،                      حقيقت روح 
 .و از همين رو بود كه شيعيان اوليه مردمي منتقد و بت شكن بار آمدند! شخصيتها

 
چرا كه  . از اينجا معلوم مي شود، چقدر فراوانند افرادي كه شعارشان تشيع است و اما روحشان روح تشيع نيست                 

تشـخيص حقيقـت و تعقيـب آن          در حاليكه مسير تشيع هماننـد روح آن ،        . دي ظاهر نگر و شخصيت گرايند     افرا
 .است
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  ::وظايف و مسئوليتهاي شيعه علي عليه السالم:: 

 
 : و اما مسئوليت شيعه يا مسئوليت ما 

 
وليت ما كه شيعه علي هستيم و دنيا ما را بـه            مسئ مسئوليت ما كه شيعه علي هستيم و به آن افتخار مي كنيم،           

 :جهت اميرالمؤمنين شناخته است كه 
 
 )و معروفين بتصديقنا إياكم(

 
 :مسئوليت ما كه شيعه علي هستيم و خداي را بر تمسك به واليت اميرالمؤمنين حمد مي كنيم

 
 الحمدهللا الذي جعلنا من المتمسكين بواليه أميرالمؤمنين

 و اعتقاد و تمسك ما را بس است و ديگر مسئوليتي بر دوش ما نيست؟آيا همين افتخار 
 

 پس علي وار بودن، علي وار زيستن و علي وار مردن چه مي شود؟
 

آيا همين كه بگوييم علي به عثمان بن حنيف كه از خواص اصحاب اوست فرموده شما     نمي توانيد مثل من               
ر مقابل زهد و عبادت اميرالمؤمنين احساس عجز مي كنند، اينكه           عمل كنيد و اينكه امام سجاد زين العابدين د        

را نـدارد، آيـا بـراي       ) ع(از ما معصومين هم هيچ كس توان انجام دادن اعمـال علـي              : مي فرمايد ) ع(امام باقر   
 توجيه بي مسئوليتي ما كافي است؟

 
 :چه مي شود، كه مي فرمايد ) ع(پس فرمايش علي 

 
 تدي به إن لكل مأموم إماماً يق

 .هر پيروي را امامي است كه به او اقتدا مي كند و از او پيروي مي نمايد
 

خود پاسخ ما را داده است و پس از ذكر سيره خود و ذكر اينكه شما توانـايي چنـين عمـل كردنـي را                         ) ع(علي  
 :نداريد، مي فرمايد 

 
 و لكن أعينوني بورعِ و إجتهادِ و عقهِ و سدادِ

 .تالش فراوان و پاكدامني و راستي مرا ياري دهيداما با پرهيزكاري و 
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سـخن در   . پس سخن در اين نيست كه ما يا جامعه ما بتواند خود را همگون و همسان با علي بن ابيطالب كند                    
 :يعني  پيدا كردن سمت و جهت حركت است،

 
 .نتهي مي شودم) ع(مسئوليت ما و جامعه شيعي و علوي ما قرار گرفتن در سمت وسويي است كه به علي 

 
پس اگر جامعه مـا جامعـه اي شـيعي و           . علمدار اوست ) ع(مسئوليت ما قرار گرفتن در جبهه اي است كه علي           

با توجه به بارزترين شاخصه هاي اميرالمؤمنين در دوران حكومتش، مسئوليت             حكومت ما حكومتي علوي است،    
 فعلي ما چيست؟

 
 ن به فرهنگ ملي ل آ تالش جهت برقراري عدالت اجتماعي و تبدي-1
 

عدالت اجتماعي يعني يكسان بودن نظر و نگاه حكومت نسبت بـه آحـاد مـردم در مقابـل قـانون، امتيـازات و                        
برخوردها از يكسو و يكسان بودن حركت و نگاه و اشاره مسئولين از باالترين رده ها تا پايين تـرين رده هـا در             

نكه همه مردم جامع احساس كنند كـه بـه طـور يكسـان از               يعني اي . پرداختن به مشكالت مردم از سوي ديگر      
بركات نظام اسالمي بهره مند مي گردند و براي رسيدن به چنين مرتبه اي بايد هيچ يـك از اصـول و ارزشـها     

و البته همين عـدالت اميرالمـؤمنين بـود    . تحت الشعاع مالحظه كاري و شخصيت افراد صاحب نفوذ قرار نگيرد       
قتل في محـراب عبادتـه      (ه صاحب نفوذ بودند نتوانند او را تحمل كنند و در پايان هم              كه موجب شد كساني ك    

گر چه توده هاي مردم از عدالت اميرالمؤمنين مسرور بودند اما متاسفانه بـه علـت ضـعيف بـودن                    ). لشده عدله 
 .خالفت مي كشيدندقدرت تحليل مردم، افراد صاحب نفوذ برافكار مردم اثرمي گذاشتند و آنها را به انحراف و م

 
 .پس مسئوليت ما اجراي عدالت در هر مقام و منصب به مقدار توان و طاقت است

 
ورد و بـراي رسـيدن بـه آن ، مـردم بايـد معنـاي عالـت را                     بايد عدالتي را كه مي شود اجرا كرد ، به اجـرا در آ             

 .ي رسيدن به آن تالش كنندبفهماندن تا عدالت به صورت يك فرهنگ در آمده و قابل تحمل شود و مردم برا
 
  عالج بيماريهاي اساسي جامعه اسالمي از طريق زهد علوي-2
 

اگر چه اكثريت مردم زمان اميرالمؤمنين كساني بودند كـه از لـذتهاي دنيـا محـروم بودنـد، امـا اميرالمـؤمنين                       
امروز هم اكثريـت    . ودهمچنان بر زهد تأكيد مي كرد و خطابش در اين تأكيد با متمكنين و ثروتمندان جامعه ب                

مردم ما از يك سري امكانات اوليه زندگي محرومند، اما برخورداران از امتيازات دنيا، همچنان هم مورد خطاب                  
 .بار مسئوليتشان سنگين تر است مي باشند و كساني كه مسئوليت دولتي دارند،) ع(كالم موال علي 
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 .ه ماستاجراي اين دو سيره، مسئوليتي است كه در پيش روي هم
 

اميرالمؤمنين اين دو مشعل را روشن كرده است تا همه تـاريخ را روشـن كنـد و اگـر كسـاني سـرپيچي كننـد                          
 .خودشان ضرر خواهند ديد

 
 :چرا كه 

 .نام علي ، ياد علي و درس علي در تاريخ فراموش نخواهد شد
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  ::مالك اشتر شيعه حقيقي علي عليه السالم:: 

 
به بيان برخي ويژگيهـاي روحـي و رفتـاري مالـك اشـتر ايـن                ) ع(در اين بخش از بررسي سيماي شيعه علي         

در بيـاني كوتـاه پـرده از شخصـيت واال و بـا             ) ع(مي پردازيم هم او كه علي       ) ع(برجسته ترين يار و ياور علي       
 :ين بيان فرمود عظمت او برداشت و همه توانمنديها و كماالت بي نهايت او را در يك جمله چن

 
 »كان االشتر لي كما كنت لرسولِ اهللا« 
 
 »مالك اشتر براي من همانگونه بود كه من براي رسول خدا بودم«
 

 :اما خصلتها و ويژگيهاي مالك 
 
  واليت پذيري و علي مداري مالك اشتر-1
 

الك را در كنـار علـي       م  آنچنانكه در كوچكترين و بزرگترين تحوالت،     . كليد شخصيت مالك، علي مداري اوست     
مي يابيم، هماهنگي و همكاري و ارتباط و فرمانبرداري او را در جنگ و صلح، هجرت و جهـاد، سياسـت و     ) ع(

 .براي رسول خدا بود) ع(قضاوت، عبادت و بالغت و در مردم دوستي و خداپرستي همانگونه مي بينيم كه علي 
 
 سياستمدار و كاردان در امور مديريت سياسي-2
 
ان سياسي و كاري مالك در مديريتهاي كالن اجتماعي به اندازه اي است كه او را حالل مشكالت حكومتي                   تو

منشـور حكـومتي علـي    . امير قرار مي هد و بسياري از فتنه هاي سياسي با هوشمندي و تدبير او حل مي گردد       
 .خطاب به او است كه در نوع خود بي نظير است) ع(

 
 فصاحت و بالغت-3
 

ز شخصيت مالك مرهون نفوذ كالم و توان باالي او در ايراد خطبه هاي حماسي و حركت آفرين است               بخشي ا 
كه امتيازي براي اغلب انسانهاي كامل و پيشواست تا بتوانند در زمان الزم روشنگر حقايق و ارزشـها باشـند و                     

 .بسيج و هدايت نمايند توده مردم را به حركت واداشته،
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 اهل جهاد و هجرت-4
 

اگر بگوييم همه زندگي مالك، جهاد . جهاد و هجرت در راه خدا، از مالكهاي ارزشيابي شخصيتها در قرآن است
او عقـابي سـبكبال     . و هجرت در راه خدا بر اساس نياز و ضرورت جامعه اسالمي است سخني گزاف نگفته ايم                

 .بود) ع(براي هجرت و تيزچنگ براي جهاد تحت فرمان علي 
 
  شجاع و با بصيرتدشمن شناس،-5
 

 :پس از شهاددت او فرمود ) ع(و در دشمن شناسي او همين بس كه علي 
 
اي كاش در بين شما دو نفر مانند او بودند بلكه اي كاش تنها يك نفر مثل او بود و فكر و رأيـش در مـورد                           « 

 ».دشمنانم همچون نظر او بود
 

 دشمنان و توطئه هاي آنان را به خـوبي مـي شـناخت و               ، مالك از معدود افرادي بود كه      )ع(درميان ياران علي    
تحت هيچ شرايطي حاضر به عقب نشيني نبود و با تيزبيني، درايت و شجاعتي كه داشت دشمن را بـه زانـو در                       

 .مي آورد
 
 انقالبي، قاطع، سازش ناپذير در دفاع از ارزشهاي اسالمي-6
 

مصـلحت  «ير است كه مي آيد تا خط بطالنـي بـر            يك حكومت انقالبي سازش ناپذ    ) ع(حكومت اميرالمؤمنين   
حكومتي است كه پاي احكام اسالمي و بيت المال . هاي خالفتهاي گذشته بكشد» اجتهاد به رأي«و » انديشي

 .را حجت مي داند» كتاب اهللا وسنه نبيه«مسلمين كه به ميان مي آيد قاطع و سازش ناپذير، 
مالك مردي است سرشناس و با نفوذ در مردم، كـه بسـياري از              . ردچنين حكومتي نياز به فرماندهي اينچنين دا      

تا آنجا كه افشاگريهاي او در اعتراض بـه         . حركتهاي سياسي عليه خليفه سوم و فرماندارانش را او طراحي نمود          
پايمال نمودن احكام اسالمي در كوفه به درگيري با حاكم كوفه و در شام به كتك زدن معاويه مـي انجامـد و                       

 . تبعيدهاي مكرر وي مي گرددموجب
 
 بردبار، خويشتن دار، خيرخواه مردم-7
 

مالك اشتر قهرمان است اما متواضع ، پهلوان است اما مردمي، رادمرد است اما بردبار و صبور، قـاطع و اسـتوار                      
ضاد اين صفت علي و ياران راستين علي بوده و هست كه دوحالت مت            ! آري. است اما در پاسداري از احكام دين      
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در ) ع(مالك نيز همچون موال و مقتـدايش علـي          . قهر و حلم، قاطعيت و رافت، را در نهايت كمال آن منصفند           
 برخورد با مردم و محرومين، قلبي رئوف و مهربان و دستي نوازشگر دارد و

 
 .همه تالش او جهت سعادت و هدايت مردم به سوي نيكيها است و در اين راه هيچگونه چشمداشتي ندارد

 
 مي خندد ولي او بي      سبزي به او پرتاب مي كند و به او        داستان اهانت آن بازاري به مالك كه مقداري ته مانده           

. آنكه سخني بگويد به مسجد رفته براي آن مرد طلب آمرزش نموده و از خداوند اصالح او را طلب مـي نمايـد                      
 . است) ع(نمونه اي از حلم و بردباري شيعيان راستين علي 

 
 :در شهادت مالك مي گريست و مي فرمود ) ع(علي : و شهادت مالك ) ع(علي 

 
 آيا شخص ديگري همچون مالك بوجود خوهد آمد؟

 
مـا بـا    . خداي مالك را رحمت كند او بر عهدش وفا كرده براهي كه بايست رفت و پروردگارش را مالقات نمود                  

صبر پيشه كنيم با اين حال مرگ مالـك از          ) ص(اينكه خود را آماده ساخته بوديم كه پس از مصيبت رسولخدا            
 .بزرگترين مصيبتهاست

 
ختم اين مختصر از زندگاني مالك با اين جمله جالب به نظر مي رسد كه بر اسـاس آنچـه از بزرگـان مـذهب                         

 :رسيده است 
 

زنده مي شود و در ركاب حضرتش جنگ خواهـد          ) عج(اشتر كسي است كه به هنگام ظهور حضرت ولي عصر           
 .كرد
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  ::امام خميني، تربيت يافته فرهنگ علوي:: 

 
بر اين اساس برخـي ويژگيهـاي       .  امام خميني احياگر تفكر شيعي و فرهنگ و انديشه علوي در قرن حاضر بود             

 :را بر مي شماريم ) ع(اين شيعه علي 
 
  جامعيت امام-1
 

ر مراتب پائينتري اين جامعيـت را در خـود ايجـا            انسان كامل است و يقيناً شيعيان حقيقي او نيز بايد د          ) ع(علي  
اعتـدال جسـماني، برخـي        سيادت، شجاعت، زيركي،    امام خميني شخصيتي بود كه از نظر كمال عقالني،        . نمايند

از نظر علمي نيـز از جملـه نـوادري بـود كـه فقـه، اصـلو،                  . زبانزد خاص و عام بود    ... ذوقها در شعر و ادبيات و       
 رجال، تفسير، سياست، علوم اجتماعي و مردم شناسي را در حد اعالي آن در خود جمـع                  اخالق، عرفان،   فلسفه،

 .كرده بود و مهمتر از همه در بعد اخالق و رفتار او جامع اضداد بود
 
  زهد ، ساده زيستي و مصرف امام-2
 

 .و ساده مي خوردساده  مي پوشيد  بدور از تجمل و ساده مي زيست،. زهد و سادگي امام يادآور زهد علوي بود
 

در زماني كه مي توانست در يك كاخ زندگي كند خانه محقر جماران را برگزيد، خانه اي كـه از فـرط سـادگي                        
 . تعجب جهانيان را برانگيخت

 
امام از هر گونه غذاي چرب و نرم پرهيز كرد و به گفته اطرافيانشان غذاي مورد عالقه ايشان                  :  خوراك امام   -

 .گردو بودنان و پنير و مغز 
 
در منزل ايشان يك چراغ روشن اضـافه پيـدا          . امام به شدت صرفه جو و اسراف گريز بود        :  صرفه جويي امام     -

نمي شد و حتي گاهي اوقات كه خود امام در حال مالقات با شخصيتها و افراد متوجه روشني بـي مـورد چـراغ       
 .  خودشان آنرا خاموش مي كردنددستشويي مي شدند بلند شده و بدون آنكه به ديگران امر كنند،

 
 :مي فرمايند ) ع(اميرالمؤمنين علي :  همساني با مردم ضعيف -
 
 »خداوند بر رهبران حق واجب كرد كه خود را با افراد ضعيف تطبيق دهند تا تنگدستي بر فقير سنگيني نكند« 
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نطور كه خيلي خانه ها كوپن كم مـي         به نقل از دختر امام ، ايشان همانند همه افراد كشور كوپن داشتند و هما              
 .روغن ما تمام شده، مرغ نداريم و كوپن هم نداريم: آورند، در خانه امام هم زياد شنيده مي شد كه مي گويند

 
  عبادت، معنويت و غيرت ديني امام-3
 
 از هر چيـز     امام بر انجام واجبات و ترك محرمات بسيار مصمم بود و بيش           :  پافشاري بر اقامه نماز اول وقت        -

امام در اواخر عمر شريفشان پس از عمـر شريفشـان پـس از عمـل                . بر اقامه نماز اول وقت پافشاري مي نمود       
 :جراحي از اينكه نمازشان ده دقيقه به تأخير افتاده با گاليه به حاج احمد آقا مي فرمايند 

 
الن كه پايم لب گور است ده دقيقه به تأخير           چرا ا   ناراحتم ، از اول عمر تا به حال نمازم را اول وقت خوانده ام،             

 افتاد؟
 
امام اهميت ويژه اي براي مستحبات قائل بوده و تحت هيچ شرايطي حاضر بـه               :  اولويت دادن به مستحبات      -

نمـاز شـب او   . او در تأسي به مواليش علي ابن ابيطالب با شب انس و الفتي ديرينه داشـت . ترك آنها نمي شد   
 . به هنگام بازگشت از فرانسه شب خود را در هواپيما به جا آوردترك نمي شد و حتي 

 
 وقتي آمريكايي ها براي انجام مصاحبه مستقيمي كه براي نشان             روز جمعه اي در ايام اقامت امام در پاريس،         -

ت حاال وقت انجـام مسـتحبا     «: دادن مواضع و روند انقالب بسيار مؤثر بود خدمت امام رسيدند، ايشان فرمودند            
 ».است وقت مصاحبه نيست ″غسل واجب″
 

 .و بدين ترتيب مصاحبه را به بعد از مستحبات روز جمعه موكول نمودند
 
امام پايبندي عجيبي به احكام اسالم داشت و هيچ گونه مصلحت انديشي در اين زمينه را نمي        :  غيرت ديني    -

 برخـي مجـالس كـه دعـوت مـي شـويم             در«: يكي از سفيران وزات خارجه از ايشان سؤال مي كنـد          . پذيرفت
» .مشروبات الكي وجود دارد و اگر نپذيريم حمل بر چيزهاي ديگر مي شود و مشكالتي در روابط پيش مي آيد                   

 :حضرت امام فرمودند 
 
دليلش را هم بگويند تـا آنهـا هـم كـم كـم بفهمنـد بـراي                  . نبايد از اين چيزها بترسند، نبايد بروند      ! به جهنم «

 »چيست؟
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 من شناسي و قاطعيت امام دش-4
 

او هرگز به مذاكره با شاه و دشمنان اسالم اعتقاد نداشت           . امام خميني روحيه اي بسيجي و دشمن ستيز داشت        
: خـود مـي فرمـود       . و اگر هم چنين اعتقادي داشت هرگز پيروز نمي شد و عزت خود را هم از دسـت مـي داد                    

 ».خميني را اگر دار بزنند تفاهم نخواهد كرد«
 

 آنروزي كه امريكا از ما تعريف كند بايد عزا گرفت، آن روز كه كارتر و ريگان
 
 .از ما تعريف كنند معلوم مي شود كه در ما اشكالي پيدا شده است) رؤساي جمهور امريكا(

 
احدي جز خداونـد را در نظـر        ) ع(او همچون علي    . قاطعيت امام قاطعيت جدش اميرالمؤمنين را تداعي مي كرد        

 :فت و مي فرمود نمي گر
 

 آن انسان به تمام معنا انسان، آن كه در عبادت آن طور بود كه                آن مرد نمونه عالم،   ) ع(موالي ما اميرالمؤمنين    
و در زهد و تقوا و در رحم و مروت با مستضعفين آن طور بود، با مستكبرين و با كساني كه توطئه    مي كنند،                           

 .نقل   مي كنندمي كشت هفتصد نفر در يك روز، چنانچه 
 
دفاع از اسالم و نظام شوخي بردار نيست و در صورت تخطي هر كس در هـر موقعيـت بالفاصـله بـه مـردم                         «

 ».معرفي خواهد شد
 

مگر بيش از اين است كه ما ظاهراً از جهانخواران شكست مي خوريم و نابود مي شويم؟ مگر بيش از اين است  
ي مي كنند؟ بگذار دنياي پست ماديت با ما چنـين كنـد ولـي مـا بـه                   كه ما را در دنيا به خشونت و تحجر معرف         

 .وظيفه اسالمي خود عمل كنيم
 

 .آري امام كسي بود كه علي وار زيست و علي وار به ديار باقي شتافت
 
 ».او به ما فهماند علي وار زيستن و تا نزديكي مرزهاي عصمت پيش رفتن افسانه نيست(
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  :: حقيقي علي عليه السالممهدي در انتظار شيعيان:: 

 
 أين عمار؟ أين ذوالشهادتين؟  أين مثل مالك؟ 

 
 كجاست مثل مالك؟ كجاست عمار؟ كجاست ذوالشهادتين؟

 
آن هنگام كـه مالـك اشـتر و    .در حد فاصل كوفه و شام برخاست) ع(ديرگاهي پيش بود كه صداي گاليه علي   

سـئوالي كـه    .  شهادت رسيده بودند و علي تنها مانـده بـود          به) ع(عمار و ذوالشهادتين، يعني ياران صديق علي        
 .جوابي در پي نداشت

 
 !عاشورا روزي به بلنداي روزگار،. روزگار ديگري آمد. روزها برآمدند و شبها فرو رفتند

 
ايـن نـدا هـم زمـاني بـر آمـد كـه              » هل من ناصر ينصـرني؟      «  :آن روز هم، امام ديگري بود  و نداي ديگري         

بـه خـون    ) ع(در برابـر چشـمان حسـين        ... دار، علي اكبر، حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه و           ابوالفضل علم 
سـرهاي  : پس سئوال همان سئوال بود، جـواب هـم همـان جـواب              . غلتيده بودند و او سرداري بود تنها مانده         

ري چـون   فروافتاده، دستهاي به عقب كشيده شده، چشمان شرمزده و خجلت زده اي كه به دنبـال محـل فـرا                   
 !همين !  تن؟72بجز . زمين هستند نا از تيررس نگاه امام فرار كنند

 
آيا جواب سؤالي بدان عظمت، سئوالي كه زمين و زمان، فرشتگان و ماليك براي جوابش هرولـه مـي كردنـد،                     

 !همين بود؟
 
 !ر سر نيزه و از همين رو بود كه علي جوابش را از محراب با فرق خونينش گرفت و حسين ب !نبود ! نه 
 

امـا همچنـان همـان سـئوال        . امروز نيز روز امام ديگري است     . آن روزگار گذشت و امروز، روزگار ديگري است       
 :باقي است 

 
  كجاست ياريگري  كه به ياري امامش بشتابد؟-
 

 !ترس ! غلفت ! خجلت  !سكوت ! و جواب نيز همان 
 

 : پيچد ديگرگاهي است كه هر روز ندايي در صحن دل شيعيان مي
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 »!كجاست ياريگري كه به ياري مهدي بشتابد؟« 
 

سر به جانب ديگري گردانده ايم      . و ما همچنان چشمان شرمزده و گنهكار، اما مشتاقمان را به زمين دوخته ايم             
و او هر روز دلتنگ عاشقي، منتظر ياريگري ، با گلويي بغش آلود، ! و دستانمان را به كار دنيا مشغول داشته ايم        

 :مان اميدوارش را كه از نگراني براي شيعيان اشك آلود است به آسمان دوخته چش
 
  پس كي ؟-
 

هم بـه سرنوشـت اجـداد       ) عج(امروز ديگر آن روزگار نيست، كه اين آخرين حجت خدا، بقيه اهللا االعظم                !آري  
 .اطهرش دچار گردد

 
 .و ابالفضل هايش را پيدا كنداو در پس پرده مي ماند تا آنگاه كه مالك ها، عمارها، حبيب ها 

 
عمارهـا، و     از حجت خالي نماند و ظهوراو محقق نمي شود مگر به حضور مالك هـا،                اومانده است تا زمين خدا ،     

 .حبيب ها
 

 هستيم،) عج(ما كه ادعاي علوي بودن را بر سينه داريم و چشم به راه قيام مهدي ! به راستي 
 

از حنجـره   ) ع(م نداي أين مثل مالك، أين عمار، أين ذوالشهادتين علـي            هيچ با خود فكر كرده ايم كه امروز ه        
 !در فضا طنين انداز است ) عج(فرزندش مهدي 

 
 !؟ار منتظران واقعي خويش استدر انتظ بيش از هر كس ديگر،) عج(هيچ با خود فكر كرده ايم كه امروز مهدي 

 
  دهنده اي هست؟هيچ با خود فكر كرده ايم كه آيا اين نداي حضرت را پاسخ

 
 .افسوس كه پاسخ دهندگان بسيار اندكند

 
 .اندك نبودند، فرزندش در پرده غيبت باقي نمي ماند) ع(افسوس كه اگر شيعيان واقعي علي 

 
 در محراب مسجد كوفه طنين انداز شد،) ع(علي » فزت و رب الكعبه«آري، آن هنگام كه نداي 
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 .چشمانش نگران چنين روزهايي بود
 

اش مـي   » أنا المهدي «يي همچون امروز كه زمان بي تاب ظهور فرزندش و مكان بي قرار شنيدن نداي                روزها
 .باشد

 
 آيا او را جوابگويي هست؟

 
 !شيعيان علي 

 
 . درك اين حقيقت را به كدامين لحظه واگذارده ايم؟ فرصت ها از دست مي رود

 
 !شايد از هنگام ظهور اندكي بيش نمانده باشد 

 
 از دست رفت،لحظه ها 

 
 عمرما بر باد رفت

 
 !يا علي !! هر كه مرد راه هست 
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