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 هوالحق

 يادداشتي بر چاپ دهم

» االمام علي صوت العدالة االنسـانية       «: دهمين چاپ ترجمه مجموعه كامل مجلدات پنجگانه كتاب گرانسنگ          
اينك بـا ويرايشـي جديـد، در اختيـار عالقـه            » جرج سجعان جرداق    « معروف ، استاد    تأليف دانشمند مسيحي    

 .قرار مي گيرد) ع (مندان و پيروان امام علي 

و انديشه هاي واالي انساني آن حضرت ، صدها كتـاب           ) ع  (البته همه مي دانيم كه دربارة شخصيت امام علي          
« اما تنها بسنده كـردن بـه نقـل          ... هان ، منتشر شده است      و هزارها مقاله ، به زبانهاي مختلف و در سراسر ج          

 و روشي كه باعث پيدايش اين همه فضائل اخالقي ـ انساني برتر، در همه  ?، بدون ارائة راه »فضائل و مناقب 
زمينه هاي زندگي بشري شده است ، نمي تواند پاسخگوي نياز و پرسشهاي انسان تشنه عصـر مـا باشـد كـه                       

ل روشي نو و راهي جديد براي رهائي از بن بست ها و مشكالت زنـدگي مـادي دنيـاي كنـوني                      همواره به دنبا  
 ...است 

كـه  » قـرآن   « و مفسر بـزرگ     » نهج البالغه   « عالمه وارسته لبناني ، شيخ محمد جواد مغنيه ، شارح معروف            
گـوي شـنيدني بـا    بخشي از سنين پاياني عمر خودرا در حوزه علميه قم سپري كرد، روزي در ضـمن يـك گفت                

 :گفت » ...االمام علي «نگارنده اين سطور، درباره كتاب 

دارند و حتي يكـي از ايـن بزرگـان ،           ) ع  (علماي بزرگ شيعه و سنّي تأليفات و آثار بسياري درباره امام علي             « 
 بـا نقـل     را» الفين  «  جلد درباره آن حضرت تأليف كرده و يا شخصيتي مانند عالمه حلي ، كتاب                32كتابي در   

برامامت و خالفت ، تأليف نموده است كه در اختيار          ) ع  (هزار دليل عقلي و هزار دليل نقلي درباره اولويت علي           
 جلدي و نه از دو هزار دليل عقلـي ونقلـي شـيخ حلـي در                 32همگان قرار دارد،اما جرج جرداق نه از آن كتاب          

را آنطـور كـه     ) ع  (ويژه خود، كوشيده است كه علـي        كتاب خود استفاده نكرده است ، بلكه او با عشق وعالقه            
 . در اختيار نسل جوان معاصر عرب و مسلمان قرار دهد? را?هست بشناساند و انديشه هاي او

او علـي را    ... است  » كاشف  « باشد، يك   »مؤلف  « قبل از آنكه يك     » جرج جرداق   «من درجائي نوشته ام كه      
او از گفته ها و انديشـه هـاي   : ما نمي توانيم منكر شويم كه ... ه است  كرد»كشف  « و از نو    » از نو شناخته    « 

البتـه  ... مفاهيم نويني را كشف و بيان مي كند كه هرگز بر فكر ما و پيشينيان ما، خطور نكرده است                    ) ع  (علي  
نيم ، اما پس    به خوبي و روشني مي بي     ) ع  ( واالي انساني را ما امروزه در كلمات امام علي           ?اين مفاهيم عالي و   

درست ماننـد نيروهـا و حقيقـت هـاي موجـود در جهـان               ...و تبيين نمود  » كشف  « آنها را   » جرداق  « از آنكه   
مـي  » باور« كند و سپس همگان ، آن هارا        » كشف  «  را نمي شناسد، مگر آنكه يكي        ?طبيعت كه انسان آنها   

 ؟»نمايند و از آن بهره مند مي شوند



 كوچكتر از آن    ? را ?من خود « : ر چهارسال پيش خود به ايران ، به نگارنده گفت           در سف » جرج جرداق   « خود  
 در خطبه ها و گفته هاي وي را توضيح دهم و ? موجود?مي دانم كه بتوانم انديشه هاي علي و مفاهيم ارزنده 

ان مي كنـد، امـا      يا تبيين كنم ، بلكه معتقدم كه خود اين كلمات وگفته ها اين مفاهيم را بوضوح و روشني ، بي                   
، بـه   »انسـان   « متأسفانه درگذشته ، به جاي توجه به اين مفاهيم و عمل به آنها در راستاي هـدايت و رهـائي                     

 »!پوسته ها و ظواهر پرداخته اند

اگر دنياي غرب ، شخصيتي مثل علي داشت ، امروز در سراسر دنيا با برگزاري همـايش هـا و                    « : جرداق افزود 
ژوهشكده ها، به ارزيابي انديشه هاي او مي پرداخت و براي بشريت راه نو، نشان مي داد                 تأسيس آكادمي ها وپ   

و همه مراكز علمي ـ اجتماعي خود را با مجسمه هاي وي زينت مي بخشيد، اما مـردم عـرب و مسـلمان ، بـا      
ـــ متأسـفانه    داشتن اين گوهر گرانبهاي ناشناخته در ميان خود ــ و از هزار و چهارصد سال پـيش تـاكنون ،                     

علي يـك انسـان     .  را بشناسند و نه از انديشه هاي او در پيشبرد اهداف خود، بهره مند شوند               ?نتوانسته اند نه او   
و كتـاب مـن   ... مافوق بشري است و هر چه دربارة او بنويسيم وبگوئيم ، باز كم گفته ايـم و كـم نوشـته ايـم              

مـا  ...  كسي مي تواند بشكافد و به عمق وحقيقت آن برسد؟           را چه  ?درواقع قطره اي است از دريا و ژرفاي دريا        
 !»همين و بس ... فقط قطره اي از آن مي چشيم و يا جرعه اي از آب شيرين چشمه هاي آن مي نوشيم 

* * * 

، در اختيـار  )ع (اينك با مسرت تمام ، اين كتاب بي نظير را براي دهمين بار و به مناسبت سـال امـام علـي     ... 
 هاي آزاديخواه وحقيقت جو قرار مي دهيم ، با اين توضيح كه اين چاپ داراي مزيت هائي است كه           همة انسان 

 :متأسفانه چاپ هاي قبلي ، فاقد آنها است 

ـــ پيشـنهادي بـراي      » امام علـي و نهـج البالغـه         « دهمين چاپ كتاب ، داراي دو مقدمه جديد، يكي دربارة           
و ديگري دربارة ديدگاه مرحوم آية اهللا بروجردي دربارة كتاب          ) ع   (پژوهش گران ــ به مناسبت سال امام علي       

است ، همراه با دستخط آن مرحوم خطاب به استاد صدربالغي ، كه در واقع يك سند تاريخي                  » االمام علي   « 
 .در اين زمينه است 

رم مطالـب اسـت    ترجمه كتاب ، مجموعه توضيحات نگارنده اين سطور بالغ بر يك چها          3 و   2 و   1در جلدهاي   
دودمان بنـي   « و  » افسانة عبداهللا بن سبا   « اما در جلد چهارم وپنجم ، چاپ جديد، دو توضيح مشروح دربارة             ... 

آورده ايم كه هر دو بحث جنبة علمي ـ تحقيقي دارد و روشن كننده بسياري از حقايق تاريخي  » اميه و معاويه 
 است 

)1( 



تبويب چاپ جديد، طبق نظريه مؤلف محترم انجام گرفته و كتاب به جاي شش جلد، در پـنج جلـد، در اختيـار                       
 .عالقه مندان قرار مي گيرد

كتاب هاي « است كه تهيه و تنظيم آن براي »فهرست اعالم « مزيت ديگر اين چاپ ، همراه بودن هر جلد با 
 ...يك ضرورت است » ماندگار

 

)1( 

ـ مجموعـه مباحثـات پرفسـورهانري       » شيعه  « اين دو بحث حقير نخست در ضمن كتاب         
كربن با استاد عالمه طباطبائي ـ چاپ شده است و اينك براي اسـتفاده عمـوم ، در چـاپ     

 .دهم اين كتاب ، نقل شد

ز عكس هاي وي هم در كنار عـده اي از           و بنا به درخواست گروهي از عالقمندان جرج جرداق ، چندنمونه ا           ... 
 .تقديم دوستان مي گردد» يادگار«  ـ به رسم 1375شخصيت هاي ايراني ،در تهران ــ بسال 

بي شك نشر ترجمه كامل كتاب ، با ويراستي نو، در پنج جلد وــدر بيشتر از دو هزار صفحه ــ در سال امام          ... 
انديشه هاي امام ، در راستاي ايجاد يك جامعـه نـوين انسـاني ،               كه گامي در راه شناخت و شناسائي        ) ع  (علي  

 در قبـال    ? را ?همراه با عدل و حق است ، توفيقي الهي است كه قلم و زبان ياراي سپاس و شكر حق تعـالي                      
ن  از پيروا? را? خالص براي خود گرداند وما? از ما بپذيرد و نيت ما را? را?اميد آنكه خداوند خود آن . آن ندارد

 .قرار دهد) ع (راستين راه امام علي 

 .انه سميع مجيب 

  ش 1379تهران ـ مهر ماه 

  ه 1421رجب 

 سيد هادي خسروشاهي 

 

 :از چپ به راست 



 استاد عالمه مرحوم شيخ محمدتقي جعفري ،

 جرج جرداق ، سيدهادي خسروشاهي ،

 1375دكتر سيدجعفر شهيدي در تهران ، سال 

 

 :از راست به چپ 

ي خسروشاهي ، علي اكبر صادقي رشـاد، جـرج جـرداق ، محمدحسـن رحيميـان                 سيدهاد
 ،مسيح مهاجري ، سيدمحمود دعائي 

 :از راست به چپ 

سيدجمال الدين دين پرور، دكتر ابراهيم ديناني ، سيدهادي خسروشـاهي ، سـيدمحمدباقر              
 حكيم ، دكتر احمد احمدي ، جرج جرداق ، مسيح مهاجري ، سيدمحمود دعائي 

 :راست به چپ از 

دكتر احمد احمدي ، جرج جرداق ، دكتر سيدجعفر شهيدي ، رحيميان ، مسـيح مهـاجري ،                   
 سيدمحمود دعائي ، سيدهادي خسروشاهي ، سيدرضا اكرمي 

 :از راست به چپ 

سيدجمال الدين دين پرور، سيدهادي خسروشاهي ، جرج جرداق ، محمدحسن رحيميـان ،              
 فخرالدين حجازي 

 مقدمه ها

 و نهج البالغه ) ع (امام علي         ?

 االمام علي و آية اهللا بروجردي         ?

 ...دربارة كتاب         ?



 ...اهداء

، قهرمان بت شكن و عدالتخواه تاريخ كه در سراسرزندگي خود، حق گفـت و در                )ع  (به امام ، علي بن ابيطالب       
 .راه حق كوشيد، و سرانجام در راه اجراي حق وعدل ، به شهادت رسيد

ده قرن ، با الهام از مكتـب وي ،در راه رهـائي و آزادي تـوده                 به امام علي و همه هواداران او كه در طول چهار          
 .هاي محروم ، پرچم مبارزات اجتماعي ضداستبدادي آشتي ناپذيري را بر دوش كشيده اند

به امام علي و همه پيروان مجاهد او كه در پهناي تاريخ اسالم ، از هزار وچهارصد سال پيش ، تا به امـروز، در                         
 .و آسايش ملت ها،به پا خاسته و همچون پيشواي قهرمان خود، به شهادت رسيده اندراه آزادي و استقالل 

 در ?به امام علي ، پيشواي آزادگان ، و به همة انسان هاي حق گو و عدالت خواه وآزادانديش و انسان دوسـت                
 ! راهبر و پيشواي به حق خود مي دانند?سراسر روي زمين كه به راستي و در عمل ، علي را

* **  

به جواناني كه مي خواهند سرنوشت خود و همه سرزمين هاي اسالمي را،بدون وابستگي به               
قدرت هاي شرق يا غرب ، خود تعيين نمايند و عدالت اجتماعي و اقتصادي را در ميان همه                  

 ...آحاد امت ، طبق دستور قرآن و فرمان اسالم ، اجرا كنند

 اهداء مي شود

 حوزه علميه : قم 
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 ونهج البالغه )ع (امام علي 



درمـاوراي زمـان ، در عرصـه اي برتـر از     . مطرح نيسـت   » بعد زمان   « ، هرگز   »جاودانگي  « و  » ابديت  « در  
بـه ابـديت تعلـق      ) ع  (ابرمردي چون امام علي     . براي هميشه حاكم است     » ابديت  « گذشته و كنون و آينده ،       

 را مي بازد، از اين رو، سخن او هم فقط سخن            ?يات معنوي او، مفهوم مصطلح خود     دارد و گذشت قرون ، در ح      
نهج « و  . تاريخ سپري شده نيست ،همواره سخن روز است ، سخن ابديت بي پايان و سخن حق پرفروغ است                   

 .ي او هم يك ميراث فرهنگي جاودانه اي است كه نمي توان بر آن بهائي تعيين نمود»البالغه 

» انسـان   «مي تواند براي    » انسان  « جوامع بشري ، ميراث فرهنگي ، گرانبهاترين يادگاري است كه            اصوالً در 
باقي بگذارد، ولي بسيارديده ايم كه ميراثهاي فرهنگي ، ويژه يك قوم ، يك ملت ، يا يك نژاد بوده اند و بـا از                         

 .ندبين رفتن علل و عوامل فكري و اجتماعي پيدايش آنهانيز، از بين رفته ا

بشر، به ندرت وارث يك ميراث فرهنگي شده است كه به علت اصـالت ، عمـق ، شـمول و عموميـت انديشـة           
بسياري از ميراث هاي فرهنگي ،به علت فقدان        . بنيانگزار آن ، همچنان پايدار بماند و از آن ِ همة انسانها گردد            

را هم از دست داده و بـه دنيـاي خاموشـي و             اين راز جاودانگي ، پس از به پايان رساندن دوره خود، تأثير خود              
 . رهسپار شده اند?فراموشي 

* * * 

يك ميراث فرهنگي ماندگار،يك اثر انساني جاودانه ايست كه محتواي          ) ع  (امام علي   » نهج البالغه   « آري  ... 
امام » لبالغة نهج ا«  كه ?نيز نمي تواند در آن تأثيري بگذارد زيرا » زمان  « نيست و   » مكان  « آن محدود به    

براي يك گروه ، يك ملت ، يك مذهب و يك نژاد بوجود نيامده اسـت و عموميـت محتـواي آن در                       ) ع  (علي  
 :برگيرنده همه انسانيت است ، در هر مكان و هر زماني كه باشد

لمان خواستار و هوادار اجراي حق و عدالت درباره همه افراد بشري ، مسـلمان و غيرمسـ                » نهج البالغه   « مثالً  
و بهمين سـبب از آن ِ همـه اسـت و دردل همگـان               » اما اخ لك في الدين ، او نظير لك في الخلق            «... است  

 .جاودانه مانده و خواهد ماند

بيان معجزآسـاي آن نيـز يكـي از         ) ع  (امام علي   » نهج البالغه   « عالوه بر عمق ، اصالت و عموميت محتواي         
ن به طور مطلق ، بخـاطر سـود شخصـي يـا يـك انگيـزه مـادي و يـا                      آنست ، چرا كه اين بيا     » خلود« اسرار  

براي خدمت به خلـق     » نهج البالغه   « درستايش يك حاكم بكار نرفته است ، بلكه بيان و اعجاز سخن امام در             
 .ــ همه خلق ــ بكار گرفته شده است 



 بـه ميـان     ?» حـاكم    ?ان  سـتمگر «  و   ?»نيرومندان  « ، هرگز سخن از اهميت      )ع  (در نهج البالغه امام علي      
و هـيچ وقـت از ارزش ثـروت و پـول            .. تمجيد شده است    » ستمديدگان  « و» بينوايان  « نيامده ، بلكه از نبرد      

 . ،تعريف نشده ، بلكه از حقوق مشروع تهيدستان دفاع شده است 

)2( 

 ، آزادي و بردگي ، ثروت و فقر، عدل و ظلم ، علم وجهل ، جنگ و صـلح ، نبـرد حـق و باطـل و                           و بطور كلي  
ع (لزوم پيكار ابدي در راه زندگي بهتر و جامعه اي برتر، براي انساني شريف تر و نيكوتر، محورسخن امام علي                     

ه همواره يـك كتـاب روز ـــ و          امام به مفهوم واقعي كلم    » نهج البالغة   «درواقع  . است  » نهج البالغه   « در  ) 
جاودانه ي ــ انساني است ، چرا كه احترام به حقوق انسان و زندگي آزاد انسان ، مدار بحث آنست و اين بحث                       

 .خواهد ماند» سخن روز« تا بشر هست ، هميشه 

اره  كـه همـو    ?امام براي ابد، بمثابه يك ميراث فرهنگـي انسـاني بـي نظيـري               » نهج البالغة   « بدين ترتيب   
 گردد، پايدار مي مانـد وصـاحب        ?انسانيت براي گشايش عقده ها وابهامهاي زندگي ، مي تواند از آن بهره مند             

، بعنوان يك انسان كاملي كـه هرگـز نمـي ميـرد، پرچمـدار كـاروان                 )ع  (آن ، ابرمرد تاريخ بشري ، امام علي         
 .بشريت پيشرو، بشمار مي رود

 

عالمه شيخ محمد مهدي شمس الـدين ،        :  تأليف   ?»ه  دراسات في نهج البالغ   « ) 2 (????
 . بيروت ?چاپ دوم ،

* * * 

زنده جاويديست كه پس از گذشت چهارده قرن از مرگ جسمانيش ، همچنـان بـر                ) ع  (بدون ترديد، امام علي     
ــر  ــان و بشــــــــــــــــــــــــــ ــاي آزادگــــــــــــــــــــــــــ  دلهــــــــــــــــــــــــــ

 .از دست نمي دهددوستان راستين سراسر دنيا حكومت دارد و كالم او، تأثير سحرانگيزخود را هرگز 

ـ بـر ضـد     » سيدجمال الدين حسيني اسدآبادي     « مفتي بزرگ مصر، همكار نبرد طوالني       » شيخ محمدعبده   «
آشنا شده و آن چنان مسحوربيان امـام گشـته          » نهج البالغه   « خود، با   » آوارگي  « استعمار و استبداد، دردورة     

 ... يادر ميدان نبرد ديده است است كه در موقع مطالعة آن ، خود را در برابر امام و 

 :نوشته است ، درباره تأثيربيان امام چنين مي نويسد» نهج البالغه «او در مقدمه شرحي كه بر 



من برحسب تقدير و بطور تصادفي با كتاب نهج البالغه آشناگشتم ، در حالي كه دچار ناراحتي و تشويش و            ... «
من . من نهج البالغه را وسيلة آرامش يافتم و به بررسي آن پرداختم افسردگي شده و ازكارهايم بازمانده بودم ، 

وقتي به آن مطالعه آن مي پرداختم ، خيال مي كردم كه جنگهائي به وقوع مي پيوندد و يا حملـه هـائي آغـاز                         
و همان وقت متوجه شدم كه بالغت را نيروئي و فصاحت راقدرتي مافوق اسـت ، و پـس از ايـن                      ! گشته است   

 .ها، دريافتم كه قهرمان اين ميدان ، پرچمدار پيروزمندان ، اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب است بررسي 

هر بخش آن را كه مي خواندم ، خود را در دنياي ويژه اي مي يافتم ، زيراكه با تغيير موضـوع ، صـحنه هـا                           ... 
برابر خطيبي بزرگ مي ديدم كـه       و گاهي خود را در      ... دگرگون مي شد و من خودرا در عالم ديگري مي يافتم            

با سخنان خود، زمامداران را مورد خطاب قرار داده و بـه آنهـا راه و رسـم حكومـت را مـي آمـوزد و چگـونگي                     
 .روشهاي سياست عادالنه را تعليم مي دهد و راز مملكت داري را روشن مي سازد

 علي بن ابي طالب گـرد آورده و آن  از سخنان سرور مااميرالمؤمنين» شريف رضي  «آري ، اين كتابي است كه       
براي آن نيافتم وهرگز هم قادر » نهج البالغه «ناميده است و من نامي بهتر و شايسته تر از      » نهج البالغه   «را  

 . »...نيستم كه اين كتاب را بيشتر از آنچه از نامش برمي آيد،توصيف كنم 

)3( 

ونهج البالغه اش را يادآور مي شود، بلكه بسيار بوده ) ع (نيست كه عظمت امام علي » محمد عبده «اين تنها، 
اند و هستندشخصيت هاي بزرگي ــاز همه مذاهب ، مليت ها، نژادهاــ كـه در برابرحـق ، كـه علـي و كـالم                

 اند، و ما در اينجا فقط به چند نمونه از اين گفتارهـا، اشـاره            اوست ، سرتعظيم فرود آورده و به آن اعتراف كرده         
 :مي كنيم 

 :استاد ادب عربي در دانشگاه االزهرمصر، مي نويسد» محمد محيي الدين «استاد 

نهج البالغه كتابي سرشار از بالغت و لبريز از فصاحت است چرا كه سخن فصيح ترين افراد، پس از پيامبر         ... «
 اكرم ، يعني 

سخنوري بـود كـه     . او با منطقي نيرومند، فيلسوفي بود كه بيانش سراسر حكمت بود          . ي بن ابي طالب است      عل
انديشمندي بود كه كتاب وحي و نبرد با شمشيرو زبان در راه دفـاع       . افسون زبانش ، قلب رامسحور مي ساخت        

 . »ي احدي جز او، به وجود نيامداز دين حق ، و پيوندش با پيامبر، براي او امكاناتي به وجود آورد كه برا

)4( 

 



)3( 

 قاهره ، ص ب . مقدمه محمد عبده ، بر شرح نهج البالغه چاپ مصر. 

)4( 

 .همان . 

 :ــ مي نويسد 1951قاهره ــ »فوأد«استاد مسائل اسالمي دانشگاه » عبدالوهاب حموده «استاد 

نهج البالغه شامل همه آن چيزهائي است كه پژوهشگران بزرگ ، اساتيد اخالق ، فالسـفه ، دانشـمندان ،    ... «
نيروي شگرف پندها، توصيه ها، عمـق       . پيشوايان مذاهب ،سياستمداران پرهيزگار، مي توانند بگويند يا بنويسند        

 مي دهد كه اين اثر جاودانه از انديشة بي نظير امام علـي  بينش ، ژرفائي محتواي نهج البالغه ، به خوبي نشان        
 .»...است )ع (

 :استاد و شاعر و نويسنده معروف مسيحي لبنان مي نويسد» بولس سالمه «

كتاب مشهور نهج البالغه اثر جاودانه ايست كه انسان را به شناخت انديشه بزرگ علي بن ابي طالب وادار مي «
 »... ، بر آن برتري نداردسازد و هيچ كتابي جز قرآن

من مي خواهم كـه     ... «. استاد دانشگاه بيروت ، كتاب معروف خود راچنين آغاز مي كند          » فواد افرام البستاني    «
 اين اثر خود را با

آغاز كنم ، زيرا كه نهج البالغه ، اثربزرگترين انديشمند جهان ، علي بن ابي               » نهج البالغه   « برگزيده هايي از    
 . »طالب است 

)5( 

 :نويسنده و اديب معروف مسيحي در همين كتاب پرارج خود مي پرسد» جرج جرداق « 

نهج البالغه اي كه از فكر و خيـال و          ...رفته ايد؟ » نهج البالغه   « آيا در تاريخ مشرق زمين ، هيچ به سراغ          ... «
فه ، آيه هائي بدست مي دهدكه تا انسان هست و تا خيال و عاطفه و انديشـة انسـاني وجـود دارد، بـاذوق                         عاط

 .بديع ادبي و هنري او پيوند ناگستني خواهد داشت 



سخناني زيبا و نغز، كه زيبائي موضوع و بيان ، آنچنان در آن بهم آميخته كه تعبير با مدلول و شكل ، با معني ، 
 !مچنانكه حرارت با آتش ، نور با خورشيد، و هوا با هوا يكي هستنديكي شده اند ه

و بشر در قبال آن ، چيزي جز بمثابه موجودي كه در برابر سيل خروشان و درياي پرموج ، و طوفان سركش يا                       
 ...گردباد تند قرار گرفته باشد، نمي تواند به شمار آيد

ر برده شود، گوئي تندباد خروشاني است و اگر تباهي و فسـاد را              نهج البالغه اي كه بيان آن اگر براي انتقاد بكا         
مورد تهديد قرار دهد،همچون آتش فشاني سهمناك زبانه مي كشد و اگر براي تفكر و انديشه بخواند، حـس و                    
عقل را همراه مي سازد و اگر در مقام پند و اندرزباشد، مهر و عاطفه پدري را همگام با راستي و وفـاي انسـاني        

آن خواهيد يافت و اگر براي شما از ارزش هستي و زيبائي هاي آفرينش وكماالت جهان هستي سخن گويد       در  
نهج البالغه ، بياني است رساتر از هرصدا و پاره          !. آنها را با مدادي آغشته به نورستارگان در قلب شما مي نگارد           

د، و تا آنجا اوج مـي گيـرد كـه دربـاره آن     و پيوند ناگسستني با اصول ادب انساني دار  !. اي است از يك تنزيل      
 . »...بيانيست فروتر از كالم خداوند، و فراتر از گفتار بشر«: گفته اند

)6( 

 

)5( 

مركز « ــ   چند نظريه فوق از مقدمه ترجمه نهج البالغه به زبان انگليسي كه بارها توسط ما              
 .ــ چاپ شده است ، ترجمه و نقل گرديد» بررسي هاي اسالمي ـ قم 

)6( 

ترجمة همه مجلدات اين كتاب ،      . ، جرج جرداق    »االمام علي صوت العدالة االنسانية      «كتاب  
پس از تجديد نظر كامل ، توسط نويسنده ، در دو هزار صفحه هم اينك در اختيارشما است                  

. 

 ه رهبري مسئله گرسنگي و مسئل

آنچه كه در باال خوانديد، نمونه هائي كوتاه از گفته هاي بزرگان علم وادب درباره عمق و اصالت بينش امـام                     ...
 دراينجا به يكي دو نمونه ديگر اشاره مي كنيم تا به اصل موضوع . در نهج البالغه بود) ع (علي 

 .بپردازيم 



چنـين  » نهـج البالغـه   «درباره اسلوب خطابي امام در   ــ اديب معروف مسيحي در كتاب خود        » جرج جرداق   «
 :مي گويد

در ) ع  (درباره عمق مفهوم و اصالت معني كالم امام قبالً سخن گفته ايم وبدون ترديد امام علي بن ابيطالب                   «
ولي بسيار به جا است كه بـه روش و سـبك            . بيان و اداء هر موضوعي كه مي خواهد، افسون و اعجاز مي كند            

م نيز اشاره كنيم و اصوالً بايد توجه داشت كه ادبيات بدون سبك و اسلوب خـاص ، مفهـوم منطقـي                      سخن اما 
ندارد و كيفيت بيان كلمات ، يا چگونگي مفهوم و معني ، تالزم قطعي دارد به طوري كه مي توان گفت شـكل         

و بيـان كامـل ، كـه        شروط اساسـي بالغـت      . ظاهري بيان مطلب ، ارزشي كمتر از خودمفهوم و معني را ندارد           
توافق و تطبيق سخن با مقتضاي موضوع است آن چنانكه در نزد علي جمع و تكميل بود، در نزد هيچ اديـب و                       

عاليترين و برترين نمونه بالغت ،پس      ) ع  (سخنور عربي ديده نمي شود و درواقع انشاء و بيان علي بن ابيطالب              
 .از قرآن است 

وتاه نيرومند، خروشان و داراي پيوند همه جانبـه بـين الفـاظ و مفـاهيم و     سخن امام ، در عين وضوح كامل ، ك       
همانند قلب و فكرش ،صريح ) ع (هدفها است و از همين جا است كه روشن مي گردد اسلوب علي بن ابيطالب 

و و روشن و مانند نيت و قصدش ، صحيح و درست بود وبنابراين ، اگر ما اين اسلوب را راهنماي بالغت بدانيم            
 .بناميم جاي شگفتي نخواهد بود» نهج البالغه « سخنان امام را

، در نتيجه صدق و راستي ،به مرحله اي از كمال رسيده كه سجع و وزن هـم در                   )ع  (سبك و اسلوب امام علي      
سخن او بدون آنكه كوچكترين اثري از تكلف و تصنع در آن ديده شود، جلوه گـر شـده وماننـد جريـان آب از                         

 .ازطبع سرشار امام روان گشته است سرچشمه ، 

شما اگر بخواهيد حتي يكي از الفاظ و كلمات موزون سخنان نغز وزيباي امام را تغيير دهيد، خواهيـد ديـد كـه                       
 !چگونه فروغ و اصالت خودرا از دست مي دهد

 خـالّق  درواقع مراعات سجع در ــ كالم علوي ــ يك ضرورت هنري آميخته با اسلوب ادبي است كه از طبـع                
امام صادر شده و اين به هم آميختگي ، آنچنان است كه گوئي هر دو از يك سرچشمه روان گشته و نثر را بـه                         
صورت شعري زيبا درآورده كه داراي وزن و قافيه ي ويژه ايست و مفاهيم را آنچنان با ظواهر و الفاظ پيوند مي 

 .هرگز مقدور نيست دهد وهمگام مي سازد كه شيرين تر، جالبتر و بهتر از آن 

يكي از هنرهاي ادبي    » فن خطابه   «البته سخنوران و خطيبان بسياري در ميان مردم عرب ، همواره بوده اند و               
آنان به شمار مي رود و دردوران جاهليت و پس از آن در دوره اسالم ، همه با آن آشنا بـوده انـد وبـدون هـيچ                    

،خودپيـامبر بـود، ولـي در دورة خلفـاي نخسـتين و همـه               گونه شك و ترديدي بزرگترين خطيب دوران نبوت         



دورانهائي كه پس از آن آمده ، بطور كلي و بدون هيچ گونه استثنائي ، هيچ كس در اين زمينه و با اين اسلوب                        
 .نرسيده است ) ع (، به پايه و مقام امام علي 

مع باشـد، نـه تنهـا نـزد علـي بـن             سخن روان و بيان نيرومند، با همة شرايط طبيعي و هنري كه بايددر آن ج              
عالوه بر اينها اصـوالًخداوند، همـة       . ابيطالب جمع بود، بلكه ازعناصر تشكيل دهنده وجود او به شمار مي رفتند            

خداوند علي بن ابيطالـب را      . عوامل و علل تكميل كننده سخنوري و خطابه را دروجود امام به وديعت نهاده بود              
وقي نيك ، سليقه اي بلند و بالغتي بي نقص ،امتياز بخشيده و بـا دانـش بـي                   با طبعي پاك ، فطرتي سليم ، ذ       

 .نظير، استدالل نيرومند، قدرت اقناعي ، وعظمت بي مانند در بديهه گوئي ، او را بر همگان برتري داده بود

ش را كـه در  راستي و صدقي را كه در سراسر وجود امام آكنده بود و تجربه هـاي بيشـمار  : و بايد بر اينها افزود   
انسـان دوسـتي ، مهـر عميـق ،          : مورد شناخت جامعه وتوده مردم و اخالق آنها داشت ، همراه ويژگيهائي مانند            

 ...پاكدلي ، سالمت روان ، پاكي وجدان و بلندي هدف و

به راستي بسيار مشكل است كه شما در بين شخصيتهاي بزرگ تاريخ جز علي بن ابيطالب و چند تن انگشـت                     
ر، كسي را پيداكنيد كه اين همه شرايط سازنده ي يك خطيب و سخنور بـي ماننـد راداشـته باشـد و                     شمار ديگ 

بدون شك اگر تاريخ مشاهير سخنوران عرب را به دقت بررسي كنيد، خواهيد ديد كه در گفتار ما هرگز اغـراق                     
 .و گزافي وجودندارد

به تفصيل سخن   » ام علي ،صوت العدالة االنسانية      االم«من درباره بالغت امام و نهج البالغة او، در كتاب خود            
علي بن ابيطالب اديب وسـخنور   : گفته ام و ديگر در اينجا بر آنهاچيزي نمي افزايم و به طور خالصه مي گويم                 

او بر پايه آزمايشهاي عيني زندگي پرورش يافت و اسلوب بالغت را خود به خـود آموخـت و بـه                     . بزرگي است   
اصالت درشخصيت ، فرهنـگ     : يزي بود كه هنر و ادبيات اصيل انساني خواستار آنست           همين جهت داراي هرچ   

همـواره در  ) ع (وبدين ترتيب بود كه بالغت و سخن امام علي      ... نيرومند، بينش عميق و همگاني بودن هدف        
 . خدمت انسان و فرهنگ و تمدن بشري بوده و خواهد بود

)7( 

برتر از سخن بشري و گنجينه اي گرانبها اسـت از مسـائل             ) ع  (آري ، از همين جاست كه گفته اند كالم علي           
 .فكري ، عقيدتي ، اجتماعي ،اقتصادي و سياسي كه بزرگان تاريخ بشري به عمق آن پي نبرده اند

اسي اجتماعي ـمسئلة گرسنگي و مسئله رهبري ــ اشاره كـرد   بعنوان مثال مي توان به دو موضع حساس و اس
 .كه همواره و در همه جاي دنيا موضوع مهم روز بوده و هست و خواهد بود

 



 .31ـ25تأليف جرج جرداق چاپ بيروت ، صفحه » روائع نهج البالغه «). 7(? ??

:  در سخن امام چنين مـي نويسـد        يك جامعه شناس محقق به طور آشكار درباره چگونگي ارزيابي اين دو نكته            
بـه كشـف مسـئلة گرسـنگي بپـردازد،          » علم  «نوشته شود و    » انسان گرسنه   «قرنها پيش از آن كه كتاب       ... «

هيچگاه » عالم سياست «سياستمدار انگليسي شكايت سر دهد كه در » جان بويدار«صدها سال پيش از آن كه 
» مسئلة گرسنگي   «ت قرار نگرفته است ، آشكارا مي بينيم كه          مسئلة گرسنگي بينوايان ، مورد توجه ارباب قدر       

در صفحات نهج البالغه همواره موج مي زند، واساسي ترين كوشش و رنج راستين علـي ـــ پيشـرو صـميمي                      
ترين پيشوايان عدالت خواهي ، كه تاكنون تاريخ سياست جهان بر اريكه ي زمامداري عملي به خود ديده است         

و ايجادتفاهم در حكمرانان و طبقات توانگر، نسبت به رنج هاي توان فرساي آنـان  » نگان سير كردن گرس  «ــ  
علي خوراك و پوشاك و آسايش را بر خود تحريم مي كند،مبادا لحظه اي از درد توده ها، از رنج اكثريت . است 

 واپسين بار ــيك چنـين      ، غافل بماند و از همين روي نيز توده ها كه براي نخستين بار ــ و سوكمندانه براي                 
 ...!همدردي راستيني را در وجود او ديدند، او را به مرحله خدائي رسانيده و جانبازانه ستايشش كردند

در اسالم يكي از مفصل ترين ، رساترين ، گيراترين و تكان دهنده ترين شرايط رهبري را در وصيت بـاال و                      ... 
و »محمدبن ابي بكـر   «و در توصيه كوتاه تري به       » سن مجتبي   ح«اميرالمؤمنين به فرزندش    ) ع  (»علي  «بلند  

هنگامي كه منشور حكومت مصررا به دست وي مي سپرد، در نهج البالغه » مالك اشتر«در پيام بي مانندي به 
 ...مي يابيم 

ـ            ) علي  (پيام پرشكوه و جاودان      ه درسي است كه در هر زمان تازگي خواهد داشت و آئين راستين جهانداري را ب
سزا است هركس نه يك بار و دوبار، بلكـه بـه طـور مكـرر آن رابخوانـد و بـه          .. رهبران همواره خواهدآموخت    

 » ...خاطرش نقش زند

)8( 

 

، دكتـر ناصـرالدين صـاحب الزمـاني ، چـاپ اول ص              »ديپاچه اي بر رهبـري      «). 8(? ???
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 و يك پيشنهاد به مناسبت ... 

 )ع (سال امام علي 

بـود،  ) ع  (امام علي   » نهج البالغة   « وتاهي را كه در پيش خوانديد، مربوط به عمق و اصالت محتواي             مطلب ك 
تمام سخن امام نيست ، بلكـه برگزيـده و          » نهج البالغه «و در اينجا، يادآوري اين نكته بي مناسبت نيست كه           

» سيدشـريف رضـي     «  مرحوم   خطبه ها، نامه ها و كلمات قصار امام است كه ده قرن پيش توسط             : منتخبي از 
 .جمع آوري شده است 

بهتـرين  «به صراحت مي گويد كه او فقط بـه جمـع آوري   » نهج البالغه «خود مرحوم شريف رضي در مقدمه  
 :شامل همه گفته ها و نامه هاي آن حضرت نيست » نهج البالغه « سخنان امام پرداخته و

 تأليف نمايم كه شامل برگزيـده هـائي از سـخنان امـام اميـر                گروهي از دوستان ، از من خواستند كتابي را        ... «
، اعم از خطبه ها،نامه ها، پندها و كلمات قصار او باشد و من با توجـه بـاين كـه در سـخن امـام                 )ع  (المؤمنين  

نشانه اي از علم الهي و بوي خوش نبوي وجود دارد، به درخواست آنان پاسخ مثبت دادم ، اما چون كالم امام ،                   
ي ناپيداكرانه اي بوده و با هيچ گفتار ديگري قابل مقايسه نيست ، به ياري خدابـه جمـع آوري و انتخـاب                       دريا

در اين انتخاب و اختيار شايد كوتاهي       ... بهترين خطبه ها، نيكوترين نامه ها وجالب ترين كلمات قصار پرداختم            
ستم كه توانسته ام همه سخنان امـام را را         هائي از من رخ داده باشد، ولي بايد توجه داشت كه من مدعي آن ني              

 » ...بدست آورم ، يا به آنها احاطه پيدا كنم 

)9( 

منقـول بـوده جمـع      ) ع  (البته اگر مرحوم شريف رضي مي توانست در آن زمان ، همه آنچه راكه از امام علـي                   
آن اكتفا نمي كرد، هم اكنون گنجينه گرانبهـاتري ازسـخنان           » برگزيده هاي   «و» مختار« و به نقل     آوري كند 

امام در دسترس بشريت قرار داشت ، چراكه به احتمال زيادقسمت هائي از كالم امام ، از زمان شريف رضي به                     
 .بعد، متأسفانه به تدريج از بين رفته است 

 يسته كه قبل از سيدرضي مي ز» مسعودي «

)10( 

مردم از خطبه   ... «: مي نويسد »في ذكر لمع من كالمه و اخباره و زهده          «در كتاب خود، درفصلي تحت عنوان       
 » ....هاي علي بيش از چهارصد و هشتاد واندي حفظ كرده بودند



)11( 

 خطبه و كالم ازامام نقل نشده است ــ غيـر از نامـه هـا و                 240بيش از   » نهج البالغه   «و با توجه به اينكه در       
 خطبه ديگر امام ، يعني درست به همان اندازه كه در            240كلمات قصار ــ روشن مي گرددكه حداقل در حدود          

نقل شده ، متأسفانه جمع آوري نگشته واحتماالً بيشتر آنها هم به مرور زمان از بين رفته است                  » ه  نهج البالغ «
 ؟

 

)9( 

« نهج البالغه ، مقدمه شريف رضي ، با شرح و تحقيق دكتر صبحي الصـالح چـاپ و نشـر                   . 
 .36 و 35 و 34قم ، صفحه » بررسيهاي اسالمي : مركز

)10( 

هجـري  406 سالگي به سال     47ذشت و سيد رضي در       هجري درگ  346مسعودي به سال    . 
 .فوت نموده است 

)11( 

 .419 صفحه 2مسعودي ، چاپ بيروت ، داراال ند لس ج » مروج الذهب « 

خوشبختانه در عصر ما ـ به ويژه در يك ربع قرن اخير ــ با توجه بـه گسـترش دسترسـي بـه منـابع و مأخـذ        
 نفيس ، اقداماتي در اين زمينه به عمـل آمـده وعـده اي بـه                 قديمي و امكان عكسبرداري ازكتب خطي و نسخ       

تأليف نموده  » مستدرك  «و يا   » مدرك  «استخراج ديگر كلمات امام عليه السالم پرداخته اند وكتابهائي بعنوان           
و يـا بـه جمـع آوري ديگـر     » نهج البالغـه  «اند كه در آنها به نشان دادن مصادر خطبه ها و كلمات منقول در  

 :مام همت گماشته اند كه از آن جمله است كلمات ا

 .تأليف مرحوم سيد هبة الدين شهرستاني ،چاپ عراق » ماهو نهج البالغه  «?.1

 .تأليف شيخ عبداهللا نعمه ، چاپ بيروت » مصادر نهج البالغه  «?.2

 .تأليف شيخ هادي آل كاشف الغطاء، چاپ نجف » مدارك نهج البالغه  «?.3



 جلـد از آن در عـراق بـه طبـع            4تأليف عبدالزهراء حسيني ، كه تاكنون       » الغه و اسانيده    مصادر نهج الب   «?.4
 .رسيده است 

 ه در   1388در دو جلـد بـه سـال         (تأليف سيدحسـين ميرجهـاني      » مصباح البالغه ، مستدرك نهج البالغه       «. 5
 ). است ???تهران چاپ شده 

 تحقيق از شيخ محمدباقر محمودي كه شـش جلـد آن   تأليف و» نهج السعاده في مستدرك نهج البالغه   «?.6
 .در عراق و بيروت چاپ شده است 

 ).ع ( مجموعه اي است از دعاها و نيايش هاي منقول از امام ? صحيفه علويه كه ?.7

 ...و. 8

البته همه اين كوششها به نوبه خود قابل هرگونه تقدير و تقديسي است ، ولي بسيار بجـا اسـت كـه بمناسـبت               
گروهي ازفضال و دانشمندان مسلط به زبان و ادبيات عربي ، هيئتي را تشكيل دهنـد و بـه                   ) ع  (امام علي   سال  

طور دستجمعي ـ نه فردي ـ مطالب نهج البالغه را به اضافه قسمت هاي عمده خطبه ها و كلمات منقـول در    
كامل و جامع گردآورند و     مستدركات ، پس ازبررسي مدارك و تحقيق كافي در سندهاي آنها، در يك مجموعه               

همه مدارك و اسناد اصلي را در پاورقيها، يا درآخر كتاب ، نقل كنند و اگر بـا پـذيرش كوششـي بيشـتر، همـه                        
مطالب منقول از امام را، ــ اعم از خطبه ها، نامه ها، دعاها، كلمات قصار وغيره بترتيب موضـوعي كـه پايـه و                       

«  مي توان اميدوار بود كه دنيا و بشريت هر چه بيشتر و بهتراز               اساس يك كار تحقيقي علمي است جمع كنند،       
 .بهره مند گردد» )ع (موسوعة االمام علي بن ابيطالب « يا » مجموعه كامل سخنان امام 

* * * 

اين كار بايد به شكل جمعي و گروهي و پـس از تحقيـق و بررسـي كامـل اسـناد و مـدارك                        : تكرار مي كنيم    
د تا ارزش يك كار تحقيقي در سطح جهاني را پيدا كرده و عملـي مثبـت و در خـور                     عملي گرد » مستدركات  «

از طرف ديگر، اگر ايـن اقـدام بـه طوردسـتجمعي انجـام شـود، از خطاهـا و                    . باشد) ع  (شأن و مقام امام علي      
حلـه  اشتباهات كارهاي فردي و اعمال سليقه هاي شخصي ، در امان خواهد بود و اگر كار تحقيق گروه ، درمر                   

 .اي متوقف گرديد، گروه ديگري دنباله كار آنها را خواهند گرفت تا به نتيجه نهائي برسند

بي ترديد اين اشتباه محض است كه افراد فاضل و تحصيل كرده اي كه عشق و عالقه اي به اين كـار دارنـد،             
ود را صـرف ايـن كـار        به طور پراكنده و دور از هم ، وحتي بدون اطالع از كيفيت كـار يكـديگر، نيروهـاي خـ                    

 .پرارزش بنمايند



يكي از عمده ترين عوامل موفقيت ديگران در كارهاي تحقيقي ـعلمي آن است كه اگر يك نفر و يا يك گروه  
، تحقيقاتي را در زمينه اي آغاز كرده و به نقطه اي رساندند، نفر دوم يا گروه بعـدي عالقمنـد بـه آن رشـته ،                           

ه گروه قبلي به آن رسيده است ،آغاز مي كنند ولي متأسفانه در برخي از جوامـع  تحقيقات قبلي را از نقطه اي ك  
اگر محققي بعللي نتوانست كار خود را ادامه دهد، نفر بعدي دنباله تحقيقات او رانمـي گيـرد و بـراي                     ! علمي ما 

« ايـن   ! ي كنـد  ، خود شخصاً ازمراحل نخستين تحقيق ، كـار را از نوآغـاز مـ              !را محفوظ بدارد  ! »نام خود «آنكه  
درتحقيق ، اگر در علوم مادي غرب و شرق و ميان دانشمندانشان وجودداشت ــ كه ندارد ــ ، كار                   » فردگرائي  

آنها را مي شد به نحوي توجيه نمود، ولي دريك كار تحقيقي ـ علمي و مذهبي نمي توان آن را مـورد رضـاي    
 !خداقلمداد كرد

 مادي ، در تحقيقـات علـوم محـض ، بـا يكـديگر همكـاري و       جاي شگفتي است كه دانشمندان شرق و غرب    
همفكري مي كنند و نتيجه پژوهشهاي خود را در اختيار يكديگر قرار مي دهند، ولي پيشقراوالن علوم اسالمي                  
و انساني ، كه عرصه هاي بكر و دست نخورده فراواني دراختيـار دارنـد و مـي تواننـد بـا تعـاون و همكـاري ،                        

ي برجهانيان عرضه بدارند، حتي كوچكترين آگاهي از نوع كار و كيفيـت اقـدامي كـه در يـك                    كارهاي ارزنده ا  
! زمينه واحد آغاز كرده اند، ندارند و ناگهان مي بينيم كه چند نفر، در زمان واحد به ترجمه يك اثر، پرداخته انـد                  

 !...اك مي خورنددر حاليكه آثاربي شمار قابل ترجمه ديگر، همچنان در گوشه هاي كتابخانه ها خ

جمع آوري همه سخنان امام ، در مجموعه اي واحد، با همكاري و همفكري افـراد عالقمنـد و                   : در هر صورت    
صاحب نظر، يك خدمت ارجدار و كم نظير خواهد بود كه بي ترديد بدون پاداش دنيوي واخروي نخواهد ماند و         

، خدمت ارزنده ديگري خواهد بـود كـه در واقـع گـام              عالوه برآن ، نشر اين مجموعه ، به زبانهاي زنده ي دنيا           
 .نهادن در راه گسترش انديشه و هدف امام و نشر فضيلت و حق در سراسرعالم به شمار خواهد رفت 

ايـران ،   : و بدون شك اگر همين پيشنهاد، به تدريج در زبان فارسي هم پياده شـود، نـه تنهـا فارسـي زبانـان                        
خواهنـد  )ع  (كامل از سخنان و تعليمـات امـام         » دائره المعارف   «غانستان ، يك    پاكستان ، هند، تاجيكستان واف    

و احتماالًناقص نهج البالغه هم كه هرگز در شـأن مقـام امـام              ! داشت ، بلكه از ترجمه هاي فردي و شخصي          
 .نيست ، در امان خواهند بود

اص مـي خواهـد و بايـد        تحقيق و ترجمه صحيح و كامل ، تالش و كوششي پي گير و عشق وعالقـه ئـي خـ                   
دراين زمينه  !! »سفارشي  «و  » حرفه اي   «افرادي كه صالحيت اين كار رادارند، با اقدام جمعي خود، از كارهاي             

دارد، جلوگيري به عمل آورند واجازه ندهند كه مثالً يك شخص ناآشنا و بيگانـه               » تجاري  «ها كه بيشتر جنبه     
 !ردازدبپ» نهج البالغه «با زبان عربي به ترجمة 

براي كساني كه مي خواهنـد صـميمانه در راه   )ع  (اين پيشنهادي است صادقانه و مخلصانه ، در سال امام علي            
تراسـت  «و تأسـيس    ! »فئوداليسـم تحقيقـاتي     «گام بردارند و آنهائي كه بـه فكـر ايجـاد            ) ع  (نشر تعاليم امام    



راه نشر فضيلت و حقيقت ايجاد كرده اند و قبل          هستند، بايد بدانند با اقدام خود، سدي در         ! »مطبوعات مذهبي   
 .ازكار آنها رضايت نخواهد داشت » علي «از همه ، 

 سيدهادي خسروشاهي 

 2مقدمه 

 كتاب االمام علي 

 و

 آية اهللا بروجردي 

به زبان عربي و انعكاس وسيع نشر آن در      »االمام علي صوت العدالة االنسانية      «پس از انتشار كتاب يك جلدي       
 اسالم ، و تقديروتشكر علماي بزرگ و مراجع تقليد در ايران و عراق و لبنان از مؤلـف محتـرم ، مرحـوم                     دنياي

آية اهللا بروجردي ، ــ مرجع تقليد بزرگ ــ، طي نامه اي از شادروان استاد صدر بالغـي مـي خواهنـد كـه بـه         
خه خطي آن توسـط رژيـم شـاه ،          چون ترجمه اين كتاب و توقيف تنها نس       . ترجمه اين كتاب ارزشمند بپردازند    

خود داستاني دارد، بي مناسبت نيست كه درمقدمه اين چـاپ از ترجمـه ، بـراي گرامـي داشـت يـاد و خـاطره                          
در اين رابطـه ، نخسـت       . نخستين مترجم آن ، مرحوم استاد سيد صدرالدين بالغي ، اشاره به آن داشته باشيم                

 :كه خطاب به آقاي بالغي چنين مي نويسندنامه مرحوم آية اهللا بروجردي رانقل مي كنيم 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 كه در   ??اميدوارم زحماتي   . مرقوم محترم واصل و از محتويات آن مستحضر شدم          . به عرض عالي مي رساند    
راه نشر معارف الهيه وتأليف كتب مفيده متحمل شده ايد مورد استفاده عموم و مقبول صاحب شريعت مقدسـه                   

مقداري از آن را مالحظه نمـودم ، گمـان مـي كـنم              . ابقاً نسخه اي هم از كتب خودتان فرستاده بوديد        س. باشد
فعالً نسخه اي كه از كتاب جرج سجعان جرداق فرسـتاده بوديـد خـود               . براي جوانان از ذكور و اناث مفيد باشد       

ر فرستاده ومكتـوبي هـم      شخص مرقوم در ماه رمضان گذشته نسخه اي از آن كتاب به عنوان هديه براي حقي               
حقير مقداري كه وقت مساعدت مي كـرد  . كه حاوي سبب تأليف كتاب و زحماتي كه متحمل شده ، نوشته بود            

روز عيـد  . و مطالعه كرده ام كتابي است مفيد و ممكن است گفته شود كه در موضوع خودعـادم النظيـر اسـت                     
جناب عمدة االعيان آقاي .  موضوع را مذاكره كردم اضحي جماعتي از تجار طهران به وشنوه آمدند و حقير اين

حاج حسين آقا شالچيالر اظهار ميل كرد كه اگر ترجمه شود اين كتاب به فارسي ، ما در طبع آن حاضر هستيم                   
پـس از  . لذا گمان مي كنم مقتضي است يا خود جناب مستطاب عالي ياديگري را وادارنماييد كه ترجمه شـود                . 



اميدوارم خداوند عـزّ شـانه موجبـات        . ن از اين طريق ويا غير اين طريق فراهم خواهد شد          ترجمه وسائل طبع آ   
 .مرجو آنكه در مواقع توجه حقير را فراموش نفرماييد. آسايش جناب مستطاب عالي را فراهم فرمايد

 ،1376 محرم 18و السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته 

 .»حسين الطباطبايي «

 )ع ( اهللا العظمي بروجردي درمورد كتاب امام علي متن نامة مرحوم آيت

 )ادامه (متن نامة مرحوم آية اهللا العظمي بروجردي 

استاد صدر بالغي به نگارنده مي گفت من در واقع به دستورآية اهللا بروجردي به ترجمـة كتـاب پـرداختم و                      ... 
 شد و روزي مأموري به منزل من آمد قسمت عمده آن راهم آماده كرده بودم كه رژيم ضد فرهنگ ، از آن آگاه

 !و همراه ترجمه كتاب ، ما را با خود برد

چگونگي ماجرا را بهتر است نخست از زبان همان مأمور رژيم كـه سـرهنگ عيسـي پژمـان نـام داشـت و                         ... 
البته من فتـوكپي مطلـب مربـوط بـه     ... خاطرات خود را دو سال پيش در پاريس منتشر ساخته است ، بخوانيم     

. مطالـب تقريبـاً درسـت اسـت         : پس از مطالعه ،تلفني به مـن گفتنـد        . يشان را به استاد صدر بالغي فرستادم        ا
همانطور كه اتفاق افتاده نوشته است ، اما به اين نكته اشاره نكرده است كه كتاب را پس از ترجمه كامل از من 

 .ا هم پس ندادندولي اصل ترجمه مر!به من پس بدهند! گرفتند تا همراه اجازه چاپ 

اينك نخست ، نوشتة سرهنگ پژمان را مي آوريم و سپس خالصه اي ازآخرين گفتگوي خود بـا اسـتاد صـدر                      
 :بالغي را در اين زمينه نقل مي كنيم 

 بازجويي از آيت اهللا صدربالغي شيرازي 

از همه دست از كـار      در دوران خدمتم عادت بر اين داشتم كه زودتر از وقت معينه در سرخدمت حاضر و ديرتر                  
اغلب . بعدازظهر بود7 بعد از ظهر الي ساعت 2 و از 12 صبح الي    8خدمت فرمانداري نظامي دو سره از       . بكشم  

انجام مأموريت ، بازجويي اززندانيان در زندانهاي فرمانداري نظامي ، مالقات با مـأمورين و    : به عناوين مختلف    
اكثراً تنها كسي كه تا آخرين      .  به اداره نمي آمدند يا وسط كارمي رفتند        عوامل نفوذي و غيره ، افسران يا اصوالً       

 ستاد فرمانداري نظامي خالي از اغيار وخودي بـود          2روزي ركن   ... لحظه در پشت ميزش نشسته بود، من بودم         
 بعدازظهر موقعي كه من خود را جمع وجور مي كردم كه محل خدمت را تـرك كـنم ، تلفـن                      7و ساعت حدود    

و بالفاصـله   ! پژمان ؟ مـن بختيـارم       : طرف مخاطب گفت    . خود رامعرفي و در انتظار ارجاع امر شدم         .  زد زنگ
بـه فوريـت بـه      . گفت فوراً بيا دفتـر مـن        . امجدي هست ؟ گفتم خير، هيچ كس نيست ، همه رفته اند           : گفت  



.  را احضـار كـرده اسـت         دفترآجودانش كه آن روز سرگرد باقرزاده بـود وارد و گفـتم كـه تيسـمار تلفنـي مـن                   
خاطرنشان مي سازم كه بختيار دو آجودان داشت به نام سرگرد صمصام و ديگري سرگرد باقرزاده كه به نوبـت                 

مـن وارد   . بـاقرزاده اجـازه ورود داد     . گاهي هم اتفاق مي افتاد كه هر دوبودنـد        . يك روز در ميان كار مي كردند      
مـي خـواهم از همـين       . كه سابقه را در اختيارت مي گـذارم         موضوعي است   : اطاق سرتيپ بختيار شدم ،گفت      

ساعت تا هر ساعتي از شب و حتي تا فردا صبح هم طول بكشد، روي آن اقدام بكني و نتيجـه را هـم در هـر                           
يك برگ كاغذ به من داد كه نامه اي بود از يكي از دوستانش كـه از لبنـان                   . ساعتي از شب به من تلفن كني        

 .ده بودبراي او فرستاده ش

نامه راجع به موضوع كتابي بود از سخنان علي عليه السالم كه نويسنده لبناني استفاده كرده و جنبه هاي چـپ              
گرايي و سيستم سوسياليزم را با آن تطبيق داده بود و تذكر داده بود كه يك جلد آن رانويسنده كـه اسـمش را                        

.  به فارسي ترجمه كنـد و بـه صـورتي منتشـر كننـد     فراموش كرده ام ، مستقيماً براي صدر بالغي فرستاده كه         
فرمودندفوراً و دقيقاً تحقيق و نتيجه را بـه         . زيرنامه نوشته بود، مراتب از شرف عرض پيشگاه شاهنشاه گذشت           

 .به تاريخ همان روز. عرض ما برسانيد

 بدون ذكر هـدف يـك   .به دايره اجرائيات مراجعه كن : گفت . بلي : متوجه مطلب شدي ؟ گفتم : بختيار گفت   
او را بـا كتـاب و ترجمـه و          . آدرس منزل صدربالغي را به هر طريق كه هست پيـدا كـن              .جيپ در اختيار بگير   

بيـاور اطـاق خودتـان ، دقيقـاً         . لزومي ندارد به زندان ببري      . هرچه مربوط به آن است دستگير و بازداشت كن          
شد به هيچ عنوان نمي خواهم احد ديگـري از ايـن موضـوع              يادآور  . بازجويي و نتيجه را به من تلفني خبر بده          

 . را برد2و نام رئيس ستاد و رئيس ركن . آگاهي پيدا كند

آن وقت مثل اينكه مشغول تحصيل در پزشـكي         . پسر صدربالغي را در زماني كه در شيراز بودم ، مي شناختم             
 خدمت در شيراز كه من رئيس دبيرسـتان         ارتش بود و يكي ازدوستان او كه در دانشكده افسري بود و در زمان             

خود . به منزلش تلفن كردم     . به او تلفن كردم و تلفن پسر صدربالغي را از او گرفت             . نظام بودم شاگرد من بود    
! گفتم فالني هستم از شيراز نامه اي دارم كه مي خواهم خدمت برسم              . آيت اللهصدربالغي گوشي را برداشت      

 . و سهالًمبارك است ، اهالً: گفتند

آدرس دقيق را به من داد و بيش از يك ربع ساعت طول نكشيد كه در اطاقش كه دور تا دور مملو از كتـاب و                          
زير چشمي ديدم همان كتاب مورد نظـردر كنـارش          . تعدادي هم روي زمين چيده شده بود، اورا مالقات كردم           

. آشنايي خـودم را بـا پسـرش بيـان كـردم             ! باز است و نوشته هاي او كه ترجمه از كتاب بود، در كنارديگرش              
 .در اختيار شماهستم : جواب داد. موضوع و مطلب رابدون هيچگونه حشو و زوايدي به او گفتم 



جيپ ارتشي را در يكي از كوچه هاي نزديك         .كتاب و ترجمه ها را جمع كردم و در كيفي گذاشتم و راه افتاديم               
. جيپ رفته هر دو سوار شديم و به طرف فرمانداري نظـامي رانـديم               به اتفاق به طرف     .منزلش نگهداشته بودم    

 !استغفراهللا: گفت . با اجازة او پشت ميز قرارگرفتم . به اطاقم هدايتش كردم 

روحاني قدكوتاه ، الغراندام ، با ريش فلفل نمكي ، چشماني سياه ،عمامه اي سياه نشانه از خانواده سـادات بـر                      
خيلـي  . نگ ناييني بر دوش و لباس و يقه پيراهن و جوراب همه تميز و مرتب بود               سر، عبايي قهوه اي خوش ر     

به محض قرار گرفتن در پشت ميزم اظهار تأسـف كـردم            . شمرده و با صرف لغات مؤدبانه اي صحبت مي كرد         
 6،  5زياد به چاي آن هم از سـاعات         : گفت  . كه اداره تعطيل است و آبدارخانه هم بسته كه دستور چاي بدهم             

بعدازظهر به بعد عالقه مند نيستم ، ولي آيامي توانم سيگار بكشم ؟ من هـم همـان كلمـه او را تكـرار كـردم                          
مي : گفتم اصوالً نه چاي و نه قهوه مي خورم و نه سيگار مي كشم ، گفت                 . اول به من تعارف كرد    . استغفراهللا:

گفتم هر دو زيان بخش است همـان         ! گويند كشيدن سيگار آن هم كم ، براي رفع غم و غصه بي ضرر نيست              
زنـدگي در ايـن     : ولي مگر شما غم وغصه اي هم داريـد؟ گفـت            . طور كه گفتيد هم سيگار و هم غم و غصه           

فهميدم از عرفاست . جهان براي ما مشقت و رنج وغم و غصه است ، زندگي حقيقي و واقعي ما در آن دنياست 
پس از دو ساعت بازجويي دقيق و حتي ترجمه آيات ... ال وجواب سيگارش تمام شده بود و من هم آماده سؤ! ؟

 .ياجمالتي كه هنوز ترجمه نكرده بود براي من تشريح و در نهايت صداقت همه چيز را بيان داشت 

 شب بود كه كارم خاتمه پيدا كرده و اصوالًمي بايد به زندان مي بردم و تحويلش مـي دادم و                     11حدود ساعت   
تلفن رابرداشـتم و بـه منـزل        . اين كار را نكردم     . ي به سرتيپ تيمور بختيار گزارش مي دادم         مراتب را هم تلفن   

. ها پژمان چه مي كني ؟ جريان را به اطالعش رسـاندم             : بختيار گوشي را برداشت وگفت      . بختيار تلفن كردم    
ه دفتر، گـزارش آن را  ترخيص و رساندن به منزلش تا فردا صبح به محض ورود شما ب    : گفتم  . نظرم راخواست   

متوجـه شـدم    . ولي امشب را نگهش داريد تا ببينم فردا چه مي توانم بكنم             . موافقم  : گفت  . تقديم خواهم كرد  
مردروحاني بسـيار محتـرم و دانشـمندي        : گفتم  . كه بايد به عرض برساند و كسب دستور از پادشاه ايران بكند           

موافقـت  :آنجا كه وسائل خـواب نـدارد؟ گفـتم          : گفت  . ي كنم   نگهداري او را در همين ستاد پيشنهاد م       . است  
 .بسيار خوب : گفت . كنيد، من ترتيب اين كار را مي دهم 

يادداشتي بنويسيد خطاب به خانواده كه يك دست رختخواب به حامل ورقه بدهند             : به آقاي صدر بالغي گفتم      
ياز است ، بدهند راننده بياوردو اطمينان بدهيـد كـه           و اگر لباس خواب ،جانماز و هر چيز ديگر كه تا فردا مورد ن             

توصيه كنيد كه موضوع به هـيچ كـس گفتـه           . جاي هيچگونه نگراني نيست و فردا به منزل مراجعت مي كنيد          
روي ايـن ميـز     : گفـتم   . يك ميز بزرگ وسط اطاق بود؛ مثل ميزكميسـيون          . به همين طريق عمل كرد    . نشود

ندكرد و فكر كنيد امشب را در منزل من مهمان و به علت نـواقص وسـائل و                  رختخواب را براي شما پهن خواه     
من مشقات و ناراحتي هاي زيادي در طول عمـرم          . استغفراهللا: باز هم تكرار كرد   . امكانات دچار زحمت شده ايد    

نزلش تلفن م . جاي بسيار خوب و راحتي است و هيچ نگراني ندارم           . كشيدام و به ناراحتي وعذاب خو گرفته ام         



خيلي متين و شـمرده عـين مـتن نامـه اي را كـه            . گوشي را به او دادم كه با همسرش صحبت كند         . را گرفتم   
از او خداحافظي . يك كلمه بيشتر از آن نگفت . نوشته و داده بود به راننده كه ببرد منزلش ، به همسرش گفت 

بـه آجـودان بختيـار      . يه و آماده كردم     گزارش مفصل مرتبي ته   . صبح برگشتم    6كرد و به منزل رفتم و ساعت        
به محض ورود به دفترشان فوراً به مـن تلفـن           . تلفن كردم وگفتم كه تيمسار با من كار فوري و ضروري دارند           

گوشي . تلفن زنگ زد  . از همان ساعتي كه وارد اطاقم شدم ديدم آيت اهللا بيدار است و نماز مي خواند               . بفرماييد
پس از اداي احترام ،گزارشي كه طي چهار صفحه بزرگ بود    . رفتم  !  فرمودند بياييد  :صمصام گفت   . را برداشتم   

كتاب و ترجمه هم كه ضميمه بود، نگاهي به آنهاانداخت و چند . گفت بسيار خوب است . همه را به دقت خواند  
وره دوم متوسـطه    تا آن وقت نمي دانستم ، بعداً فهميدم تحصيالت د         . سطر از مقدمه را كه به عربي بود، خواند        

 .را در لبنان گذرانده و با عربي آشنايي دارد

بـاز هـم    . نزديك يك بعدازظهر بود كه تلفن صدا كرد       . پهلوي خودت نگهشدار تا بعد دستور بدهم        : بعد گفت   
مثل اينكه تازه از شرفيابي برگشته بود، زيرا در يـك كـارتن آبـي               . رفتم  ! بيائيدخدمتشان  : گفت  . صمصام بود 

از او تعهد بگيريـد كـه در        . مرخصش كنيد : گفت  .ده ها را زير و رو مي كرد كه پرونده آيت اهللا را پيدا كند              پرون
بعد از ترجمه كامل به شما خبر بدهدتا دستور بـدهم چـه            . طول مدت ترجمه حق ندارد رونوشت به كسي بدهد        

. بـه اطـاق آمـدم       . د به او تحويل بدهيد    پرونده را من خودم نگه مي دارم ولي كتاب و ترجمه را ببري            . بايد بكند 
آيت اهللا را سوار جيپ كرده و بـه         .تعهد را به همان صورت گرفتم و بردم به بختيار دادم كه روي پرونده بگذارد              

 . »در منزلش رساندم 

)12( 
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من فتوكپي اين نوشته را همراه نامه اي خدمت استاد صدربالغي فرستادم ، تـا اگـر مطلبـي گفتنـي باشـد،                       ... 
منتشر سازيم ،ولي استاد  » تصحيح تاريخ«، به عنوان »تاريخ و فرهنگ معاصر«بنويسند و ما آن را در فصلنامه 

 :بالغي ، طي نامه اي به اينجانب چنين نوشت 

 به نام خدا

نامة ) دام بقائه و عزه     (دوست دانشمند بسيار عزيز و شريفم جناب حجة االسالم والمسلمين آقاي خسروشاهي             
 .مهرآميز آن جناب چند روز قبل وصول يافت 



اما در خصـوص مـاجراي كتـاب    . بذل فرموده ايد بسيارسپاسگزارم از توجه و تفقدي كه نسبت به اين ارادتمند        
بايد به عرض برسانم كه شرائط حال و مزاج بنده آمادگي براي انشاء مطالبي راجع به آن كتاب ) ع (االمام علي 

ندارد، ولي همانطور كه در مذاكرات تلفني معروض داشتم هرگاه سؤاالتي به صورت مصاحبه پيرامون آن كتاب     
 . شود، شايد بتوانم اطالعات خود را در جواب بيان كنم طرح

ضمناً نامه اي هم كه حضرت آية اللهالعظمي بروجردي قدس سره در اين باره براي بنده فرستاده انـد موجـود                     
 .است ، و هرگاه مطالب آن منتشر شود، كمك مؤثري به روشن شدن وضعيت خواهد كرد

ر نشر حقايق از خداي كريم مسئلت دارم ، و به ديدار آن بزرگوار بسيار               در پايان سالمت و توفيق آن جناب را د        
 .مشتاقم 

 والسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته 

 72 ديماه 20ارادتمند صدربالغي 

 ...متن نامة استاد صدربالغي 

كوتـاهي بـا   و همين نامه ، مرا واداشت كه به ديدار استاد صدربالغي بروم وتجديد عهدي بكنم و گفتگـوي   ... 
استاد بالغي داشته باشم والبته ادامه آن را به وقت ديگر موكول كرديم كه متأسفانه ، ادامه آن مقـدور نشـد و                       

 :اما آنچه كه در نخستين گفتگوي كوتاه مطرح شد و پاسخهاي ايشان ، چنين است ... استاد بالغي درگذشت 

 ماجراي ترجمه كتاب از زبان استاد صدر بالغي 

 افتاديد؟) ع (طور شد كه شما به فكر ترجمه كتاب امام علي استاد چ

ايشان خيلي بـه مـن لطـف داشـتند و اظهـار        .من نسخه اي از كتاب را خدمت آية اهللا بروجردي فرستادم            «ــ  
از لحن مرقومه هاي ايشان ميزان لطفشان هم روشن مي شود و به هرحـال نامـه             .محبت و عالقه مي فرمودند    

بعـد از  ... ن احساس كردم كه عالقه دارند كتاب ترجمه شود و من كار ترجمه را آغاز كـردم    ايشان كه رسيد، م   
بعضي ها انتقاد مي كردند كه مؤلف يك اشتراكي است و افكـار  . مدتي در بعضي ازمحافل صحبت از كتاب شد   

و افزودم كه ايـن     من دفاع كردم و گفتم كه به امرآية اهللا بروجردي مشغول ترجمه آن هستم               ! كمونيستي دارد 
چنين برداشت منطقي و صحيح از ديدگاههاي اجتماعي ـ اقتصـادي امـام علـي عليـه السـالم ، توسـط يـك         

ولـي  ... مسيحي واقعاً موجب افتخار است وكتاب به قول آية اهللا بروجردي بي نظير و يـا عـادم النظيـر اسـت                       
 ...چيزي نگذشت كه معلوم شد شياطين كار خود را كرده اند



ه از سوي ديگر، آنها چون مي دانستند كه آية اهللا بروجردي عالقه دارند كتـاب ترجمـه شـود، بـه يكـي از                         البت
ــي   ــاي علمــــــــــــــــــــــــــ ــيت هــــــــــــــــــــــــــ  شخصــــــــــــــــــــــــــ
محترم پيشنهاد كردند كه براي جلب رضايت آقا، كتاب را ترجمه كندو متأسفانه او هم غافـل از توطئـه پشـت                      

بر ترجمه كتاب افزود كه     !!  مثالً در صفات ملوك عادل       پرده ، در دام افتاد و كتاب راترجمه كرد و بعد اضافاتي           
 !»هم تحريف حقيقت بود، هم تحريف تاريخ و هم تحريف ماهيت و هدف كتاب 

 خوب ، استاد ماجراي دستگيري شما و توقيف كتاب و تعهدي كه ازشما گرفتند چگونه بود؟

روزي يك نفر بـه     . پژمان نوشته است    در مورد گرفتاري هم ، درواقع مطلب همان طور است كه سرهنگ             ... «
... ما هم گفتيم درب خانه ماباز است اهالً و سهالً    ! من تلفن زد كه ازدوستان فرزندم بوده و مي خواهد مرا ببيند           

او آمد و نشست و مأموريت خـود را         . وقتي او آمد، خود را سروان يا سرگرد معرفي كرد و ما هم چيزي نگفتيم                
و بعد كتاب و ترجمه را كه در روي ميز من بـود، برداشـت و                ! ون سر و صدا بايد برويم       بيان كرد و گفت كه بد     

ما را به ساختماني برد ونشستيم . در كيف خود جاي داد و ما را هم باخود برد، توكل بر خدا كرديم و راه افتاديم 
 ...به گفتگو

فظ كرد و آدم مؤدبي بـود، امـا معلـوم           البته من نمي دانستم كه محل بازجويي من كجاست ؟ احترام ظاهررا ح            
 نبود كه اگر دستور ديگري ازباال مي رسيد، وضع چگونه مي شد و ادب و احترام كجا مي رفت ؟

البته گاهي هم با او شـوخي مـي         . بازجويي كه تمام شد، ما را ول نكردند و شب نگه داشتند وهمانجا خوابيدم               
از !... يك سيگاري بكشيدبي ضرر نيسـت       : يامي گفتيم   ! ق است   دماغ شما چطوره ؟چا   :كردم ، مثالً مي گفتم      

 !اين شوخي هاي عادي خودمان ، تا خيال نكند كه حاال ما ترسيده ايم يا چيز ديگر

البته ادعايي نداشتيم وخود را هم عارف نمي دانيم ، ولي اغلب اينهـا از               ... اما اينكه او مي گويد ما عارف بوديم         
 اند و از رؤسايشان تبختر و پز ديده اند، وقتي با يك طلبه ي القيابي مثل مـن روبـه رو                      بس با خودشان بيگانه   

 .مي شوند و دو كلمه هم حرف حق مي شنوند،روحشان تكاني مي خورد و ياد عارف و عرفان مي افتند

 را تمـام    در مورد مطالب آخر البته من يادم نمي آيد كه تعهدي سپرده باشم ،ولي گفتند كه شما ترجمـه كتـاب                    
كنيد و به ما بدهيد تا ما زودتراجازة نشر آن را از اداره فرهنگ بگيريم چون با جوي كه دربـاره كتـاب درسـت                         
شده است ، به شما اجازه نشر نخواهند داد، بعد كه ترجمه تمام شد، آن را از من گرفتند تا پـس از يـك هفتـه                           

زدم كه آقا كتاب چي شد؟اجازه چطور شد؟ پاسـخ  سرانجام من زنگ . مدتي گذشت و خبري نشد   ! تحويل دهند 
و هيچ وقت هم البته خبـر ندادنـد و          !... دادند كه بررسي تمام نشده ، هر وقت تمام شد خودمان خبر مي دهيم               

من هم عالقه نداشتم كه با اينها تماس بگيرم و به هر حال اصل ترجمه مااز بين رفت و يـا اينكـه در پرونـده                          
موجود است واگر زحمتي نيست و مقدورتان هست از اين آقايان بپرسيد، اگر ترجمه آنجـا                من در اسناد ساواك     



چون ترجمه به دستور آية اهللا بروجردي بود و من هـم            . باشد به ما پس بدهند، يك مروري بكنيم و چاپ شود          
ور مشروح طبق خيلي دقت كردم كه خوب ترجمه شود و توضيحات الزمي را در پاره اي موارد، در پاورقيهابه ط    

 در نامه دوم اشاره فرمودند كه من عين نامه را به شما مـي               ? را ?اين موضوع   . ( نظر مرحوم آقا، بر آن افزودم       
متأسفانه غفلت شد و نسخه اي فتوكپي از كتاب برنداشتيم و به هر حال به ظاهرزحمت ما هدر رفـت ،                     ) دهم  

 در واقع خدمت را تمـام و كمـال انجـام داديـد و مـن خيلـي                  اما شما بعداً با ترجمه هر پنج جلد كتاب جرداق ،          
 ».خداوند به شما پاداش دهد. خوشحال شدم 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

شرحي راجع به ترجمه كتاب . به عرض مي رساند مرقوم شريف كه حاكي از صحت مزاج عالي بودواصل گرديد
موقعي كه اين كتاب را براي حقيرفرسـتاده بودنـد          . م  االمام علي عليه السالم مرقوم داشته بوديد مستحضر شد        

به جناب مستطاب ثقـة االسـالم       . في الجمله مراجعه كردم ولكن مجال نداشتم كه كامالً آن را مطالعه بنمايم              
 آقاي آقا لطف اهللا صافي 

)1( 

ايشان بعد از مطالعه مواردي را يادداشت نموده و بـه           . مطالعه نمايند و نتيجه را به حقير بگويند        دادم كه به دقت   
 . حقير دادند كه سواد آن لفاً ارسال است مالحظه فرمائيد

چنانچـه در پـاورقي     . و البته خود جنابعالي هم در مطالعه و مراجعه باين موارد و غير اين موارد توجه داشته ايـد                  
 .امله راجع به اين مطالب داده شود خوب است توضيحات ك

 .و ملتمس دعاهستم . دوام تاييدات جناب مستطابعالي را مسئلت مي نمايد

 والسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته 
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 حسين الطباطبايي ) محل مهر(

 ...نامه دوم آية اهللا بروجردي ، در لزوم توضيحات 

 اهللا بروجردي دستخط اصلي آية 



به نظر شما چرا چنين كردند؟ آيا واقعاً يك كتاب براي رژيم اينقدرخطرناك بود كه خود شاه رسـماً در امـر آن                       
 دخالت كند؟

ببينيد رژيم شاه فرهنگ شناس نبود و اصوالً هر نظام استبدادي ـ سلطنتي ، به تعبيـر قـرآن مجيـد اهـل      «ــ 
نيم كه محتواي كتاب ، گرايش سوسياليستي هم داشت ؟ به نظـر             فرض ك . فساد است نه اهل صالح واصالح       

اينها از اين كتـاب جلـوگيري كردنـد و          ... من حق آن بود كه براي روشن شدن انديشه ها، آن رامنتشر سازيم              
نسخه ترجمه مرادزديدند، اما كتابهاي لنين ، ماركس و مائو در خارج چاپ مي شد و به طور رايگـان در اختيـار                       

ضبط و توقيـف يـك كتـاب ،    !  ما قرار مي گرفت و به هر حال در قرن بيستم و در آستانة تمدن بزرگ               جوانان
 »...واقعاًنشان دهنده اوج حماقت و ضدفرهنگ بودن يك رژيم بود

، كـه بـا تأييـد و توصـيه          )ع  (بدين تريب متأسفانه تنها نسخه ترجمه شده از كتاب يك جلدي االمام علـي               ... 
 بروجردي انجام يافته بود، و طبق نظريه ايشان ، توضيحاتي نيز در موارد الزم ، درپاورقيهـا، بـر                    مرحوم آية اهللا  

اما ترجمه كتاب متوقف نشد و به ياري خدا اينجانب هـر پـنج جلـد االمـام             ... آن افزوده شده بود، مفقود گرديد     
 توضيحات و پاورقيها، در موارد و علي را، كه درواقع متن كامل و مشروح كتاب بود، ترجمه كردم كه به ضميمه

 .مورد نياز، بارها در قم و تهران چاپ و در سراسر ايران منتشر شده است 

 .خداوند استاد صدربالغي را غريق رحمت سازد و ما را توفيق خدمت عنايت فرمايد
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)1 .( 

 مراجع مورد احترام در حوزه علميـه قـم          حضرت آية اهللا صافي گلپايگاني هم اكنون يكي از        
 .مي باشند

     

 3مقدمه 

 ...دربارة كتاب 



: و كتـاب ارزشـمند او  » جرج جـرداق  «در ايران هم ، مانند ديگر كشورهاي اسالمي ، كمتر كسي است كه نام  
 پـرارج ، شـايددر      قبل از انتشار اين كتاب    » جرج جرداق   « . االمام علي ، صوت العدالة االنسانية را نشنيده باشد        

و بخشي ديگر از جهان عرب معروفيت و شهرتي نداشت ، ولي بـا چـاپ و انتشـار خالصـه                     » لبنان  « خارج از   
ايران ، : مباحث پنج جلد كتاب خود،در يك مجلد، شهرت جهاني يافت و نامه هايي كه از سراسر جهان ازجمله     

بـر او رسـيد و تقـريض هـايي كـه دانشـمندان              ... مريكـاو مصر، سوريه ، عراق ، پاكستان ، هند، لبنان ، اروپا، آ           
اسالمي و شخصيت هاي بزرگ علمي ـفرهنگي بر كتاب او نوشتند، همگي شاهد زنده اي براشـتهار مؤلـف و    

 .ارزش واالي كتاب وي به شمار مي روند

يد را نسبت به مؤلف     انتشار كتاب االمام علي صوت العدالة االنسانية موجي از تقدير وتشويق ، تعريف و تمج              ... 
فارسـي ،   : و مباحث مطرح شده دركتاب ، در جهان برانگيخت و كتاب بالفاصله به زبان هاي گوناگون ازجمله                  

 .ترجمه و منتشر گرديد... انگليسي ، اردو و

در مرتبة نخست منتشر نمود،خالصه اي از مجموعة پنج جلدي كتاب بـزرگ وي              » جرج جرداق   «كتابي را كه    
صيت جهاني و عظمت افكار انساني و چگونگي ديدگاه هاي امام علـي دربـارة عـدالت اجتمـاعي و                    دربارة شخ 

اقتصادي و روش آزادگي در حكومت ورفتار با مردم بود و چون آن كتاب با تقدير، تحسين و استقبال بي سابقه                     
 صـفحه بـا     1300ش از   جلد بزرگ و در بي    5دانشمندان و مردم جهان روبرو شد، مؤلف ، متن اصلي كتاب را در              

 :عناوين ذيل ، منتشر ساخت 

 .علي و حقوق بشر. 1

 .علي و انقالب فرانسه . 2

 .علي و سقراط . 3

 .علي و عصر او. 4

 .علي و قوميت عربي . 5

و هريك از اين مجلدات ، داراي مباحث ژرف و ارزنده اي است كه بي شك در يك مقدمة كوتـاه نمـي تـوان                         
و به همين دليل ، به نظر من ارزش و اهميت اين كتاب ، تنها به هنگامي روشـن مـي                     دربارة آن ها بحث كرد      

 . شود كه از آغاز جلد اول تا پايان جلد پنجم آن ، دقيقاً موردمطالعه قرار گيرد

 

* * * 



البته در عصر ما نويسندگان مسيحي شرقي و يا مستشرقين غربي بسياري دربارة زندگي و افكار امام علي بـن                    
به بحث وتحقيق پرداخته اند كه به عنوان مثال مي توان از يك مسيحي لبنـاني ديگـر، بـه نـام                      ) ع  (طالب  ابي
، بعد قصيدة مفصـل     »علي والحسين   «نام برد كه چندسال پيش قصيده مفصلي تحت عنوان          » بولس سالمه   «

منتشـر سـاخت كـه       »اول ملحمة عربية  : عيدالغدير« صفحه اي به نام      300 بيت ،در يك كتاب      3500تري در   
 قـرار   )13(»سيد شـرف الـدين      «موجب استقبال و تقدير و تحسين بزرگان علماءشيعه از قبيل مرحوم آيت اهللا              

 ...گرفت ومؤلف تقريض هاي بي شماري از اطراف و اكناف عالم اسالمي دريافت نمود

سـخني بگـوئيم ، بايسـت       » جـرج جـرداق     «ما اگر بخواهيم منصفانه داوري كنيم و درباره كتاب و فكـر بلنـد             ا
صادقانه بپذيريم كه در اين زمينه ، هيچ يك از نويسندگان مسيحي شرق و يا مستشرقين غرب ،نتوانسـته انـد                     

 .برسند» جرج جرداق «كه به پايه 

 لدين بدرستي كه اين سخن مرحوم آيت اهللا شرف ا

)14( 

يا جرداق ؟ ان شئت ان نقول في عبقريتك و في سفرك القيم الخالـد، كلمـة ، فيجـب ان                     :عين حقيقت است    
 ! تعيرنا بيانك و بنانك 

 كه هيچ پژوهشگر يا نويسندة ديگري تـا         ، چنانكه اشاره شد، مي توان گفت      »بولس سالمه   «و با صرف نظر از      
شخصيت عظيم و جهـاني رهبـر بـزرگ شـيعيان ، امـام علـي بـن            » جرج جرداق   «به امروز نتوانسته بود مانند    

و انديشه هاي واالي اجتماعي ، سياسي واقتصادي آن حضرت را مورد تجزيه و تحليـل دقيـق و                   ) ع  (ابيطالب  
 .عميق قرار دهد

 

)13( 

نوشته اند، اين طور شروع مـي       » بولس سالمه   « نامه اي را كه بر      » الدين  شرف  « مرحوم  . 
 :كنند

اي جوان صـلح و صـفاي       . اي بولس صلح و خير، و اي متمسك به لواء نبوت و امامت              ! تو« 
، بـه   )ع  (علي و حسـين     : و اي عزا خوان شهيدان      ) ص  (مسيح ، و قهرمان شجاعت محمد     

عيدالغدير تاليف  : رجوع شود به مقدمه كتاب      ( » .تي  خدا كه حبيب قلب و نور چشم من هس        
 ).، چاپ لبنان 13صفحه » بولس سالمه « 



)14( 

فرسـتاده انـد، مـي      » جـرج جـرداق     «مرحوم آية اهللا شرف الدين در نامه اي ديگر كه به            . 
 :نويسند

مـت  ــ اگر بخواهيد درباره عظ    » ان شئتم ان اقول في عبقريتكم كلمة فأعيروني بيانكم          .. «
 5رجوع شود به ج     ( » !...شخصيت شما كلمه اي بگويم ، بايد بيان خود را بمن امانت بدهيد            

 ).1244بخش پاياني ، چاپ بيروت ، صفحه » علي و القومية العربية : االمام علي « 

بررسي و مطالعه كامل كتاب ، و دقت در تقريض هاي بي شماري كه از شخصيت هاي بزرگ و صـاحب نظـر                 
 نمونة آنها در پايان جلـد پـنجم كتـاب ،تحـت             30 غيراسالمي ، بر مؤلف رسيده ، و قسمت هايي از            اسالمي و 

درج شده است ، كمك شاياني برصحت ادعاي ما و بر درك عظمـت كتـاب و                 » قالوا في هذاالكتاب    «: عنوان  
 .فكر باز و نكته سنج مؤلف آن ، خواهد نمود

را نشان مي دهد، اين است كه وي بـا وجـود ايـن              » جرج جرداق   «نكته اي كه بلندي فكر و تواضع كم نظير          
همه كوششي كه در تهيه وتأليف اين كتاب و در مراجعه به مدارك و مأخذ اصـيل اسـالمي نمـوده اسـت ، در                         
يكي از نامه هاي خود، به نگارنده ، مي نويسد كه او هرگزنتوانسته است بر وظيفه خود در قبال عظمـت علـي                       

 :ومعرفي آن حضرت به جهانيان ، آن طور كه بايد، عمل نمايد) ع (بن ابيطالب 

من اعتراف مي كنم كه در تجزيه و تحليل عظمت و معرفي شخصيت علي بن ابيطالب هنوز قصور دارم زيرا                    «
يك نويسنده ،هراندازه هم كه كوشش نمايد و زحمت بكشد و به هرمقدار كه در كارخود توانا باشد، نمي توانـد                     

لي دربارة شخصيت يك انسان عادي به عمل آورد، تا چه رسد كه اين انسان ، علـي بـن ابيطالـب                      تحقيق كام 
 .»باشد

بپردازيم ، بي مناسبت نخواهـد بـود        » جرج جرداق   «در اين مقدمة كوتاه ، پيش از آنكه به نقل كامل اين نامة              
جـرج  « ، بـراي تقـدير از        كه به چند نامه ، كه ازسوي شخصيت هاي بزرگ و مراجع عالي قـدر جهـان تشـيع                  

 :نوشته شده است ، اشاره اي داشته باشيم » جرداق 

در نامه اي كه به امرآيت اهللا بروجردي براي مؤلف فرستاده است ، » سيد موسي آل بحرالعلوم «عالمه بزرگوار 
 :مي نويسد

 كـه از مـن كردنـد،    وقتي كه در قم ـايران ، به زيارت حضرت آيت اهللا بروجردي مشرف شدم ، اولين سؤالي «
 .صوت العدالة االنسانية بود: راجع به كتاب 



و . من تحسين و تقدير بي نهايت ايشان را نسبت به اين كتاب ، تاكنون درباره هيچ كتاب ديگري نشنيده بودم 
در همين خصوص ايشان به من امر نمودند كه تمجيد و تقديرشان را، به مناسبت استنتاج صحيح شما از تاريخ                    

دگي امام و توضيح چگونگي انديشه آن حضرت ،عالوه بر زيبايي اسلوب و روش نگارش ، به شما ابالغ كنم                    زن
و اگر دست حضرت معظم له ارتعاش نداشت ، بسيار مايل بودند كه نامه اي با خط خود، بـراي شـما مرقـوم                        . 

 .دارند

و بسيار موجب ... ف ، و باشهامت ديدم من بعد از مطالعة اين كتاب شريف ، شما را يك فرد محقق ، خبير،منص
خوشوقتي است كه عصر آزادي و دورة تحقيق و بررسي حقايق ثابت و استوار و كشف گنج هاي نهـان و آثـار                       
پرقيمت و گرانبهاــ از ارزش هاي مردان ونمونه هاي عالي اخالق انسـاني ـــ فـرا رسـيده و از دانشـمندان ،                        

در اين راه موفقيت هايي كسب كرده اند، ولي بهرة شما در اين ميـدان ،                هركسي به اندازه قدرت و همت خود،        
 .بيشتر و هدف شما، عالي تر ازهمه بوده است 

من ، و به پشتيباني من همة دانشجويان و طالب علوم ، و عده بسياري از متفكرين ، چه در اينجاــ لبنان ــ و        
ه كتاب پرارج شـما داريـم و اميـدواريم كـه در آينـده ،                چه در عراق و ايران ،كمال تقدير و تحسين را نسبت ب           

 !امكانات بيشتري براي نسل هاي بعدي فراهم شود كه پرده ها را از روي حقايق كنار بزنند

و در هرحال ، فضيلت سبقت در دقيق ترين و شريف ترين ميدان هاي زندگي ، از آن شما است ، و اميد اسـت               
 . »ه را بپيمايندكه همة نويسندگان بر روش شما، را

)15( 

ــ عراق ــ بر مؤلف فرستاده اند، مي  » نجف االشرف   «مرحوم آيت اهللا سيدمحسن حكيم نيز در نامه اي كه از          
 نظر من مهمترين و دقيق ترين آن        ولي به . اين كتاب از جهاتي مرا وادار به تعجب و تحسين نمود          ... «: نويسند

 .جهات ، جنبة مراعات عدل و انصاف است كه سراسر كتاب را فرا گرفته است 

به تجزيه وتحليل پرداخته ، خود نيز تحت تأثير صـداي           ) ع  (و شايد مؤلف آن وقتي دربارة شخصيت امام علي          
 .غلبه كرده است عدالت انساني قرار گرفته و اين روح عالي انساني ، بر خود او هم 

من اين زحمت و كوشش و اين اثر نفيس شما را به ديدة عظمت مي نگرم ، و بر همگان توصيه مي كـنم كـه         
بشـنوند وبـا ايـن روح     » صداي عدالت انساني    «اين كتاب را در پرتو عقل وفطرت بررسي كنند تا حقيقت را از              

 . »عالي تربيت شوند

)16( 



 

)15( 

 .1245 و 1244 صفحه هاي 5ج ... از نامه عالمه بحرالعلوم ، مندرج در كتاب االمام علي . 

)16( 

 .1243، صفحه 5كتاب االمام علي ، ج . 

* * * 

 :استاد شيخ محمدجوادمغنيه ، مفسر قرآن و شارح نهج البالغه ازلبنان مي نويسد

رادربارة علي بخواند و آن گاه اين كتاب ـــ          » دكتر طه حسين    «و  » عباس محمود عقاد  «تاب هاي   هركس ك «
 .علي وعدالت هستي ، علي و سقراط ــ را مطالعه كند، دچار شگفتي خواهدشد: به ويژه بخش هاي 

تي ندارد، اما آوازة شهرت پاره اي از مجلدات اين كتاب به همه جا رسيد، درحالي كه مؤلف آن هنوز چنين شهر                 
 .هنگامي كه مي بينيم جورج جرداق هنوز جوان است و در آغاز راه ، اين شگفتي و حيرت ،از بين مي رود

طه . است  ! عباس محمود عقاد دربارة علي كتاب مي نويسد، اما خود هواداراشرافيت و اريستوكراسي خانوادگي               
 حسين نيز كتاب 

اما جرج جرداق ، در كشف حقايق ، همراه بـا           . سيره نويسي مي پردازد   مي نويسد، اما با روش ويژه اي فقط به          
به اوج افالك مي رود و عقاد و طه حسين را در پيچ و خم راه هاي مـدار محـدود خود،بـا                       ! ماهواره هاي جديد  

 .مركبي معمولي رها مي سازد

ناخت است ، همـراه و      عظمت مؤلف امام علي در اين است كه با عظمت عصر ما كه عصر پيروزي انديشه و ش                 
آيا كسي كه خودبهره اي از بزرگـواري        . كتاب او را بخوانيد، تا اين حقيقت بر شما روشن شود          . هماهنگ است   

چون كسـي كـه خـود از نعمتـي          ! را ندارد، مي تواند حقيقت عظمت امام علي را ازهرجهت روشن سازد؟ هرگز            
 !محروم است ، نمي تواند آن را به ديگري ببخشد

علي «مردم نيز دربارة    . بسيار است   » علي  «احاديث نبوي در تمجيد   . ، آياتي در قرآن آمده است       »علي  «ة  دربار
» علي «در هزارها كتاب و مقاله و خطابه نيزبه نام   . سخن ، بسيار گفته اند وصدها جلد كتاب تأليف كرده اند          » 

انديشمندان بزرگ عرب نيز .  را پيدا كرده اند)ع  (ميليون ها نفر، افتخار محبت و پيروي علي         . اشاره شده است    



،شخصيت ناشناخته اي نيست    )ع  (بدين ترتيب ، علي بن ابيطالب       . با شگفتي وحيرت ، دربارة او سخن گفته اند        
 :را بگويد، چنين گفت ) ع (خواستند كه مدح علي » متنبي «كه نياز به معرفي داشته باشد، چنانكه وقتي از 

 را، نمي گويم ، زيرا نور وجود او پرتوافشان و جهانگير است و راسـت قامتـان در ايـن                     من به عمد مدح وصي    «
 ».مرحله از عظمت ، خود معرف خود مي باشند و تعريف پرتو خورشيد كاري بيهوده است 

مطالعه كنيد،يقين خواهيد كـرد كـه شخصـيت علـي هنـوز      ) ع (ولي اگر شما كتاب جرج جرداق را دربارة علي    
مانده است و بايدبر همه و به ويژه براي شيعه ، كه در باالي مناره ها و منبرهـا نـام او رابرزبـان مـي           ناشناخته  

 .آورند و صدها هزارتن از آنان همه ساله به زيارت حرم مقدس وي مي شتابند، به طور كامل معرفي شود

 جلد 32يكي از آنها كتابي در   . انددر گذشته و امروز، علماي شيعه ، كتاب هاي بسياري دربارة امام تأليف كرده               
ديگري در پيرامون حـديث غـدير       . تأليف نموده و احاديثي را كه دربارة علي نقل شده ، جمع آوري كرده است                

كتابي باعنوان الفين تهيه كرده و در آن هزار دليل عقلـي و هـزار               » عالمه حلي   « جلد كتاب نوشته است ،       12
ولـي جـرج جـرداق در       . و اولويت او به خالفت پس از پيغمبـر، آورده اسـت             ) ع  (دليل نقلي دربارة امامت علي      

ياد كرده و شخصـيت     ) ع  (او تنها از علي     . كتاب بزرگ خود به هيچ يك از آن دو هزاردليل اشاره نكرده است              
ار را ازجنبه هاي گوناگون مورد بررسـي قـر  ) ع (جرج جرداق شخصيت علي   . او رابه خوانندگان شناسانده است      

داده است ، بدون اينكه به شهادت ها و گفته هايي تكيه نمايد كه دربارة فضائل امـام ، معاصـرين ازپيشـينيان                       
 !نقل كرده اند

او درضمن خواننده را ملزم مي سازد كه از اين مباحث ديرينـه نيـزدور نشـود، و از ايـن رو چنانكـه شـيوة هـر                           
كرين گذشته و حال و قياس نظريات ايشان باانديشه هاي          دانشمندي است ، به شرح ومقايسة انديشه هاي متف        

 .واالي امام مي پردازد

بنابراين ، جرج جرداق تاريخ فرد يا عصر خاصي را نمي نگارد وجمع آوري كننده اقوال اين وآن هم نيست و با                      
مة امور را تعصب ، عقيده اي رابرضد عقيده اي ديگر ترجيح نمي دهد، بلكه او پژوهشگر دانشمندي است كه ه        

بررسي مي كند و همة نگرش ها را مورد تحقيق قرار مي دهد و افكار گوناگون را كنار هم مي گذارد و روابـط                        
 .آنها را بايكديگر مي سنجد، آن گاه شخصيت امام را از البالي همة آنها، روشن و آشكار مي سازد

تا آنجا كـه خواننـده      . ي را به ما شناساند    ، ارزش هاي جديدانسان   )ع  (جرج جرداق ، از راه معرفي شخصيت علي         
توجهي داشته باشد، مي كوشـد كـه   ) ع (كتاب تصور مي كند كه مؤلف ، بدون اينكه به شخصيت جهاني علي           

از همين جاست كه بايد گفت جرداق ، در درجـه           . ازگفتارها وكردارهاي وي مفاهيم ژرف انساني رابيرون بكشد       
 .اول ،يك كاشف است 



او از . فهم و ادراك اين نويسنده ــ جرداق ــ واقعاً عجيب اسـت            «: مندان عالي قدر، به من گفت       يكي از دانش  
كلمات امام كه ما مثل نام خودمان آنها را حفظ كرده ايم ، مفاهيم تازه اي را كشف و بيان مي كند كـه هرگـز         

 و به طور آشـكار بـر آنهـا داللـت     جالب اين است كه گفتار امام شامل اين مفاهيم است. به فكر ما نرسيده بود    
 ».دارد

درست مانند نيروهـاي نهفتـه   ! اين مفاهيم روشن است ، ولي پس از تفسير و تبيين جرج جرداق              . آري  : گفتم  
 .در طبيعت كه ما آنها رانمي شناسيم مگر پس از آنكه كسي آنها را كشف كند

. ده است كه چهارده قرن بر روي ما بسـته بودنـد  وانگهي ، جرج جرداق ، در زمينة شناخت امام درهايي را گشو           
 .روشي را كه او در گشايش اين درها به كار برده ، سراسر عطر گل ياس و افسون و زيبايي است 

خدا را سپاسگزاريم كه بر مردم عرب و مسلمان ، اديبي انديشمندبخشيد، تا براي نخستين بـار، كامـل تـرين و            
 .»شان بازشناساندبزرگ ترين ميراث آنها را به خود

 :شيخ محمد جواد مغنيه در مقاله ديگري مي نويسد

من اين كتاب را چندين بار خوانده ام و باز هم آن را مي خوانم وهربار احساس مي كنم كه گنجـي را كشـف      «
پيشينيان و معاصرين دربارة شخصيت امام كتاب هاي زيادي نوشته          . كرده ام كه از همة گنج هاارزنده تر است          

ولي نوشته هاي اين اديب جوان كجا و آثـار ديگـران ـــ حتـي عبـاس                  . ند كه انسان را به تحسين وامي دارد       ا
محمود عقاد و طه حسين ــ كجا؟ جرج جرداق با سحر بيان و نيروي علم و عظمت هنر،انسان را مدهوش مي                     

 ! فكر مي كندكند و بر عقل و شعورش آن چنان تسلط مي يابدكه انسان فقط به نويسنده و كتاب

به نظر من راه عالج مشكالت سياسي و اجتماعي را بايد درمحتواي انديشه هاي واالي علي كـه بـا كوشـش                      
 .جرداق مكشوف شده است ، جستجو كرد

همان طور كه نمي تواند هنر شايسته و اصيل و          .درواقع قلم من توان تعريف اين كتاب بزرگ و جاودانه را ندارد           
تنها كاري كه من مـي تـوانم انجـام دهـم ، ايـن اسـت كـه        . يق مؤلف را ستايش كنددانش سرشار و فهم عم 

 ».وگرنه هيچ تعريف وتقديري نمي تواند درخور عظمت او باشد. شگفتي خود را در برابر او ابراز دارم 

 :استاد مغنيه در نوشتاري ديگر مي نويسد

يست ،ولي با گفتار آنان مباحـث خـود را مسـتند            جرج جرداق ، دنباله رو نويسندگان پيشين ن       : نويسندة بزرگ   «
او از انديشة پيشينيان ، مانند يك مهندس كه سنگ خـام را             . و اين نتيجة دانش و صداقت است        . نموده است   

بـا  . ماده اصلي ساختمان كاخي عظيم و محكم قرارمي دهد، مدرك و منبـع تحقيقـات خـود قـرار داده اسـت                       



برده و روشي كه ديگران در آثار خود دربارة امام ، به كار برده اند، اين حقيقت                 مقايسه روشي كه جرداق به كار       
روشن مي شود كه نسبت ميان او وديگران ، مانند نسبت ميان علم و هنر از سويي و طبيعت جامدبي احساس ، 

 » .از سوي ديگر است 

)17( 

 

)17( 

 1255ــ1253، صفحه 5االمام علي ، ج . 

 . 

* * * 

 :از تهران مي نويسد» نهج البالغه «استاد محمدتقي جعفري ، شارح 

من در صفحات اين كتاب فقـط بررسـي         .كتاب بي همتا و اثر جاودانه شما هم اكنون پيش روي من است              ... «
 با او بـود، مطالعـه نكـردم ، بلكـه در كتـاب شـما،رابطة                 شخصيت مرد يگانه اي را كه هميشه او با حق و حق           

فكر مي كنم كـه اگـر در        . را كه از جنبه هاي متعددي با يكديگر پيونددارند، مطالعه كردم            » انسان و هستي    «
جهان هستي مطلقي وجوددارد كه انديشه هاي ژرف بشري در جستجوي آن است ، بايد جهت رسيدن به آن ،                    

و اگـر كسـاني   . لعه قرار بگيرد كه از البالي سطور آن ، نشانه هاي حق ، نمودار اسـت    كتاب شما موضوع مطا   
 .باشند كه مي خواهند معماي انسان ــ جامعه را كشف كنند، بايد اين كتاب رامدرك تحقيق خود قرار دهند

نم و فكر نمي كنم من ديرزماني است كه دربارة نظريه هايي كه دربارة انسان و جامعه وجود دارد، مطالعه مي ك
تنها . كه در عصور قديم و جديد،نظريه معروفي در اين زمينه ، ابراز شده باشد كه من از آن آگاهي نيافته باشم                      

نتيجه اي كه از اين ديدگاه ها و انديشه ها، به دست آورده ام ،اين است كـه فكـر خـود را در راه رسـيدن بـه                             
ل ، علي بن ابيطالب ، در يك جامعه ايده آل نوشـته شـده اسـت ،                  مطالبي كه در اين كتاب پيرامون انسان كام       

 .آماده كرده ام 

البته اين كتاب پرسروصدا در محافل علمي و فرهنگي ايران موردتوجه واقع شده و واكـنش هـاي تنـدي هـم                      
و همچون موضوع خود، گروهي به ديده دوستانه غلوآميز و برخـي بـه ديـده كينـه و گـاهي                     . برانگيخته است   

 .دشمنانه ، به آن مي نگرند، ولي روشن است كه هر انسان برجسته و هر اثر بزرگ فكري ، بايد چنين باشد



و » سوسياليسـم  «موضوعي كه موجب گفتگوها و مناقشات تند شده است ، تعبيراتي از قبيـل  : البته بايد گفت   
 ، اين تعبيرات را با همان مفهومي        گروهي. و امثال آن هاست     » جامعه ، از همه و براي همه به طور يكسان           «

گـروه بـي    . ارزيابي مي كنند كه امروز در مكتب هاي اجتماعي ، مصطلح است و آزادي فردي را لغو مـي كنـد                    
و گـروه   . اسـت   »جامعـه   «شماري هم عقيده دارندكه اينها با آزادي فردي ، در تضاد نيست ، گو اينكـه اصـل                   

آزادي «هوم منفي است و اين همان چيزي است كه امروز بـه نـام               ديگري هم براين باورند كه مقصود يك مف       
اميـدوارم  . مطرح است و منشاء بسياري از بدبختي هاي اجتماعي كنـوني شـده اسـت    » فردگرايي «و» مطلق  

هدف حقيقي خود را روشن تر بيان كنيد،تا انديشمندان و فرهنگ دوستان مجامع علمي ما كتاب شما را ترجمه              
 » .يار عموم قرار دهندكرده و در اخت

)18( 
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* * * 

و ... البته اين ها، نمونه هايي از چند نامه بود كه مشروح آنها ونامه هاي ديگر، در جلد پنجم كتاب خواهد آمد                    ...
جـرج  «االمام علي صوت العدالة االنسانية نامـه اي بـه   :  جلد كتاب  5هرحال ، براي كسب اجازة ترجمه هر        به  

نوشتم كه بعد از مدت كوتاهي ،جواب آن به دست من رسيد كه اينك متن اصـلي و ترجمـه نامـه را                       » جرداق  
 :دراينجا مي آوريم 

 فضيلة السيد هادي الخسروشاهي التبريزي المحترم 

 .م عليكم و رحمة اهللا و بركاته و جعل اهللا اعمالكم موفقة وحياتكم سعيدة السال

اين تعريفها  . از احساس زيبا و حسن نظر شما ــ در نامه اي كه هم اكنون پيش روي من است ــ سپاسگزارم                     
ته من  الب. در واقع برآمده از قلب پاك و ناشي از حسن اخالق خود شماست وگرنه من اليق اين صفات نيستم                    

كاري جز اظهار گوشه اي از حقايق و افشاي بسياري ازخرافات ــ كه بخشي از زواياي تاريخ ما را فـرا گرفتـه                       
 .است ــ انجام نداده ام 



من اعتراف مي كنم كه در بررسي شخصيت علي بن ابيطالب ،همچنان قصور دارم ، زيـرا كـه يـك نويسـنده                       
يد و به هر مقدار كه نيرومند باشد، اگـر بخواهـد شخصـيت يـك                هراندازه كه كار كند و هرقدركه كوشش بنما       

انسان عادي را بررسي نموده و به حقيقت او برسد يا عمق واقعي اورا دريابد، نمي تواند حق مطلب را ادا كنـد،                       
 .پس چطور مي شود دربارة شخص علي بن ابيطالب و يا مانند او حق مطلب را ادا كرد؟

ج جلد كتاب مرا به زبان فارسي ترجمه كنيد؟ من اين اجازه را به شـما مـي دهـم و                     اجازه خواسته ايد كه هر پن     
اميدوارم كه در ترجمة آن دقت الزم به عمل آيد تا ترجمة كتاب ، به طور كلي ، از نقطه نظرموضـوع و بيـان ،        

 .مطابق اصل كتاب باشد

ادران در ايران ، كتاب ملخص نخسـتين        از نامة شما فهميدم ــ چنانكه از پيش هم اطالع داشتم ــ بعضي ازبر             
: مـثالً . مرا به فارسي ترجمه كرده اند، ولي از جهات گوناگون در اين زمينه روش خوبي را انتخـاب نكـرده انـد                     

ساده ترين اصول را رعايت نكرده و كتاب را بدون اجازة من ترجمه نموده اند و يا اينكه حقوق تأليف و رنـج و                        
ند و يا حتي پس از ترجمه ، يك نسخه از كتاب ترجمه شده را براي مـن نفرسـتاده         كوشش مرادر نظر نگرفته ا    

 اند؟

متن اصلي كتاب را دگرگون ساخته و مطالبي را از آن حذف و يا بر آن افزوده اند، در صورتي كه                     : و همين طور  
همة آنها، يك جا در كشورهاي مترقي ، محال است كه هيچيك از اين امور صورت پذيرد، تا چه رسد به اينكه   

 ...انجام يابد؟

 :اما مختصري از تاريخ زندگي من كه خواسته بوديد

 ).ميالدي  (1926جديده ، مرجعيون ــ لبنان ، سال : محل تولد. 1

 .تدريس دربارة ادبيات عرب ، بررسي ادبيات اروپايي ،روزنامه نگاري ، نقد هنري : شغل . 2

ون ، قصور و اكواخ ، فنانون احبوا،صالح الـدين و قلـب االسـد، وجـوه مـن                   فاغنرو المرأه ، المشرد   : تأليفات  . 3
 كرتون ، غرام االلهه ،اساطيرالعربي 

)19( 

، 

 . بوهيميه ، فينوس والشاعر

)20( 



همراه اين نامه آخرين عكسم را هم كه خواسته ايد، براي شمامي فرستم ، و اگر توضيحات بيشتري الزم باشد                    
 .به من اطالع دهيد تابالفاصله اقدام شود

 والسالم عليكم و علي جميع االخوان واالصدقاء

  جورج جرداق ??و دمتم الي المخلص 

 ده زهرة االحسان بيروت ــ االشرفيه ــ دانشك

????  

 متن عربي نامه جرج جرداق 
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 .اغلب اين ها، همان طور كه در متن نامه آمده ، كتاب هاي داستان است . 

)20( 

 .اين دو، مجموعه هاي شعري مؤلف است . 

* * * 

هـم و پـرارزش   تأليف و انتشار كتاب بزرگ ، االمام علي صوت العدالـة االنسـانية ،هماننـد تمـام كارهـاي م             ... 
جـرج  ... «:اجتماعي ـفرهنگي از مخالفت وانتقاد دور نماند، و حتي در مجلة ماهانة االخالق و االداب نوشته شد 

 » !...و قرآن حكيم را قبول ندارد! نكرده ، بلكه اوخادم اروپاست ) ع (جرداق خدمتي به اسالم و امام علي 

)21( 
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  چاپ كربال، عراق 239، صفحه 2، سال 10االخالق واالداب شماره . 



 . 

نامه مشروحي از سوي يكي از علماء محترم به مراجع قـم نوشـته شـد كـه در آن                    » كربال«و به دنبال آن ، از       
نـد كـه درهمـان موقـع ، توضـيحات الزم            انتقاد شديدي را نسبت به محتواي كتاب و ترجمه آن ارائه داده بود            

خدمت نويسنده محترم آن نامه ، ارسال گرديد و البته نقـل مكاتبـات مـا در ايـن زمينـه و در مقدمـه كتـاب ،                            
 .ضروري به نظر نمي رسد

و در ايران هم انتقادهاي تند و غيرمناسبت ، با اشكال تراشي هاي رژيم همراه شد و يكي از علمـاء بزرگـوار و                        
جرج جرداق از اين تأليف فقط قصد شـهرت ، ياسـود مـادي              «حوزه علميه قم به نويسنده مي گفت كه         محترم  

: و همين طور، يكي از علماء تهران كه خودنويسـنده بزرگـي هـم هسـت ، بـه نگارنـده گفـت                     » !داشته است   
 .»است !! افسوس كه جرج جرداق معتقد به اشتراكيت مطلق «

 ، درصدد ارزيابي نظريات مؤلف نيستيم و بي شك در همة موارد هم هم عقيده او                 البته ما، در اين مقدمه كوتاه     
نمي توانيم باشيم ، امااقتضاي عدل و انصاف اين است كه بگوئيم برخالف گفته هاي ديگران ، انگيـزه اصـلي                     

بـه كامـل    و اعتقـاد وي     ) ع  (جرداق در تأليف اين كتاب ، تنها شور و عشق اونسبت به امام علي بن ابيطالـب                  
بودن نظام عدالت اجتماعي از ديدگاه امام علي است ، و ما نمي توانيم از يك فردمسيحي انتظار داشـته باشـيم        
كه در همة امور مانند يك فرد مسلمان ،فكر كند و يا عمل نمايد و اصوالً اگر اينطوري باشد، ديگر نمي تـوان                       

 !اورا مسيحي ناميد

تأليف اين كتاب در معرفي نظام عدالت اجتماعي اسالمي و انديشة توحيـدي             به نظر ما خدمتي را كه جرداق با         
 ...نموده است ، هيچ يك از مسلمان نماهاي عرب همكارجرداق ننموده اند) ع (امام علي بن ابيطالب 

و عالوه ، اگر كسي كتاب او را با دقت مطالعه نكرده و شور و عشق او را نسبت به مقام شامخ و واال و جهـاني                         
كه از البالي تمام سطور و مباحث كتابش نمايان و هويداست ، نبيند، شايد حق داشته باشد كـه  ) ع (امام علي  

 صفحه ،   1300 جلد كتاب و در بيش از        5باور نكند در قرن ما، قرن ماديت و ماده پرستي ، يك جوان مسيحي               
 ...خصيت اسالمي ، تأليف بنمايددومين ش) ع (دربارة انديشه و روش اجتماعي و شخصيت عظيم امام علي 

ما با مطالعة دقيق اين اثر اعتقاد يافتيم كه عامل اصلي و محرك اساسي جرج جـرداق در تـأليف ايـن كتـاب ،        
قهرمان بت شكن ومساوات خواه تاريخ ، ) ع (قبل از هر چيزي ، شور وعالقه او نسبت به امام علي بن ابيطالب 

 .ة ملت هاي ستم ديده و مستضعف جهان بوده است و در راه دفاع از حقوق پايمال شد



باشـد، نيافتـه   ! »اشتراكيت مطلق «يا » كمونيسم «ما در كتاب جرج جرداق مطلبي را كه حاكي از اعتقاد او به       
ايم ، و كساني كه مطلبي در اين باره ديده اند، بد نيست كه آن را ارائه دهند تا حداقل در ترجمة آن ، توضـيح                          

 .ودالزم داده ش

به جـاي شـرح مبـاني اقتصـادي ـاجتماعي      !و اصوالً باوركردني نيست كه يك فرد كمونيست مسيحي االصل 
ماركسيسم و لنينيسم ، به شرح و تبيين چگونگي روش عدالت اجتماعي اسالمي از ديدگاه علي ، كه مسـلماً از                     

 .ن المللي است ، بپردازدنظر اصول و كليات مباني ، متضاد با مباني اشتراكيت ادعايي كمونيسم بي

اين قابل قبول نيست كه جرج جرداق كمونيست باشد، در حالي كه كتـاب او در واقـع سـند بطـالن مبـاني                        ... 
و به نظر ما نشر كتـاب او در ميـان ملـل مسـلمان و پيـروان علـي بـن                      . اجتماعي و اقتصادي كمونيسم است      

و مسلماني كه كتـاب جـرج   . ي ـضدكاپيتاليستي است  نافذترين و موفق ترين سالح ضدكمونيست) ع (ابيطالب 
جرداق را بخواند و كيفيت عدالت اجتماعي در اسالم را بداند، به هيچ وجه تحت تأثير تبليغات شوم كاپيتاليسم ، 

 .امپرياليسم و كمونيسم قرار نمي گيرد

رگران غربـي ، در ميـان   اصوالً نفوذ و اشاعة روش هاي كمونيستي و افكـار سـرمايه داري ومـاديگري اسـتثما             
مسلمانان وقتي امكان پذيراست كه مردم ما از اصول و قوانين اقتصادي و اجتماعي اسالمي مطلع نباشند زيـرا                   

 .معقول نيست كه مسلماني با داشتن طرز فكري صحيح و ايدئولوژي كامل ، به سراغ افكار غلط اجتماعي برود

جرج جرداق ، برهمه ثابت و روشـن خواهـد شـد كـه مؤلـف                 جلدي كتاب    5در هرصورت ، با مطالعة مجموعة       
معتقد به اشتراكيت مطلق وكمونيسم نيست ، زيرا او بـا اينكـه در همـين كتـاب ، در چنـد جـا ازسوسياليسـم                          

را، اگراز راه صحيح و مشروع باشد، قـانوني و حـق طبيعـي    » مالكيت «طرفداري مي كند، ولي در مواردي هم    
يكـي از لـوازم   »كـار اجبـاري   «مخالفت مي كند، در حالي كـه  » كار اجباري  «ديگر با   افراد مي داند و درجاي      

وي همچنين ازدگماتيسم انتقاد مـي نمايـد، درصـورتي كـه در بلـوك               . حتمي حكومت هاي كمونيستي است      
سوسياليسم وكمونيسم ، عدم اعتقاد به اصول عقيدتي و مباني فلسـفي و اقتصـادي مـاركس و لنـين ، و عـدم             

 ...و! همراه است » اردوگاه كار اجباري «، با تبعيد به !ان به سانتراليسم حزبي ايم

مؤلف يك فـرد ماركسيسـت نيسـت و درعـين حـال در بعضـي از مـوارد، دچـار                     : پس به طور كلي بايد گفت       
 ترتيـب   اشتباهاتي شده كه ما به بعضي ازآنها در پاورقي ها اشاره كرده و يا توضيحات كافي داده ايم ، و بـدين                     

 !ترجمة اين كتاب دليل بر توافق فكري و عقيدتي كامل با مؤلف نتواند بود

 صفحه اول نشريه در راه انقالب فكري كه در نامه

 شهيد صدر به آن اشاره شده است



و اصوالً به نظر ما، اسالم از نظر فلسفي بين مكتـب هـاي ماترياليسـم و ايـده آليسـم روشـي دارد كـه آن را                            
و از نظرسيسـتم اقتصـادي ـاجتماعي ـسياسي در قبـال كاپيتاليسـم و كمونيسـم        ... ي نـاميم  مـ » رئاليسـم  «

واشتراكيت مطلق و رژيم ها و مكتب هاي سياسي موجود در جهان ،داراي راه و روش ويژه اي است كه از نظر 
 ...مباني و اصول ، با مباني واصول مكتب هاي ديگر تفاوت بنيادين دارد

گرفته از ترس و واهمة حاكميت و ارتجاع وابسـته كـه موجـب تحريـف ترجمـه و حتـي                     جنجال نشأت   : پس  
گرديد، در واقع يك نقد علمي ـفلسفي نمي تواند باشد، و به  » !صفات ملوك عادل «افزودن فصلي بر كتاب در

رج ج: معرفي يك نويسنده ، و يك كتاب بزرگ «: همين دليل نگارنده سي سال پيش ، رساله اي تحت عنوان 
منتشر ساخت كه شامل معرفي كتـاب ، مؤلـف و ديـدگاه هـاي               » جرداق و االمام علي صوت العدالة االنسانية        

 .مراجع بزرگ در بارة كتاب بود

اين جزوه در سطح وسيعي توزيع گرديد و به دنبال آن ، نامه هاي فراواني از علماي ايران و عراق رسيد كه در                       
 .امل كتاب بودواقع مشوق نگارنده ،براي ترجمه ك

شيعه «از جملة اين نامه ها، نامة شهيد رابع ، آيت اهللا سيدمحمد باقر صدربود كه در ضمن اعالم وصول كتاب                     
چاپ شـده بـود، ترجمـة       » در راه انقالب فكري اسالمي      «و جزوه مزبور كه زيرعنوان كلي سلسله انتشارات         » 

 . ، خدمتي بزرگ بر اسالم و مسلمين دانسته بودندكتاب مزبور را همراه با توضيحات الزم در مواردضروري

 :ترجمه و متن نامه شهيد بزرگوار، رضوان اهللا تعالي عليه ، چنين است 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 حضرت العالمة المجاهد الحجة ، السيدهادي الخسروشاهي دامت بركاته 

 السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته 

ديروز نامه شريفه را دريافت داشتم كه نشانگر عواطف و الطاف عالي شـما              : ير و بعد  تحية حب و اخالص و تقد     
نامه را خواندم و در البالي سطور گرانقدر آن ،بزرگمردي شـما          . بود و مرا مرهون اين عواطف و الطاف ساخت          

چرا كـه   .  من آشكار شد   كه پيش از ديدار، به او عالقمند شده ام ، و قبل از مالقات ،به او اخالص يافته ام ، بر                    
. من در انديشه و روح ، دركنار شما هستم و به نظرم اين ، هزاربار گرامي تر از ديدار فيزيكي و ظاهري اسـت                         

البته نامه ، محبت و اخالص مرا افزون ساخت و من اطمينان دارم كه دانشگاه اسالمي بزرگ در قم ، به بركت  
و علماء محقق ، منبع پرتوافكني فكري بر تمـامي جهـان اسـالم              كوشش شما و امثال شما، ازنخبگان مجاهد        

 .خواهد شد و رسالت بزرگي را در تاريخ ادا خواهد كرد



در نامة شريف نوشته ايد كه از برنامة من در چاپ كتاب اقتصاد ناآگاه شده ايد و مطلب همان طـور اسـت كـه                         
ه درآمد، نسخه اي براي جنابعالي خواهم فرسـتاد         ومن درآينده ،درنخستين روزي كه كتاب از چاپخان       . شنيده ايد 

 .تا همچنان كه قبالً در مورد كتاب فلسفتنا محبت هاي شما را دريافت كرده ام ، از نو با آن الطاف روبرو شوم 

 ?ترجمة كتاب به زبان فارسي ، به طور جدي فكر جالبي است و من بدون ترديد با تحقق يافتن اين انديشـه ،                      
 . شد كه موجب گسترده شدن نفع اسالمي اين كتاب خواهد بودخوشحال خواهم 

)22( 

چند هفته پيش هم هدية نفيس شماــ كتاب شيعه و راه انقالب فكري ــ را دريافت كردم و سـاعاتي چنـد از                       
خداوند بـه شـما و آقـاي        . و انديشة عالي و تحقيق عميق ، بهره مند شدم           عمر را با آن گذراندم و ازبيان شيوا         

 . طباطبايي ، بهترين پاداش مجاهدان نيكوكار را عنايت فرمايد

البته من دو يا سه روز پس از دريافت هدية شما، نامه اي برايتان نوشته و تشـكر و اخـالص و امتنـان خـود را             
اشاره كردم كه از تصميم به ترجمـه آن ،بـا توجـه بـه               » جرداق  «تاب  اعالم نمودم و درضمن ،دربارة ترجمة ك      

محتواي آن كه گاهي با مذهب و يا اسالم برخورد دارد،صرفنظر كنيد و البد تا امروز نامه به دست شما رسـيده         
 است ، ولي امروز بر آن مي افزايم كه اگر شما با قلم شيوا و انديشة اسـتوار خـود، برمـوارد غيرمطلـوب كتـاب                         

 .توضيحاتي بيفزائيد، درواقع اين ، كاري مهم وخدمتي آشكار بر اسالم و مسلمانان خواهد بود

در پايان از خداي متعال خواسـتارم كـه همـواره شـما را بـا سـالمتي كامـل و توفيـق بـزرگ در راه جهـادي                             
 .پاك ترين احترامات و درودهاي مرا بپذيريد. پيروزمندتان ، همگام سازد

 قر الصدرالمخلص محمدبا

 النجف االشرف 

)23( 

 متن عربي نامه عربي شهيد آيه اهللا محمد بافر صدر

 

)22 .( 



ترجمه اين دو كتاب توسط دوستان و برادران ديگر، انجـام گرفـت و تحقـق ايـن توفيـق                    
 ازنگارنده سلب گرديد

)23( 

سفانه نامه تاريخ ندارد، ولي با توجه به محتواي آن ، وصول كتاب شيعه و تصميم مـابر                  متأ. 
ـــ  39 يـا    38جرداق ، مربوط به سي سـال پـيش ـــ حـدود              ) ع  (ترجمه كتاب امام علي     

 !خواهدبود

* * * 

 ترجمـه و     ه تصميم گرفتم كه هر پنج جلد االمام علي صوت العدالـة االنسـانية را               1338و سرانجام در سال     ... 
منتشر سازم ، و به همين منظور، پس از كسب اجازه از مؤلف محترم ، به ترجمه جلد اول آن اقدام نمـودم كـه                         

وظيفـه ، نـداي حـق و غيـره          : قسمت هايي از آن ، در همان سال ، در هفته نامه هاي مذهبي تهران از قبيل                  
چاپ كتاب از بين رفت و قسمت هاي ترجمه ولي متأسفانه پس از آن ، شرائطي پيش آمد كه امكان            . چاپ شد 

 !شده هم در گوشه اي بايگاني گرديد

مدير محترم مؤسسة مطبوعاتي فراهاني پيشنهاد نمود كه بـه          » شمس فراهاني   « جناب   1344در تابستان سال    
 كردم  پس از پذيرفتن اين پيشنهاد هنگامي كه در تبريزپاكنويس ترجمه را آغاز           ... چاپ ترجمه كتاب اقدام شود    

انسـان  «:  ه 597متوفـاي   » عمادالدين اصـفهاني    «، زيرا به قول     !، متوجه شدم كه بايد آن را از نو ترجمه كنم            
،امروز كتابي مي نويسد و فرداي همان روز مي گويد اگر اين مطلب تغيير يابد بهتر خواهـد بـود و اگـر چنـين                         

ر باشد، بسيار بجا خواهد بود واگر آن يكي نوشته افزوده شود، جلوه بيشتري خواهد داشت و اگر اين مطلب جلوت
 » .نشود، زيباتر خواهد گشت ، و اين ، از بزرگترين عبرتها است و دليل چيرگي نقص بر همة بشر است 

)24( 

 

)24( 

 يومه االّ قال في غده ، لو كان غير هذا الكان احسـن              انّي رأيت انّه اليكتب انسان كتاباً في      «
 ترك هذالكان أجمل و هذا مـن        ??ولو زيد كذا لكان يستحسن ولو قدم هذالكان أفضل ولو         

 !»أعظم العبر و هو دليل علي استيالء النقص علي جملة البشر



، پايان يافت و در بعضي از ترجمة جديد شروع شد و در عرض دوماه تعطيلي تابستان ،ترجمة كامل جلد اول ... 
و البته در اين ترجمه سعي كردم كه از متن عربي           . مواردي كه الزم به نظر مي رسيد، پاورقي هايي افزوده شد          

شايد در بعضي موارد، سالست عبارت را از بين برده          » غيرآزاد«كتاب خارج نشوم و همين مقيدبودن به ترجمة         
 ! نقص آن را جبران خواهد كرداست كه ظاهراً حفظ امانت در ترجمه ،

ترجمه جلد دوم و سوم عربي هم ، به طور طبيعي مدتي طول كشيد و توضيحات و پاورقي هـا، بـر غنـي و                         ... 
محتواي كتاب افزود وبي شك ، در آن شرايط ، كتاب در كل ، روشنگر حقايق و افشاگر رژيم استبداد بود و به                       

 .ري روبرو ودر مواردي هم با حذف پاورقي ها همراه بودهمين دليل اخذ اجازه نشر، گاهي با دشوا

* * * 

در يكي دوسال اخير فرصت ديگري پيش آمد كه به تجديدنظركلي و اصالحات الزم در ترجمه قبلي بپردازم ... 
و سپس به ترجمه دوجلد باقيمانده كتاب ــ چهارم و پنجم متن عربي ــ اقدام كنم كه اميدوارم مجموعه كامل 

 ...قرار گيرد) ع ( جلد، در اختيارعالقمندان و ياران امام علي 6 كتاب ، جمعاً در ترجمه

يك جلد اضافي ، در واقع توضيحات اينجانب در پاورقي هاــ يا درفصول مستقل ــ فقط در ترجمـه سـه جلـد      
ره كـرد كـه   و بايد اشـا . نخستين متن عربي است كه اين توضيحات ، به نوبه خود بر غناي كتاب افزوده است         

 .، از مترجم است »م «تمامي پاورقيها با قيد حرف 

يا نشر خرّم ، بـا حروفچينـي جديـد،          » كتاب سعدي قم    «و اكنون مجموعه كامل كتاب ، در سه مجلد، توسط           
انتشار مي يابد واميدوارم كه اين بار، تأخيري در نشر مجلدات آن رخ ندهد و دوره كامـل امـام علـي ، صـداي                         

 جلدي تـأليفي ـترجمه اي ايـن حقيـر در اختيـار      50ني به عنوان نخستين مجلدات ازمجموعه آثار عدالت انسا
نسل جوان و انقالبي ايران اسالمي ــ پيروان راستين امام علي ــ قرار گيرد تا دربسط عدل علوي ، بـا بيـنش         

 ...بهتر و آگاهي بيشتر و تقوايي فزونتر، بكوشند

 سيدهادي خسروشاهي : تهران 

 ق. ه1410 ش ــ 1369

 

 

 امام علي 



 صداي عدالت انساني 

 علي و حقوق بشر

 يادداشت ناشر

) ع  (درباره امام علـي بـن ابيطالـب         » جرج جرداق   « اينك متن كامل كتابي كه نويسنده بزرگ        ! خواننده عزيز 
 .نوشته است ، به شما تقديم مي شود

دماتي و مختصر، از اين بررسي مفصـل نبـود كـه        اما كتابي كه چندي پيش منتشر گرديد، چيزي جز فصول مق          
البته كتاب قبلي ، به نوبه خود، به اندازه اي پيروزي و     . هم اكنون آن را تقديم خوانندگان شرقي خود مي كنيم           

موفقيت به دست آورد كه نظير آن هرگز ديده نشده بود، به طوري كه با استقبال شگفت انگيز هزاران خواننده                     
فارسي ، هندي و انگليسي ترجمه گرديـد و حتـي يـك ناشـر               : ز نشر، بالفاصله به زبان هاي       روبرو شد وپس ا   

 !عراقي ، چنانكه مي گويند، آن را بدون اجازة مؤلف ، تجديد چاپ كرد و منتشر ساخت 

و اكنون كه مؤلف اين تجزيه و تحليل جامع را به طور كامل براي نشر در اختيار ما مي گذارد، ناچار اسـت كـه      
همه فصول قبلي كتاب را به همان ترتيب نخستين باقي بگذارد تـا آغـاز بحـث ، همچنـان ترتيـب منطقـي و                   

و روي همين اصل ، جلد اول اين كتاب با قسمت هايي از فصولي كـه در كتـاب پـيش                     . صحيحي داشته باشد  
 درآمــــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــــابق بــــــــــــــــــــــــــــــود،

 تاريخي است و بايد براي شروع بـه         شروع مي شود، بويژه بخش هاي نخستين ، كه به مثابه بررسي يك دوره             
 .مقصود، از آنها آغاز كند، تا مطلبي از فصول اين كتاب جامع از بين نرود

البته در خود همين فصل ها، عالوه بر تجديد نظر، حك و اصالح ،شرح و بسط ، مطالب و آراء جديدي هم كه                       
ه اي مطرح شده كه براي اولين بار منتشر مورد لزوم بود، اضافه شده است و همچنين در همين جلد، مباحث تاز

 .چنانكه در تمام مجلدات بعدي نيز اين روش ادامه خواهد يافت . مي گردد

ــ به مباحث جديدي كه در اين    ??ــ و بعد از اين گفتارمي آيد        ??خود مؤلف محترم در مقدمه جالبي كه دارد         
حـث هـاي پرارزشـي دربـاره روشـن سـاختن            ب: كتاب طرح شده است ، اشاره مي كند كه از آن جملـه اسـت                

 ـــ  ?هماهنگي و كمال شخصيت امام علي ، مقايسة ارجداري بين امام علي و سقراط ـ بزرگ فيلسوف يونان  
و سپس بيان وسايل عدالت جهاني و همگاني قائم بالذاتي است كه            ... در فلسفة اخالق و مسائل مربوط به آن         

 ...علي براي بشريت عرضه مي دارد



از نظر نگرش انسانيت در قرون و اعصار،به عنوان مقدمه مي آيد تا مفهـوم آن از نظـر                   » انسان  « بعد معني   و  
علي بن ابيطالب روشن شود و بين علي و متفكران قرون ، مقايسه اي به عمل آيد و مقام اين قهرمان بـزرگ                       

 .ما، در بين همه اين قهرمانان تاريخ ، نمايان گردد

ه و ارزنده اي است كه اصول نظريات علي را در ترازوي موازنه بـا مبـادي انقالبـي كبيـر        همچنين بحث سازند  
فرانسه مي گذارد و متون اصلي و نصوص كامل آن را نقل مي كند و اين بحث از دقيق تـرين وعميـق تـرين                         

 .بحث هايي است كه تاكنون يك نويسنده عرب توانسته است آن را مورد بررسي و تحقيق قرار دهد

و آن گاه تحقيقات و بررسي هاي       . پس مباحث مفصلي درباره امام علي و مليت و قوميت عربي پيش مي آيد             س
 ــ با همة طائفه ها و گروه هايي كه در زمـان امـام علـي و قـرن                 ??شرح اوضاع زندگي مردم     : جديديست در 

ابقه بوده و با نظر و ديد نويني         ــ و اين بحث در تجزيه وتحليل تاريخ ما بي س           ??هاي بعد از آن وجود داشتند     
 .ارزيابي شده است 

... بعد بحث هايي مطرح مي شود درباره تأثير امام علي در تاريخ فكرو ادبيات عربي و نماياندن روح ملت عرب                     
در تاريخ شـرق و در جـواب نويسـندگاني كـه در ايـن            » تشيع  « و پس از آن مطالب مفصلي مي آيد در معني           

 .!ــ سخن رانده اند?? ــ كه هرگزحقيقت را روشن نمي سازد ? سبك تقليدي موضوع با اسلوب و

از جمله مباحث تازه ، فصل هايي است كه مؤلف در آنها ازاسلوب ها و روش هاي آن عده از محققين عـرب و                        
نتقـاد  خارجي كه به بررسي و تفسير اخبار و قضاياي مهمي كه در حوادث و تاريخ عرب رخ داده ، پرداخته اند، ا                     

و بعد ارزيابي و بررسي همه نوشته ها و كتابهايي است كه دربارة علي ، به زبان عربي يا به زبـان                      . كرده است   
 ...هاي خارجي ، نوشته شده اند

« اكنون با ارائه اين اثر ارزشمند خوشوقتيم كه به خواست هاي عده ي بسياري از هواداران نوشته ها و آثـار                       ?
 .يش از يك سال ، منتظر چاپ و نشر اين كتاب جاويد بودند، جواب مثبت داده ايم كه مدت ب» جرج جرداق 
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 تاريخ انسانيت 

انسانيت ، تاريخ ديرين ، شگفت و يگانه اي دارد كه درازاي آن بـه قـدمت عمـر انسـان و نخسـتين روزهـاي                          
آرام و تدريجي ، از مرحله اي به مرحلـه ديگـر و از حيـاتي بـه حيـات                    پيدايش زمين است و اين تطورو تحول        

 .ديگر، طول آن را به خوبي نشان مي دهد

* * * 

و شايد روشن ترين    . و آنچه موجب شگفت بودن آن مي شود، افزون بر ظرفيت يك مقدمه يا يك كتاب است                  
از زمان ، گروهي ازانسان ها و يا فـردي          مظهر و نمونه اين شگفتي ، آن است كه ما مي بينيم در دوران هايي                

 ــ به سر برده ? ــ دركنار سراشيبي وحشتناك سقوط و انحطاط ?از افراد، در قله هايي از قلل اعتالي انساني 
اند و بسامي شود كسي كه به اين قله ها و بلندي هاي احاطه شده با اين انحطاط ها مـي نگـرد، نـاگزير مـي                           

وگرنه چگونه مـي شـود تمـدن و بلنـدي           ! ساب شده اي دارد كه به سوي آن مي رود         پذيرد كه تاريخ ، نظام ح     
 پـي   ?يونانيان را در عصري از اعصار اين تاريخ ، كه در ميان دوران هاي بسياري از سقوط ها و انحطاط هاي                      

 درپي واقع شده ، تفسير وتوجيه كرد؟

نوابغ وبزرگاني نشان مي دهند كه دست هاي آنـان          يونانيان ، حقيقت و ماهيت خود را در خالل اين بلندي ، با              
نيكي و زيبايي و هنرمي آفرينند و از چهرة حق ، پرده برمي دارند و انديشه هاي آنان ، در هنرو علم و اخالق و 

و . همه زمينه هاي فكري و شئون استقالل انساني ،اصول و قواعدي را پي ريزي كرده و به وجـود مـي آورنـد       
، شهر عظيم آنان ، در جهان پرآوازه مي شود و نظر ستيزه جويان رابه خـود جلـب مـي كنـد و               ناگهان نام آتن    

آنان از هرسو به آن رو مي كنند و از هر گوشه اي بر ضد آن برمي خيزند و با اسلحه بر آن مي تازنـد و سـايه                             
ي كه در آن موجود بود، بر ولي در آن هنگام كه حقيقت آتن و مفاهيم كمال انسان! نابودي را برآن مي گسترانند

آنها روشن مي شود، در ميان خرابه هاي آن سر تعظيم فرود مي آورند و مانند كودكان ، با حيرت مي نگرنـد و                        
گوش مي دهند و اطاعت مي كنند و سپس بر جاي پاي شاعران و نقاشان و فالسفه بوسه مي زنند و سرزميني 

ها مي كنند، در حالي كه هوسهاي جنگـي آنـان تسـكين يافتـه و                را كه فكر وانديشه ، آن را مقدس ساخته ، ر          
شدت و خشمشان فرو نشسته و از شكل بربرهاي ستمكار، به صورت انسانهايي درآمده اند كه آثـار وباقيمانـده                    

ــ براي دنيا به ارمغان     ??ــ كه كم يا زياد در ميان خرابه هاي شهر عظيم ،آنها را يافته اند                ??هاي زيبايي را    
و بدين ترتيب مردم يونان ، نور انسانيت را به دورافتاده ترين نقاط روي زمين ، مي افكنند وبر تـارك                     !  برند مي

 !دوران ها مي درخشند و البته بايد كار آنان را بزرگ داشت 

* * * 



اما آنچه وحدت تاريخ را تشكيل مي دهد، يگانگي مراحلي است كه ملل جهان در آن بـه سـر بـرده و از نظـر                          
 .جوهر و باطن نظير يكديگربوده اند، اگرچه در بعضي اوقات ، از نظر شكل و ظاهر، با همديگرفرق داشته اند

و اينكه همواره دستهايي كه بر گردة آنان تازيانه هاي رنج را فرودآورده يكي بوده است ؛ همه رنج مشتركي را                     
و همچنين يكي بودن هدفي     !  را تغيير داده باشد    اگرچه زمان و مكان ، رنگ ها و نام هاي آنها          . تجربه كرده اند  

است كه ملل روي زمين در سير دشوار و جانكاه خود، در خالل گذار تاريخ ، آن را در نظر داشته اند، اگرچـه در    
 !هر زمان به نامي و در هر مكان به رنگي درآمده است 

زم و قائم به خود قرار مي دهد و آن اين در تاريخ واحد انسانيت ، مسئله اي است كه اين وحدت راضروري و ال 
ــ به خاطر دارد ، محصول واحدي است كه         ??ــ اعم از فرد يا جماعت       ??است كه هر پيشرفتي را كه انسان        

 .همه انسانيت ، با همه دوران هايش ، ازروزي كه انسان پيدا شده تا به امروز، در پيدايش آن سهيم بوده است 

ــ ?? ?ــ داستان تطور و تكامل عمومي درضمن خطوط اصلي بزرگ           ??: چنين باشد و اگر داستان تاريخ اين      
بايد ديد كه نقش ما مردم عرب در ساختن پديده هاي آن چيست ؟ و كار و عمل ما در خالل مراحـل آن ، در                          

 خدمت به انسانيت ، يعني خدمت به خودمان ، چه بوده است ؟

 ـــبا آنچـه كـه از درازي و شـگفتي و     ?ريم ، در تـاريخ انسـانيت   ما به حكم اينكه در روي زمين به سر مي ب         
همـين  . ــ سهيم هستيم و شايدهم سهم مـا در شـگفتي آن بهتـرين جلـوة تاريخمـان باشـد                  ??يگانگي دارد   

 ـــ در قبـال   ?شگفتي اي كه در قسمتي از تاريخ ما، بلندي و عظمت علـي بـن ابيطالـب و بزرگـاني نظيـر او                 
 .ــ آن را شكل بخشيده اند??كه پس ازاو به وجود آمد انحطاط هاي سهمناكي 

و سزاواراست كه ما به آن ، آن چنان بنگريم كه به هر             !... آري عظيم در تفكر و انديشه ، بزرگ در قلب و روح             
 .مقام شامخ ديگري درتاريخ واحد انسانيت مي نگريم 

* * * 

ردي كه خود حدود و قيودي را براي خود مي ساخت           در گذشته ، افق و عرصه بر انسان تنگ نبوده مگر در موا            
حدودي كه گمراهي برآن چيره بود و عادات و رسوم آن را تحكيم بخشيد و تاريخ هم ، نسـلي بعـد از نسـل                         . 

 ...ديگر، به آن افتخار كرده است 

ي مرتفـع ،    و هيچ چيز ميدان بينش انسان را در ديدن افق هاي دوردست ،راه ها و مسافت هاي دور و قله هاي                    
محدود نمي سازد مگرابرهاي سنگين و تيرة جهل و ناداني ، ابرهايي كه روي هم انباشته ومتراكم شده و همه                    

 !جا را با سياهي پوشانيده است 



اين محدوديت هاي ساخته شده ، در بسياري از دوران هاي تاريخ ،به اندازه اي تنگ و تـوان فرسـا بـوده كـه                         
هاي انسان را، كه براي كشف سرچشمه هاي نيكـي در ماوراءحـدود داده شـده ، از                  بسياري از مواهب واستعداد   

و اين تاريكي ها، مانع شناورشدن انسان در آبهـاي بيكـران و پركشـيدن او در افقهـاي دور              . كار انداخته است    
 .دست شده است 

كه دارد، در قسمت اعظم     اين سرچشمه هاي نيكي و اين آسمان بلند و آبهاي بيكران واطراف زمين ، با هرچه                 
خود، چيزي جزدست هاي بزرگان واقعي نيست كه در روي اين زمين ، مانند گذرابرهاي بـاران خيـز بـر فـراز                       
بيابان هاي وسيع ، سايه مي گسترند، ابرهايي كه مانند اميد روشني بخش در ظلمت يأس و نااميدي مي آيند و 

اين ابرها مي گذرند ولي !... زندگي بر خشكي مي بارند ومي گذرنددرگوشه هاي بيابان ها، با رگباري تند، باران 
 .در پشت سر خود سرسبزي وخرمي و آب روان و آشاميدني براي تشنگان ، باقي مي گذارند

* * * 

صفحات سياه تاريخ ورق خورد و آن گمراهي ها و ناداني ها كه ديده و بينش انسان را تنگ و محـدود سـاخته                   
گمراهي ها و ناداني هايي كه بزرگان تاريخ را آن چنان در چنگـال مـردم اسـير و گرفتـار                     .دبود، برخود گريستن  

 !كرده بودند كه دست ديگران به آنها نمي رسيد و حتي نمي توانستند آنان را ببينند

ولي ناگهان ميدان باز شد و جهان آنچنان وسعت يافت كه همه خلق را در دل خود جاي داد و آن گاه بود كـه                         
گر يك شخصيت بزرگ واقعي ، كه نمي توان او را به يك طائفه و يك گروه و يك ملـت اختصـاص داد، از           دي

و ... آن ِ همة توده ها شد و شخصيتي چون سقرا ط از آن ِهمة يوناني ها، هندي ها، چيني ها و اعـراب گرديـد     
و وجـود او، ماننـد   . علق گرفـت  اين چنين بود كه ناگهان علي بن ابيطالب ، بزرگ مرد شرق به همة جهانيان ت    

ديگر بزرگان جهان ، هم اكنون مانند خورشيد است كه بر سراسر زمين ، كوه ها و بيابان هـا، دره هـا و جلگـه     
ها، پستي ها وبلندي ها، درياها و خشكي ها، به طور يكسان روشنايي و حرارت مي دهد و بر انسان است كه از 

ابرش ديوار و مانعي برپا ننمايد و در آن حال كه سرما وي را فرا گرفته اسـت             پرتو نور آن بهره مند شود و در بر        
 .،از حرارت آن گرم شود و اين گرماي جانبخش را از خود دريغ ندارد

* * * 

 ـــ جنگـاوران ، تبهكـاران ، دزدان          ? ــ چنان كه هم اكنون در تاريخ همه بشر چنين اسـت              ?در تاريخ شرق    
 خردان بي عرضه اي بوده اند كه منطق قرون پيشين و قـرون وسـطي ، آنـان را بـه                      حرفه اي ، نادا نان و بي      

منزلة رهبران برگزيده بود و پس از مرگشان نيز به مثابه قهرمان از آنـان تجليـل كـرد و در زنـدگي و مـرگ ،       
 !هردو، به آنان القاب و عناوين بي شماري بخشيد



يي كه بعضي ازچاپلوسان و باركشان القاب ، با تلفيق مبالغه  كتاب ها?و هم اكنون نيز صفحات سرد و بي ربط 
نااليقان بـي ارج ،     ! » عظمت  « اين تبهكاران سياه كرده اند و بخش هايي در          » قهرماني هاي   « آميز، درباره   

ـ                        ه به هم بافته اند، بر چهرة ما سيلي مي زند، و تا آنجا اين گروه از نويسندگان و مؤلفان در فرومايگي پيش رفت
جز تقلب و نيرنگ برده فروشان نيست ويا عظمت و بزرگي       » قهرماني  « اند كه خوانندگان آنها خيال مي كنند        

، جز نوعي برتري در چپاول و غارت و غصب وكشتار و نابودي و فراهم ساختن وسائل ويراني و آن گاه افتخار                      
نگي وهرگونـه كـار پسـت و رسـواكننده و     به جرم ،و مباهات به بي عرضگي و اعتزاز به ايجاد ناراحتي و گرسـ              

 !جنايت آميز، چيز ديگري نيست 

براي اين نويسندگان بيمار آرزو مي كنيم ، اين كتـاب را            ! از اينجاست كه ما، پس از آنكه سالمتي و تندرستي           
 ـــ مـورد بررسـي       ?ــ چون يك انسان واقعي است       ??مي نويسيم و در آن شخصيت يك قهرمان واقعي را،           

مي دهيم و اميدواريم كه اين كتاب را به سلسله كتاب هاي ارجداري كه امروز در كتابخانه هاي ما، رو به                     قرار  
 :افزايش است ،اضافه كنيم و بدين وسيله مسائل و نكته هايي را مطرح سازيم كه مهم ترين آنها عبارتند از

ارد كه ما مردم عـرب را افتخـار مـي           در تاريخ ما نيز صفحات جالب و زيبايي از درخشش بزرگ انساني وجود د             
 .بخشد، چنان كه به تاريخ انسان شرف و افتخار مي دهد

از موضوعاتي كه در بررسي دوران علي و دوران هاي پس از وي ،بـه آن توجـه و آگـاهي خـواهيم داد، سـهم                       
ستثمار،كه بـا كـار و      بزرگي است از مقاومت دربرابر ستم و ستمگر، ياري مظلوم ، نبرد و پيكار با برده گيري و ا                  

كوشش خستگي ناپذيري علل و عوامل اين دو را از ميـان برداشـته و بـا فـداكاري و جانبـازي در راه عـزت و              
 ــ در چهارچوبي كه امكانات زمان و مكان به آن اجـازه مـي   ?شرافت انسانيت و باوضع قوانين و برنامه هايي   

ابيشتر از پيش مي بينيم كه همة تاريخ ما ظلمت و ظلم ،              ــ انجام داده شده است و از همين جاست كه م           ?داد
و درتاريكي هاي آن روشني ! در گوشه هاي شب هاي آن ، جرقه ها و برق هايي است              ! تاريكي و ستم نيست     

و درژرفاي تيرگي هاي ظلم و ستم آن ، سپيدي هاي نيكـي و روزهـاي                ! ها و مهتاب هايي به چشم مي خورد       
و سپس باران هايي آمده كه آسمان آن را بر بيابان هاي تاريخ ما،              !... اني وجود دارند  روشن و خورشيدهاي خند   

 !گاهي به مقدار كم و اندك اندك وگاهي فراوان و سيل آسا، فرو ريخته و آن را سيراب ساخته است 

 بسـياري از    و چنين صفحات درخشان در تاريخ ما، به ما امكان مي دهد كه برگرديم و از نو بر خود بنگريم تـا                     
زنجيرهايي را كه قرن هاي تاريك و طوالني ، آنها را بر دست و پاي ما بسته اند، از هم بگسليم وآن قهرماني                       
واقعي را كه شامل نبرد يك فرد از افراد و يا نسلي ازنسل ها در راه همه انسانيت است ، تقدير و تقديس كنـيم       

ــ هـدف اصـلي و      ??! ــ در درون خود و در هرميداني        ?? و آن مليت عربي انساني را كه خدمت به انسان را          
زيرا ملتي كه عظمت خود را از چهارده قـرن پـيش توانسـته اسـت                . نهايي خود قرار مي دهد، تحكيم بخشيم        

بامردي مانند علي بن ابيطالب و سپس با گروهي از مردم ، چون شاگردان وي ، و ياران وي ، نشان دهد، ملتي  



 عصردست يابي به فضا نيز مي تواند همراه با كاروان سريع تمدن پيش برود و حتي كـاروان  است كه امروز، در 
 .را از پيشينة پرافتخار خويش روشني بخشد

* * * 

 :بر همه اينها بايد دو چيز را افزود

هريك از ملل جهان به بزرگان و قله هاي افتخارآميزدر صفحات مخصوص خود، از تاريخ واحـد                 : نخست آنكه   
سانيت ، نظر مي كند وسپس موقعيت هركدام را روشن نموده و در جاي مخصـوص خودثبـت مـي كنـد و از                        ان

و سپس به ترتيب وتدريج به ارزيابي بزرگان و افتخاراتي كه در مرتبه پائين              ... همة آنها، عبرت و نيرو مي گيرد      
، ازحوادث و رويدادهاي تاريخ و رفتـار        تر از آنها قراردارند پرداخته و همچنان پيش رفته تا در حدود امكان خود             

 .قهرمانان و بزرگان واقعي بهره برداري نمايد و از آنها پشتيبان و نيرويي نو، براي راه جديد به دست آورد

ولي بايد پرسيد كه چرا ما اين چنين نكنيم ؟ و چرا بزرگان بلند مرتبة خود را پس از موازنه و مقايسه ، در كنـار      
 !قرار ندهيم ؟ در حالي كه داستان تاريخ ما يكي است و بزرگان همه ما، از آن همه مااست مفاخر و بزرگان 

علي بن ابيطالب از آن افراد بي نظير و نادري است كه اگرحقيقت و واقعيـت آنـان را، دور از سـطح                       : دوم آنكه   
، خواهيـد ديدكـه محـور       تقليدي كه ما براساس آن رجال و تاريخ خود را تجزيه و تحليل مي كنيم ، بشناسـيد                 

عظمت آنان ، تنها در ايمان مطلق به كرامت و شرافت انسان و حق مقدس آن در زنـدگي آزاد و شـرافتمندانه                       
و همچنين دراين نكته است كه اين انسان ، هميشه در تكامل و تحول است و جمودو عقـب گـرد و                      . قرار دارد 

 .زپيك مرگ و دليل نابودي نيست توقف در يك حال از حاالت گذشته يا كنوني ، چيزي ج

در ميان بزرگان گذشتة تاريخ ، كساني كه در عقل و جان شما، تخم آن چنان اصل و قاعده اساسي را بپاشند و             
اصل و قاعده اي كه گويي علي آن        . پرورش دهند كه اساس قوانين تحول و تكامل قرار گيرد، بسيار كم است              

فرزندان خودرا به اخالق خود تربيت نكنيد، زيـرا كـه آنـان بـراي               « : ويدرا از زبان طبيعت و قلب زندگي مي گ        
 ! »زماني غير از زمان شما، خلق شده اند

)1( 

و جداً بسيار نادرند از بزرگان گذشتة تاريخ كساني كه در دل و جان شما تخم اين چنين قاعدة بزرگي را بپاشند                      
هركس كه دوروز او يكسـان      «: ه هر كار و كوششي گردد     كه همه راه و روش هاي انساني را در برگيرد و متوج           

و علي بن ابيطالب با اين جمله مي خواهد بگويد كه هـيچكس زيانكـار نيسـت                 » باشد، مغبون و زيانكار است      
مگر اينكه گذشته و امروز او يكسان باشد و بنابراين ، رسـتگاري و بهـره منـدي آن اسـت كـه امـروز آنـان از         

 . اين هم بدون پيش روي همراه موج بي آرام زندگي ، امكان پذير نيست ديروزشان بهتر باشد و



و جداً بسيار كميابند از بزرگان گذشته تاريخ كه در فكر و روح شما،بذر موازين عدالت جهاني را كه از خود مـي                       
شد، خود با?آن كس كه بد اخالق « : جوشد و بر خود تكيه مي كند، بپاشند و با نور عظمت ، آن را كشف كنند      

 !»را آزار مي دهد

هر انساني از   «: و بسيار اندك و نادرند از بزرگان گذشته تاريخ كساني كه درك كردند و زندگي نمودند و گفتند                 
 .»مردم همه با هم ، يكسان و برابرند«و » نظر خلقت مانند تواست 

 

 .ال تقسروا اوالدكم علي اخالقكم ،فانهم مخلوقون لزمان غير زمانكم). 1(

هيچ فقيري گرسنه نمانده مگر «و » احتكار، جرم وتبهكاري است «: و از آن بزرگان تعداد اندكي فرياد برآوردند
گناه نابخشودني آن است كه گروهي از مردم ، بر          «و  » در سايه آنكه ثروتمندي از حق او بهره مند گشته است            

، قوانين و برنامه هـايي بـراي آنهـا وضـع            و آن گاه براساس همين درك و احساس ارجدار        » ديگران ستم كنند  
 !كردند

و راستي كه بسيار نادرند از بزرگان گذشتة تاريخ ، افرادي كه با همه اين مبادي اساسي ، زندگي كرده و آنها را                       
زنده نموده و آشكار ساخته وبرپايه آنها مكتب هاي فكري و اجتماعي به هم پيوسته و همـاهنگي رابـه وجـود                      

يله آنها از چهارچوب افكار مستقل و جدا ازهمديگر، پا فراتر گذاشته و سـاختمان مـنظم ، واحـد،                    آورده و به وس   
 .محكم ، وخلل ناپذيري را بنياد نهادند

* * * 

 ! فصل هاي شگفت انگيزي است ?از تجلّي وجود علي ، در تاريخ ما داستاني به وجود آمده كه داراي 

ز بلندي و مقام واالي علي بـه دسـت آورده و حـوادث آن را دسـت            داستاني كه سطور و خطوط اصلي خود را ا        
اين داستان ، داستان همان انقالب جهان عرب در ادوار تاريك تاريخ اسـت كـه وضـع          . زمان شكل داده است     

 .ناگوار آن از نظر استثمار، چپاول ، غارت و تجاوز، به شب هاي وحشتناك استبداد سياه تبديل شده بود

«  ــ در آن دوران وحشت نبود مگر آنكـه سـرور و فرمانـده                ?!ــ به مقياس نيروي حيواني      ??هيچ نيرومندي   
شكنجه مي داد، مي كشت ، غارت مي كرد، تازيانه مي زد، و توده را بامحروميت و بدبختي : بود» فرمان مطاع 

 !روبرو مي ساخت 

 .ردم به كار بسته بودو هيچ دزدي در آن عصر نبود، مگر آنكه همت و فكر خود را درغارت م



 !و هيچ سفاك خونخواري نبود مگر آنكه گردن هاي بي گناهان ،دروگاه شمشير او بود

و هيچ پست و ! و هيچ ناداني وجود نداشت مگر آنكه پايه هاي كاخ او برپايه جمجمه هاي متفكران بنا شده بود
 .فرومايه اي نبودمگر آنكه انسان آزاده اي را از ميان برده بود

 .اهالن بي خرد، با تكبر بر زمين راه مي رفتند و مي پنداشتند كه ازبزرگي و بلندي به كوه مي رسندج

 .توله سگان زوزه كش ، صاحب مال و جان و رأي و عقيدة مردم بودند

» سـيراكوس   « مـي ناميدنـد، بـر       » دنـيس   « و به عنوان مثال ، مگر در عصر قديم ، ديكتاتور پستي كه او را              
و سـپس يكـي از دوسـتان وي ، پـولي داد             ! بـزرگ را بـه بردگـي گرفـت          » افالطون  «ي راند كه    حكومت نم 

« پسـر كمتـر از پـدر، كـه او را هـم              » دنيس  « و آنگاه پس از خود      !... وفداكاري كرد تا آزادي او را بازگرداند؟      
اند، ولـي فيلسـوف      بر فيلسوف بزرگوار برس    ? و مي خواهد كه آزاري       ?مي گفتند، برمي خيزد   » دنيس كوچك   

 را به قتل برساند كه اين مرتبه نيـز    ?براي بار دوم نجات پيدا مي كند و او آنگاه تصميم مي گيرد كه فيلسوف                
 به نحو شگفت آوري به دست يكي ازشاگردان با وفاي خود، نجات مي يابد؟

 هايي ناگوار، در وجـدان  اين داستان ، داستان همان انقالبي است كه جهان عرب در خالل مهلكه    : به نظر من    
و ايـن آزادگـان     . و درون آزادگان و بر زبان ها ودست هاي آنان ، با آن به سر برده و آن را زنده ساخته اسـت                        

بسيار بودند كه در طليعه آنان شاگردان علي قـرار دارنـد كـه ازراه و روش و اخـالق و اسـتقامت وي در برابـر                           
زان نيروهـاي مبـارز بـر ضـد حكومـت تجاوزكـاران وخودكامگـان ، در                 استبداد، برنامه اي اخذنموده و پيش تا      

 !بسياري از دوران هاي تاريخ وسطي و قديم ما شده اند

انقالب انسان خسته و ستم ديده اي كه اساس آن را برپايه دفاع ازخود و از بيچارگان و بينوايان و فشارديدگان                     
ن را بررسي و ارزيابي كرده و عده اي آن را،به طـور كلـي ،                قرار داد، داستاني بس دراز دارد كه گروه بسياري آ         

وبعضي هم آن را به طور كلي شر و فساد دانسته و آن را              . خير و نيكي اعالم داشته و از آن پشتيباني نموده اند          
و اين داستان شايسته آن است كه در پرتو جديدي مورد تجزيه وتحليل قـرار گيـرد، چـه ايـن                     .تقبيح نموده اند  

ب در حقيقت و واقعيت دور خود، كه ما مي بينيم و در طول اين زمان ، به داستان شخص علـي بسـتگي                        انقال
و ايـن انقـالب ، بـدين ترتيـب ،     !داردكه با كساني مي جنگيد كه با شمشير و نيرنگ به جنـگ او آمـده بودنـد        

ه اند و در واقع ، براي ما يك         صفحاتي از نبرد در راه زندگي است كه پدران ما، در تاريخ ما، آن را شكل بخشيد                
 !دگرگوني بزرگ و تحولي عظيم ، در گذشته گناه آلود ما كه پر ازتبهكاري ها و تجاوزات بود، به شمار مي رود

قدم مي گـذاريم و از      » جهاني  « به گسترة وسيع    » عربيت  «ما هنگامي كه از چهارچوب      : خالصة سخن آنكه    
اين دوران شـامل    ( زديك به هم ، به حدود زماني جهاني گام مي نهيم            حدود زمان عربي محدود،به دو تاريخ ن      



پيدايش وجود انسان تا عصر نهضت و رنسانس در اروپا مي شود كه در آن نوابغي بزرگ زنـدگي مـي كردنـد،                        
بايـد درك كنـيم كـه علـي بـن           ) قوانيني وضع نمودند و انقالب هاي اجتماعي و اخالقي و سياسي برپا كردند            

ولي بايد  . ر بين اين افراد بي نظير و قانونگذار و برپا دارندگان انقالب ها، مقام و موقعيت خاصي دارد                 ابيطالب د 
 ديد كه اين مقام و موقعيت چيست ؟ و وضع و جاي اين مرد بزرگ در بين آنان چگونه است ؟

وشته شده ، سخن درباره     آيا اين محروميت نيست كه در بسياري از كتابهايي كه درباره امام علي ابن ابيطالب ن               
موضوعاتي دور بزند كه شايد بتوان گفت همة آن موضوعات هم به موضوع واحدي تبـديل شـده انـد و همـه                       

؟ و تازه اگر هم از آن تجاوز كنند، سخن از شمشيري است كه دو نصف   !بحث و جدل ها به دور آن مي چرخند        
از آسـمان   » مـرغ هـا   «گو از دشمنان اوست كـه       و سپس گفت  ! و ازضربه نيزه اي است كه مي شكافد       ! مي كند 

 !براي نابودي آنان فرود مي آيند و درندگان زمين هم آنان را پاره پاره مي كنند

البته بدون شك اينها در تاريخ علي براي خود جايي دارند، براي آنكه اخبار مربوط به آنها در تاريخ دور، هزار و                      
 ولي جنبه هاي عظمت واقعـي در علـي بـن ابيطالـب ، بيشـتر از                   ثبت كرده است ،    ? را ?يك قضيه و داستان     

اينهاست و آنها اگر بررسي شود، به خاطر آن است كه بعضي از گوشه هاي تاريك و تـاريخي در زنـدگي ايـن                        
 !مرد و زندگي معاصرانش ، روشن گردد، نه آنكه هرگونه بحث و بررسي فقط بر محورآن بچرخد

* * * 

ين كتاب شامل نظريات جديد درباره عصرعلي و همچنين نظريات نوين و وسـيعي در       ما كوشش كرده ايم كه ا     
 ?دارد» انسـان   « و آنگاه به آنچه كه تاريخ انسانيت درباره مفهوم و معني            . مورد عظمت و شخصيت وي باشد     

ـ             ?ــ با اين وصف كه انسان يك موجود اجتماعي است            ق  ــ وچگونگي اين مفهوم كه در هـر دورانـي ، برطب
تا پس از اين توجه ، و درحدود امكان خودمـان ،     . سير عمومي تاريخ ،پيش رفته است ، توجه كاملي نموده ايم            

و همچنـين  . مفهوم انسان را در بينش علي بن ابيطالب هنگام مقايسة او با متفكـران قـرون ، توضـيح دهـيم                     
نقالب بزرگ معروف به انقالب فرانسه      مقايسه اي بين اصول و مباني عمومي اعتقادات علي و مبادي واصول ا            

به عمل آوريم ، زيرا كه اين انقالب مفهوم انسان را در انسانيت هاي قرون باستان و وسطي ،نشان مي دهد و                      
 ...پايان دورانهايي از تاريخ بشر و سرآغاز عصر جديدي به شمار مي رود

به طور كلي درباره علي و سقراط به تجزيـه و           باز از نكاتي كه در اين كتاب آورده ايم ، فصول جالبي است كه               
و . تحليل مي پردازد و آنگاه اين دو مرد را در فلسفه و اخالق و شئون ديگر انساني ، مورد مقايسه قرار مي دهد

بحث ديگري است كه روشن مي سازد علي با تمام وجود خود، نمودار قسمت بزرگي از عدالت عمـومي جهـان           
ري است كه هدف وسيعي دارد و از آن جملـه كشـف و نمـايش ميـزان وحـدت و                     و بررسي ديگ  . هستي است   

هماهنگي در شخصيت علي بن ابيطالب است كه بدون آن ، هيچ بحثي صحيح نبـوده و هـيچ اظهـار نظـري                       



 دريافته ايم كه موجب شـگفتي و     ?منطقي نخواهد بود و ما دربارة وحدت و هماهنگي اين شخصيت ، نكاتي را             
 .اعجاب مي گردد

* * * 

سپس بحثهايي را كه پيرامون معني تشيع در تاريخ عرب ، دورمي زنـد مطـرح كـرده ايـم و در آن بسـياري از           
وبحث هاي ديگـري    . اشتباهاتي را كه برخي ازنويسندگان به طور عمد مرتكب آن شده اند، روشن ساخته ايم                

شن شده است و بررسي مخصوصي اسـت        است كه در آن تأثير علي در ادبيات عرب ، درخالل قرون ميانه ، رو              
 ...و همچنين بحث ها و بررسي هاي مفيد و آموزنده ديگر... امام علي و مليت عربي : تحت عنوان 

ما در همه اين بحث ها،نظريه مفصل خود را درباره روش هاي محققان ،در آن هنگام كه تاريخ گذشـته مـا را                       
و در يك فصل ، آن حدود  . ن نقل مي نمايند، ابراز داشته ايم        بررسي مي كنند و نظريات خود رادرباره حوادث آ        

و چهارچوب واقعي را كه به ما امكان مي دهد تاريخ خود را درضمن آن ارزيابي كنيم ، و آن را با نظر در تجزيه 
و تحليل هايي كه نويسندگان و مؤلفان عرب يا غيرعرب ، دربارة علي بن ابيطالـب بـه عمـل آورده انـد، و بـا                          

 .ظهارنظر و عقيده خودمان درباره آنها، پايان داده ايم ا

نكته اي باقي مي ماند كه بايد توضيح دهيم و آن مربوط به چيزي است كه بعضي از خرده گيران ، از اينجـا و                         
ولي چون اين نكته در فصلي !... آنجا، به آن اشاره نموده اند ودرواقع به شعر نزديكتر است تا به بحث و بررسي 

 درباره امام و اروپائيان آورده ايم ، توضيح داده شده ،در اينجا از شرح آن ، خود و خواننده را آسوده مي كنيم                        كه
! 

البته اين پاسخگويي ما درواقع به آن جموديست كه به غلط به علم نسبت داده مي شود، همچنانكـه بخواهنـد                     
و ما در آن    !  جريان و سير آب نهر را از آن سلب كنند          حرارت را از آتش بگيرند و حركت باد را از آن بازستانند و            

خستگي و عجزي كه در زير پوششي ، آن را پنهان سـاخته انـد و مـي                  ! چيزي جز عجز و خستگي نمي بينيم        
براي اينكه اين قسمت در مطالعات وچگونگي بررسي ها، يـك مسـئله    ! گويند ازمحصوالت علم و دانش است       

 ! وعرضي جوهري و اساسي است نه فرعي

و شايد بدين ترتيب ، حق قسمتي از دوران هاي تاريخ خودمان راادا كرده باشيم و به پيروي از ديگـر بـرادران                       
همنوع خود، كه تاريخ مخصوص خود را در معرض استفاده ديگران قرار مي دهند، و به پيروي از خودمـان و از                   

سود مي بريم و اسـتفاده مـي دهـيم ، از آن عبرتـي     ديگران ، در آن وقتي كه از تاريخ عمومي وجامع انسانيت           
براي سير صعودي و پيشروي تكاملي خود اخذ نموده و همراه كاروان درحال تكامل و تحول زندگي پيش رويم           

. 



 !اين هدف و آرزوي ما از اين كتاب است 

 جورج سجعان جرداق

  ميالدي 1958 آذار 1بيروت 

 )دبي بزرگ مسيحي لبنان از شخصيتهاي ا( به قلم ميخائيل نعيمه 

 مقدمه 

 زندگي بزرگان 

ايـن  . زندگي بزرگان براي ما چشمه زاينده اي از پند و تجربه ، ايمان و اميداست كه هرگز خشـك نمـي شـود                
بزرگان همانند قله هاي مرتفعي هستند كه با شوق و سوز، به سوي آنها مي رويم و مشعل هاي فروزانـي انـد                       

پاها و ديدگان ما برطرف مي سازند، و همين بزرگان هستند كه اعتماد ما را نسبت به                 كه تاريكي ها را از پيش       
و اگر اين بزرگـان نبودنـد،       . خود و به زندگي و هدف هاي دور و سعادت بخش آن ، هميشه فزوني مي بخشند                

م سـفيد رنـگ     يأس و نوميدي در مبارزه با امورناشناخته زندگي ، بر ما غلبه مي كرد و ما مدت ها پيش ، پـرچ                     
 !ما اسيران و بندگان تو هستيم ، درباره ما هرچه مي خواهي بكن : تسليم را برافراشته و به مرگ مي گفتيم 

ولي ما حتي يك روز هم تسليم يأس و نوميدي نگشته ايم و هرگزهم نخواهيم شد، زيرا پيروزي نهـايي ، بـه                       
و بـا اينكـه     .  ابيطالب هم از آنها بـود، از آن ماسـت            شهادت آنهايي كه از ماهستند و پيروز شده اند، و علي بن           

و هرگز  . ميان ما و اين پيروزمندان كمي از زمان و مكان فاصله است ، آنها هميشه و در همه وقت با ما هستند                     
نه زمان مي تواند صداي آنها را از گوش ما دور كند و نه مكان مي تواند سيماي درخشـان آنـان را از نظـر مـا               

 .محو سازد

زيرا اين كتاب شرح زندگي   . بهترين شاهد بر صحت گفتار من ، همين كتابي است كه اكنون دردست شماست               
نتوانسـت در او    » عربيـت   «بزرگي از بزرگان بشريت است كه در سرزمين عرب به دنيا آمد، ولـي هـيچ وقـت                   

 ــ و ?او فقط براي اسالم نبودو با اينكه اسالم چشمه هاي فضيلت اورا به جوشش درآورد، ولي . تأثيري بنمايد
 ــ به همين دليل زندگي افتخارآميز و بي نظير او،مي توانسـت روح يـك   ?خود را تنها به اسالم اختصاص نداد     

بيدار و شعله ور سازد كه براي شرح ماجراي زندگي او، به            . م  1956و در سال    » لبنان  «نويسنده مسيحي را در     
ميقي مشغول گردد و همانندشـاعري كـه مجـذوب و شـيفته شـاهكارها،               تجزيه و تحليل ، تحقيق و بررسي ع       

 ؟!افتخارات و يادگارها وقهرماني هاي آن باشد، به غزل سرائي بپردازد

* * * 



دالوريها و قهرماني هاي امام علي فقط منحصر به ميدانهاي كارزارنيست ، بلكه او در روشن انديشـي ، پـاكي                     
سانيت ، شور و حرارت ايمان ، بلندي همت و فكر، هواداري ازرنج ديده ها               وجدان ، سحر بيان ، عمق وكمال ان       

و ستم كشيده ها در برابر خودكامگان و ستم پيشگان وفروتني در مقابل درخشش هرگونه حقـي نيـز قهرمـان                     
و هـر   و همه اين قهرمانيها، به هراندازه كه از زمان آن بگذرد، هميشه پناهگاه پرمايه اي است كه امـروز،                    . بود

 و بنيادجامعه و زندگي سعادتمندانه و فاضله اي تشديد مي شـود، بـه   ?روز ديگري كه شوق ما براي پي ريزي        
 .سوي آن رو مي كنيم 

زيرا كه  . من نمي خواهم كه پيش از مطالعة خوانندگان ، از نكات و مواردجالب و ارجدار اين كتاب پرده بردارم                    
بيان فروزنده اي كه اينجا و آنجا، چهره هاي برجسته شعري ، سرشار             : ت  آن موارد بسيار است واز آن جمله اس       

و ! از احساس و عاطفه ، با رنگ آميزي دلپذيري به وجودآورده و با زيبايي خاصـي جلـوه گـر و نمايـان اسـت                          
ي ،  همچنين هم آهنگي و آراستگي در شرح و تفسير اوضاع ، اقدام دليرانه در نقل وبررسي افكار و عقايد سياس                   

ديني ، اجتماعي و اقتصادي علي وتطبيق آن با صحنه هاي زندگي امروزه ماست و اين ، اقدام عالي وموفقيـت              
گـواه صـدق مـا    . آميزي است و نويسندگاني كه قبالً در اين موضوع بحث كرده انـد، بـدان دسـت نيافتـه انـد           

ندگي امام علي به عمل آورده است كوششهاي جديد نويسنده كه در شرح و تفسير بعضي از رويدادهاي دوران ز
 .اين تفسير و بررسي با سبك و روش معمولي تاريخ نويساني كه تا امروز درباره امام نوشته اند، مغايرت دارد. 

درواقع هيچ مورخ و نويسنده اي ، به هراندازه كه باهوش وباشخصيت ، نكته سنج و نابغـه هـم باشـد، امكـان                        
صفحه ، تصوير كاملي را از بزرگاني كه در رديف امام علي هستند، ترسيم كنـد و                 ندارد كه بتواند حتي در هزار       

حقيقت آن را بر شما و براي شما مجسم سازد، يا بتواند رويدادهاي مهمي را كه در دوران آن به وقوع پيوسته ،               
چـه كـه ايـن      پس آنچه را كه امام علي درباره آن فكر ودقـت نمـوده و بـه آن                . به نحو شايسته اي روشن سازد     

شخصيت بزرگ عرب ، بين خود وخداي خود گفته و عمل كرده است ، از اموري است كه هرگز هـيچ گوشـي                       
و البته اين خيلي بيشتر از آن است كه با دستش انجام داده و يا . آن را نشنيده و هيچ چشمي آن را نديده است 

تي كه مـا از او ترسـيم و نقاشـي كنـيم ، مسـلماً       و بنابراين ، هر صور    . با قلم و زبانش آن را آشكار كرده است          
تصوير ناقصي خواهد بود، ولي چيزي كه ما از آن مي خواهيم و به آن اميدواريم ، جنبش و حرارتي اسـت كـه                        

 .به زندگي مي بخشد

هدف نهايي در كتابي از اين قبيل ، تفحص و بررسي مواهبي است كه از كارها و گفتارهاي علي به ما رسيده و 
س درك آن به صورت دقيق و واقع بينانه بوده و بعد نشان دادن شكل و سيماي اين مرد است آن چنان كه سپ

 !مؤلف تصور و ترسيم كرده و انتظار دارد كه شما نيزهمان گونه او را تصور و درك كنيد

لـب و باانصـافي     من ايمان دارم كه مؤلف اين كتاب نفيس و پرارزش ، با كمالي كه درقلم و با حرارتي كه در ق                    
كه در وجدان او وجود دارد،در ترسيم شكل واقعي امام علي بن ابيطالب ، تا حدود زيادي موفق وكامياب گشته                    



ايـن تصـوير، شـكل زنـده اي از     : است ، به طوري كه در مقابل آن چاره اي جز اين نيسـت كـه اقـرار كنـيم                   
 .بزرگترين مرد دنياي عرب ،پس از پيامبر است 

 ـ ميخائيل نعيمه  ـ??بسكنتا

 

 سرزمين معجزه ها

 

 مهد نبوت 

 !سرزميني است كه در گذشته و آينده ، هردو، سرزمين معجزه بوده وخواهد بود

فالت پهناوري است كه اگر باران در آن مي باريد و آن را سرسبز وخرم و پرگياه و بـارور مـي سـاخت ، همـه                           
را مي پوشاند و اين فالت بـه انـدازه اي وسـيع وپهنـاور               گرسنگان دنيا را سير مي نمود وهمه برهنگان جهان          

آنجا فالتي است كه    ! است كه هيچ خيالي نمي تواند حدي براي آن قائل شود و يافكري آن را به خاطر بسپارد                 
 ــ بوده اسـت كـه وزش        ? ــ در دل صخره هايي سخت        ?از ابتداي تكوين وخلقت ريگزاري متحرك و مواج         

ر هوا بازي مي داده و مي چرخاند و درواقع سرزميني به وجود آمده كه مي جوشـد و در                    باد ريگ و شن آن را د      
 !انقالب است 

و كوههـاي كـم     ... سرزميني از تپه ها و دره هاي شني كه همواره در تالطم ونشست و برخاست اسـت                  ! آري  
 .ارتفاع و بي گياهي كه هرگزباران نمي بينند و در دل ريگزار خشك نشسته اند

 جاي اين سرزمين تفتيده و سخت و آتش فشاني ، ماالمال ازسنگ هاي سياه و پوسيده و سوراخ سوراخي                    همه
است كه گويي در آتش گداخته شده و به گوشه اي پرتاب شده اند و هنوز هم حرارت وسياهي را در خود حفظ                       

 !كرده اند

 .ل بر آن نهاده اندآنجا را سرزمين سوخته ناميده اند و نام هاي ديگري نيز از اين قبي

* * * 

آنجا فالتي است كه قابل زراعت و كشاورزي ، و به تبع آن سكونت و زندگي نيست ، زيرا كه فقط كشـاورزي                       
اين دشتها، با اين توصيف ، از نظر گرما و خشكي هوا، از بدترين . عامل سكونت گروهي دريكجا مي تواند باشد



ز سه طرف دريا آن را فرا گرفته ، باران و شـبنم آن بسـيار نـاچيز                  و سخت ترين نقاط دنياست و عليرغم آنكه ا        
البته گاهي باران سروصورتي به آن داده و اندك طراوتي به وجود مي آورد و مردم هم منتظر اين موسم             . است  

كـه   ــ بدترين بـادي      ?ها هستند كه با هرچه دارند، از شتر و زن و فرزند،به استقبال آن بروند، ولي باد سموم                   
 ــ هرگونه گياه و طراوتي را مي خشكاند و گاهي زندگي را نيزبرباد مـي دهـد و نـابود     ?همه جا را فرامي گيرد    

و از اينجاست كه شعرا درباره نسيم روح بخش صبا، وقتي كه از سوي شرق مـي آيـد، شـعرها مـي                       . مي سازد 
 !سرايند،آنسان كه انسان از بوي عطرآميز بهشت شاد و مسرور گردد

* **  

در آنجا نهري كه پيوسته روان باشد، وجود ندارد، ولي در بعضي از اين نقـاط ، وقتـي كـه بـاران                       : نهرهاي آن   
بشدت ببارد، سيلهايي جاري مي گردد و از شكم وادي ها و دره ها، راهي به خود باز مي كند، و در اين مواقـع                         

 .رچه براي مدت كوتاهي ذخيره نمايندمردم به همديگر پيشي مي جويند تا سدهايي ببندند و آب را اگ

خداوند به آنها ساق ها و پاهاي بلنـدي داده  .حيوانات آن مانند مناطق و جاهاي ديگر نيست : اما چهارپايان آن  
تا مسافت هاي دور ودرازي را بپيمايند و در وسط دشت ها و بيابان ها باز نمانند، چنان كه بـراي بعضـي از آن                         

حيوانات در اين نواحي ، بردبـاري و شـكيبايي          . يري قرار داده كه در ريگزارها فرو نروند       ها، پاهاي گرد و مستد    
و اعـراب   ! مثالً شتر هميشه در معدة خود ذخيـرة آب دارد         . بيشتري درمقابل گرسنگي و دشواري هاي راه دارند       

 آنها بيـرون مـي آورنـد،تا        باديه نشين كه شتر را به هزار نام مي خوانند، گاهي اين آب ها را با وسائلي از شكم                  
 !خود بنوشند

خارهايي تيز و داغ ، با رگ و ريشة تشـنة آب ، آن              :گياهان آن ؟ نمي خواهم در وصف آن سخن به درازا بكشد           
 !چنين است گياه آن ! هم بسيار كمياب 

اسـت كـه بـاد    آنهاخيمه ها و چادرهـاي بزرگـي   . اگر آنها را خانه و منزل بگويند اشتباه است   ! اما خانه هايش    
سوزان در آن كوران مي كند وگرماي ناراحت كننده با آن به ستيزه برمي خيزد و بدين ترتيب داخل اين خيمـه       

وروي همين اصل ، اين چادرها فقط در بعضي مناطق و ! ها با بيرون و صحراي سخت و ناهموار يكي مي شود
 بود كه ساكنين آنهابخواهند در هر كجا كه مي      و باز بسيار كوشش بيجايي خواهد     ... اماكن خاص برپا مي شوند    

خواهند اقامت نموده و يا در مكان آرام وامني مستقر گردند، آنها پيمان هميشگي بـا خانـه بـه دوشـي و كـوچ                         
 !كردن دارند

به اضافه آنچه كـه از گوشـت شـتر و يـا      . خرما و آبي كه به دست آيد      : و مواد غذايي در آن دو چيز سياه است          
 .ر پيدا مي شودگوشت شكا



* * * 

طبيعت اين صحرا ساكنان و مردم آن را به جنگ و كشتار وامي داردو درواقع جنگ و سـتيز دائمـي ، اصـل و                          
 .اساس نظام اجتماعي آنهاست 

خورشيد بر بيابان هاي جزيرة العرب و خانه هاي آن ، هميشه پرده اي از آتش و حرارت مي افكند و مردم فقير       
دربيابـان هـاي    ! گرگ يا گوسفند از پادرآمده اي را در روي سنگ هاي آن بريان مـي كننـد                و بيچاره ، گوشت     

و منـاظر و چشـم      . جزيره و منزل هاي آن ، فشار و رنج كشنده و مرگ تلخ وناگوار هميشه سايه افكنده است                   
كست خورده و   دريايي از ريگ در سينة آبادي هاي ناچيز و آرزوهاي ش          : اندازهاي آن يكسان و يكنواخت است       

 .سوخته كه فالت اجازه سربلندكردن را به آنها نمي دهد

و البته در اين طبيعت بي رحم و اين زندگي دردناك و دشوار و اين وضع سخت معيشت مردم صحرا، ادراك و                      
شعوري كه سراسر هستي و زندگي را فراگيرد و نمونه هاي عالي نيكي و نيكـويي را كـه دل را نـرم وقلـب را                          

 مي كند، بسيار دشوار است ، زيرا مانند اين احساسات بشردوستانه ، در سرزمين هاي پـرآب و سرسـبز و                      پرمهر
خرم بيشتر رشدمي كند نه در دوزخ بيابان ، و در نزد كامرانان يافت مي شـود، نـه در ميـان عقـب مانـدگان و                           

 ــ تازه ، چند دهكده      ?ا نمي دهد   ــ كه كمبود مواد غذايي به آنهاامكان انديشه و رشد ر           ?محرومين اجتماعي   
آباد جزيره در آن زمان را نبايد به حساب آورد، زيرا آنها دهكده هاي مسخره وبي ارزش ، پراكنـده و كوچـك ،               
غم انگيز و اندوهباري بودند و به مثابه بيغوله هاي تاريكي به شمار مي آمدند در ميان سرزميني سوخته وسياه ، 

ه انداخته بود و خود راهنما در آن گم مي شد و چهرة زمين در آن گرفته به نظـر مـي                      كه غارها ميان آنها فاصل    
 !...رسيد

نيز به جهت هواي ناسازگار، بحران فقـر وبـدبختي ، و دشـواري راه هـا و سـفرها و      ! اما از عمران و آبادي آن   
ونق و ساخت و سازي وجـود  ر» طائف « و » يثرب « و فقط در بعضي از نقاط    .دوري از مراكز دنيا، محروم بود     

 !ثروتي نسبت به اين ويرانه ها، پيدا مي شد.داشت 

و مردم آن بازرگانان و سودا گراني كه از مقياس هاي زندگي آنان ، گرفتن جان                . اما مكه ، بتكده اي بيش نبود      
 !انسان ، با درهم و دينار بود

* * * 

وبيچارگي نسبت به امروز و توأم با يأس و نااميـدي از            زندگي سخت و ناگوار در دوزخ شنزار، همراه با بدبختي           
 !چنين است وضع جزيرة العرب ! فرداي تاريك و ازدست رفته 



آيا شگفت انگيز نيست كه در اين سرزمين انساني باشد؟ در حالي كه در نزديكـي آن ، سـرزميني       ! و انسان آن    
ان و سرشار از وسائل زندگي بهتـر، و هركـه در            وجود دارد پر بركت ، سرسبز و خرم ، با خوراك و پوشاك فراو             

 . كفاف دهد? را?آن راهي يابد او

وجود اين انسان ، در اين سرزمين ، كه در ميان كوه ها و درياها وبيابان هايش محصور شـده و هرگـز حاضـر                         
نقـالب   قبل از انقالب محمـد و ا ?نيست آن را ترك كرده و ميهن ديگري براي خود اختيار كند، معجزه صحرا        

 !علي است 

* * * 

 !نه چشمه ساران پرآب و بركت 

 !نه سرزمينهاي پرنعمت سبز و خرم 

 !نه همة ثروتهاي دنيا

 !نه نشاط شبانگاه و نسيم صبا و ژاله صبحگاه 

نه نعمتهايي كه براي فرد خوشگذراني ، در مكاني جمع شود كه ازآن شير و عسل مي ريزد و بر آن مر و لبـان                         
 ! مي بخشد

)2( 

 ،!نه خنده طبيعت و شادي و سرور آن در هر باغ و گلستان 

و نه هرآنچه را كه جزيرة العرب در آن روزگار از آن محروم بود اگر به اومي دادند، همه و همه بـه پايـه آنچـه                           
دنيا، طلوع و ظهور مي كرد، نمي رسيد و ارزش برابري با آن را نداشت               بزودي از سرزمين معجزه ها براي همه        

. 

هنگـامي كـه جهـان      : اين سرزمين ، در آن زمان چيزي باالتر و بزرگتر از همه اينها براي دنيا به ارمغـان آورد                  
ن ، چشمه ها صاف و زالل گرديد، ارزش هاي عالي زندگي روشـ            !هستي به پاخاست ، زمان به هم پيوند يافت          

و آشكار شد و حقيقت وجود هستي در مرحله تكاملي انسانيت مطلق نمودار گشـت و جوشـش خيـر و نيكـي ،                       
بلندي حقيقت ، تحكيم عناصر فضيلت ، به ظهور پيوست تا جملگي در ساكن غار حراء محمدبن عبداهللا بروز و            

ن ابيطالب ادامـه يابـد و جاودانـه         تجلي نمايد و همچنان در سرور و برگزيده نيكوكاران ،انقالبي بزرگ ، علي ب             
 .شود



برانگيختگي و بعث اين انسان بزرگ و استمرار آن در پسرعموي واالي او، بـه خـاطر ابـدي سـاختن حقيقـت                       
 و دينار ? درهم ?بزرگ ، در روي اين زمين و درميان مردماني كه از عادات و موازين آنها گرفتن جان انسان با      

 . زودي به وقوع مي پيوست بود، همان معجزه اي است كه به

 ــ رهبران انقالب هاي اجتماعي بشردوستانه بر ضد بـدبختي و    ?اين برانگيختگي ، پس از خود محمد و علي          
  ــ معجزه بزرگ صحرا بود ?درماندگي در آن محيط و آن زمان 

. 

 

 ، هر دو، معجون هاي خوشبويي هستند كـه در عربسـتان پيـدا مـي               » لبان«  و   ?»مر« ). 2(
 م . شوند

 صداي محمد

 !از لهيب صحراي سوزان فروغي در چشمانش 

 !و از گسترش ريگ هاي عريان ، در برابر تابش خورشيد، صراحتي بر زبانش 

و از واحه هاي شناگرحجاز كه همچون جزائر پراكنـده در دل            » طائف  « و بستان هاي    » يثرب  « و از باغهاي    
يي مي نمودند، نرمي و مهـري در قلـب او و گرمـي و سازشـي درخـون        دريايي از ريگ در زير پرتو ماه خودنما       

 !اوست 

 !و از وزش گردبادهاي تند صحرا، انقالبي در خيال اوست 

 !و از بيان شعر و نور آسمان افسون و سحري در زبان و شعله اي فروزان در روح اوست 

اين همـان محمـدبن     .  در دست اوست     و از راستي تصميم و درستي انديشه ، برشي در شمشير و پيام ورسالتي             
پرسـتش  : عبداهللا ، پيامبر عرب ،بت شكن تاريخ و كوبنده راه و رسم بت پرستي هايي است كه در زيرنام هاي      

ثروت و سرمايه ، پرستش عادات و رسوم كهنه ،پرستش احمقانه نژاد و خون ، انسـان را از بـرادر انسـانش دور            
 .مي كرد

* * * 



دنيا و زندگي را تنها در ربودن درهم هاي ناچيزعرب باديه نشين و انباشتن آنها براي خـود      » قريش  « فرزندان  
آنها ارزش هاي زندگي انسان را تا حد يك تجارت پرسود و سوداگري و بهره گيـري روزافـزون ، و                     . مي ديدند 

بـا نـواي نـي و خواننـدگي     كارواني از كاالها كه پستي ها و بلندي ها را سير كرده وبيابان هاي پرپيچ و خم را    
و ! و سـايباني جـز سـايه درختـان يـك قرشـي              ...  ــ پائين آورده بودند    ? ــ به خاطر سوداگري      ?براي شترها 

پناهگاهي جز مكه ، شهر بت ها و بت پرستي ها، كه در آن فقط درهـم و دينـار، پـول و ثـروت ارج داشـت و                             
 !حكومت مي كرد،نداشتند

نين انداخت كه وجودشان را لرزاندو رشته شهوت ها و هـوس هـاي آنـان را از       ناگهان در گوش آنان صدايي ط     
 :آن صدا مي گفت ! هم پاشيد و دنيا را بر سر آنهافرو ريخت 

انسان ارزشي دارد، برتر از آنچه شما مي شناسيد، و عرب بيابانگردو سرگردان ، رسالتي دارد غير از آنچـه شـما                      
 .مي پنداريد

 .وداين صدا، صداي محمد ب

* * * 

در مسير جاهالنة زندگي خود با گمراهي و ضاللت ، به سرعت پيش مي » بني تميم « و » بني اسد« دو قبيله 
 و  ? و دختران خود را همچنان زنده به گور مي ساختند و در اين كار جز پيروي از عادات و رسوم غلـط                        ?رفتند

 تعقيب نمي كردنـد و جـز زهرخنـد بـر آراسـتگي              ?تبعيت از آنچه انسان جاهل گذشته انجام مي داد هدفي را          
به گوش آنهـا صـدايي ماليـم وسرشـار از           . خلقت و زيبايي طبيعت وشورانگيزي هستي انگيزه ديگري نداشتند        

 : زندگي خورد كه مي گفت ? و?نسيم مهر و شوريدگي عشق 

مـردان حقـوقي اسـت و كسـي         ، براي زنان نيز ماننـد       !از زنده به گورساختن دختران بپرهيزيد     ! اي بندگان خدا  
 .صاحب اختيار مرگ و زندگي ديگران نيست ، زندگي و مرگ تنها به دست خدا است 

 .اين صدا، صداي محمد بود

* * * 

بـا  ! اعراب هميشه در جنگ و ستيز با شمشيرهاي آخته بودند و بازبان هايي كه گويي تازيانه هاي دوزخ است                    
 !ها و شمشيرها به دختران مي رسيدند و بر لبان آنها بوسه مي زدنديكديگر سخن مي گفتند و در سايه نيزه 



جامعه آنها مركب از سواراني فخرفروش ، مردانـي در ميـدان كـارزار و كودكـاني نـاالن بـود كـه بـراي خـود                           
ناگهان درخميه هايشان   ! پناهگاهي مي جويند و با كينه توزي و نابرادري ، پرورش مي يابند و بزرگ مي شوند                

 :كه مي گفت ... ي پيچيد سهمگين تر از خروش رعد و برق وهولناك تر از صفير توفان بانگ

آيا سزاوار است كه همديگر را بكشيد؟ و شما در سـايه آفريـدگار آسـمان و                 ! اين چه كاري است كه مي كنيد؟      
ـ              !زمين ، برادر يكديگريد    ر اسـت و در     جنگ و كشتار از كارهاي اهريمن است و آشتي و صلح براي شمازيبنده ت

 .ساية آن ، زندگي بهتر و نعمت هاي دلخواه شما فراهم تر است 

 .اين صدا، صداي محمد بود

* * * 

آنها آنچنـان تحقيـر و خـواري بـر          . هيچ قوم و ملتي مانند مردم عرب ، در خودخواهي و خودبيني فرونرفته بود             
.  احمقانـه ، اخـالق زشـت و تلـخ بـود            مردم غيرعرب روا داشتند كه فقط خواسته اخالق فرعوني ، خودپسندي          

ودرنتيجه ، مردم غيرعرب در نزد آنان به قدري پست شمرده شدند كه شرافت انساني آنهـا مـورد تهديـد قـرار             
گرفت و اين امر برپرچمدار رسالت جهاني سخت گران آمد و خودخواهان فخرفروش را با صدايي بلند به خـود                    

 :آورد كه مي گفت 

 ».ري و فضيلتي جز با پرهيزگاري نيست و انسان ،خواهي نخواهي برادر انسان است عرب را بر عجم برت«

 .اين صدا، صداي محمد بود

* * * 

 !...اما زجرديده ها و ستم كشيده هاي روي زمين 

اما طردشدگان و آوارگاني كه باد سموم صحرا چهره هايشان راسوزانده بود و اجتماع مزدور نيز آنهـا را از خـود                      
د و زندگي چنان بر آنان تلخ و تنگ گشته بود كه آنها كم ارزش تر و پست تر از ريگ هاي بيابان ها به              مي ران 

 .حساب مي آمدند و روزگار سياهي را مي گذرانيدند

اينها رفقا و ياران صاحب رسالت ، پيامبر جديد به شمارمي رفتند، چنان كه دوسـتان مسـيح نيـز بينوايـان و                       ... 
بنـدگي و بـرده گيـري و        .و پيامبر به خاطر نجات آنها، حكومت را به دست شورا سپرد           . ودندمطرودين اجتماع ب  

بيت المال و كوشش هاي مردم را ملي و عمومي ساخت تا همه بـا               .بهره برداري انسان از انسان را تحريم كرد       
يرخـواهي ملتهـب    هم ،از زندگي بهره مند شوند و پشت و شانه هاي بستگان قريشي خود را با تازيانه هـاي خ                   



و با تمام نيرو و وجود خويش براي وحدت جهاني ، كوشش نمود و سمبل آن را خداي واحد قرارداد و                     ! ساخت  
در حالي كه آنان ، مردمان بي خرد وكودكان نادان را تحريـك كردنـد كـه پيـامبر را         . همه را به سوي او خواند     

 .سنگباران نموده و او را مسخره نمايند

 ? ــ و نخستين مـؤذن در اسـالم          ?مؤذن پيامبر » بالل  « ن ستم ديدگان و آوارگان و بردگان كه         اما دلهاي اي  
ــ هم جزو آنها بود، با صدايي كه ژرف تر از سرود صبحگاهي و نشاط انگيزتر از سايه بي دريغ شب ونافذتر از                       

 :همه بانگ ها بود، آرامش يافت و روشن گرديد

خداوندند و محبوبترين فرد در نزداو كسي است كه بـراي خانـدان او مفيـدتر       مردم همه روزي خوار وخاندان      « 
 .»باشد

 .اين صدا، صداي محمد بود

* * * 

اما دشمنانش و آنهايي كه او را آماج سنگها كرده و مسخره مـي نمودنـد، ايـن صـداي زنـدگي بخـش را از او                           
م واستغفر لهم و شـاورهم فـي االمـر و اذا            ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضّوا من حولك فاعف عنه         « : شنيدند

 » عزمت فتوكل علي اهللا ان اهللا يحب المتوكلين 

)3( 

اگر تو درشت خوي و سنگين دل بودي از گرد تو پراكنده مي شدند، از آنهادرگذر و عفو كن و براي آنان طلـب     
 بنما و در كار با آنها به مشورت بپرداز و چون تصميم گرفتي بر خداي توكل كن كه خداونـد متـوكالن              آمرزش

 .  دوست دارد?را

 .اين صدا، صداي محمد بود

 

)3( 

 .سوره آل عمران . 

* * * 



 ...اما رزمندگان 

اگر به هنگام جهاد و . بودندآنهايي كه ياران او برضد شر و فساد ... و آنهايي كه در راه زندگي بهتر مي جنگيدند
 وسوسه اي براي پايمال كردن حقوق و كرامت هاي ديگـران در دل آنهـا راه مـي                   ?دفاع از بنياد انقالب جديد    

 :جاي گرفت : يافت ، پژواك اين كلمات دلنشين در دل و جانشان طنين مي افكند

ن و پيرمردان و صومعه نشينان گوشه گيـر         نيرنگ و حيله بكار نبريد، مردم را به زنجير نكشيد، كودكان و زنا            « 
را از پاي درنياوريد، درخت هاي خرما را آتش نزنيد، و هرگز گياه و درختي را قطع ننماييد و هيچ خانه وبنايي را   

 .»ويران نسازيد

 .اين صدا، صداي محمد بود

* * * 

 و همه جا گسترش داد تا آنجا كه عرب اين بانگ آسماني را از فرزند عبداهللا فرا گرفت و آن را شعارخود ساخت
و بدين وسيله توانست پيوند انسان ها را با همديگرمحكمتر سازد و از             ! هر تاجدار زورمندي را در آن غرق نمود       

 ? ــ كه پيامبر صحرا آن را خداي واحد و بي شريك مي خواند             ?همه باالتر، رابطه بين انسان و روح كائنات را        
 ?ساية محمدبن عبداهللا وسيع تر شد و گسترش يافت تا سراسر عالم قديم را        .  نمايد ــ استوارتر و ناگسستني تر    

فرا گرفت و از مشرق تا مغرب ، از خاور تا باختر، نيكي و معرفت و صلح بـارور گشـت و اينـك پيـامبر صـحرا                            
 .دست خود را بر فراز جهان برافراشت تا بذر برادري و دوستي و محبت جهاني را در زمين بيفشاند

 .و از آن پس ، پرچم اسالم از هند تا اندلس برافراشته شد

 !و بر جبين خورشيد، تاج ملتي بزرگ درخشيدن گرفت 

* * * 

 :هدف نهايي اين صداي آسماني اين بود

. دعوت جهاني به برادري انساني ، كوتاهي دست طبقه حاكمه ستمگر، از ملت و دارايي و ثمره كوشش مـردم                     
ـ ?برابري همگاني    زيرا كـه همـة     !  ــ در حقوق     ? اعم از كوچك و بزرگ ، محكوم و حاكم ، عرب و عجم                ـ

دعوت به رهايي زن از ظلم و ستم مرد، : و از اهداف نهايي اين صدا بود. مردم برادراني هستند كه با هم برابرند   
 شـرائط زمـان و امكانـات        تا آنجا كه  ... آزادي كارگر از ستم كارفرما، آزادي بردگان و نوكران از بندگي و ذلت              

 .محيط به آن اجازه مي داد



كـارگران و پيشـه     : اين صدا مي خواست كه درست برخالف نظريه ي آن عده ازفالسفه پيشين كه مي گفتنـد                
از حقوق مدني محروم شوند و دنيا را در حقوق و           ! وران و بردگان بايد به جرم انحطاط كار و پيشه اي كه دارند            

، همه افراد مردم در كار حكومت و سرنوشت خويش دخالـت            )4(اگوني تقسيم كرده بودند   مشاغل به طبقات گون   
 .كنند و اين بدون ترديد بزرگترين خيرخواهي و بشردوستي ممكن در شرايط آن زمان بود

 .ديدربا و استثمار انسان از انسان تحريم گر

 !...و اين صدا، پس از محمد، صداي علي بن ابيطالب بود

 !و انقالبي بود برضد اجتماعي كه بنياد آن برپايه ظلم و ستم استوارگشته بود

 

امام علي بن ابيطالب ، بزرگ بزرگان عالم ،بي همتا نسخه اي است كه شرق و غرب جهان                  
 .نه در گذشته و نه امروز، صورتي برطبق آن نديده است 

 شبلي شميل 

 

 !فالسفه يونان و از جمله افالطون ، چنين نظريه اي داده بودند). 4(

 

 

 

 وجدان جهاني 

 

 بر تارك تاريخ 

 او را نمي توان آدمي خواند، مگر آنكه او را



 .مقياسي براي تجسم اوج روح و بينش آدمي بدانيم 

ي آگاه سازد كه جهان از نمونه آن ، مگر بسيار چرا گوش شنوايي به دنياي خود نسپردي كه تو را از پديده بزرگ            
 .كم و در ميان نسلي و نسلي ،براي تو سخن نمي گويد

چرا به دنياي خود گوش و دل و عقل را نسپردي كه تاروپود وجودت را از داستان بزرگ مردي بياگاهاند كه در                      
نيا و زندگي درقبال آن كوچك و بي درون خود، قصه وجدان بزرگي را نهفته دارد كه آن قدر اوج مي گيرد كه د

و همچنان فرزندان و نزديكان ، مال و جاه ، ثروت و قدرت و حتي ديدار خورشيد فروزان ، در آن ... ارزش گردد
هنگام كه طلوع مي كند و زماني كه غروب مي نمايد، در قبال آن كوچك وبي اهميت گردد و تا آن جا پـيش                        

هد كه او را از زمره آدميان فراتر برد و ديگر او را نمي توان در زمـرة افـراد                 برود و به صاحب خود آن قدر اوج د        
 .بشري شمرد، مگر آن كه ا و را مقياسي براي تجسم اوج روح وبينش آدمي بدانيم 

* * * 

و پاكـان دور و نزديـك ،   » معري « چرا اين گوش و اين قلب و اين عقل را به دنياي خود نداده اي كه همراه             
و ... شهادت را براي تو نقل كند كه فجر و شفق را با خون ريخته شدة حق و عدالت رنگين مـي سـازد                      داستان  

اين همان خون شهيد است كه در پايان شب به شكل فجردرمي آيد و در اوايل غروب به شكل شفق سرخ فام                  
 . جلوه مي كند

)1( 

چرا با چشمان خود گوشه هاي تاريخ مشرق زمين را جستجو نكرده اي تا از انديشه اي نو آگاه شوي كه با ديد                       
منطق به مثابه نقطه دايره اي است كه آراء و افكار جديد درباره زندگي و مرگ و نظريات عميق دربـاره نظـام                       

 . مي چرخندها، آيين ها، برنامه ها و اصول اخالقي ، همه به گرد آن

ندوخته اي تا مقام و موقعيت آن انديشه را درميان بشريت نيك دريابي و بـداني كـه از                   ?چرا ديده به هر كران      
ديدگاه وي ، پيوند انسان باانسان ، در اجتماعي كه از آن ِ همه و براي همه است براساس برابري ، بنياد يافتـه                        

 .است 

 

 .آخر كتاب مراجعه شودبه توضيح شماره يك ، در ). 1(? ?????

* * * 



چرا در تاريخ شرق در جستجوي انديشه اي نبوده اي كه براي مردم روشي جديد در ميان مكتب هاي فلسـفي                     
به وجود آورده كه ثمرة مفيدهمة مكاتب است و پيشينيان آن را به ارث برده و براي آيندگان به يادگار گذاشـته          

دازه استعداد خوداز آن بهره مند گشته اند و كاوش و بهرة بيشتر را، بـه                اند و همه به سوي آن گرد آمده و به ان          
 .انديشه هاي پيشرو آينده واگذارده اند

چرا از تاريخ شرق درباره ذهن شگفتي نپرسيده اي كه بر صاحب خود رنج و درد و براي ديگران نعمت و بركت        
ذهن مـرد دانشـمندي كـه هـر         ... اي ابد گشود  به ارمغان اورد و درپيش پاي دوستان و دشمنانش ، راهي نو بر            

انگيزه و نتيجه اي را بررسي مي كرد و در كشف وروشن ساختن حقايق ، برطبق قواعد و نواميس مي كوشـيد                      
هوش فرزانه اي كه عميق و نكته سنج بود و در هر مطلبي غور مي نمود تا اعمال مردم را، حتي آنچـه را كـه                          

هوش و انديشه اي خالق كه مواهب عقلي ... ر وخيال مي پرورانند بخوبي دريابدهنوز انجام نداده و در عالم فك   
 :را آن چنان دربرداشت كه بايد گفت 

 .او تنها با علومي كه پس از وي در شرق به وجود آمد، پيوند ندارد بلكه ريشه هر دانش و انديشه اي از اوست 

* * * 

كه ريشه بزرگتـرين حقيقـت اجتمـاعي را پـيش از هركسـي              چرا در ميان عقول بشري ، عقل نافذ و كاملي را            
دريافت نشناخته اي ؟ حقيقتي كه اصل و اساس همة حقايق اجتمـاعي و عامـل تركيـب و تشـكيل جامعـه و                        

اين حقيقت بزرگ ، هم اكنون مورد بحث وبررسي دانشمندان محقق در شرق و غرب عـالم                 . گردش آن است    
مقصـود مـا از ايـن       . ال پيش ، به واسطه او درك و ارزيابي شده است            است ، در صورتي كه هزار و چهارصدس       

حقيقت بزرگ ، بيان واقعيت استثمار انسان از انسان وروش ها و اسلوب هاي آن ، در دگرگون سـاختن اصـول          
... طبيعت است كه گمراه ساختن مردم و بازداشتن آنان از درك حقايق ، از نتايج حتمي آن بـه شـمار مـي رود                       

ين حقيقت بزرگ ، نشان دادن سستي منطقي است كه ثروتمندان براي استثمار بينوايان و طبقه حاكمه                 هدف ا 
، براي ربودن دسترنج و اموال مردم و پدران روحاني براي ادامه سلطه و تثبيت قدرت خود در روي زمين آن را                      

 .منطق خود قرار داده اند

* * * 

ه بيش از سيزده قرن پيش ،حقيقت اجتماعي بزرگي را دريافـت و بـه    آيا عقل نيرومند و كاملي را شناخته اي ك        
هـيچ بينـوايي گرسـنه    : افسانه ها و موهوماتي كه هزار و يك ريشه داشت ، پايان بخشيد و آشكارا اعالن نمود                

 نماند مگر به آن جهت كه ثروتمندي از حق او بهره مندشد 

)2( 



 هيچ نعمت فراواني رانديدم مگر آن كه در كنارش حقي ضايع شده باشد : و براي تثبيت كامل اين حقيقت افزود

)3( 

ـــ ايـن    ??اي اجتمـاعي اسـت       ــ كه اساس محروميت ه     ?و به يكي ازكارمندانش در ضمن سخن از احتكار        
احتكار به زيان وضرر توده مردم و از نقص كار فرمانداران است ، از احتكار بشدت                : مطلب را چنين گوشزد نمود    

 . جلوگيري كن 

 

 .ما جاع فقير االّ بما متّع به غني ). 2 (????

 ما رأيت نعمة موفورة االّ و الي جانبها حق مضيع ). 3 (????

. 

* * * 

صيت بزرگي را شناخته اي كه عقل توانايش از سيزده قرن پيش او را براي كشف رمز اصـلي انسـانيت                     آيا شخ 
رهنمون گشت و دريافت كه اين رمز، پيوند ناگسستني با توده ي مردمي دارد كه حكمرانان وسالطين زمـان ،                    

 !از بود و نبودش جز به هنگام سواري و بهره برداري ،آگاه نمي بودند؟

 » ائل راف« اگر 

)4( 

يكي از زنان روستايي و كشاورز ايتاليا را نمونه وسمبل براي كشيدن تابلوي مادر مسيح قرار داد، تا بدين وسيله           
» گوتـه   «و  » ولتر« و  » ستوي  تول« هرگونه مفهوم و معناي پاكي و نيكدلي انساني را در آن ظاهر سازد، و اگر              

در پديده هاي فكري و اجتماعي خود،از روح هنري رافائل الهام مي گيرند، اين مرد بزرگ صـدها سـال پـيش                      
برآن ها پيشي گرفت و با اين كه شرائط و امكانات نامساعد او و اجتماع كوته فكر و تنگ و محـدودي كـه در                         

رقي اينهـا قابـل مقايسـه نبـود، ولـي او در آن زمـان بـا ملـوك و                     آن به سر مي برد، با امكانات واجتماعات مت        
فرمانروايان و فرمانداران و سودجويان به ستيزه برخاست و در راه توده مردم ، با فكر كوتاه و سخيف آنـان بـه                       

ن به خدا سوگند، داد ستمديدگان را ازستمكارا      « : او در حالي كه سوگند ياد مي كند، مي گويد         . مبارزه پرداخت   
بستانم و دماغ ظالم را، با اينكه او را خوش نيايد، به خاك بمالم تـا او را بـه سـوي سرچشـمه حـق و عـدالت                             

سپس درگوش فرمانداران تبهكار زمان خود اين بانگ رسا و صداي حق طلبانه را فرياد كـرد كـه از                    » بكشانم  



ــ كه بر تبهكاري خود مي بالنـد      ??وراي آن ، شناخت كامل حقيقت و ماهيت اشراف وآريستوكرات هاي پوچ             
ــ و همچنين اصالت تودة رنجديده محروم و بينوا، چنان آشكار است كه هيچ مزيدي بر آن متصور نيسـت                    ??
زيردستان شما برترند و مهتران شما پسـت     « : آن جا كه با بياني كوتاه ، چون فرمان سرنوشت فرياد مي زند            ... 
 . »تر

سياهي را كه محروميت و ستم براستعداد اصيل و شكوفان تودة مـردم مـي كشـد،                 او از وراي اين نكته ، پرده        
كنار مي زند و اهريمنان شر و فساد، پستي و نيرنگ را كه چهره زشـت و ضدبشـري خـود را درجامـة آراسـتة                          

 .فئودال ها، فرمانروايان و احتكارگران پنهان داشته اند، رسوا مي سازد

 

)4( 

 . 

Raphael 

 . ايتاليايي ؛ نقاش معروف

* * * 

آيا آن بزرگ مردي را شناخته اي كه انديشه خلق را بـا يـك حقيقـت انسـاني ، قـديمي چـون ازل و جـاودان            
همچون ابد، آشنا ساخت ؟ حقيقتي ژرف و عميق كه بزرگان و دانايان ، هريك فراخور روش واستعداد خـود از                     

دانند ـ در سايه آن زندگي مي كنند، زيرا به ميراث  ــ بدون آن كه ب??آن بهره مند مي شوند و مردمان عادي 
 ــ تن درمي دهنـد و بـه مثابـه           ?? ــ بدون هيچ كوشش و تأملي      ??فكري و اعتقادي پدران و نياكان خويش      

 ...آداب و رسوم آن را مي پذيرند و به آن اكتفا مي كنند

براي يافتن ثبـات و     » مطلق  « حقيقتي كه اساس همه فلسفه هاي مثبت و گاهي منفي است و آن پژوهش از                
به نحوي از انحاء،چيز ديگري     » حقيقت  « در اعماق خود، جز بحث در       » مطلق  « بحث از ... است  » آرامش  « 

نيست و در اين كاوش عاشقانه است كه عقل و قلب وخيال و همة نيروهاي معنوي انسان شركت مي جويند و                 
علي ايـن   . با مفاهيم مختلفي كه دارند، پا در راه طلب مي گذارند          همه شرايط ،امكانات ، انگيزه ها و بازتاب ها          

هـر آرامشـي كـه در سـرمنزل         : مطلق را به شكل خاصي درك نمود و سپس با همة عقل و قلب خود دريافت                 
و . مطلق دست دهد، نيرويي بيكران مي دهد و آن گاه خودش نمونة اين نيرو ونشان دهندة آن آرامش گشـت         

يروي وي درشكست و پيروزي ، هردو به طور مساوي و يكنواخت بود، چون كه حقيقت همـه      از اينجاست كه ن   



ـــ و هـر ميـدان       ??جا پيروز است و در نزد آن شكست و پيروزي ، چـه درميـدان جنـگ و چـه در سياسـت                        
غلبه يا شكست ظاهري ، محك و مقياس شناخت حقيقـت نيسـت ،بلكـه خـود                 . ــ يكسان است     ???ديگري

 .ونه مقياس و ميزان شناخت اشياء است حقيقت ، هرگ

* * * 

آيا در تاريخ شرق چنان ثبات عقيده اي سراغ گرفته اي كه هيچ سستي در آن راه نيابد و از آتش فشـان هـا و                          
زلزله ها، بر آن لرزه نيافتد؟ و كدام زلزله اي براي يك عقيده سهمگين تر از تراكم و فزوني دشمنان نيرومند و                      

ــ مي توانـد وجـود داشـته باشـد؟ و           ?? ــ و هرگونه گناهي كه اين دو دارند          ?خطئه و تكفير  مجهز با سالح ت   
 كدام آتشفشاني براي عقيده مهيب تر از تهديد به مرگ و يا خود مرگ است ؟

كدام مبارزه در راه ايمان و عقيده را سراغ داري كه در آن هيچ نشـاني از فريـب ، سازشـكاري ، سودپرسـتي ،                          
پيروزي ايمان وعقيـده ، خـود از هـر          : مگر آن كه بپذيريم     ...  نباشد و گرد مصالح شخصي نگردد      برتري جويي 

 .مال و جاه و مقامي برتر است 

آيا هيچ از دنيا خواسته اي كه با تو از مهر و عاطفه اي سخن گويد كه از قلبي سرشـار از رحمـت و مهـر مـي                             
و از ايـن جاسـت كـه او قـدرت     . ت بـر آن جـاري نگـردد      تراود و از زباني بيرون مي آيد كه جز صلح و سـالم            

و بويژه در آن دوراني كه سودپرستي       .پيروزمندي است كه در پاي آن فريبندگي هاي جهان شكست مي خورند           
و آزمندي ، استثمار و احتكار منافع ،بر مردم حكومت مي كند و دشمنان علي به خاطر همان منافع پست با هم                     

بر صاحب اين قلب و زبان عطوفت بار وبراي نبرد با آن ، يكـي مـي شـوند و دسـت                      مي جنگند و سپس در برا     
 !يكديگر را مي فشارند

* * * 

آيا در فرهنگ لغات و قاموس كلمات ، معني عصمت و برائت را دريافته اي ؟ كلمه اي كه مردم آن را بر زبان                        
ي برند و هركسـي بـه حكـم تكـوين خـود،             مي آورند و مي نويسند ودر زندگي خود، كم يا زياد، با آن به سر م               

پاكي دل ، خلوص نيت ، صفاي محض ، انسان : چيزي از آن بهره مند مي شود و همه نام هاي مترادف ، مانند
و اگر بخواهي كه آن را در چيزي محسوس مجسم كنـي ، سرشـك شـب و شـبنم                    . را به سوي آن مي خوانند     

پاكي انسان است و طهارت سرشت آدمـي بـه   » ائت و عصمت بر« صبحدم هم با آن برابري نخواهد كرد، زيرا       
برائت بي گمان از دل پـاك و بـي گنـاه    . هيچ چيز نمي ماند؛ نه صفاي بامدادي و نه پاكي آرامش صبحگاهي          

برمي آيد و به سان خورشيد كه زمين سرد را گرمي مي بخشد و آب كه آن را خرم مـي كنـد، بـه دل و جـان                             
 .دارنده اش گرمي مي بخشد



* * * 

آيا بزرگ مردي را شناخته اي كه قدر دوستي و وفاداري را بيش ازديگران دريافته بود و به اين محبت و وفـاء،                       
جز در چهارچوب سرشت خالص آن ، كه آميخته با جان و دل او بود، نمي نگريست ؟ همه را دوست داشـت و                        

خواستار آن است و هيچ چيزي را به جاي آن          دريافته بود كه آزادي ، داراي قداستي است كه هستي و جهان ،              
وفا بدون هيچ حائلي بر گرد آن مي        ?نمي پذيرد و در محور آن هر عاطفه و هر فكري دور مي زند و محبت و                  

و طبعـا ًبهتـرين آن      » بدترين برادران آن كسي است كه براي او تكلف بايد كرد          « :چرخند و از اين جاست كه       
 !نباشدها، كسي خواهد بود كه چنين 

* * * 

آيا از فرمانروايي خبر داري كه خود نان سير نخورد زيرا كه دركشور او كساني يافت مي شدند كه با شكم سـير         
و جامه نرم نپوشيد، چرا كه در ميان افراد ملت ، بودند كساني كـه لبـاس خشـن ودرشـت مـي                       . نمي خوابيدند 

م نياز و فقر وجود داشت و به فرزندان و يـاران خـود           و درهمي را اندوخته خود نساخت كه در بين مرد         . پوشيدند
هم وصيت كرد كه غير اين راه و روش را نپيمايند و برادر خود را به خاطر يك ديناركه بدون حق از بيت المال                        
طلب مي كرد، مورد بازخواست قرار داد وياوران و پيروان و فرمانداران خود را، به خاطر يك گرده نـان كـه بـه                        

روتمندي گرفته و خورده بودند، تهديد كرد و به محاكمه ودادگاه كشانيد و به يكـي از فرمانـدارانش                   رشوت از ث  
سوگند صادقانه بر خداوند كه اگر او به كوچكترين چيزي از مال ملت خيانت ورزد چنان بـر او                   « : پيغام فرستاد 

ن كوتاه ، زيبا و نغز مخاطب قرار        ، وديگري را بدين سخ    »سخت گيرد كه اندك مال ، گران بار و بي آبرو گردد           
به من خبررسيده كه زمين را درو كرده و هرچه زيرپايت بوده برگرفته اي و آن چه را بـه دسـتت رسـيده          «: داد

و به سومي از كساني كه      . »و وضع خود را بر من روشن سازي         ?خورده اي ؟ بي درنگ بايد حساب پس دهي          
 و كيسه خود را پـر مـي كردنـد و بـه عياشـي و خـوش گـذراني مـي                       رشوه مي گرفتند و به نام بينوايان جيب       

از خدا بترس ، مال مردم را به خود آنان برگردان و تو اگر اين كار را نكني و                   «: پرداختند، چنين اعالم خطر كرد    
 من به ياري خدا بر تو دست يابم ، وظيفه اي را كه در پيشگاه خداوند دارم ، درباره تـو انجـام مـي دهـم و بـا                             

 .»شمشيرم تو را مي زنم ، شمشيري كه آن را بر هيچكس نزدم مگر آن كه به دوزخ رفت 

* * * 

آيا از ميان مردم سردار و اميري را شناخته اي كه بر زمان و مكان فرمان مي راند، ولي به دست خود آسياب را                        
ه دست خود وصله مي     مي چرخاند و ناني خشك درست مي كرد كه آن را به زانو مي شكست و كفش خود راب                  

زيرا هدف وي در زندگي آن بود كه حـق بينوايـان      . زد و از مال دنيا كم يا زياد چيزي را پس اندازخود نساخت              
او در . وستمديدگان را از استثمارگران و احتكارچيان بازستاند و زندگي سالم و آرامي را بـراي آنـان فـراهم آورد      

كسي است كه اميد قرص « ن نبود، در حاليكه در قلمرو حكومت او فكر سيرشدن وخوب پوشيدن و آرام خوابيد



وجود دارند و مي گفت ، و چـه سـخن نيكـوو             » شكم هاي گرسنه و جگرهاي تشنه       «و در آن جا     » ناني ندارد 
آيا فقط به همين اكتفا كنم كه به من پيشواي مسلمانان بگويند؟ ولي در سختي هاي روزگار با توده        «: پرارجي  
 .»درد نباشم ؟مردم هم

و البته با اين منطق ، بي ارزش ترين چيزهاي دنيا در نزد او، حكومت بر مردم است اگر نتواند حقي را برپا دارد                        
 .و ستم و باطلي را نابود سازد

* * * 

آيا در مهد عدالت بزرگي را مي شناسي كه اگر همة جهانيان به عداوتش برخيزند، او از مسير حق و عدالت دور                
 ودشمنانش اگرچه كوه و دشت را پر كنند، همگي گمراه و بر باطل باشند؟... نشود

عدالت در نظر وي مذهب و شيوه اي نيست كه از ديگران آموخته باشد ــ هرچند كه پـس از وي ايـن شـيوه                         
خود مكتبي شد ــ وبرنامه اي نيست كه سياست فرمانروايي آن را ايجاب كرده باشد ـــ اگرچـه جـزء تجزيـه                       

ــ ولـو  ?? ــ و راهي نيست كه آن را حسابگرانه بپيمايد تا به مقام صدارت برسد              ?ذير آن به شمار مي رفت     ناپ
 ــ بلكه عدالت در مكتب      ?اين كه او اين راه را رفت و در دل هاي همه پاكان جهان براي هميشه جاي گرفت                 

ست كه ممكن نيست اوخـود را بـر         اخالقي و معنوي او، اصلي است كه با اصول ديگري پيوند دارد و سرشتي ا              
و چنان است كه گويي اين عدالتخواهي ، جزيي از وجود اوست ؛ خـوني اسـت كـه در قلـب و                   ... ضد آن وادارد  

 .عروقش مي جوشد و جاني است كه در جسمش دميده شده است 

* * * 

هـي از نزديكـان و       ــ كـه درميـان آن هـا گرو         ?آيا در كانون دشمني ها بزرگي را شناخته اي كه سودپرستان          
خويشان وي هم بودند ــ با وي جنگيدند و آن ها كه بر او غلبه يافتند، شكست خوردند و او كه شكست خورد، 

چون پيروزي آن ها . پيروز گرديد؟ زيرا مفاهيم انسانيت ، كساني را كه براو غلبه كردند، محكوم و رسوا ساخت        
و او كه شكسـت خـورد مقـام    . دن دنيا با شمشير ستمكارانه بودبا حيله وفريب و توطئه و به خاطر به دست آور       

بس بلندي يافت ، زيرا كه شكست او در روشـنايي عقـل و قلـب ، متضـمن جـوهر شـهادت در راه شـرافت و              
از اين جاست كه پيـروزي ظـاهري آنـان    . فضيلت انسان و حقوق بشر و به خاطر ميل به عدالت و مساوات بود    

 .ي او، پيروزي بزرگي براي ارزش هاي انساني بودشكست واقعي وشكست ظاهر

* * * 

ــ به خاطر آن كه ?آيا از تاريخ درباره رزمندة دالور و شجاعي نشان گرفته اي كه دشمنان ميدان كارزار را هم  
 ــ دوست بدارد و تا آن جا در اين مهرورزي پيش برود كه به ياران خود آن ها را توصيه كنـد؟                       ?انسان هستند 



لي كه او اصالح طلب بزرگ و اليق و صالحي است كه در آماج تيرهاي فريب و نيرنگ آنان قرار گرفتـه                      در حا 
تا آن ها شروع نكنند، با آن ها نجنگيد و اگر به ياري خدا شكست خوردند، كسـي را                   « : ــ وبگويد ????است  

خمي شدگان را زخم ديگـر نزنيـد و         كه تسليم شد از پاي درنياوريد و آن را كه فرار مي كند، تعقيب ننماييد و ز                
 .»ياري كنيد و زنان را آزار نرسانيد

و آن گاه ده ها هزار نفري كه به ناحق به خون وي تشنه بودند چنان با لطف خود شرمنده سازد؟ آنان شـعله                        ...
واهند بست افروختند، آب رابه روي او بستند و به او پيغام دادند كه آب را تا مرگ وي به روي اوخ-جنگي را بر 

 از سر چشمة آب عقب راند و آن رابه دست آورد و سپس همان دشمنان را، بـراي آشـاميدن                     ? را ?و او آن ها   . 
: و فرمود ! اين آب دعوت كرد، همچنان كه خود و يارانش و مرغان هوا از آن مي خوردند و كسي مانع نمي شد                    

شايد كسي كه عفو مـي      . قدرت يابد و عفو كند    پاداش مجاهد شهيد درراه خدا، افزون تر از آن كسي نيست كه             
او تاآن جا پيش مي رود كه بعد از سوءِ قصد به جانش به ياران ... »كند و مي بخشد، تا مرتبه فرشتگان باال رود
اگـر ببخشـيد و درگذريـد بـه         » الن تعفوا اقـرب الـي التقـوي         « : خوددرباره قاتل خود چنين سفارش مي كند      

  !پرهيزكاري نزديكتر است

جنگاوري دلير، كه در قلب او رشته هاي دالوري شگفت و مردانگي بيمانند، بـا رشـته هـاي مهـر و عطوفـت                        
او كساني را كه بر ضدش توطئـه مـي چيدنـد، فقـط مـورد تـوبيخ و             . شگفت انگيزش پيوند ناگسستني داشت      

نگامي كه براي توبيخ بـه نـزد        سرزنش قرار داد، در حالي كه قدرت داشت آن ها را ازبين ببرد و نابود سازد و ه                 
آن ها رفته بود،سربرهنه ، بي سالح و تنها بود ولي آن ها همه غرق در سالح بودند،تا آن جا كه حتي صـورت                        

آن گاه با آنان از برادري انساني و دوستي هـا سـخن   ... آن ها را در زير پوشش سالح ها نمي شد تشخيص داد   
ن راه گام برمي دارند، تا آنكه ديدآنان فقط به خون وي تشنه هستند،              گفت و بر حال آنها گريست كه چرا در اي         

ولي او با اين كه شمشير طبقه بينوا و محروم بود، درنگ كرد، صبر و شكيبايي بـه خـرج داد، تـا آنـان جنـگ                           
راشروع كنند و پس از آن بود كه همچون زمين لرزه اي سخت ، آنان رادرهم كوبيد و مانند گردبادي سهمناك             

او فقط كساني راكه ياغي و   . ه ريگ هاي بيابان را به هوامي برد، صفوفشان را از هم پاشيد و پراكنده ساخت                 ك
متجاوز و ستمگر بودند و قصدي جز فساد و زشتي ودشمني نداشتند، از پاي درآورد و نابود سـاخت و از آسـيب                       

ر پايان نبرد، پيروز شد بر كشته هايشان        زدن به كساني كه ندانسته به ميدان آمده بودند، دوري جست و چون د             
صميمانه گريست ، در صورتي كه آن هاكشتگان خودپرستي و هوس راني بودند و همين زشتي و پستي بود كه 

 ...آنان را بدين راه كج و منحرف كشانيده بود

* * * 

ه باشد، ولي جـز رنـج و        آيا هيچ رهبر جامعه اي را ديده اي كه همه ي وسايل قدرت و ثروت را در اختيار داشت                  
هيچ شـرافتي چـون تواضـع    «: حرمان هميشگي ، از آن ها بهره اي نبرد؟ و با اينكه دودمان وااليي دارد بگويد    



آن كس كه مرا دوست دارد خود را براي پوشيدن جامة           « :و دوستارانش او را دوست بدارند و او بگويد        . »نيست  
كسي كه دردوستي من راه افراط بپيمايـد اهـل          «:  روي كنند، بگويد   و اگر در دوستي او زياده     . »فقر آماده سازد  
خدايا بر من ببخشاي آن چه را       «: و اين را وقتي گفت كه نخست خود را مخاطب قرار داده بود            » نجات نيست   

 .او را خدا ناميدند و او به سختي آنان راكيفر داد و مجازاتشان كرد... »كه مردم نمي دانند

او را دشـنام  .  او را دوست نداشتند، همانند نصيحت گوي خوش اخالقـي ، پنـد و انـدرز داد            بر گروه ديگري كه   
من دوست ندارم كه شما «: دادند، رفقا و يارانش ناراحت شدند و به ناسزاگويي متقابل پرداختند، به آن ها گفت 

و حق وي را ادا نكردند و بـر         بر او بدي كرده و به دشمني برخاستند و در غياب ا           . »ناسزاگو و زشت گفتار باشيد    
و » برادر خود را با نيكي كردن سرزنش كن و با نيكوكاري وي را بازگردان     «: ضد وي توطئه چيدند و او گفت        

مباد كه نيروي برادر تو، درگسستن پيوندهاي دوستي ، بر نيروي تو در پيوستن آن ، برتري يابدو او بر زشتي                     « 
 ــ ولـو بـراي مـدتي        ???به اوگفتند كه با بعضي از تبهكاران      . » و خوبي باشد   و بدي نيرومندتر از تو، در نيكي      

دوست تو كسي است كه تو رااز زشتي بـازدارد و           « :  ــ كنار آيد، تا حكومتش محفوظ بماند و او گفت            ???كم
شـد، بـر    راستي را اگرچه به زيان تو با      «: و سپس افزود  » دشمن تو آن باشد كه تو را از راه راست منحرف سازد           

به كسي كه در مقابل محبت اوناسپاسي كرده و به جنگش آمـده             . »دروغ اگرتو را سود هم برساند، ترجيح بده         
از نعمـت هـاي زمـين بـر اوتعريـف           » .كسي كه سپاسگزارنباشد، تو را از نيكي و احسان بازنـدارد          «: بود، گفت   

سپس خواستند او   . »نعمت خوبي است    حسن خلق وخوش خويي چه      «: كردند، به گوينده نظري افكند و گفت        
« :  ـــ و او فرمـود      ? ــ چنانكه ديگران مي كنند     ?را به پيروزي ، به هر وسيله اي كه مقدور باشد، مايل سازند            

كسي را كه گناه و زشتي بر او غلبه داشته باشد، هرگز نتوان پيروز خواند و آن كسي كه با بدي و سـتم غالـب                          
از زشتي ها و بدي هاي دشمنانش چيزهايي مي دانست كه ديگران نمـي         .  »گردد درواقع شكست خورده است    

بهترين كارهاي انسان بزرگوار چشم پوشي ازچيزهـايي اسـت كـه    «: دانستند و او از آن هاچشم پوشيد و گفت       
مي دشمنان و پيروان نادانش روزگار را بر اوتنگ ساختند و چيزهايي مي گفتند كه هر قلبي را مكدر                   . »مي داند 

 .»در آن گفتار كه بتواني احتمال نيك بدهي ، گمان بد مبر«: نمود و اودر عوض هميشه تكرار مي كرد

* * * 

مـردم  «: آيا هيچ پيشواي ديني و رهبر مذهبي را به ياد داري كه به فرماندارانش درباره مردم چنين توصيه كند                  
 آنان از گذشت واغماض خود، چنـان روا داريـد كـه             يا برادر ديني شما هستند يا انساني مانند شما مي باشند، با           

و آيا زمامدار صاحب قدرتي را شناخته اي كه به خاطر برقراري  . »دوست داريد خداوند از شمادرگذرد و ببخشايد      
عدل و داد، در ميان توده ، بر قدرت خود شوريد؟و آيا توانگر بي نيازي را مي شناسي كه از ثروت و مال دسـت                

گرده ناني آن هم به جهت حفظ حيات اكتفا كند؟ و زندگي درنـزد وي فقـط سودرسـاندن بـه                     شسته وفقط به    
 . آن ها بايد كسي غير از او را بفريبند... اما دنيا وزيبايي هاي آن ؟... انسان بود و خدمت به خلق 



)5( 

 

)5( 

 .م .... يا دنيا غُرّي غيري : ه به جمله امام است كه فرموداشار. 

* * * 

 

از همه اين ها گذشته ، آيا در تاريخ مشرق زمين ، هيچ به سراغ نهج البالغه رفته ايد؟ نهج البالغـه اي كـه از                   
جود دارد با فكر و خيال و عاطفه ، آياتي به دست داده كه تا انسان هست و تا خيال و عاطفه و انديشه انساني و             

آيات به هم پيوسته و هماهنـگ جوشـان از حسـي            . ذوق بديع ادبي و هنري او پيوند ناگسستني خواهد داشت           
عميق وبينشي ژرف ، لبريز از شور واقعيت و گرمي حقيقت سرشار ازاشتياق تمـام بـراي شـناخت مـاوراء ايـن                       

 به هم آميخته كه تعبير با مدلول و شـكل بـا   آياتي زيبا و نغز كه زيبايي صورت و معني چنان در آن          ... حقيقت  
معني يكي شده اند همچنان كه حرارت با آتش ، نور باخورشيد، و هوا با هوا يكي هستند و بشـر در قبـال آن ،                   
چيزي جزبه مثابه موجودي كه در برابر سيل خروشان درياي پرموج ، طوفان سركش و گردباد تند قرار گرفتـه                    

 .مثل عجزانسان در مقابل سرنوشت محتوم باشد، نمي تواند باشد؛ 

بياني كه اگر به گوش عقل شنيده شود، معاني را به شكل آهنگ ها والحاني درمي آورد كه در قلب جاي مـي                        
 . گونه كه طبيعت زنده مي خواهد و مي جويد?گيرد و همين آهنگ ها خود داراي مفاهيم ژرفي هستند، بدان 

 نگريسته شود، معاني را به صورت تابلوهاي هنري زيبا درمـي آورد كـه در آن                 بياني كه اگر به ديدة خرد در آن       
و در آن دنيايي از زيبايي هنري ، آميخته با اصالت شكل ها و رنگ      ... رنگ ها و خطوط در جاي خود قرار دارند        

 .ها و آهنگ ها، نمودار مي گردد

ي وتبهكاران را تهديد كند همچون آتش فشان اگر تباه. بياني كه در مقابل دشمن گويي تندباد خروشاني است 
هاي سهمناك ، زبانه مي كشد واگر به استدالل منطقي بپردازد، عقول و احساسات و ادراكـات بشـري رامـورد                     

و اگـر  . توجه قرار مي دهد و راه هر دليل و برهاني را مي بندد و عظمت منطق و برهان خود را هويدا مي سازد                     
 حس و عقل را همراه مي سازد و به سوي آن چه مي خواهد،سوق مي دهد و انسان                   براي تفكر و دقت بخواند،    

و اگـر در    . را با جهان و هستي پيوند مي دهد و نيروها وقواي آن را متحد مي گرداند تا حقيقت را كشـف كنـد                      
آن خواهيـد  مقام پند و اندرز باشد، مهر و عاطفة پدري را همگام با راستي و وفا، گرمي ومحبـت بـي انتهـا، در              



و اگر براي شما از ارزش هستي وزيبايي هاي خلقت و كماالت جهان هستي سخن گويـد آن هـا را بـا                       . يافت  
 .قلمي آغشته به نور ستارگان در قلب شما مي نگارد

بياني است كه با اصول بيـان عربـي         . نهج البالغه ؟ بياني است رساتر از هر رسا و پاره اي است از يك تنزيل                 
« : و تا آن جا اوج مي گيرد كه دربـاره آن گفتـه انـد              . ودانه دارد و چون آن ، ديگر نبوده و نخواهد بود          پيوند جا 

 .»...بياني فروتر از كالم خداوندي و فراتر از بيان بشري 

* * * 

آيا عقل و علمي چنين ، و بالغت و بياني بدين سان به همراه اين شجاعت بي نظير در كسي ديـده اي ؟ كـه                          
ن با بشردوستي و مهرو عاطفه اي باشد كه حد و مرزي را نمي شناسد؟ تا آن جا كه ايـن همـه مهـر و                       كمال آ 

شفقت ، تو را به تعجب وادارد، چنانچه آن همه ويژگي هاو برتري ها، كه گرد هم آمده و در وجود يـك تـن از          
 .فرزندان آدم و حواجمع شده اند، تو را به شگفتي اندازد

 دانشمند، متفكر، اديب ، پرتدبير، فرمانروا ورهبر پيشقراولي است كه همة مـردم ، حكـام ،                  :از اين جاست كه او    
سودپرستان و سپاهيان را آزاد مي گذارد تا بر ضد او توطئه چينند و او به تو روي مي آورد كه در تو احساسـات                         

اي دهد و همراه با گرمـي و        انساني را برانگيزد و در اعماق دل و جان تو، اين احساس و عاطفة فرحبخش را ج                
به مصيبت هـا و گرفتـاري       «يا  »  غربت است    ?دوري و جدايي دوستان     «: مهرزيباي انساني چنين زمزمه كند    

كسي را كه به تو سـتم       «يا  » برخوردتو با مردم با نرمي و آرامي و رحمت باشد         «يا  » هاي ديگران شادي مكن     
ببخشاي و به آنكه ازتو بريده بپيوند و هرگـز كسـي را كـه               كرده عفو كن و بدان كس كه تو را محروم ساخته            

 .»دشمنت مي دارد، دشمن مدار

* * * 

آيا در ميان خلق بزرگ مردي را شناخته اي كه در مقام قياس با متفكران از نظر بلندي فكرشان ، با نيكوكاران   
يث تحقيقشان ، بامحبت پيشگان     در نيكي و خيرخواهيشان ، با علماء ودانشمندان به علمشان ، با محققين از ح              

به مهرشان ، با زاهدان و پارسايان با زهـد وپارسائيشـان ، بـا مصـلحين اجتمـاعي از جهـت اصالحشـان ، بـا                           
دردمندان با آالم و دردهايشان ، با ستم ديدگان از جهـت احسـاس و عصيانشـان ، بااديبـان بـه ادبشـان ، بـا                           

 قهرمانان از نظر دالوري برتري جويد؟

بر مردي است كه حتي چيرگي دشمن بر او در تاريخ انساني ،شكستي براي دشمنش به شمار آمده اسـت       علي ا 
 .، چرا كه در زمان او، همة معيارها واژگون بود و همه چيز با حقيقت تعارض داشت 



او . ت  تاريخ ، گواه راستيني بر روح بـزرگ اوسـ         .اما تاريخ راه خود را مي رود و حقيقت را آشكار خواهد ساخت              
شهيد راه حق ، صداي عدالت انساني و شخصيت يگانه اي است كه شرق و غـرب جهـان درگذشـته و امـروز                        

 ! چون او نديده است 

)6( 

ر و زمـاني ، بـزرگ مـردي         اي روزگار تو را چه مي شد اگر تمام نيروهاي خود را بسيج مي كردي ودر هر عص                 
 )7(.چون علي ، با همان عقل و همان قلب ، همان زبان و همان ششمير، به جهان ارمغان مي دادي 

 

)6( 

 .به توضيح شماره دوم در آخر كتاب رجوع شود. 

)7( 

 .شودبه توضيح شماره سوم رجوع . 

 و هردو 

 با هم 

 مي ايستادند و به خورشيد،كه در دل آسمان شناور بود، خيره 

 مي شدندتا آن كه در نقطه اي از اين فضاي نامتناهي وعجيب قرار گيرد و

 .اندكي مكث كند و سپس به سوي ديگري از اين جهان هستي ناشناخته سرازير شود

 .و احساسي را بيدار مي ساختعظمت علي در روزگاري كه كودكي بيش نبود، در ا

 احساسي عميق و عصيان آميز براي ياري نيكي و خير، و فداكاري هايي كه

 .بيشتر به معجزه شباهت دارد

 از ريشه هاي علوي 



 

 پيامبر و ابوطالب 

 شايد نيروي هستي چنين مقدر كرده بودكه آن دو در وحدت

 ت ،طبيعت ، آمد و رفت ستارگان ، زيبايي خلقت ، شور حيا

 زيبايي سرمدي ستارگان آسمان ، لطافت هوا،حركت 

 زمين و هياهوي زندگي با هم بيدارشوند

 ! 

 اشكال ، حقيقت و معاني امـور را درنظربگيـريم و اسـتمرار              ?اگر ما بدون توجه به ظواهر و      
حقايق را به طور اجمال ، بدون درنظرداشتن تاريخ مفصل جزئيات آن ، مـورد توجـه قـرار                   

 خوبي بر ما روشن خواهد شد كه سرگذشت علي بن ابيطالـب همـان داسـتان و                  دهيم ، به  
و موقعيت علي و يارانش ، در برابر معاويـه وحـزب او،             . سرگذشت محمدبن عبداهللا است     

همان موقعيت پيامبر و مسلمانان نخستين نسبت به ابوسفيان و ابوجهـل و هـواداران آنهـا                 
تنهابا ايـن فـرق كـه پيـامبر توانسـت بـر گـروه               .  ــ بود  ???ــ از دار و دسته قريش     ??

سوداگران و خودكامگان واستثماركنندگان قريشي و آنهايي كه همه چيز را به مقام و رتبـه                
اي مي فروختند، پيروز شود، در صورتي كه امكانات و شرايط موجود،براي علي بن ابيطالب               

 . و خودكامگان غالب گرددمساعد نگرديد و او نتوانست بر باند سوداگران ،استثمارچيان

ــ و هرگز ??ولي اگر علي نتوانست همانند بني اميه ، بر مردم حكومت ظاهري داشته باشد 
 ــ در قبال آن توانست بـر دلهـاي   ?هم رسالت او ايجاد حكومتي بسان حكومت اموي نبود   

آن علي از صفات و خصلت هاي عـالي انسـاني ، بـه              ... پاكيزگان و پاك مردان حكومت كند     
 .مقدار دارد كه او را براي ابد شايسته نفوذ در دل ها و حكومت برقلب ها بنمايد

پيش از آن كه سخن را آغاز كنيم ، ناچار بايد نگاهي كوتاه به گذشته بيانـدازيم تـا پيونـد                     
عميق و ريشه داري كه علي و خانه اش را به محمدبن عبداهللا ربط مي دهد، روشن و آشكار       

 وهـم بسـتگي ، هـم در رويـدادهاي جزئـي كـه داراي تـاريخ و ارقـام و                      اين پيوند . گردد



آمارصحيحي است و هم در زمينه هاي روحي و معنوي و ادبي كه درمحيط يك خانه به وجود 
آمد و آماده گشت و در اين و آن ، هردو به هم آميخت ، وجود دارد و البته پيامبر نسخه كامل      

 .ند ابوطالب نيز چنين بودو نمونه عالي اين زمينه هاست و فرز

* * * 

 ــ جد او و جـد       ?هنگامي كه پيامبر از لطف پدر و مهر مادر محروم شد عبدالمطلب هاشمي            
 ــ سرپرستي او را به عهده گرفت كه او رابي اندازه دوست داشـت و چـه بسـيار         ???علي

: مي گفت   مواقعي كه در حالي كه به نوه خودمي نگريست ، به دوستان و هم مجلسيان خود                 
و حتي او را با وجود خردسالي ، در مجلس عمومي خود، در             . اين كودك آينده درخشاني دارد    

 .زير سايه كعبه و در كنار عموهاي خود مي نشانيد

وقتي كه عبدالمطلب درگذشت ، عمويش ابوطالب ــ پدر علي ـــ سرپرسـت او گرديـد و                  
اطفـه و تربيـت نيكـو كـه ميـراث           درنتيجه اين پسر خردسال ، همچنان در محيط مهر و ع          

 .عبدالمطلب بود، به رشد و نماپرداخت 

ولي چرا ابوطالب پس از پدر خود كفالت او را به عهده گرفت درحالي كه از همه بـرادرانش                   
تنگ دست تر و عيالوارتر بود؟ براي آن كه پدر او عبدالمطلب ، هنگامي كه در بسـتر مـرگ                    

داستان ايـن   . ا براي اين كفالت و سرپرستي انتخاب كرد       بود، از ميان همه فرزندانش ، او ر       
زيرا عبدالمطلب تمام فرزندان خود را بـه خـوبي مـي      . انتخاب كامالً معقول و منطقي است       

شناخت و ظاهر و باطن آنان را مي دانست وابوطالب را به خاطر اخالق و روشـي كـه در او                     
ر همه فرزندان عبدالمطلب وجودداشت     مهر و عاطفه ، با اينكه د      . سراغ داشت انتخاب نمود   

و همة آنان بهره اي از آن برده بودند، ولي از نظر شدت ، كثرت و عمق ، به اندازه اي كه در                       
قلب ابوطالب بود، در ديگران وجودنداشت و البته تأثير مهر و محبت در حسن سرپرستي و                

بود كـه پـدر ابوطالـب اورا        كفالت ، بيشتراز تأثير مال و ثروت است و به خاطر همة اين ها               
به اضافه اينكه خود ابوطالـب هـم حتـي اگـر پـدرش او را             . براي سرپرستي محمد برگزيد   

موظف نمي ساخت ، به اندازه كافي برادرزادة خود را دوست داشت كه او را بـه سرپرسـتي                   
 .محمد وادار سازد و اين مهر با تكليف و امر پدر همراه گشت 



ك و ترديد نيست اين است كه ابوطالب شخصـيت پسـنديده و             از مسائلي كه هيچ جاي ش     
شخصيت ارزنده اي كه ما را ازانديشة خود آن پيرمرد پاك نهـاد، امـين و                . محبوبي داشت   

 ــ كه تمام آن چه را ازپاكي ، امانت و تجربه داشت در هرحال به مرحله عمل و                   ???آزموده
پس از ديگـري برپژوهشـگران تـاريخ        صفاتي كه يكي    .  ــ آگاه مي سازد    ?اجرادرمي آورد 

حيات اين مرد بزرگ روشن مي گردد، تا آن جا كه قريشي هاي زمـان جاهليـت نيـز آن را                     
كمترفقير و بينوايي به سروري رسيده ، ولـي ابوطالـب ايـن             «: درك كرده و درباره او گفتند     

 ازاسالم  در اين سخن اشاره آشكاري است بر نظر مردم مكه پيش          . »مقام را به دست آورد    
و ! مخصـوص ثروتمنـدان اسـت       »سـروري   «به شرايط سروري و بزرگي كه معتقد بودنـد          

همچنين اشاره روشني است برعظمت اخالق ابوطالب ، كه او را عليرغم فقـر و بـي چيـزي                
آماده ساخت كه بزرگ قوم گردد و رأي و نظر او، بر آراء ثروتمنـدان وخودخواهـان برتـري                   

 .يابد

* * * 

نيكو و پسنديده كه خانه عبدالمطلب بدان امتيازمي يافت ، همچنان برقرار مانـد              اين اخالق   
به طوري كه گويي وقتي خداوند پيامبر . و در درون محمد رسوخ كرد و در كرداراو جلوه نمود          

. خود را ازفرزندان عبدالمطلب برگزيد، اين عموي بزرگوار را هم براي تربيت اوانتخاب كرد             
 جهان هستي براي ابوطالب امكاناتي به وجود آورد كه او، از راز پسـر               و گويا نيروي شگرف   

و از ايـن جاسـت كـه او در يـك روز قحطـي و                . برادرش مطلبي را بداند كه ديگران ندانند      
خشكسالي ،با كودك خردسال بيرون مي رود و با نرمي و ماليمت از او مي خواهدكه به خانه                  

را اجابت مي كندو با انگشتان خود به سوي آسمان          كعبه تكيه دهد و او خواست عموي خود         
كه در آن وقت نه ابري داشت و نه نشانه اي از آن ، اشاره مـي كنـد كـه ناگهـان سـحاب                         
رحمت و ابر باران زا، به شتاب از اين طرف و آن طـرف ، در آسـمان پديـدار مـي شـوند و               

 تشنه راسـيراب مـي   قطرات درشت باران شروع به باريدن مي كند و سراسر وادي و فالت         
هنگامي كه از ابوطالب پرسيدند كـه ايـن         ... سازد و زمين ، زنده و سرسبز و خرم مي گردد          

 :كودك كيست ؟ گفت اين محمد پسر برادرمن است و در باره او گفته ام 

  )1(وابيض يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة لالرامل 



اين روايت به هر صورت ، اشاره به ميزان محبت و عالقة شديدي است كه ميـان كـودك و                  
ابوطالب پيوسته افتخارخدمت به اين كودك را داشت و هميشـه بـه او         . عموي او وجود دارد   

او مي خوابيـد    مهر مي ورزيد و مودت و عاطفه نشان مي داد و اغلب همراه او بود و در كنار                   
وهركجا مي رفت ، او نيز با وي بود و چه بسيار اتفاق مي افتاد كه با شورو شوق بـه كـودك            

من هروقت او را مـي      : خردسال نگاه مي كرد و اشك در چشمانش حلقه مي زد و مي گفت               
 . ــ پدر او ــ مي افتم ?بينم به ياد برادرم

 

پناه بي پدران و پاسدار بيـوه       . ر باران خواهند  سپيد رويي كه به احترام وي از اب       ) 1(? ????
 !زنان است 

* * * 

ابوطالب همراه يك كاروان ، براي تجارت آماده سفر به شام مي شود و هنگامي كـه عـزم                   
عموجان مرا كه پدر و مادرم «: سفر مي كند و به راه مي افتد محمد به اومي نگرد و مي گويد

ابوطالب متأثر مـي شـود و او را بـر مركـب             » اري ؟ را از دست داده ام ،به چه كسي مي سپ         
به خدا سوگند من او را به همراه خودمي بـرم ، او از مـن و                 « : خودسوار مي كند و مي گويد     

 .»من از او، هيچ وقت جدا نمي شويم 

وقتي به خواست ابوطالب ، محمد به همراه او به سفر رفت ، بيش از چهارده سال نداشت ،                   
گذشتند و در سرزمين شام در كنار باغ هـا و           » ديار ثمود « و  » وادي القري   « و  » مدين  « از  

خورشيد . بستان ها ايستادند، هردو باهم مكث كرده و طبيعت زنده و ساكت را تماشا كردند              
راديدند كه در دل آسمان شناور است و چهره آن زمين و اطراف آن راروشن مي سـازد، تـا                    

امتناهي ، قرارگيرد و لختي بايستد و سـپس بـه سـوي             در نقطه خاصي از فضاي عجيب و ن       
قسمت ديگري از جهان مجهول سرازير شود و هنگامي كه آخرين اشعه خود را افكند و در                 

سياهي همه جا را فرا گيردو تنها نـور         ... آن سوي زمين از نظرها پنهان گردد، شب فرا رسد         
 .ستارگان پرتوافكن باشد

ت درك مي كرد، در روح محمد نيزجلوه گر مي شـود و مـوج               اسراري را كه ابوطالب از طبيع     
مي زند، تا جزء ذات او مي گردد و او در ساية عموي مهربان ، پرورش مي يابد و بزرگ مي                     
شود و درواقع هرچه درطبيعت بود، از انگيزه هاي حزن و اندوه ، سرور و شـادي ، سـادگي                    



و در وي مفاهيم هستي و روح انساني را    وعمق ، همه و همه ، در دل محمد به هم مي آميزند              
 .مجسم و نمودار مي سازند

آري گويا نيروي هستي چنان خواسته بود كه در يگانگي طبيعت ،رفت وآمد اختران ، زيبايي                
آفرينش ، شورانگيزي هستي ، زيبايي ازلي وابدي ستارگان آسمان ، لطافت فضـا، حركـت                

 .وندزمين و غوغاي زندگي ،آن دو با هم بيدار ش

* * * 

 ــ كارواني از قريش را درصـومعه اي كـه در شـام              ? ــ جرجيس  ?»بحيرا« راهب معروف   
در .  ــ مهمان مـي كنـد      ? ــ در آن جز كسي كه وارث علم نصرانيت باشد نمي نشيند            ?بود

اين كاروان ابوطالب وبرادرزاده اش نيز بودند و راهـب در حـالي كـه خيـره بـر محمـدمي                     
: ني ابوطالب را درباره برادرزاده اش تقويت بخشيد و به او خبر داد كه نگريست ، عقيده باط

ابوطالب با نظري   . اين كودك خردسال در آينده نزديك ، درجهان مقام بزرگي خواهد يافت             
پر از مهر و شگفتي و با نگاه پدري كه بـر عزيزتـرين فرزنـدانش مـي نگـرد، بـر كـودك                        

ر ــ كه محمد را به عموي خودهمبسته مي ساخت          نگريست و در دل خود به علل نيكي و خي         
 .ــ پي برد و رمز پربركت شدن خانه خود رادريافت 

ناميده اند، ازشور وشـوق ، شـگفتي و         » امين  « ابوطالب كه از مردم مكه مي شنيد محمد را          
 .غبطه ، قلبش مي طپيد و اشك از چشمانش جاري مي شد

 ــ بعـد ازآن كـه خـود او تمـام            ? ازدواج كند  هنگامي كه خديجه از محمد خواست كه با او        
 ــ محمد جـز     ?درخواست هاي اشراف ثروتمند و پرجاه و جالل را در اين باره رد كرده بود              

عمويش ابوطالب ، كسي راسراغ نداشت كه در روح و بر زبان او اين پيونـد مقـدس را، بـا                    
 فردي بود كـه در اخـالق   اين بانوي بزرگوار، جاري و منعقد سازد، و چون ابوطالب نخستين   

محمد ويژگي و برتري را ديده بود، خواست او را بالفاصله پذيرفت و فهميد كـه محمـد در                   
 .اين مورد، جز با آن چه از اعماق دل اوبرمي خيزد و او را راضي مي سازد، سخن نمي گويد

 گـزارد،   بر محمد وحي رسيد، نخستين كسي كه با او نمـاز          » غار حرا «و پس از آن كه در       ... 
همسرش خديجه و علي بن ابيطالب بود واين دو، نخستين كساني بودند كه به پيامبر ايمان          

فرزندم از اين كـار چـه       : وقتي اين خبر به ابوطالب رسيد، به فرزند خود علي گفت            . آوردند



من به پيامبر خـدا ايمـان آورده ام و آن چـه را كـه او آورده ،                   ! پدر: نيتي داري ؟ علي گفت      
فرزندم او تو را جز     : وابوطالب گفت   . صديق مي كنم و با او نماز گزارده ام و پيرو او هستم              ت

 .به نيكي نمي خواند، حتماً با اوباش 

* * * 

و وقتي كه پيامبر به مسلمانان نخستين امر كرد كه براي نجات ازفشار و تضييقات قـريش                 
هاجران را به عهده گرفـت و از        مهاجرت كنند جعفربن ابيطالب رهبري م     » حبشه  «به سوي   

همه بيشتر پسرعموي خود را دوست داشت كه هردو در سايه پدر او ابوطالب ، بزرگ شـده      
و ابوطالب در تاريخ اسالم نخستين كسي بود كه در دوستي محمد و دعوت به ياري                . بودند

 .و كمترين آزار به محمد او رارنجيده خاطر مي ساخت . او شعر گفت 

 سوداگران قريش به او خبر دادند، اگر محمد از راه وروشي كـه پـيش گرفتـه                  در روزي كه  
چشمان ابوطالب پر از اشـك شـد،        ! دست نكشد، تصميم گرفته اند كه او و محمد رابكشند         

اما نه از ترس كشته شدن خود و فرزندان و برادرزاده اش ، بلكه از شگفتي نسبت به وضع                   
 . در مقابل او نشان داده اندوموقعيت محمد و واكنشي كه سوداگران

قريش وقتي توطئة نابودي محمد را طرح نمودند و خواستند او را بـه              : خالصة داستان آنكه    
قتل برسانند، به نزد ابوطالب آمده و از اوخواستند كه محمد را بـه آن هـا تسـليم كنـد و او                       

ـ                    . خودداري كـرد   ه هـاي   و محمدبـه راه و دعـوت خـود ادامـه داد و قـريش هـم بـه توطئ
: ابوطالب  :آن ها براي بار دوم و سوم به نزد ابوطالب آمده و به او گفتند              ... ناجوانمردانه خود 

تو از نظر سن و مقام ، پيش ما محتـرم هسـتي ، مـا از توخواسـتيم كـه از پسـر بـرادرت          
پشتيباني نكني و تو حرف ما را نپذيرفتي ،به خدا سوگند، ما ديگر نمي توانيم صـبر كنـيم و                    

نيم كه از پدران مابدگويي شود، عقايد ما احمقانه به حساب آيد و خدايان ما پر از نقـص                   ببي
مـامجبوريم بـا تـو و او        . و تو هم پسر برادرت را تحويل مـا نـدهي            ! و عيب معرفي گردند   

 .بجنگيم تا يكي از دو طرف از بين برود

اريخ هستي در برابر    موضوع به گوش محمد رسيد، سر به زير انداخت و سكوتي كردكه ت            ... 
آيا تـاريخ   . آن مبهوت و بي حركت ماند و نمي دانست كه پس از آن روش او چه خواهد بود                 

در همين راه به سير خودادامه خواهد داد، يا سرنوشت آن تغيير خواهد يافـت ؟ در سـخن                   



د اين مر. واحدي كه لب هاي اين مرد براي اداي آن باز شد، تكليف سير تاريخ تعيين گرديد
بزرگ در حالي كه سرشار از نيروي اراده ، نورتصميم و راستي دعوت بود و به آنچه كه خود                   
و زندگي خود را وقف آن نموده بود، صميمانه و از ته دل ايمان داشت ، اين سخن جـاودان                    

بـه  ! اي عمـو  «: راكه نشان دهنده حقيقت پيامبران و عظمت صاحبان رسالت هـا بودگفـت              
 خورشيد را در دست راست وماه را در كف چپ من بگذارند كـه از ايـن                  خداوند سوگند، اگر  

راه برگردم ، هرگز برنخواهم گشت تا خداوند آيين خود را پيروز گرداند و يا مـن در راه آن                    
و ابوطالب از شگفتي و مهر بي حد خود گريست و در آن هنگام فقط او شاهد                 » كشته شوم   

ريخ به دست برادرزاده اش ، به سوي آن سـوق داده      راه و روش جديدي بود كه به زودي تا        
 .خواهد شد

البته مهر و محبت عميقي را كه محمد در خانه عموي خويش ابوطالب احسـاس مـي كـرد،                   
همسر ابوطالب و   » فاطمه بنت اسد  «تنها از يك جانب نبود، بلكه همه اهل خانه بالخصوص           
اين بـانوي   .  و خير او را مي خواستند      مادر علي نيز به محمد مهر ورزيده و در دل خود نيكي           

بزرگوار و بافضيلت ، بنا به شهادت خود پيامبر، كه هميشه به اواحترام مي كـرد و بـزرگش                   
خطاب مي كرد،همانند مادري نسبت به فرزندش ، به او محبت مي            » مادر«مي داشت و او را      

بنت اسددلسـوز و    هيچكس پس از ابوطالب ، مانند فاطمه        «: نمود و محمدهميشه مي گفت      
 .»خيرخواه من نبود

و شايد همين احترامي كه محمد براي همسر عمويش ابوطالب قايل بود ــ تا آن جا كـه او                   
را به مثابه مادر مي دانست وفرق بزرگي كه بين فاطمه و بسياري از زنـان قريشـي آن روز                    

 » حمالة الحطب «ازقبيل 

)2( 

 ــ از جمله اموري بوده باشدكه در دل محمد گرد آمده و او را وادار ساخته بود ?وجود داشت
 . كه دختر عزيز ومحبوبش را همنام او كند

ابوطالب روزي به هيئتي كه از طرف قريش براي تحويل گرفتن محمد به نزد وي آمده بودند 
و را تحويل شمانمي دهيم و از ياري وي دست برنمي داريـم ، مگـر   به خدا سوگند ا«: گفت  

 .»آنكه تا آخرين نفركشته شويم 



ابوطالب در زندگي خود يك لحظه هم فراموش نكرد كـه زنـدگي محمـد درواقـع ادامـه و                    
 ـــ   ?استمرار عظمت اخالق انساني است كه او وبرادرش عبداهللا و پدرشـان عبـدالمطلب             

هنگامي كه مرگ او فـرا رسـيد، عـده زيـادي            .  ــ بدان ممتاز بودند    ?البته به مقدار كمتري   
من درباره محمد به شما توصيه مي كنم كه با او «: دورش جمع شده بودند و او به آنها گفت 

به نيكي رفتار كنيد، زيرا كه او امين قريش و راستگوي عرب و جـامع همـه صـفات نيكـي                     
بينم روزي را كه پابرهنگان و ژنـده پوشـان          من مي   .است كه من به شما سفارش مي كنم         

عرب ، بينوايان ،درماندگان و ستمديدگان همه و همه ، دعوت او را پذيرفتـه و گفتـارش را                   
تصديق نموده و امر وي را بزرگ شمرده اند و او همراه آنها در امواج مرگ فرو مي رود، ولي                    

بيچارگان پيروز و عزيز شده     بزرگان و سردمداران قريش همه زبون گشته وستم ديدگان و           
و آنهايي كه بيشتر به محمد فشار مي آوردند، بيشتر نيازمند او گشـته انـد و دورتـرين                   . اند

همـه يـارش باشـيد، او رادوسـت     ! اي مردم قريش  ! آنها به وي ، نزديكترين آنها شده اند       
ي گيـرد مگـر   به خدا سوگند هيچ كسي راه او را پيش نم. بداريد واز حزب او طرفداري كنيد   

و اگر مـن    . آنكه رستگار شود و هر احدي به فكر ودستور او عمل كند، سعادتمند خواهد شد              
محمد .عمري داشتم ومرگ من به تأخير مي افتاد، سختي ها و بالها را از او دور مي ساختم                   

راستگوي امين است ، دعوت و راه او را بپذيريد و براي يـاري ونصـرت وي جمـع شـويد؛                     
اوبراي شما تا روزگار باقي است ، مايه شرف و فخر           . را برانيد و از او دور سازيد      دشمن وي   

 .»جاودان خواهد بود

 

 م. لقبي است كه قرآن مجيد به همسر ابولهب داده است ). 2 (????

 

 

 سال سرپرستي از محمد و مهر و محبت بي شائبه و سپس مبارزه در راه هدف او سـرانجام                    42ابوطالب پس از    
 .ذشت درگ

وقتي ابوطالب درگذشت ، پيامبر احساس كرد كه بزرگترين پشتيباني را كه به صورت ظاهر بدان متكـي بـود و               
آزار قريش را از اودفع مي كرد، از دست داده است و اين احساس ، خود دليل روشني برهمبستگي عوامل نيكي                   

 .بين محمد و عمويش بود



از جان گذشته اي را ازدست داده كه آزار مردم نادان را دفع مي كرد و              با فقدان ابوطالب محمد دريافت كه ياور        
از طايفـه   «: پناهگاه استواري برضد قريش و استبدادگران متجاوز فرزندان قريش بود، تا آنجا كه روزي گفـت                 

ا اين اندوه عميق كه قلب محمد ر. »قريش تنها هنگامي بر من آزار و بدي رسيد كه عمويم ابوطالب درگذشت  
آكنده است ،چگونه مي توان توجيه كرد؟ در صورتي كه محمد بسيار بردبار، شكيباو خويشتن دار بـود و ايمـان                     

مقـام  ! داشت كه رسالت او، به هراندازه هم كه دشمن او زياد و دوست وي كم باشد و به هر مقـدار كـه اشـرار     
 .ومنزلت داشته باشند، سرانجام پيروز خواهد شد

 خود اين مصيبت و حادثه بزرگ نباشد كه بر محمد وارد شد، پس چيسـت ؟  ?و اندوه ، اگرآري ، علت اين غم      
 .فاجعة از دست دادن عزيزترين فردي كه از وي پشتيباني كرده و به وي مهر مي ورزيد

و اگر اين اشك روان و فراوان ، براي اين گواه نباشد كه محمد،همانند همة مردم ، احساس كرد كه چيـزي از                       
 و ذات خود را براي ابد از دست داده است ، پس براي چيست ؟جان 

 پيامبر و علي بن ابيطالب 

ــيم      ــه ســتاره آســمان نگــاه مــي كن ــان مــي نگريســتيم كــه گــويي ب ــي چن ــه عل ــامبر، ب ــان پي ــا در زم . م
???????????????????????????????????????????????????????????????????

  عمربن خطاب ????????????????????????????????????????????

در خانة بي همتاي ابوطالب روح واحدي ، با نهايت صدق و صفا ووحدت نظر كامل نسبت به جهـان هسـتي و                  
زندگي ، رشد و نمو مي كردو بر ريشه هاي عميق تر و شاخه هاي پربارتري در عالقه و پيوند پيامبرنسبت بـه                       

 ـــ پسـرعمويش ، علـي بـن          ?اه كه جوان برومندو رشيدي شـد       ــ كودكي كوچك ، تا آنگ      ?تربيت يافته خود  
 .ابيطالب ، تجلي مي نمود واستمرار مي يافت 

و اگر ما به ماهيت پيدايش معاني انسانيت در قلب و روح اعتقادداشته باشيم ، خواهيم ديد كه تولـد علـي بـين                        
زيراخصايص محـيط خانـه     . توار بوده است    ابيطالب اساساً برپايه ايمان به رسالت خيرخواهانه و دفاع از آن ، اس            

 .ابوطالب كه محمد در آن پرورش يافت ، به طورطبيعي ، در هنگام تولد به پسرعموي او، انتقال يافت 

خانه اي كه ديوارهـاي آن ،       . خلق و خوي علي با همان فضائل خانه پدرش ابوطالب ، عجين شد و رشد يافت                 
علي هنـوزبيش از چهارسـال      . المي از آنجا به مرحله وجود گام نهاد       نخستين سخنان محمد راشنيد و دعوت اس      

نداشت كه محمد او را به سينه خود چسبانيد وهمراه خود همه جا برد و برادرش ناميد؛ و علي در خطبه موسوم                      
 » قاصعة «به 

)3( 



شما موقعيت مرا نسبت به رسول خدا صلي اهللا عليه          «: پيمان خود با محمد اشاره كرده و مي گويد         به اين سابقه  
او مرا هنگامي كـه كـودك بـودم در بغـل مـي              . و سلم ، از نظرخويشاوندي نزديك و منزلت خاص ، مي دانيد           

هرگز دروغـي   . دم  نشانيد و به سينه مي چسبانيد و در كنارش مي خوابانيد كه بوي پاك بدنش را حس مي كر                  
هر روز . و من دنباله رو او بودم بدانسان كه نوزاد به دنبال مادر مي رود. از من نشنيد و اشتباهي در كردارم نديد

ايـن دوره ، نخسـتين مرحلـه اي         » .از اخالق خود درسي به من مي دادو مرا به پيروي از آن رهنمون مي شـد                
و چه بسـيار    . ه انساني ، آماده مي شود و شايستگي مي يابد         است كه كودك براي پذيرش بذرهاي اخالق فاضل       

او در دوري جستن از قريشي ها، كه هنوز درتـاريكي مطلـق             . زمانهايي كه در خلوت هاي محمد مونس او بود        
علـي  . رسوم و عادات كهنه ، جهالت و جمود فكري خود غرق بودند، از همان راهي رفت كه پيامبر مي رفـت                      

 محيط پاك و در كنار پسرعمويش ، به سر برد و زندگي كرد، درحـالي كـه در نـزد پيـامبر                       زمان مديدي دراين  
و بدون شك به اين نزديكي و برادري ، از يـاران و شـاگردان      .برگزيده و محبوب و در قلبش گرامي و عزيز بود         

 ! پيامبر، جزعلي كس ديگري دست نيافت 

 

علي عليه السالم است و نكات حسـاس        خطبه قاصعه از خطبه هاي معروف امام        ) 3 (????
 زيادي در آن وجود دارد و

. نهج البالغه رجوع كننـد    234مؤلف جمالتي كوتاه از آن نقل كرده ، طالبين تفصيل به خطبه             
 م 

نيايش و پرستش حـق را  . علي ديدگان خود را به راهي گشود كه پسرعمويش آن راه را باز ومشخص كرده بود            
درواقع مهـرو رابطـه علـي و        .  اوياد گرفت و از مهر و عاطفه و برادري او برخوردار گرديد            براي اولين بار از نماز    

 .محمد، همان مهر و رابطه محمد با ابوطالب بود

قلب علي براي نخستين بار، به عشق پسرعمويش به طپش درآمدو براي اولين بـار كـه سـخن گفـت ، كـالم                        
و مردانگي او هنگامي به مرحله كمال رسيد كه براي يـاري            . ده بود زيبايي را بر زبان راند كه محمد به او ياد دا          

پيامبر را يارانش دوسـت مـي داشـتند و دشـمنانش بـه ديـدة احتـرام مـي              . و كمك پيامبر رنج ديده ، شتافت        
 .نگريستند و به چشم دوستان و دشمنان ، علي پاره اي از وجود پيامبر بود

بتداي دعوت اسالمي ، به پيروي از عقـل و رهـايي از بـت پرسـتي ،                  هنگامي كه بعضي از بزرگان قريش ، از ا        
و وقتي كه بسياري از بردگان و بندگان ، زجركشيدگان و ستم ديدگان ، براي پيروزي عـدالتي                  ... اسالم آوردند 

ن را كه رسالت محمد خواستار آن بود و براي ابراز تنفر وانزجار شديد از ظلم و ستمي كه با تازيانة خود پشت آنا
مجروح ساخته بود، مسلمان شدند، و روزگاري كه ، گروهي ، پس از پيروزي پيامبر، براي پيروي از اوضـاع روز               



و تبعيت از پيروزمند ــ مانند اكثريت افراد بني اميه ـ اسالم را پذيرفتند، و هنگامي كه همـه اينهـا در شـرايط     
 ــ البتـه ازنظـر ارزش و مفهـوم انسـاني آن ، بـا                ?وموقعيت هايي اسالم آوردند كه سختي ها سپري شده بود         

 ــ علـي بـن      ?همديگر فرق دارند ولي از نظر تسليم در مقابل منطق و حقيقت روشن ، يكي به شمار مي آيند                  
زيرا او هم از نظر مكان تولدوهم از نظر پرورش ، از معدن رسالت بـود                ! ابيطالب از روز اول مسلمان به دنيا آمد       

 .سرشت وفطرت هم قسمتي از ذات آن به شمار مي رفت و از جهت خلق و 

البته شرايطي كه علي روح اسالم و حقيقت ايمان خود را در آن آشكار كرد، به هيچ وجـه بـا موقعيـت وزمـان                         
اسالم ديگران قابل مقايسه نيست و هيچ رابطه اي هم با سن و سال او نداشت ، زيرا اسالم علي عميـق تـر و                 

 كه علل و عوامل روز و اوضاع زمان درآن تأثيري گذاشته باشد، چون ايمان علي از روح او                   اصولي تر از آن بود    
 .برمي خاست ،چنان كه هر گوهر گرانبهايي از معدن خود برمي خيزد و آب ازسرچشمه اش جاري مي گردد

 !نخستين سجدة مسلمانان نخستين ، بر خدايان قريش بود

 .ودو نخستين سجدة علي ، بر خداي محمد ب

اين اسالم ، به راستي اسالم مردي است كه فرصت و امكان يافته كه برپايه دوستي و نيكي و در سايه پرورش 
پيامبر، رشد و تكامل يابد،تا بعد از پيامبر، پيشواي درستكاران و عدالت پـروران و ناخـداي كشـتي طوفـان زده                      

 .خلق گردد

 اين ، برادر من است 

 :پيامبر به علي فرمود

 !، شباهتي به عيسي بن مريم است در تو

اين . براي اينكه اين وقايع را با آمار و ارقام روشن سازيم ، بايد بعضي ازاحاديثي را كه مؤيد آن است نقل كنيم 
. احاديث ميزان برادري معنوي و توافق فكري كامل بين پيامبر و پسرعموي بزرگوارش را به مانشان مـي دهـد     

سازد كه علي تا چه اندازه وارث امتيازات پيامبر شده و چگونه همرنگ او گشته و                چنان كه به خوبي روشن مي       
 . عزيزو محبوب گرديده و در قلب و زبان او بزرگ و ارجمند بوده است ?در نزد او

پس از روشن شدن اينها، ممكن است كه به اين نتيجة روشن دست يابيم كه پيامبر مقدمات خالفت علي را در 
 ــĤماده مـي    ?نقالب اسالمي ــ كه به وسيله آن قدرت و نفوذ و انتشار اسالم بيشتر مي شد               ضمن چهارچوب ا  

 .نمود و راه را براي جانشيني وي هموار مي ساخت 



زمينه را براي خالفت علي مهيا مي كرد، زيرا پيامبر از حيث بلندي مقام اخالقي ، بزرگي هـدف و همـه           ! آري  
 .واهد آمد، شكل و نمونة كامل خود را فقط در علي ديده بودفضائلي كه به زودي تفصيل آنها خ

و » .نگاه كردن بـه صـورت علـي عبـادت اسـت             « : نقل كرده كه پيامبر فرمود    » ابن مسعود « از  » طبراني  « 
هركس كه به علي آزار رساند، مـرا آزرده    «: نقل مي كنند كه پيامبر گفت       »سعدبن ابي وقاص    «بعضي ديگر از    

 .»است 

ذوالحجة ، پس از برگشت از حجة الوداع ، در حالي           18پيامبر در   : در جلد دوم تاريخ خود مي گويد      » وبي  يعق«و  
قـرار داشـت ،فـرود آمـد و در          » جحفـه   «كه در نزديكي    » غدير خم   «بود، در مكاني به نام      »مدينه  «كه عازم   

 و سرورم ، علي موالي اوست هركه را كه من موال«: ضمن خطبه اي ، دست علي را گرفت و بلند كرد وگفت            
 » خدايادوست بدار هركه علي را دوست دارد و دشمن بدار هركه او را دشمن دارد. 

)4( 

ن علي شـتافت    پس از اين ماجرا به ديد     » عمربن خطاب   «آمده است كه    » فخر رازي   «و در تفسير بزرگ امام      
گوارا باد بر تو اي فرزند ابوطالب ، كه بعد از اين موالي من و مـوالي هـر مـرد وزن باايمـان                        «: و به او گفت     

 . »شدي 

)5( 

» امام احمـد بـن حنبـل        «و  » نسائي   « و» ترمذي  « اين حديث را بسياري از مورخان و دانشمندان ، از قبيل            
 چنانكه شانزده نفر ازاصحاب پيامبر نيز روايت نموده اند . نقل كرده اند

)6( 

ه و درقصـائدي  است ، آن را بـه نظـم آورد  » حسان بن ثابت انصاري     «و گروهي از شاعران ، كه نخستين آنها         
 . سروده اند

 

 .من كنت مواله ، فعلي مواله ، اللهم وال من وااله و عاد من عاداه ) 4 (???

  ????.هنيئاك يابن ابيطالب ، اصبحت موالي و مولي كل مؤمن و مؤمنة ) 5(

)6( 



 اين حديث مدارك فراواني از طريق عامه و خاصه دارد كه در الغدير آمده است 

. 

به پيامبر و سخني كه مي گويد گـوش         . بخواست  » خم  « در روز غدير پيامبرشان آنان را در        : حسان مي گويد  
خداي تو موالي ماو توئي پيامبر ما،       : موال وسرور شما كيست ؟ بدون هيچ گونه عنادي ، گفتند          : او گفت   . كن  

اي علـي كـه مـن تـو را بـه            برخيز  : آنگاه به علي گفت     .و ما در هيچ سفارش و دستوري نافرماني تو را نكنيم            
رهبري و راهنمايي مردم برگزيدم ، و درواقع هركس را كه من ولي و موال باشم ، علي موالو سرور اوسـت ، و                        

 )7(.شما نيز به راستي يار و ياور او باشيد

نيـز در   » كميـت اسـدي     «ز شاعراني است كه دربارة اين روزشعر سروده است و           يكي ديگر ا  » ابوتمام طائي   «
از روزهاي بـزرگ ، روزغـديرخم       : ، روز غديرخم را توصيف و تعريف كرده كه در آن مي گويد            »قصيدة عينية   «

را است كه اگر آن را مي پذيرفتند، در آن واليت آشكار گرديد،و من هيچ روزي را مثل اين روز، و هـيچ حقـي                         
 )8(.چنين پايمال نديدم 

پيـامبر خـدا بـه علـي بـن          «: ل خود چنين نقل مـي كنـد       ?در كتاب اال  » ابوسعيد خدري   «از  » ابن خالويه   «و  
ي كـه وارد بهشـت مـي        و اول كسـ   . دوستي تو ايمـان ودشـمني تـو نفـاق و دورويـي اسـت                : ابيطالب فرمود 

 .»شوددوستدار تو و نخستين كسي كه داخل دوزخ گردد دشمن توست 

راويان و محدثين در اين اختالفي نكرده اند كه بسيار ديده شد كه پيامبر در حاليكه به علي مي نگريست ، مي                      
تو «و » مريم است در تو شباهتي به عيسي بن «: و روزي پيامبر به علي گفت       . »اين ، برادر من است      «: گفت  

پيامبر در محفلـي از يـاران       «: آمده است كه او گفت      » ابوهريره  «و در حديثي از     . »را جز منافق ، دشمن ندارد     
اگر مي خواهيدعلم آدم و همت و عزم نوح و خوي ابراهيم و مناجات موسي و زهدعيسي و هدايت                   : خود فرمود 

آنگاه علي بن ابيطالب را ديدنـد       ! همه گردن كشيدند  ...  كنيد و علم محمد را ببينيد، به آن كس كه مي آيد نگاه           
 .»كه مي آيد

پيامبر فرمود،آيا كسي را به شما معرفي نكنم كه اگر راه «: چنين نقل شده » زيد بن ارقم « و با سند صحيح از 
الب است ، از خود را از او بپرسيد هالك نمي شويد؟ به راستي كه ولي شما خداوند و پيشواي شما علي بن ابيط                   

از علـي چـه     «: پيامبر به كساني كه در موردي از علي شكايت داشتند فرمـود           . »او پند بگيريد و تصديقش كنيد     
مي خواهيد؟ ازعلي چه مي خواهيد؟ از علي چه مي خواهيد؟ علي از من است و من از علـي و او پـس از مـن                           

 ».سرور هر باايماني است 

 



  بخم ، واسمع بالنبي مناديا يناديهم يوم الغدير نبيهم?)7(

 فمن موالكم ، و وليكم ؟ فقالوا، و لم يبدوا هناك التعاديا: و قال 

  الهك موالنا و انت نبينا،و مالك منا بالوصاية عاصيا??????????

 يا علي ، فانني رضيتك من بعدي اماماً و هاديا: قم : فقال له 

  ، مواليافمن كنت مواله ، فهذا وليه فكونوا له انصار صدق

  و يوم الدوح ، دوح غدير خم ابان له الوالية لواطيعا?)8(

 و لم ار مثل ذاك اليوم ، يوماً و لم ار مثله حقاً اضيعا

* * * 

فرستاد، عده اي از همراهان او خواستند كه سوار شترهاي بيت المال » يمن « پيامبر علي را در رأس هيئتي به 
پـس از آنكـه برگشـتند بـه رسـول خـدا        . علي با اين كار مخالفت كرد     . گيرندبشوند، تا شترهاي خود رابه كار ن      

مـا از   ! يـا رسـول اهللا      : به رسول خدا عرضه داشت و گفـت         » سعد بن مالك شهيد   «شكايت را   . شكايت كردند 
و همين طور كه از سختگيري هاي علي مي گفت ،پيامبر بر ران او زد و با ... علي سختگيري و خشونت ديديم 

درباره برادرت علي اينها را نگو، به خدا سـوگند          ! سخن كوتاه كن    !اي سعد بن مالك شهيد    «: ي بلند فرمود  صدا
 و روايت شـده كـه وقتـي قـريش بـا بحـران               ??????.»من مي دانم كه علي سرباز پاكبازي در راه خداست           

ين موقعيت ، نبايـد بـه داد        آيا در ا  : اقتصادي و قحطي روبروشد، پيامبر به دو عموي خود حمزه و عباس فرمود            
سپس به نزد ابوطالب رفته واز او خواستند كه فرزندان خود را به آنها بسپارد تا به وضع آنها                   ... ابوطالب برسيم ؟  

عبـاس طالـب را بـرد،     . ابوطالب گفت عقيل را براي من بگذاريد و بقيه را اگرمي خواهيد ببريـد             . رسيدگي كنند 
آنچه را كه خدا اراده و اختيارفرموده اسـت         : حمد، علي را برگزيد و به آنها گفت         حمزه ، جعفر را انتخاب كرد وم      

پس از اين ماجرا، يعني از شش سالگي ، علي در دامن پرمهر و عاطفه پيامبر جاي    :  مي گويند  ??!من برگزيدم   
مرگ عبـدالمطلب  گرفت و از تربيتش برخوردار گرديد و گويي اينها همه در قبال كاري بود كه ابوطالب پس از              

 .درباره محمد انجام داده و در دامن خود او را پرورش داده بود

* * * 

از چنين احاديثي به اثبات اين موضوع مي رسيم كه پيامبر يك نـوع بـرادري ويـژه بـا علـي بـن ابيطالـب ،                           ?
ه عظمت انسانيتي پيامبر افكار عمومي را متوج. احساس مي كرد و روح و جان علي نيز از اين برادري آكنده بود



مي كرد كه در شخصيت علي تجسم مي يافت و مي خواست نشان دهد كـه علـي شايسـته تـرين و بهتـرين                         
از روايت هاي   . فردي است كه مي تواند بعداز وي شرايط رسالت را به جاي آورد و اصول آن را به انجام رساند                   

كه علي قسمتي از ذات پيامبر اسـت و همـين           قطعي ، انوار تابناك ، نشان دهندة اين اراده جهان هستي است             
اراده ،امكانات و مناسباتي را آماده ساخته كه در آنها خصلت ها و فضائلي براي علي فراهم گردد كـه كسـي را                       

وايـن  . علي در كعبه اي به دنيا آمد كه بعدها قبله مسلمانان جهان گرديـد             . در آنها ياراي شراكت با وي نيست        
كه دعوت اسالمي در وجود محمد شكل يافته بود؛ اگرچه امكانات موجود، اجازة بروز آن درست به هنگامي بود   

علي نخستين كسـي بـود      . بود ???را نمي داد، و در آن هنگام ملجأ و پناهگاه محمد خانه پدر علي بن ابوطالب               
ن اسـالم ، هنـوز بـه        كه نماز پيامبر و همسر او خديجه ، را ديد اواولين فرد مسلماني است كه به هنگام پذيرفت                 

مرحله جواني نرسيده بود، و وقتي اعتراض كردند كه چرا بدون مشورت واجـازه پـدرش اسـالم آورده اسـت ؟                       
و من چه نيازي دارم كه براي عبـادت و بنـدگي            ! خدا وقتي مراآفريد، با ابوطالب مشورت نكرد      : بالفاصله گفت   

فقـط در خانـه محمـد بـود و تنهـا محمـد وهمسـرش و                 خدا با او به مشورت بپردازم ؟ و طي روزگاري اسالم            
و آن روزي كه پيامبر خويشان نزديك خود را براي          . غالمش زيدبن حارثه مسلمان بودند     ?پسرعموي او، علي و   

» ابولهـب   «صرف غذا به خانه اش دعوت نمود و خواست كه با آنها صحبت كرده و به اسالم دعوتشان كنـد،                     
ولي محمد بار ديگـر آنهـا را   . كرد و ديگران را نيز به ترك و رد محمد واداشت            عموي پيامبر، سخن او را قطع       

من در ميان عرب كسي رانمي شناسم كه باالتر و بهتر از آنچه             «: دعوت كرد و پس از صرف غذا به آنها گفت           
يـاري مـي    كدام يك از شما مرا در اين كـار كمـك و             . را كه من براي شما آورده ام ، براي قومش آورده باشد           

ولي در اين ميان فقط علي . همه از او روي برگردانيدند و مانند بار قبل ، خواستند ازمنزل او بيرون بروند      » كند؟
مـن يـار و يـاور توهسـتم و بـا      ! يا رسول اهللا :  ــ و گفت    ?بود كه بپا خاست ــ در حالي كه جوان نابالغي بود          

يدند، وعده اي قهقهه زنان نگاه خود را از ابوطالب به پسـر             بني هاشم خند  » !كسي كه با تو بجنگد، مي جنگم        
پرچم علي در هر جنـگ و پيكـار بـراي پيـامبر بـه               !خردسالش برگردانيدند، و سپس مسخره كنان بيرون رفتند       

فقط وقف پسرعمويش ، پيـامبر و       ... شجاعت و قهرماني او، به همراهي خون و زبان و قلب او           .اهتزاز درمي آمد  
رفت رسالت او بود و در خالل قهرماني ها و رزم هاي صميمانه خـود، بـر ضـد دشـمنان بـزرگ                       پيروزي و پيش  

كه در آن ياران پيامبر دچارترس گشته و دلهايشان متزلزل » خندق «در واقعه . محمد، آن را به خوبي نشان داد
مسـلمانان را بـه پيـروزي       شده بود، تنها علي بود كه چون كوه استوار در برابر بزرگان قريش ايستاد و توانست                 

بايد جهاد علي را، در روزي كه دژهـاي         . قطعي اميدوار سازد و سرانجام قريش و قهرمانهايش را شكست بدهد          
خيبري كه در آن رزمندگان و جنگجويان سرسختي مبـارزه          ... به دست او فتح شد، بسيار بزرگ شمرد       » خيبر« 

خالصـة  ... ودگي ، موجب ترس و لرز همگان گشـته بودنـد          مي كردند و در اثر تجربه هاي جنگي زياد وكارآزم         
داستان آن چنين است كه محاصره دژهاي خيبر از طرف مسلمانان به طول انجاميد زيرا جنگجويان خود آنهـا                   
هم در دفاع از قلعه ها تا پاي جان ايستاده بودند، چون عقيده داشتند كه شكست آنها در مقابل محمد،با نابودي       

آنها و بني اسرائيل ــ يهوديان ــ درجزيرة العرب و با برچيده شدن بساط رياست هـا و تجـارت                    فوري و كامل    
ولـي  ! پيامبر ابوبكر را براي فتح قلعه فرستاد و او قهرمانانه به نيت پيـروزي جنگيـد               . هاي آنان توأم خواهد بود    



ولـي بهـرة او نيـز در مقابـل قلعـة            آنگاه پيامبر عمربن خطاب را فرسـتاد        . نتوانست آن را فتح كند، و برگشت        
تا آنكه پيامبر، علي بـن ابيطالـب را خواسـت و بـه او               ! مستحكم وجنگجويان سرسخت آن ، همانند ابوبكر بود       

علي سرشار از سرور و شادي از دريافت فرمان جديد بـراي جانبـازي در               . دستور داد كه برود و قلعه را فتح كند        
مي جوشيد، روانه ميدان شد و وقتي به نزديكي قلعه رسـيد و قلعـه نشـينان                 راه عقيده و ايماني كه در خون او         

ديدند كه دشمن امروزي آنان علي بن ابيطالب است كه هرگز در جنگي شكست نخورده و هيچ رزمنده اي هم                  
يكي از مردان ضربتي زد كـه سـپر علـي از            . در مقابل او استقامت نياورده است ، همگي به سوي اوحمله بردند           

تش افتاد،ولي علي يكي از درهاي بزرگ قلعه را از جاي كند و به جاي سپر، دردسـت خـود گرفـت و آن را                         دس
قلعه با كشته شدن بسياري از جنگجويانش و به ويـژه           . را فتح كرد  !همچنان در دست داشت تا قلعة ناگشودني        

 !گفت انگيزي وجود دارددر اينجا نكته ش.كه سردار آنها بود، سقوط كرد» حارث بن ابي زينب «هالكت 

تاريخ قهرمانان جانبازي را مي شناسد كه در راه عقيده خودجنگيده اند، ولو اينكه صلح را بر جنگ ترجيح مي                    ?
و بـاز تـاريخ     ! دادند و ميل داشتند كه كارها به طور طبيعي جريان يابد تا آنها مجبور به شركت درجنگ نشـوند                  

ولـي ايـن گونـه جانبـازي هـا          ! ف عالي و آرماني بزرگ شهيد شده اند       رزمندگاني را شناخته كه در راه يك هد       
وشهادت ها در زمان وقوع خود، بدين سان كه مردم مرگ و رنج را درذهن خود مجسم مي كننـد، آرام نيسـت                      

راسـتي كـه كـار او    ...  اما علي بن ابيطالب     ??.بلكه شهادت در طوفاني ازحماسه و دالوري به وقوع مي پيوندد          
 ــ كه همان عقيده و ايمان محمدبن عبداهللا         ?گيز است به آن هنگام كه به خاطر عقيده و ايمان خود           شگفت ان 

 ــ در راه حق و شرف و برادري گام نهاد و در نبردي درگير شد كه هرگز تاريخ برتـر و نيرومنـدتر و                         ???است
. دت و يگانگي اين دو مرد بزرگ بود       اقدامي كه در عين حال ، دليل روشني بر وح         ... واالتر از آن را سراغ ندارد     

اين داستان هنگامي رخ داد كه بدرفتاري وخشونت قريش شدت يافت و قريشي ها كوشش مي كردند كـه بـا                     
محمد به خانه ابوبكر رفت و به او خبر داد كه تصميم بـه هجـرت                . كشتن پيامبر، اسالم را از ريشه نابود سازند       

 . زيرا كه قريش طي توطئه ناجوانمردانه اي مي خواهند به هرنحوي كه شده او را بكشند)1(گرفته است 

 

رفتن پيامبر به خانه ابوبكر از نظر تاريخي قابل ترديد اسـت و گروهـي معتقدنـد كـه                   ). 1(
  ?م .فته است پيامبردر راه به او برخورده و ابوبكر همراه پيامبر ر

وقتـي ايـن دو نفـر       .ابوبكر از او خواست كه در اين هجرت همراه او باشد و پيامبر نيز ايـن تقاضـا را پـذيرفت                      
خواستند مكه را ترك گويند، بدون كوچكترين شكي يقين داشتند كه قريش آنها را تعقيـب خواهنـد كـرد، لـذا                 

ه در اين هجـرت ،از بيراهـه برونـد و در سـاعتي              محمد باعظمتي كه در درك امور داشت ، چنان صالح ديد ك           
 .خارج شوند كه قريش انتظار آن را ندارند



درست در همان شبي كه محمد مي خواست از مكه بيرون برود،گروهي از مردان كارآزمودة قريش مأمور قتـل                   
 ولي محمد در اين     .آنهادستور داشتند براي ممانعت از فرار محمد، قبالً خانه را محاصره كنند           . آن حضرت شدند  

شب بحراني ، مخفيانه به پسرعمويش علي بن ابيطالب سپرده بود كه قباي سبزرنگ او را بپوشد و در بسـتر او                      
بخوابد و دستور داد كه بعد از وي در مكه بماند و امانات و ودايعي را كه مردم پيش او داشتند، به آنها بازگرداند                        

 .و به كارهاي او رسيدگي كند

او در برابـر هرگونـه      . ن محمد را با كمال ميل و افتخار، اجرا كـرد و از شـادي درخـود نمـي گنجيـد                    علي فرما 
 .فداكاري ديگري كه در راه پيامبرمي كرد، حال و وضعي چنين داشت 

مردان مسلح قريش خانه محمد را محاصره كردند و يقين داشتند كه ذرات هوا نيز قبـل از تمـاس بـا شمشـير                  
و سـپس از سـوراخي كـه بـه انـدرون خانـه              ! لقه محاصرة خانة ،محمد بيـرون نخواهـد رفـت           برهنه آنها از ح   

محمدبود، به رختخواب پيامبر مي نگريستند و در بستر مردي را مي ديدندكه دراز كشيده و اطمينان مي يافتند                   
 !كه محمد فرار نكرده است 

و در ايـن زمـان      . ردي در بستر آرميده اسـت       ثلث آخر شب فرا رسيده بود و اينها به چشم خود مي ديدند كه م              
«  و به سـوي غـار        ?محمد در خانه ابوبكرآماده مي شد تا با او از در كوچكي كه در پشت خانه بود، خارج شده                    

 ــ ولـي    ? ــ و تا دهانه آن پيش رفتند       ?و در همين غار بود كه مردان قريش به آنها رسيدند          . پيش بروند » ثور
 . بيابند، گويي كه فهم و ادراكشان از آنها سلب شده بود?يامبر راخدا نخواست كه آنها پ

گذشت و فداكاري علي در اين شب ، سبب بقاي حيات محمد گرديد و اين فـداكاري و از جـان گذشـتگي ، از                      
و خوابيـدن   . نمونه هاي همان روح مقاومت و استقامتي بود كه پسرعموي بزرگ او نيز بدان شناخته شده بـود                 

 !ستر پيامبر، براي جانبازي در راه دعوت اسالمي و به خاطر آمادگي بر جهاد و نبردي طوالني بودعلي در ب

اين اقدام علي . البته در اين فداكاري نكته اي هست كه حقيقت امام و طبيعت وخوي او را به ما نشان مي دهد          
قدام رشـدفكري او نمـودار      در اين ا  . ، چون جوشش آب ازچشمه و برآمدن لعل از كان بي هيچ كوششي است               

بود، فكري كه او را آماده براي درك حقيقت دعوتي نموده بود كه براي افرادي كه هم سـن و سـال او بودنـد،            
در اين امر بي رغبتي او به دنيا و زندگي مادي ــ اگرزندگي براي فضـائل                . فهم صحيح آن بسيار مشكل است       

و در اينجاسـت    . صدق و راستي و اخالص عجيب او هويداسـت          در اين عمل    .  ــ نمودار است     ?اخالقي نباشد 
كه برابردانستن خود با همه رزمندگان راه حق ، كامالً آشكار مي گردد ونشان مي دهد كه او حاضر شـد جـان                       
خود را فدا كند و با نجات صاحب هجرت ، كه منجر به پيروزي رسالت اسالمي مي شد، ستمديدگان وبينوايان                    

و در اينجا بود كه بر همگان آشكار شدكه علي با مشكالت به مثابه اموري ناچيز مواجـه                  . كندرا كمك و ياري     
مي شود و در همين عمل بود كه مردانگي ، وفا، پاكي ، شجاعت و همة صفات وبرتـري هـاي قهرمانانـه كـه                         



 شـهادت و جانبـازي      و بلكه نمونه اي بود عملـي ، از        . علي آئينه تمام نماي آنهاست ، كامالً به چشم مي خورد          
  .?...آيندة اودر اين راه بزرگ 

و همچنين همكاري صـميمانه آنهـا در        . پيوند ناگسستني برادري و دوستي بين محمد و علي ادامه پيدامي كند           
راه پيروزي رسالت ، استمرار مي يابد و اين همكاري و همفكري كه در اعماق دل آنها ريشه دوانيده ، روزگاري 

يافته كه محمد ابوطالب راشناخت و علي محمد را و روزي تحقق يافت كه هرسـه در خانـه اي                    پيوند و وحدت    
و در واقع خصائص منـزل ابوطالـب جـز ايـن نبـود كـه                . به هم پيوستند كه زيربناي آن بر شهامت استوار بود         

 نزد ابوطالب   آنچنان فهم و ادراكي كه    . محرك آمادگي ابوطالب و فرزند اوعلي ، براي فهم عظمت محمد باشد           
مهر و عطوفت و فداكاري و در نزد علي ، فكري خالق ،ادراك و احساسي عميق و پرارج ، فداكاري و از جـان                        

 ! بار آورد كه به كار معجزه ها شباهت بيشتري دارد? را?گذشتگي اعجازآميزي 

اين دوست داشتن را كـه      پيامبر نيز اين حقيقت را درك مي كند و علي را با جان و دل دوست دارد، و علي نيز                     
و سپس پيامبر به اين اكتفا نمي كند بلكه در هر موقعيت            ! ناشي از عالقه وي به خودرسالت است ، دوست دارد         

و مناسبت و فرصتي او را به مردم مي شناساند، تامقدمات خالفت و جانشـيني پـس از خـود را بـراي او آمـاده                          
 ! سازد

)9( 

به طوري كه خود مردم ارزش علي را به نحوي درك كنند كه او را استمرار راه پيامبر بدانند، تا او را بـا كمـال                          
البته نه براي آنكه او فرزندي از خانواده هاشمي وپسرعموي پيامبر اسـت ،              . ميل و اراده و اطمينان ،اختيار كنند      

به كلي از اين قبيل تعصب ها به دوربود و حتي به شدت با اين گونه افكار جنگيد و تمـام اصـول و                        زيرا پيامبر   
 چه ، مي دانيم كه از جمله كارهاي پيامبر اين بود كه اكثريت ?????.مفاهيم آن را از هم پاشيد و درهم كوبيد

 دنيوي دور كرد بني هاشم را، كه از خاندان او بودند، از حكومت و فرمانداري وبهره هاي 

)10( 

 . آن هم پس از آنكه خود را نيز از همه اين لذات دنيوي محروم ساخته بود

 

)9( 

علت اينكه پيامبر علي را دوست داشت ، چنانكه خود مؤلف مي نويسد، اين بود كه او ازروز . 
 جانفشاني ها ?????????????????? رسالت پيامبر ايمان آورد و در اين راه نخستين به



و عالوه بر آن ، معرفي علي به عنوان جانشين ، براي آن بود كه خدا نيز علي را دوست                    . كرد
داشت و پيامبر هر كاري را كه مي كرد به اذن خداوند بود و هرگز نبايد تصور كرد كـه ايـن                      

 نظر و رأي خود رسول خدا بود، زيرا چنانكه مؤلف اشاره مـي كنـد،      انتخاب براي جانشيني ،   
پيامبر با اين قبيل كارها، با مقدم داشتن قوم و خويش در امر حكومـت ، چنانكـه در زمـان                     

 ...جاهليت قديم و جاهليت جديد، مرسوم است ، با تمام قوا جنگيد

ما ينطـق   «  نمي گويد و     و قرآن مي فرمايد كه پيامبر هيچ وقت از روي هوي و هوس سخن             
 .م ... و مسلماً انتخاب علي نيز يك دستور الهي بود» عن الهوي ، ان هو االّ وحي يوحي 

)10( 

پيامبر استفاده از زكوة را كه عايدي عمده بيت المال بود، بر بني هاشم تحريم كرد و حتي                  . 
 گونه احتمال سـوئي     آنان را براي جمع و اخذ ماليات هاي اسالمي اعزام نمي داشت تا هيچ             

دربين نباشد و همه بدانند كه در نظام جديد عمالً نورچشمي ها، بر افـراد شايسـته تقـدم                   
 .م ...ندارند

 اوصاف ظاهري امام 

 ??? ــ ازجمله صاحب كتاب ذخـائرالعقبي      ?كساني كه اوصاف امام علي بن ابيطالب را نقل و تعريف كرده اند            
.  كاملي بود، قامتي معتدل و متناسب داشت كه كمي كوتاه به نظر مي رسيد              علي در زماني كه مرد    : ــ گفته اند  

زيباصـورت ،   . ريش سفيد وبلندي داشـت و چشـماني درشـت و سـياه              . رنگ چهره اش سخت گندم گون بود      
شانه هاي پهني داشت كه استخوانهايش به ! گشاده روي ، كثيرالتبسم بود، با گردني دراز، مانند ابريق نقره فام             

بـا  . ستخوانهاي شير شباهت داشت ؛ و داراي ساعد و بازوي چنان درهم فرورفته كه از يكـديگر پيـد انبودنـد                     ا
! عضله ساق پا كلفت و منتهاي آن باريك بود! پنجه هايي پهن و درشت و شكمي كه كمي چاق به نظرمي آمد

بود، آن چنان كه گويي پيامبر راه مي رود در راه رفتن شبيه پيامبر . عضله بازوان نيز ستبر بود با انتهايي باريك 
 .و هنگامي كه به ميدان رو مي كرد با حالت دو، و با شتاب مي رفت و به هيچ چيزي اعتنا و توجه نمي كرد

و بسـيار ديـده شـد كـه سـوار           . از نظر نيروي بدني و قواي جسمي طوري بود كه باعث شگفتي همگـان بـود               
. واري ، همانند كودك تازه مولود با دست بلند كرده و به زمين مي كوبيدقهرماني را بدون كوچكترين رنج و دش

بدانسـان كـه ديگـر قـدرت        ! و بسا هنگامي كه بازوي دالوري را مي گرفت و گويي كه جانش را گرفته است                 
 ــ به هراندازه كـه نيرومنـد و درجنگـاوري شـهره             ?ومعروف است كه با هيچ قهرماني     . نفس كشيدن نداشت    

ـ ?بود گاهي دري بزرگ را برمي داشت كـه قهرمانـان از           .  به مبارزه برنخاست ، مگر آنكه او را از پاي درآورد            ـ



كندن و حركت دادن آن عاجز و ناتوان بودند، و آن را با يك دست مي گرفت و مانند سپري عـادي ، سـپرش                         
 از مردان به طـور دسـته        و سنگ بزرگ و سنگيني را با يك دست بلند مي كرد كه هرگز گروهي              . قرار مي داد  

و هنگامي كه در ميدان نبرد صيحه و بانگ برمي آورد، دل هاي مـردان      . جمعي هم قادر به برداشتن آن نبودند      
از نظر ساختمان و تركيب بدني و جسماني ، طوري در مقابل           . شجاع و گروه هاي دالور يكباره فرو مي ريخت          

شـت لبـاس زمسـتاني را در تابسـتان بپوشـد يـا جامـه اي        گرمي و سردي هواسخت و محكم بود كه باكي ندا    
 !...  در زمستان به بركند? را?تابستاني 

)11( 

 

)11( 

اين بود اجمالي از اوصاف امام كه مؤلف نقل كرده است ، براي مزيد اطالع در اين باره بـه              . 
 باب اول و علل الشـرايع طبـع جديـد، جلـد اول              39بحاراالنوار طبع جديد، جلد     : تابهاي  ك

 بـه بعـد، مراجعـه       287 صـفحه    2 و مناقب ابن شهرآشوب طبع جديد، جلـد          153صفحه  
توضيحاً بايد يادآور شد كه خلقت امام علي نيز مانند همه امامان ديگـر كـامالً طبيعـي          .شود

بنـابراين  . ينش ظاهري نيز انسان كاملي به شـمار مـي رفـت             وعادي بود، يعني از نظر آفر     
! كساني كه بانقل اسرائيليات و احاديث جعلي و قالبي ، امام را موجـود عجيـب الخلقـه اي                    

جلوه مي دهند، بسي گناهكارند و نفهميده كاريكاتور مسخره اي از امام مي كشند كه فقـط                 
در تبريز از واعظي كـه      .تعريف امام معصوم    به درد روزنامه هاي فكاهي مي خورد نه به درد           

امام علي چنين و چنان بود و       « : شنيدم كه در باالي منبر مي گفت        ! اظهار فضل هم مي كند    
قسمت : كه وقتي از امام علت شكم گندگي را پرسيدند فرمود         ! شكم بسيار گنده اي داشت      

حرف دروغ است و بر امـام       بدون ترديد اين    » !!باالي آن علم و طبقه پائين آن طعام است          
و ثانيـاً  ! اوالً بر اين آنكه علم چيزي نيست كه آن را در شكم انساني جـاي دهنـد    : بسته اند 

علي كه شكم سير از نان جوين را به عمر خود نديد، معقول نيست كه شكم بـاد كـرده اي                     
 و باطـل    داشته باشد، و نوعاً كساني شكم گنده دارند كه پرخورو مفتخور، و موجودي عاطل             

تازه اگر شكم گندگي دليل كثرت علـم باشـد،          .... بدانسان كه مي دانيد و ديده ايد      !... باشند
 شـكم گنـده را، از دانشـمندان بنـام           ?بايد تمام مفتخوران جامعه و همه اشراف و اوباش          

چقدر خوبست كه در نقل اقوال و اخبار دقت بيشتري كنيم و هر چيزي را كه در هـر                   ! شمرد
يديم ، به عنوان يك موضوع جالب به خورد مردم ندهيم كه عصر فضا را سخن حق                 كتابي د 



و گذشته است زماني كه شكم گندگي را دليل بزرگي و عـزت انسـاني مـي                 ... خوشتراست  
 .م !...دانستند

 

 اخالق بزرگ 

 بسيار دشوار    جدا از هم بيان شود،     ? به ويژه اگر بزرگ مردي باشد ــ       ??اين كه خصال و اخالق يك انسان ــ       
چه آنها طوري به هم پيوسته و درهم مؤثر و تكميل كنندة يكديگرنـد كـه ممكـن اسـت يكـي سـبب                        . است  

روي ايـن اصـل ، بحـث و         . ديگري و ديگري نتيجه آن باشد و يا در انگيزه و نتيجه ، مرادف همـديگر باشـند                 
را تشكيل مي دهـد ودر سـاية        بررسي من يك تقسيم بندي نظري است ، كه در تطبيق خارجي نماي واحدي               

همين تقسيم نظري است كه من مي توانم به استنتاج منطقي برسم و البته ذكر همة ايـن مـوارد بـه اختصـار                        
خواهد بود و هدف نهايي ما آن است كه شخصيت امام علي را از تمامي جنبه ها بشناسـيم ، تـااين شـناخت و                         

 .كه بحث آينده بر آن استوار گرددآشنايي با خصلت ها و اخالق امام ، محوري باشد 

* * * 

 عبادت 

 :نخست از عبادت و پرستش امام ، و مفهوم آن سخن مي گوييم 

علي بن ابيطالب به پرهيزكاري و تقوي مشهور است كه همين ،انگيزة بسياري از كارهـاي او دربـاره شـخص                     
از قماش پرستش و عبادت پارسايان      خود و نزديكان و مردم است و به عقيده من پارسايي و تقواي علي چيزي                

 .ديگر نيست كه ناشي از شرايط اوضاع يا هواي نفساني باشد

گاهي واكنشي از ضعف نفـس و تـرس         ! در آن وقتي كه مي بيني عبادت و پرستش در نزد بسياري ازپارسايان              
هوسي اسـت مـوروثي و   بوده و گاهي براي فراراز روبروشدن بازندگي و زندگان است و يا در بسياري از اوقات ،               

تقليدي و احياناً موهوم كه منشأ آن تقديس مردم و اجتماع از هر چيزي است كه از گذشتگان به يادگار مانـده                      
در آن وقت مي بيني كه عبادت در نزد علي تالشي روزافزون براي پيوند همة حلقه هاي عـالم هسـتي                     ! است  

و مفهومي اسـت از مفـاهيم جهـاددر راه          . ه هم بپيوندد  است ، به طوري كه مي خواهدحتي زمين و آسمان را ب           
اين عبادت در هر صورت نشانه اي از روح سركشي و عصـيان بـر ضـد                 ... پيوند زندگي با هرگونه خير و نيكي        

فساد و تباهي است كه علي مي خواهد همه جانبه با آن بجنگد و از يك سو قيامي اسـت بـر ضـدنفاق و روح                          



ر منافع گروهي خاص ؛ و از سوي ديگر، بر ضد خواري و فقـر و بيچـارگي و ضـعف و                      استثمار و كشتار به خاط    
 .همه صفات پستي كه عصر مضطرب و پريشان او با آن متمايز بود

آيـا تقـواي او از     . اين عبادت نمودار بزرگي از روح شهادت در راه چيزي است كه علي آن را عـدالت مـي دانـد                    
نشانة ايمان آن است كه راستي را اگر چـه          « :  آن چنين سخن مي گويد     مقتضيات اين ايمان نيست كه خود از      

؟ و آيا او خـود شـهيد ايـن راسـتي و درسـتي               » به ضرر تو باشد، بر دروغ اگرچه به سود تو باشد ترجيح دهي              
 !...نگرديد؟ در صورتي كه منافع زمانش در نادرستي و دروغ بود

 . زنده و جاويد ساخته است ? خود را براي ابد? راه ?شهيد.  بردمعيار زندگي را مي توان براي شهيدان به كار

* * * 

با تأمل در عبادت امام ، درمي يابيم كه علي در عبادت و تقواي خود نيز مانند سياست و حكـومتش ، اسـلوبي                        
عبادت علي آنچنان است كه گويي شاعري مجذوب درمقابل وجود مطلق با دلي             . خاص و روشي جديد داشت      

و توجهي تام مي ايستد و هنگامي كه زيبايي اين هستي براي او كشف و روشن مي شود، اين آيه زيبـا را                       پاك  
 گروهي خدا ?«: ازخود مي خواند كه در آن دستور كاملي براي پارسايي آزادگان و عبادت بزرگان ، نهفته است       

دا او را مي پرستند و اين عبـادت         گروهي از ترس خ   . را به اميدي پرستش كردند و اين عبادت سوداگران است           
 .» ! بندگان است و گروهي ديگر براي سپاس و شكر خدا را پرستش كردند و اين عبادت آزادگان است 

 چنانكه عبادت بسـياري  ?? ــ?پس عبادت امام ، كاري منفي از قماش عبادت فردي ترسو و يا سوداگر نيست     
ي است كه خود و جهان هسـتي را مـي نگـرد وبرپايـة خـرد                 از مردم چنين استزز بلكه عمل مثبت انسان بزرگ        

 !مردي پرتجربه و عقل فيلسوف و قلب شاعر، استواراست 

با همين مفهوم درباره عبادت و تقوي بود كه علي مردم را دعوت مي كرد تـا در راه صـالح همـة انسـان هـا                           
علـي مـردم را بـه       ... هاي جهان ديگـر   سوداگرانه در نعمت    ?پرهيزكاري كنند، يا در راه كاربزرگتري از اميدي         

تقوي و پرهيزكاري مي خواند تا شايد از اين راه به عدالت بپردازند و حق مظلوم را از ظالم بستانند و مي گفت                       
و از نظر امام ، تقوي سـودي نـدارد مگـر            . » و عدالت بر دوست و دشمن       ... برشما باد تقوي و پرهيزكاري      «: 

ق را پيش از آنكه به چشم ببيني ، بپذيري ، و بر آن كس كه دشمن داري ، ستم روا  دارد كه ح? وا?آنكه تو را
نداري و در راه آن كس كه دوست داري ، به گناه آلوده نشوي ، و بر كسي نيرنگ و حيله نورزي و از آنكه بـر                           

 !تو بدي كرده ، درگذري 

 زهـد



ن طورمي نگرد كه علـي بـن ابيطالـب مـي            هركس كه معني عبادت را اين چنين درك كند، او به زندگي هما            
بلكه زندگي را به خاطرهـدف هـاي        . او ديگر به هواي متاع دنيوي و لذت زودگذر، زندگي نمي كند           ! نگريست  

 .بزرگي مي خواهد كه با خواست هاي بزرگ درون اوهم آهنگ باشند

صـادق بـود، چنانكـه در همـه         اودر زهد خود    . به همين دليل ، علي در دنيا زهد ورزيد و بر خود سخت گرفت               
در لذت دنيا زهد ورزيد، چنانكه بر عوامل دولت و  . كارها و در هرچه از قلب وزبان او برمي آمد، صداقت داشت             

به همين  . حكومت و هرآنچه مورد نظر ديگران است و آن راهدف زندگي و وجود خود مي دانند، بي رغبت بود                  
 بـه آن روي     ?? نه سـلطنت ـــ     ? مي برد، خانه اي كه خالفت ــ       جهت بافرزندان خود در خانه كوچكي به سر       

و از همين جا بود كه او نان جوي رامي خورد كه همسرش بـه دسـت خـود آن را آسـياب كـرده بـود، و                            . آورد
درهمين هنگام فرمانداران او از خوشي هاي شام ، نيكي هاي مصر ونعمت هاي عراق و حجاز، بهره منـد مـي                   

ر مي شد كه خود او به جاي همسرش كار آسياكردن جو را به عهده مي گرفت ، درحالي كه                    و تازه بسيا  . گشتند
و از نان خشكي مي خورد كه آن را به زانو مي شكست ، و اگر هوا بـه           . او، اميرالمؤمنين ، و رئيس حكومت بود      
باس نازك تابسـتاني     از او دور كند نداشت ، بلكه به همان ل          ? را ? سرما ?شدت سرد مي شد،او پوشاكي كه آزار      

 .اكتفا مي كرد واين عاليترين مرتبه پاكي و صفاي روح است 

بـر  .  به مالقـات علـي رفـتم    ?»خورنق « در فصل زمستان ، در    : هارون بن عنتره از پدر خود روايت كرده كه          
 دربيت المال يا اميرالمؤمنين ، خداوند: گفتم . دوش خود قطيفه كهنه اي داشت كه از سرما او را حفظ نمي كرد

به خدا من از مال شما چيزي نمي        : براي تو و اهل بيت تو سهمي قرار داده و تو با خود چنين مي كني ؟ فرمود                 
و از علي شنيده شد كه درباالي منبر مي گفت          . گيرم ، و اين هم قطيفه اي است كه از مدينه با خود آورده ام                

مردي از آن ميان    . يراهن را داشتم ، آن را نمي فروختم         چه كسي شمشيرم را مي خرد؟ من اگر بهاي يك پ          «: 
چـه كسـي    « : و علي به بـازار رفـت ومـي گفـت            ! پول يك پيراهن را به تو تقديم مي كنم          : برخاست وگفت   

علي آن را   .  و سپس آن را آورد و به علي داد         ?»من دارم   «  مردي گفت    ?»پيراهني به قيمت سه درهم دارد؟       
 !» س و حمد بر خداوند است كه اين پوشاك از اوست سپا« :پوشيد و گفت 

علي بـه آن نگـاه كـرد و آن را           . مي گفتند » پالوده  « مردي براي علي خوردني گوارا و شيريني آورد كه آن را            
به خدا كه تو بوي خوش ، رنگ خوب ، طعم پاكي داري ولي من دوست ندارم نفسـم را بـه                      « : نخورد و گفت    

 !»  آن عادت ندارد چيزي عادت دهم كه به

علي در همان خانه ، همچنان با قناعت مي زيست كه ابن ملجم به او خيانت كرد و مسلماً هيچ يـك از افـراد                         
ملت او، در زندگي بي بهره تراز خود علي نبود، و علي با همان سهم و نصيب بود تا درگذشت ، درحالي كـه او                         

ي علي به دنيادر حقيقت مفهومي از مفاهيم شجاعت و قهرماني           و به نظر من اين بي رغبت      . خليفة مسلمانان بود  
ولي آياشجاعت و مردانگي علي     . او بود، با اينكه بعضي چنين خيال مي كنند كه اين دو از همديگر جدا هستند               



در حقيقت خود، نموداري از شهامت و اخالق او نيست ؟ آيا اين نشان دهنده حقيقت جهاد او در راه طرز فكري 
وانساني نيست كه او را وادار مي سازد كه در راه پيروزي ستمديدگان وبيچارگان و رهايي آنان از چنگـال                    عالي  

 ...خونخواران ، اقدام كند؟

آيا راستي علي مي پذيرد در سرزميني كه بينوايان و درماندگان آن بسيارند، او از خوشي هاي زنـدگي اسـتفاده                     
 كند؟

. اهل بيت او گرسنگي غلبه كردو آنها چيزي در منـزل نيافتنـد كـه بخورنـد    در روايت آمده كه روزي بر علي و  
بـه همـين منظـور، كارسـيراب نمـودن          . علي از منزل بيرون آمد تاكاري بكند و طعام و نـاني بـه دسـت آورد                

در . يك شب كار كرد و سهم جو را دريافـت نمـود  . نخلستاني را به عهده گرفت تا درقبال آن مقداري جوبگيرد       
در همـان هنگـام ، مـرد        . درست كردند  ?»حريرة  « از قسمت اول غذايي به نام       .  آن را سه قسمت كردند     منزل

سپس يك قسمت ديگر آن را، ماننـد قسـمت نخسـتين آمـاده     .فقيري آمد و طعامي خواست ، آن را به او دادند          
كـه اسـيري از مشـركان       آن وقت قسمت سوم را آماده كردنـد،         . كردند،بينواي ديگري آمد، آن را نيز بخشيدند      

 .سررسيد و غذايي طلبيد، آن را هم به اودادند و خودشان آن روز را بدون غذا، گرسنه به سر بردند

 كه علي را ??ــ? نقل كردند، او كه يكي از خلفاء بني اميه بود ?»عمربن عبدالعزيز «اين روش پسنديده را به 
 در مقابل عظمت ايـن      ?? در منابر بر او ناسزا مي گفتند ــ        دوست نداشتند و بر او نسبت هاي ناروا مي دادند و          

 .پارساترين مردم دنيا، علي بن ابيطالب است : كار گفت 

مشهور است كه علي براي خود و خانواده اش آجري بر آجر ننهادو خشتي باالي خشتي نگذاشت و نئـي را بـر                       
 در كوفه براي او آماده بود،امتنـاع ورزيـد، تـا             كه ?»كاخ سفيد   «او ازسكونت در قصر ابيض يا       . نئي پيوند نكرد  

و از گفتـه    . خانة او از خانة فقرا و بيچارگان بسياري كه دردخمه هاي كوچك خود به سر مي بردند، برتر نباشد                  
آيا من به همين قـانع باشـم كـه بـه مـن              «: هاي علي ، سخني است كه نشانه اي از شيوة او در زندگي است               

 » ند و من درسختي هاي روزگار با آنها شريك نباشم ؟ پيشواي مسلمانان بگوي

 روايت كرده كه علي با فاطمه ، دختر پيامبر ازدواج كرد،در حالي كه زيرانداز و رختخواب آنها فقط ?»ابن اثير «
و . پوست يك گوسفند بود كه شبها بر آن مي خوابيدند و روزها در آن به شتر آب كش خود علوفـه مـي دادنـد             

ه به خالفت رسيد، مالي از اصفهان براي اوآوردند كه آن را به هفت قسـمت تقسـيم كـرد، و در آن                       هنگامي ك 
 !ميان يك گرده نان نيز پيدا كرد كه آن را هم به هفت تقسيم نمود

 .» بهترين پارسايي ، پنهان داشتن آن است « : علي هميشه مي گفت 

   



 جوانمردي 

 معاني آن و با هرچه اين صفت مي تواند در خود جمع كند، مجسم مي                علي بن ابيطالب مردانگي را در بهترين      
خويشتن داري وبزرگ منشي كه دو اصل از اصول حقيقـت جـوانمردي و مردانگـي اسـت ، هـردو از                      . ساخت  

خصلت هاي امام بود و به همين سبب ، دوست نداشت به كسي آزار برساند ولو اينكه او را اذيت كرده باشـد و                        
روح خويشتن داري و    . ر ستم و تجاوز پيشي جويد، اگرچه مطمئن باشد كه او قصدكشتنش را دارد             يا به كسي د   

بزرگ منشي او را به اين مقام بلند رسانيد كه از ناسزاگويي به بني اميه ، در روزي كه از هرسوي بـه اودشـنام                         
بگويد، از سلك اخالق بزرگ خارج مي دادند، خودداري كند، زيرا اگر دشمنان خود را به خاطرناسزاگويي ، ناسزا 

 .شده است ،بلكه او ياران خود را هم از ناسزاگويي به بني اميه منع نمود

او هنگامي كه در جنگ صفين از ياران خود شنيد كه به مردم شام دشنام مي دهند كه چرا راه مكر و خيانت و                        
اگو باشيد، ولي اگر شمااعمال آنان را شرح        من دوست ندارم كه شما ناسز     « : حيله را پيش گرفتند، به آنها گفت        

: به جاي ناسزاگويي و فحاشي بگوييد. دهيد و حال آنها را بازگو كنيد شايسته تر است وحقيقت را بيان مي كنيد
خداوندا،خون ها و خون آنان را حفظ كن ، ميان ما و آنان را اصالح بده ، آنان را ازگمراهي و ضاللت برهـان ،                         

 .» ا نشناخته ، بشناسد وآن كس كه به ظلم و تجاوز پناه برده و آلوده گشته است ، بازگردد تا كسي كه حق ر

   

 گذشت 

مروت و گذشت امام نادرتر از آن است كه در تاريخ نظيري داشته باشد و رويدادهايي كه در زنـدگي او در ايـن                        
امـام بـه    : رويـداد را نقـل مـي كنـيم           زمينه نقل شده بيشتر از آن است كه به حساب آيد و ما براي نمونه چند               

سربازان خود فرمان داد كه مبادا در حال خشم و ناراحتي ،دشمني را كه فرار مـي كنـد، بـه قتـل برسـانند يـا                           
او همچنين نهي كردكه پوشاك كسي را       . دشمني را كه زخمي است به حال خود بگذارند و به او كمك ننمايند             

امام بر دشمنان كشته شده خود در جنگ جمل نماز گزارد و براي آنها طلب .. .بردارند يا مالي را به ناحق بگيرند
 .مغفرت كرد

او هنگامي كه به سخت ترين دشمنانش كه عبداهللا بن زبير،مروان بن حكم و سعيدبن عاص بود، دست يافت ،   
او . ماري مـي كردنـد    آنها را مورد عفوقرار داد و بر آنها نيكي كرد، در صورتي كه آنها براي مرگ علي دقيقه ش                  

 .در صورتي كه به آن قدرت داشتند. حتي اجازه نداد كه يارانش آنان را تعقيب نموده و آزاري برسانند



ـ ?وقتي كه بر عمروبن عاص غلبه كرد        او را به حـال      ?? البته خطر او كمتر ازمعاويه بن ابي سفيان نبود ــ          ? ـ
عمروعاص هنگـامي كـه شمشـير       .  ضد علي ادامه دهد    خود گذاشت كه نجات يابد وهمچنان بر توطئه خود بر         

 كه به كاربرد، ! علي را باالي سر خود ديد، با حيلة خاصي 

)1( 

به كار نيرنگ   خواست كه علي از او بگذرد، و اگر علي در آنجا به زندگي عمروبن عاص خاتمه مي داد، در واقع                     
 ! و مكر و ارتش معاويه خاتمه داده بود

 

مي گويند او خود را برهنه كرد و علي از او رو برگرفت و او به آن حال بود تا علـي                      ). 1 (???
 .م !... و بدين ترتيب نجات يافت ... از اودور شد

 از پاي درآورنـد، و بـه همـين          در معركه صفين معاويه و پيروان او نقشه كشيدند كه علي را بابي آبي و تشنگي               
! قطره اي آب نيست تا ازتشـنگي بميـري   : منظور ميان او و آب ايجاد مانع كردند، در حالي كه به او مي گفتند              

قهرمان بزرگ بر آنها حمله برد و آنان را از كنار آب دور             . ولي رفتار علي با معاويه و لشكر او، عبرت انگيزاست           
د كه همانند سربازان خود از آن آب بنوشند، درصورتي كه اگر آب را بـه روي آنهـا                   كرد وسپس به آنها اجازه دا     

 .مي بست پيروزي وي قطعي بود وآنان از ترس مرگ از تشنگي ، مجبور به تسليم مي شدند

يك بار علي دستور داد دو نفر از ياران خود را به خاطر بدگويي ودادن نسبت ناروا به عايشه صدتازيانه بزنند در                      
علي پس از آنكه درجنگ جمل بر عايشـه         ! صورتي كه او جنگ جمل را به پا داشت تا كار علي را يكسره سازد              

پيروز شد، به نزد وي آمد و با احترامي خاص بااو وداع كرد و خود نيز در ركاب او مقداري راه رفت تا بدرقه اش 
وصيه نمود كـه او را بـا كمـال احتـرام بـه             كند وسپس گروهي را به عنوان خادم و محافظ همراه او فرستاد و ت             

 را كـه ماننـد مـردان عمامـه بـه            ?»عبدالقيس  «در تاريخ نقل شده كه علي بيست نفر از زنان           . مدينه برسانند 
مقـداري از راه را كـه پيمودنـد، عايشـه     .سركرده و شمشير بسته بودند كه شناخته نشوند، همـراه او كـرده بـود           

علي با اين مردان و سربازاني كه همراه من كرده ،احترام مرا از             : و بعد افزود   : سخنان ناروايي بر ضد علي گفت     
ولي هنگامي كه به مدينه رسيدند، زنان عمامه ها را از سر برداشتند و به               . بين برده و هتك حرمت كرده است        

 !مانيز همه زن بوديم : عايشه گفتند

 صدق و اخالص 

زنجيري بي انتها به هم پيوسته اند و بعضـي بـر بعـض ديگـر نشـانه و                   اين صفات انساني و پسنديده در رشته        
راستي و صدق علي به مرحلـه اي رسـيد          . از عالي ترين حلقه هاي اين زنجير، صدق و اخالص است            . گواهند



كه خالفت را از دست او خارج ساخت و اگر علي به جاي راستي گاهي طريـق ديگـري پيشـه مـي كـرد، نـه                           
روزي گروهي از بزرگان مهاجرين به نـزد وي         ! ي يافت و نه دوستي از او روي مي تافت           دشمني بر او دست م    

ولي علـي   . آمدند كه او را قانع سازند با معاويه كنار آيد تاكامالً بر اوضاع مسلط گردد و سپس او را بركنار سازد                    
 .بانقشه آنها به مخالفت پرداخت تا از حيله و نيرنگ دور بماند

كه مردي سياستمدار و باتدبير بود، پس از آنكه خالفت علي را قبول كرد و با او بيعت نمود، به                    مغيرة بن شعبه    
با فكر امروز مي توان فردا رابه دسـت آورد، و           . تو بر ما حق اطاعت و نصيحت را داري          « :نزد وي آمد و گفت      

ذار، ابن عامر را نيز از مقـامش دور         معاويه را بر سر كارش بگ     .اگر امروز چيزي از دست برود فردا نيز رفته است           
نساز، همة فرمانداران را به حال خود بگذار، و آنگاه كه اعالم وفاداري آنها وسربازانشان به دست تو رسيد، اگـر                     

 !» خواستي تغييرشان مي دهي و اگرنخواستي خود مي داني 

من در كار دينم مداهنه و «  : علي كمي سكوت كرد و سپس اعالم داشت كه از مكر و حيله بيزار است و گفت     
و هنگامي كه نيرنـگ وحيلـة معاويـه         ! » سازش نمي كنم و درحكومت خود به كسي حق و حساب نمي دهم              

به خـدا سـوگند كـه معاويـه         « : آشكار شد، امام علي اين عبارت را كه نمودار اخالق بزرگ است ، برزبان آورد              
كر مي كند و نيرنگ مي ورزد و اگر مكرو حيله زشت و ناپسند سياستمدارتر وباهوش تر از من نيست ، ولي او م

 !» نبود، من از همة مردم سياستمدارتر بودم 

نشانة ايمـان آن اسـت كـه        « : در تأكيد به ضرورت صدق و راستي ، در هر شرايط و موقعيتي ،چنين مي گويد               
 .» ح دهي راستي را اگرچه به ضرر توباشد، بر دروغ اگرچه به تو سود برساند، ترجي

 شجاعت 

شجاعت در چهارچوب عقل ، يك كار بدني و جسماني نيست ، بلكـه خصـلتي از خصـايل نفـس و مزيتـي از                         
شجاعت امام ، به مثابه بيان طرز فكر و به منزله عمل ناشي از اراده اسـت ، زيـرا محـور                      . مزاياي ايمان است    

 .شجاعت ، دفاع از حق و ايمان به نيكي است 

هيچ قهرمان دالوري در ميدان به سراغ علي نيامدكه پابرجا بماند و هيچ اسب سواري در برابر                 مشهور است كه    
او چون از مرگ نمي ترسيد، از هيچ جنگجوي و قهرمـان مشـهوردر قـدرت و زور،                  . او نتوانست استقامت ورزد   

او بـه   . ر نمـي كـرد    واهمه و باكي نداشت ، و بلكه ترس از مرگ اصوالً به ذهن امام هم در هيچ ميداني خطـو                   
و مشهوراسـت كـه او در       .  را نصيحت مـي كـرد تـا هـدايت شـود            ?مبارزه هر قهرماني كه مي رفت نخست او       

 غلبـه   ?»عمـروبن عبـدود     « و قهرمان خطرناك مشركان برضد مسـلمانان ،          ?نوجواني بر دالور جزيرة العرب      
 ، پيروزي هدايت و راستي بـر غـرور و خـود             يافت و او را از پاي درآورد و اين پيروزي عجيب ، بر اين قهرمان              

 .پسندي و فخرفروشي بود



در پوششي از آهن و غرق در سالح بيـرون          » عمرو  «هنگامي كه در صدر اسالم واقعه خندق پيش آمد، همين           
كيست كه به ميدان من بيايد؟ اين سخن بـر علـي سـخت              : آمد و سربازان مسلمان را به مبارزه طلبيد و گفت           

پيامبر به خـاطر جـواني علـي از جهتـي و            . » من حاضرم   « :  تصميم او را برانگيخت و او فرياد زد        گران آمد و  
 ازجهت ديگر، به علي ??ــ كه در نظر دوست و دشمن با هزار سوار برابري مي كرد ــ» عمرو « بعلت نيروي 

خود را چندين بار تكـرار كـرد   پس از گفتگوي زياد و بعد از آنكه عمرو سخن !... او عمرو است ، بنشين    : فرمود
ومسلمانان را مالمت و سرزنش نمود، پيامبر به علي اجازة نبرد داد و اوبا كمال مسرت و شادي به سوي عمـرو              

و سپس بـه سـوي او     !... عمرو به علي نگاه كرد ونخست او را كوچك شمرد و حاضر به مبارزه با او نشد                . رفت  
فرزند عبـدمناف ؟  : عمرو پرسيد.  علي هستم ، و براين مطلبي نيافزود من: آمد و پرسيد تو كيستي ؟ علي گفت         

من دوست ندارم كه خون تـو را بريـزم ،    ! فرزند برادرم   : عمرو نزديكتر آمد و گفت      . فرزندابوطالب  : علي گفت   
ـ       : علي گفت   ! در بين عموهاي تو بزرگتر هم پيدا مي شود         زم ، ولي به خدا سوگند، من از اينكه خـون تـو را بري

عمرو به خشم آمد و شمشير خود را چون شعله آتشي بر فرق علي فرود آورد، علي سپر خود را                    ! ناراحت نيستم   
به جلو برد، شمشير سپر و كاله جنگي علي را دو نصف كرد و به سر او رسيد، سپس علي شمشيري بر گـردن                        

غبـار فضـا را گرفـت ، و وقتـي گـردو غبـار         گـردو   ... او زد، كه عمرو افتاد و برخاست ، و باز افتاد و برخاسـت               
البته پيش از اين نيز كمي از شجاعت بـي نظيـر علـي نقـل                ! فرونشست ، عمرو را ديدند كه كشته شده است          

كرديم و گفتيم كه چطور علي وقتي مرد كاملي بود، سواران پهلوان را بدون كـوچكترين زحمـت و رنجـي ، از                       
 . كرد و محكم به زمين مي كوبيدروي اسب برمي داشت و در هوا بلند مي

و در نهج البالغه است كه معاويه روزي بيدار شد و متوجه گرديدكه عبداهللا بن زبير بر كنـار بسـترش نشسـته                       
! اگر مي خواستم ، مي توانستم تو را بكشـم           ! يا اميرالمومنين   : او هم نشست ، وعبداهللا به شوخي گفت         . است  

كيست كه شجاعت مرا بتواند انكار كند؟ من در         : ا شجاع شده اي ؟ عبداهللا گفت        بعد از م  ! ابوبكر: معاويه گفت   
پس البد علي تو و پدرت را بادست چپ خود به قتـل  : معاويه گفت ! جنگ در برابرعلي بن ابيطالب ايستاده ام        

 ! رسانيده و دست راست او هم بيكار مانده و درپي كسي بوده كه او را نيز به قتل برساند

)2( 

عبداهللا بن زبير از نيرومندترين قهرمانان و از سرسخت ترين دشمنان علي بود، با اين حـال جنـگ بـا علـي را                        
 .افتخار خود مي داند وبراي نمايش شجاعت خود، آن را نقل مي كند

 را با علي بدانيم و از اصرارعجيب وي بر پنهان داشتن فضائل علـي آگـاه                 و همچنين اگر ميزان دشمني معاويه     
شويم كه به خاطرسلطنت جديد خود هرگونه فضيلت علي را كتمان مي كرد و سپس ببينيم كه او ايـن چنـين                      

 .شجاعتي كه معاويه را به اين اعتراف مجبور ساخته است .مي گويد، ميزان شجاعت علي را درك مي كنيم 

 



معاويه مي خواهد به دروغگويي رفيقش اشاره كند و بگويـد كـه هـيچ كـس در                  ). 2(? ??
 .م ... ميدان جنگ از چنگ علي سالم به در نرفته است 

* * * 

همـة  . علي با همة نيروي شگرف و شجاعت فوق العاده اي كه داشت ، درهيچ موقعيتي به ظلم دسـت نيـالود                    
او تـامي  . لقولند كه علي تا مجبور نمي گشـت وارد كـارزار نمـي شـد     راويان و تاريخ نويسان در اين امر متفق ا        

توانست سعي مي كرد كه از راه هاي مسالمت آميز اختالفات را بادشمنان خود برطرف سـازد و از خـونريزي و                      
هرگزكسـي را بـه     «: جنگ جلوگيري به عمل آورد و هميشه اين سخن را به فرزندش حسن تكـرار مـي كـرد                  

و چون گفتار امام از روي صدق بود،خود وي وصيت به فرزندش حسن را هميشه مـورد                 . » مبارزه دعوت نكن    
و از اينجابود كه وقتي كه سربازان . عمل قرار مي دادو از نبرد، جز در صورت اضطرار و ناچاري ، پرهيز مي كرد

 كـه جنـگ را شـروع        خوارج ، نيروهاي خود را آماده جنگ با اونموده بودند، و يكي از يـاران از علـي خواسـت                   
 .» تا آنان شروع به جنگ نكنند، من آغاز نمي كنم «: كند،چنين پاسخ داد

مردانگي ، شهامت ، ايمان او به نيكي و جوشش انسانيت در روح او، امام را وادار مي سـاخت كـه بـا آنهـا بـه                            
 .مذاكره بپردازد، شايد كه قانع شوند

!  بودند كه امام را كـافر مـي دانسـتند   ?»خوارج « ها بسياري ازو روزي گروهي را موعظه مي كرد و در ميان آن        
موعظة او يكي از خوارج را تحت تأثير قرار داد و بالغت و بيان سحرانگيز علي او را به بزرگداشـت و شـگفتي                        

پيـروان علـي    . » خداوند او رابكشد، چـه كـافر فقيـه و دانشـمندي اسـت               «: واداشت ، ولي او ناگهان فرياد زد      
او دشنامي داد و جواب او را به زبان بايد گفت و يا گناهش را بايـد                 : د او رابكشند، ولي علي فرياد برآورد      خواستن
 .بخشيد

همان طور كه اشاره شد، رفتار او با سربازان معاويه ، در آن هنگامي كه مي خواستند او را بـا تشـنگي از پـاي                          
ري خود بر بدي هاي آنها جواب داد و آنان را ازآب منع             درآورند، رفتاري كامال برعكس بود و با نيكي و نيكوكا         

البته علي را با معاويـه و لشـكريانش داسـتان    . نكرد و اجازه داد كه همانند خود و پيروانش از آن بهره مندشوند          
هايي است كه دراينجا مجالي براي ذكر آنها نيست ، ولي همه آنها نشانه عظمت خاص علي در پرهيز از ظلـم                      

 . به نيكي است و مبادرت

در جنگ صـفين ، مـردي از   : از جملة آنها، داستاني است كه يكي از زندگينامه نويسان زندگي امام آورده است          
كيست كـه بـه مبـارزه    :اصحاب معاويه به نام كريزبن صباح حميري بيرون آمد و در ميان دو صف بانگ برآورد     

سپس كريز مبارز ديگـري طلبيـد، مـرد         . يز كشته شد  آيد؟ مردي از اصحاب علي به مقابله آمد كه به دست كر           
ديگري بيرون آمد و كريز او را نيز از پاي درآورد؛ باز مبارز خواست ، مردديگري به ميدان آمد و به سرنوشت دو 



رفيق قبلي خود دچار شد؛براي بار چهارم بانگ برآورد، كسي به ميدان نيامد و هركسي كه درصف نخستين بود                   
علي ديد كه ترس ووحشت در صفوف سربازانش رخنه مي يابد، خود به ميدان ايـن                ! برگشت  به صف عقب تر     

اگر شما جنگ را شروع نمـي       ! مردم  :سپس با صداي بلند كه همه بشنوند، گفت         . مردآمد و او را به قتل رسانيد      
 .و سپس به جاي خود بازگشت ! كرديد، ما آغاز نمي كرديم 

هنگامي كه دشمنانش جمع شدند، مي كوشيدند كه به سوي وي : جنگ جمل و از همين داستانهاست ماجراي 
تيري نيفكنيد،  «: آيند، به ياران خود دستور داد كه صفوف خود را آماده سازند، و چون آماده شدند،به آنها فرمود                 

 .» با نيزه مزنيد و شمشير نكشيد مگراينكه معذور باشيد 

يري كند و مسائل رابه طور مسالمت آميز حل كنـد تـا خـون هـا               او بدين ترتيب مي خواست كه از جنگ جلوگ        
ولي اين دقيقه اي بيش نبود، مردي از سپاه دشمن تيـري رهـا كـرد و يكـي                   .ريخته نشود و مردم كشته نشوند     

سپس مرد ديگري بدين ترتيـب      . خداوندا، گواه باش    ! اللّهم اشهد : علي بانگ برآورد  . ازياران علي به قتل رسيد    
آنگاه عبداهللا بن بديل تير خورد، برادرش او را به نزد علـي آورد، و               ! خداوندا،گواه باش   :  علي گفت    كشته شد و  
 .و سپس جنگ آغاز شد... خداوندا گواه باش : علي گفت 

 دوري از ظلم و ستم 

و همين خصلت با انديشة كلي علي       . خصلت دوري از ظلم ، اصلي از اصول روح علي و خلقي از اخالق اوست                
پيوند ناگسستني داشت ؛انديشه اي كه بر پايه مردم دوستي ، وفاي به عهد و نگهداري پيمان استوار بود، مگـر                     

 ...آنكه مردم خيانتي در پيمان كنند و بي رحمي پيشه سازند كه اين روش در منطق امام قابل اغماض نبود

ني در ميدان جنگ بايستد و به دوستان        و از عالي ترين نمودارهاي دوستي و نشانه هاي وفا آن است كه قهرما             
و آشنايان سابق خود كه اكنون به جنگ او آمده اند، به چشم برادري بنگرد و آنان را به صلح بخواند، و سـابقه                        
عهد و پيمان را به ياد آنها بياورد و بدين ترتيب بخواهد كه آنها اسلحه را كنار بگذارند و مشكالت امـور را بـه                         

او با دشمني نمي جنگد كه با او سابقه دوسـتي دارد، مگـر              .  صفا نزديكتر است رفع نمايند     نحوي كه به صلح و    
آنكه اين سابقه را به ياد او آورد و دوران برادري و صفا را گوشزد كند، و شايد در دوستي قديمي چيـزي باشـد                         

جوشش بزرگ وفا و مهر از دل اگر اين . كه وجدان اين دشمن را بيدار سازد و او را از دشمني و ستيز مانع گردد
 .علي سرچشمه نمي گرفت علي صداقت را بر عداوت ترجيح نمي داد

از نشانه هاي قطعي عظمت خوي وفا در علي ، كه قلبش آكنـده ازآن بـود و امـواج مـودت را در درونـش بـه                            
ران علـي رااز او جـدا      زبيربن عوام و طلحة بن عبيداهللا بود كه هردو يا         : حركت درمي آورد، رفتار او بادشمنانش       

كرده و به دشمنانش ملحق كرده و همه آنها را براي جنگ باعلي آماده ساخته بودند و در رأس آنها هم عايشه                      
 .قرار داشت 



آنهـا مـي    . از همين گونه شواهد است آنچه كه تاريخ نگاران قابل اعتماد اعم ازدوست و دشمن ، نقل كرده اند                  
جمل « رجنگ بر ضد علي اصرار ورزيده و بيعت او را نپذيرفتند و جنگ معروف     زبير و طلحه وقتي كه د     : گويند

 را برپا كردند، علي با سر برهنه وبدون آنكه لباس جنگي بپوشد يا اسلحه اي همراه داشته باشد، بـه سـوي                       ?»
ير بـه سـوي او      زب! به سوي من بيا   !اي زبير : او ندا درداد  . آنها آمد تانشان دهد كه از ته دل خواستار صلح است            

زيرا اوترديـدي  ! واي از جنگ : وصداي عايشه شنيده شد كه فرياد مي زد... آمد در حالي كه غرق در سالح بود    
نداشت كه زبير در رويارويي با علي كشته خواهد شد، چون به خوبي مي دانست كه علـي ، هـر جنگـاوري را،                        

 . آوردهرچند كه نيرومند وكارآزموده در جنگ باشد، از پاي درمي

اما عايشه و اطرافيانش وقتي كه ديدند علي بن ابيطالب دست درگردن زبير انداخت و او را در آغوش كشيد، از                     
 !شدت تعجب مبهوت شدند

 !علي مدتي طوالني زبير را در آغوش داشت ، زيرا رشتة دوستي همچنان در قلب بزرگ او ناگسيخته بود

به خاطر  : چرا قيام كرده اي ؟ گفت       ! واي بر تواي زبير   : زبير پرسيد آنگاه علي با همان نرمش دوستي قديمي از         
 !..خون عثمان 

و سپس همچنان پيمان ها     ! خداوند بكشد هركدام از ما را كه بيشتر در خون عثمان شركت داشت              : علي گفت   
! اجرا گريـه كـرد  و چه بسيار كه علي در اين مـ ! و دوستي ها و روزگار برادري هاي گذشته را به ياد او مي آورد  

و مرگ او براي علي كه دوسـتي هـا را درنظـر مـي گرفـت ،                  . ولي زبير به جنگ با امام ادامه داد تا كشته شد          
 را  ?و به خاطرهمين وفاداري نسبت به خلفاي سه گانة پيش از خود علي سه تن ازفرزنـدان خـود                  . دردناك بود 

 . دهم نام آنها نمود و آنها را ابوبكر، عمر و عثمان نامي

)3( 

و واكنش امام در قبـال كشـته        . گذشته از اينكه از هيچ گونه كمك فكري و عملي درباره خود آنها دريغ نورزيد              
نشان نـداده    زيرا هيچ دشمني در مرگ دشمن خود،واكنشي به آن نحو            ?شدن طلحه درتاريخ هرگز نظير ندارد     

علي در آن ساعتي كه بر سركشتة طلحه آمد، سخت اندوهناك و محزون بود و به شـدت گريسـت ودر                     : است  
علـي بـه    . واقع با يادآوري خاطرات دوران گذشته ، اشكي فراوان از چشمان او جاري شد و قلب او را آتـش زد                    

 كه تو را در زيرسـتارگان آسـمان   بر من سخت گران است! اي ابومحمد : كشته طلحه مي نگريست ومي گفت       
 ! كشته ببينم ، و اي كاش خداوند بيست سال قبل از اين روز،جان مرا گرفته بود

 

)3( 



علي در راه مصالح عاليه اسالم و به خاطر بزرگداشت هدف هاي مقدس و آسماني قرآن ،                 . 
ني كـه    بلكه بـا كسـا     ?? كرد، ?نه فقط سال هاي متمادي از حق ضايع شده خود صرف نظر           

 .حق اورا پايمال كرده بودند، به خاطر اسالم همكاري نمود

او در اين راه تا آنجا پيش رفت كه نام فرزندان خود را نيز از نام آنها گرفـت تـا وحـدت                       ?
 ...اسالمي را در قبال دشمنان دين ، حفظ كرده باشد

مـاعي ونشـر    و اي كاش ما نيز در عصر خود، و در مبارزاتي كه به خاطر بسـط عـدالت اجت                  
 !...اصول اسالمي در پيش داريم ، هدف را فداي مصالح زودگذر و شخصيت هانمي ساختيم 

. پيروان مكتب علي بايد براي پيروزي نهايي از راهي بروند كه راهبرشـان از آن راه رفـت                   
درغير اين صورت و با ايجاد نفاق و اخـتالف و دامـن زدن بـه آتـش بـدبيني و سـوءظن ،                        

 .م !...  احمقانه است انتظارپيروزي

ولي دوستان او حق دوستي از ياد بردند زيرا آنها انتظار داشتند كه علي وجدان خود را فرامـوش كنـد و دسـت                        
 !آنان را در غارت ثروت ونيكي هاي زمين باز و آزاد بگذارد و مردم ديگر محروم بمانند

 :و علي مي گفت 

ير آسمانهايشان هست به من بدهند كه در حق مورچه اي بر خدا             به خدا سوگند، اگر هفت اقليم را با هرچه ز         « 
عصيان ورزم و پوست جوي رااز او بگيرم ، هرگز نخواهم كرد و به راستي كه دنياي شما در نزد من كوچكتر و                       

 .» پست تر از برگي است كه در دهان ملخي باشد 

 اين گفتار، ناشي از عمل و احساس وي علي در اين ميدان چنان نبود كه نخست بگويد و سپس عمل كند،بلكه
هرگـز آزاري بـه فـردي نرسـاند و همـواره در راه مصـلحت آنـان از                   . علي مهربان ترين دوست مردم بود     . بود

و مگـر   . چون وجدان او به ضرورت اين جانبازي و ازخودگذشتگي ايمـان داشـت              . خودگذشتگي فراوان داشت    
ديدگان و بيچارگان و به خاطرپيروزي دائمي ملت نبـود؟و بـر ضـد              زندگي او سراسر جنگ و مبارزه در راه ستم        

، مي خواستند از ملت به مثابه وسيلة توليد براي خوداستفاده كننـد؟ و              !كساني كه به خاطر افتخارات خانوادگي       
مگر او شمشير آخته بر باالي گردن هاي افراشته قريشي هايي نبود كه مـي خواسـتند خالفـت و حكومـت را                       

طنت ، و فرمانروايي و اندوختن ثروت و جاه به دست آورند؟ و آيا او خالفت و زندگي مادي را به خاطر                      براي سل 
عدم سازش با مردم دنياپرست ،كه مي خواستند برادران ناتوان و بيچاره و ستمديدة خود را به بردگي بكشـانند،                    

 از دست نداد؟



واست برادرش كه سهمي از بيت المال مي خواسـت ،           علي بهترين محافظ منافع مردم بود، تا جايي كه به درخ          
ولي علي به رغم اين حركت بـاز هـم مصـالح مـردم راتـرجيح داد و از                   . جواب رد داد و او به معاويه روي آورد        

 .خواست عقيل گذشت 

و آيا علي پدر دلسوزي براي ملت خود نبود كه هميشه كارمندان وفرمانداران خود را به نرمش و مدارا با مـردم                      
قطع نمودن دست هاي استثمارگران صاحب نفوذ و قدرت ، راهنمايي مي كرد و در اين امر تاآنجـا پـيش مـي                       

 رفت كه در صورت تخلف به مجازات سخت تهديدشان مي نمود؟

 :آيا علي همان كسي نيست كه همواره بر گوش فرماندارانش اين سفارش ها را تكرار مي كرد

. نيد و در رفع نيازمندي هاي آنان شكيباباشيد كه آنها پشتوانة مـيهن و تـوده انـد             داد مردم را از خود نيز بستا      « 
براي دريافت ماليات لباس زمستاني وتابستاني مردم ! كسي را از حاجتش بازنداريد واز خواستش جلوگيري نكنيد

 يـك درهـم تازيانـه       را نفروشيد و چهارپايي را كه با آن به كار مشغولند ازدستشان نگيريد و بر احدي به خاطر                 
 !» مزنيد 

آيا علي نويسندة آن عهدنامة پرارج به مالك اشتر نخعي ، فرمانداراو در مصر و اطراف آن نيست كه در آن مي                      
يا برادر  : زيرا مردم بردو دسته اند    ! بر مردم مانندحيوان درنده مباش كه خوردن آنها را غنيمت بشماري            « : گويد

بر آنان ازگذشت و اغماض چنان روا بدار كه دوست داري خداوند آنچنـان              ! مانند تو ديني تو هستند و يا انساني       
او سـپس مـي     . » و از هيچ بخششي پشيمان مباش و برمجازاتي شـادماني مكـن             . ازتو درگذرد و اغماض كند    

 و همين سخت گيري در جلوگيري از احتكـار، يكـي از عوامـل اصـلي     ?»و از احتكار جلوگيري كن      « : فرمايد
اختالف وي با معاويه و يارانش بود، زيرا اينها حكومت ، ثروت و غنيمت ها را براي خود مي خواسـتند و علـي                        

 . همه آنها را براي همة مردم مي خواست 

 

 

* * * 

علي در مدارا با مردم و پذيرش عذر آنان در آنچه مي كنند تا آنجاپيش رفته بود كه مردم بصره با او جنگيدند و 
 و فرزندانش شمشير كشيدند و لعن كردند و دشنام دادند، ولي هنگامي كـه علـي برآنـان پيـروز شـد،                       بر رخ او  

 هـم   ?»ابن ملجـم    « و از همين باب بود كه درباره قاتل گناهكار خود           . شمشير را كنار نهاد و به آنان امان داد        
 .سفارش مي كرد



بـه آنهـا    . » ن ظـالم و يـاور مظلـوم باشـيد           حق بگوييد، دشم  « : و در وصيت او به حسن و حسين آمده است           
سفارش كرد كه دشمن ستمگر باشند ولو آنكه از نزديكانشان باشد و ياور ستمديده باشند، اگرچـه دردورافتـاده                   

. و علي پيوسته در نابودي و سركوبي ستمكاران و رفع ستم از بيچارگان مـي كوشـيد                .  زمين باشد  ?ترين نقاط   
شير و خون خود در اين راه كوشش مي كرد و حتي اگر به قيمت جانش هم تمام مي آري با قلب و زبان ، باشم  

 .شد، حاضر به سازش و نرمش نبود

 عدالت 

 !و هيچ جاي شگفت نيست كه علي دادگرترين مردم باشد، بلكه اگرچنين نبود جاي تعجب بود

 و روح انسـاني را شـرف مـي          داستان علي در موضوع عدالت ، از يادگارهاي پرارزشي است كه مقـام انسـانيت              
علي با برادر خود عقيل كه مي خواست اندك تصرفي درمال مـردم             : از همين نمونه هاست آنچه گفتيم       . بخشد

برادرش او را تهديـد     . بكند، مخالفت كرد، زيرا كه بيچارگان نيازمندتري وجودداشتند و اين مال ، سهم آنها بود              
و عقيل به سوي معاويه     ...ين تهديد كوچكترين تأثيري در علي نداشت        ولي ا ! كرد كه به معاويه خواهد پيوست       

 !» معاويه براي دنياي من بهتر است «: شتافت در حالي كه مي گفت 

البته معاويه نيز هم فكر عقيل بود، زيرا بيت المال از نظر معاويه ، ودر دست معاويه وسـيله اي بـراي تحكـيم                        
 ! و او مي خواست كه افتخارات گذشته بني اميه را تجديدكندپايه هاي قدرت و پيشبردهدف ها بود،

امام در موقع محاكمه يا اجراي عدالت ، بين خود و تودة مردم فرقي نمي گذاشـت ، بلكـه بـراي آرامـش روح                         
به همين سبب ، علي وقتي كه زره خـود رادر نـزد يـك               . خويش ، در صورت لزوم در محاكمه شركت مي كرد         

. ا كرد، او را به پيش يكي از قضات بنام شُـريح بـرد تـا موضـوع را در آنجـا حـل كننـد           مرد عادي مسيحي پيد   
اين زره من است و من آن را نه فروخته ام و نـه بـه                : هنگامي كه هردو دربرابر قاضي قرار گرفتند، علي گفت          

 ؟ عـرب  قاضي از مرد مسيحي پرسيد كه درباره ادعاي پيشواي مسـلمانان چـه مـي گـويي              ! كسي بخشيده ام    
قاضـي بـه سـوي علـي     !اين زره از آن من است و البته من اميرمؤمنان را دروغگـو نمـي دانـم    :مسيحي گفت   

شـريح راسـت مـي      : شما گواه و دليلي داريد كه اين زره مال شماست ؟ علي خنديد و گفت                : برگشت و پرسيد  
 .گويد، من گواهي ندارم و شريح حكم داد كه زره مال مرد مسيحي است 

مسيحي آن را گرفت و به راه افتاد و اميرالمؤمنين به اومي نگريست ، ولي آن مرد چندقدمي بيشتر نرفتـه                     مرد  
پيشـواي  . من شهادت مي دهم كه اين گونـه داوري از داوري هـاي پيـامبران اسـت                  : بود كه برگشت وگفت     

به خدا زره از آن توسـت ،  : و سپس گفت ! مسلمانان مرا به نزد قاضي مي آورد و قاضي بر ضد اوحكم مي كند 
پس از آن اين مـرد از باوفـاترين سـربازان و بهتـرين يـاران علـي شـد و در        . و من در ادعاي خود باطل بودم       

 .ماجراي نهروان برضد خوارج در كنار علي ايستاد



 در بيـت  . من متصدي بيت المال حكومت علي بن ابيطالب و كاتـب او بـودم               :  مي گويد  ?»علي بن ابو رافع     «
دختر علي بن ابيطالب روزي كسي را بـه نـزد           . المال او گردن بند مرواريدي بود كه از بصره به دست آمده بود            

من فرستاد و گفت به من خبر رسيده كه در بيت المال اميرالمؤمنين گردن بنـد مرواريـدي وجـود دارد كـه در                        
هي كه در روزعيد قربـان آن را زينـت          دست تواست ،من دوست دارم كه آن را به عنوان عاريه به من امانت بد              

من به شرط آن كه تعهد كند آن راظرف سه روز بازگرداند و به آن آسـيبي نرسـاند، آن را بـرايش                       . خود سازم   
 .فرستادم 

اين گردن بند از كجا به دست تو رسيده         : علي گردن بند را در گردن دخترش ديد و آن را شناخت و از اوپرسيد              
ااز ابورافع متصدي بيت المال اميرالمؤمنين به امانت گرفته ام كه در روزعيد آن را زينت      من آن ر  : است ؟ گفت    

بـه  ! ابورافـع   : اميرالمؤمنين مرا احضار كرد، به نزد وي رفتم ، فرمـود          .خود سازم و پس از سه روز بازپس بدهم          
گردن بندي كه   : فرمود!  بكنم   به خدا پناه مي برم كه به مسلمانان خيانتي        : مسلمانان خيانت مي ورزي ؟ گفتم       

يـا  : در بيت المال مسلمانان است ،چگونه بدون اجازة من و رضايت مردم ، به دختر من امانت داده اي ؟گفـتم                      
او دختر شماست و از من خواست آن را به اوامانت بدهم و من آن را به عنـوان امانـت تضـمين                       ! اميرالمؤمنين  

همين امروز آن را پس بگيرو هرگـز ايـن قبيـل            : فرمود. جاي خود برگرداند  شده به او دادم كه به طور سالم به          
 .كارها را تكرار مكن كه تو را مجازات مي كنم 

چـه كسـي از   . من دخترشما و پاره تن شما هسـتم       ! اميرالمؤمنين  : مطلب به گوش دخترش رسيد، به او گفت         
از جادة حق دورمشو، آيا همـة       ! دخترم  : رش فرمود من سزاوارتر است كه از اين گردن بند استفاده كند؟ به دخت           

من آن را از دختر امام گرفتم و به جاي          ... زنان مهاجرين و انصار در روز عيد، با چنين زيوري آرايش مي كنند؟            
 .خودگذاشتم 

 او اگر با يكي ديگـر از مـردم در  . حتي در ساده ترين و كوچكترين كارها نيز عدالت در روح علي جريان داشت      
انتخاب كااليي ازكاالهاي دنيا، حق مساوي داشت ، ترجيح مي داد كه اين انتخاب رابه عهده رفيق خود بگذارد 

به همـين جهـت روزي كـه بـه          . تا او خيال نكند كه بهرة بهتر از آن بزرگان بوده و كوچكتر در آن حقي ندارد                
هركدام را كه مـي     : ريد، به غالم خود گفت       رفت و از ابونوار دو پيراهن خ       ?»ابونوار  «همراهي غالمش به نزد     

 .نخست غالم يكي رابرداشت و سپس علي آن ديگري را اختيار كرد. پسندي انتخاب كن 

عدالت : سفارش هاي امام و نامه هاي وي به فرمانداران ، شايد هميشه به دور محور واحدي مي چرخيد و آن                     
را علي منافع نزديكان خويش را نيز به خـاطر حفـظ عـدالت              زي. و مردم به همين دليل عليه او متحد شدند        . بود

 .با زورمندان سازش نداشت وتنها حق را مي ديد. ناديده مي گرفت 

عثمان بن عفان هنگامي كه مقام فرمانروايي مسلمانان را به دست گرفت ، دست نزديكان و اطرافيان و يـاران                    
 تابع افكار بدانديشان گرديد و مروان از همه بيشتر در او خود را در كسب جاه وثروت باز گذاشت و در اين زمينه



عثمان بدين ترتيب با وصيتي كه ابوبكر به جانشين خـود، عمـربن خطـاب كـرده بـود، مخالفـت                   . تأثير داشت   
از آن گروه مردمي كه خود را اصحاب پيامبر خدامي نامند ولي شكمشان بـاد كـرده و                  «: ورزيد،زيرا او گفته بود   

 » ! مال دنيا دوخته شده و هريك از آنان فقط خود را دوست مي دارد برحذر باش چشمشان به 

به شدت متنفر بود،و چون به خالفت رسيد، تصميم گرفت كه           ! و علي از اين مردمي كه شكمشان باد كرده بود         
دور ساخت و بـا  گروهي را از مقام خود عزل كرد و عده اي را از قدرت و احتكار      . عدالت را در ميان آنها اجراكند     

هركسي كه در خيال داشت رسالت اسالم را ازمجـاري طبيعـي و عادالنـه خـود منحـرف سـاخته و آن را بـه                          
حكومت موروثي در خاندان خود تبديل كند و مال و مقام و قدرت را ويژة خاندان خود سازد، بشـدت جنگيـد و                       

مي كند، امامن   !  شما را چه چيز اصالح       من مي دانم كه   «: چه بسيار چنين سخنان پرارجي كه به ايشان گفت          
 .» با انجام خواستة شما خود را تباه نخواهم كرد 

تا آنكه ستمكاران حكومت گر شكست خوردند، اگرچه به ظاهر با . ماجراي اينها با علي آنچنان شد كه مي دانيد
د، با آنكه هم بـه علـي و   مكر و فريب پيروزشدند، ولي در هر صورت عدالت در قلب علي و پيروانش پيروزگردي         

 .، ستم ها رفت !هم پيروانش 

 نخعـي در قصـيده      ?»ام هيثم   «و هنگامي كه علي از ضربت ناجوانمردانه شمشير ابن ملجم به شهادت رسيد،              
و اين بيت از قصيده اوست كه به خـوبي بـازگوي نظـر مـردم دربـاره علـي و                     . سوزناكي ، بر مرگش گريست      

 :ساني او است آشنايي آنان با عدالت ان

 يقيم الحق ال يرتاب فيه و يعدل في العدا واالقربينا

 .و در بين دشمنان ونزديكان به عدالت رفتار مي كند. حق را بدون هيچ ترديدي برپا مي دارد

 !با دوست و دشمن به عدالت رفتار كنيد: و علي خود گفته بود

 صراحت 

ت در نزدعلي بود، زيرا كه با خصلت هاي ديگر علـي ،             و اين خصل  . صراحت خصلتي در نزد مردان بزرگ است        
و درواقع صراحت ، راستي ، اخالص ، مردانگي و صـفاتي از ايـن قبيـل ،همـه بـا هـم           .در سرچشمه پيوند دارد   

و اين از صراحت علي بود كه چيزي را كه در دل يادر نظر داشت ، پنهان نمي سـاخت و آنچـه را كـه                          . برادرند
او در رفتار با دشمنان تجاوزكارش با مكر و حيله آشنايي نداشـت ، در صـورتي      . مي آورد نمي خواست به زبان ن    

از بحـث سـابق   . كه از همه كس بهتر مي دانست كه نيرنگ و فريب ،تنها راه رهايي از توطئه هاي آنان است        
 ، به خـوبي     ما درباره صدق و اخالص امام ، مي توان به صراحت مطلق او، كه از مزاياي صدق واخالص است                  

 ...و البته اين يكي از برتري ها ومزيت هاي بي شمار امام بود. پي برد



 سادگي 

او ازتكلف بيزار و منزجر بود و بلكه گاهي اين امر           . از اصول اخالقي امام ، تكيه او به سادگي در هر موردي بود            
ه خاطر او به تكلـف پرداخـت   بدترين برادران كسي است كه بايد ب    «: مالك قضاوت از نظروي بود و مي گفت         

و مـراد از خجلـت ،       ! » اگر مؤمني برادر خود را به خجلت اندازد، از او جـدا شـده اسـت                 «:  و باز مي گفت      ?»
 .احترام دوست تا حدتكلف و تشريفات بيجا است 

ن علي در فكري كه اظهار مي كرد، يا پند و اندرزي كه مي داد يا درمالي كـه مـي بخشـيد و يـا از بخشـش آ                        
اين خصلت چنان با طبيعت علي آميخته و همراه بودكه صاحب           . جلوگيري مي كرد، خودنمايي وتظاهر نداشت       

غرضان نتوانستند او را به مكر و حيله وادارند و چاپلوسان تملق گوي از اينكه نظر او را به سـوي خـود متوجـه                         
ي و بي رحمي ،خشونت و تكبر بر مردم مي سازند، مأيوس ونااميد شدند و از اينجا بود كه به علي نسبت سنگدل   

 !دادند

ولي امام نه به طور عمد و نه به نحو ساختگي ، سنگدل و بي رحم ومتكبر نبود، بلكـه هرچـه از او سـرمي زد                           
ولي چـون   . ناشي از طبيعت و سرشت اوبود، بدون آنكه كوچكترين تصنع ، تكلف و ريا و خودنمايي در كارباشد                 

 او را گرفته بودند، غرض آلود وسودجو بودند و علي به آنها بدگمان شد، به خـود تكلـف                    اكثريت آنهايي كه دور   
راه نداد كه اين بدگماني را پنهان بدارد، و از اينجا بود كه آنان علي را متهم مي ساختند كه سـنگدل و متكبـر                         

 !است 

لي اسـت ، بلكـه علـي بـه     درستي درك ، و احساس و اظهار آن ، نه تكبر و خودخواهي و نه خشونت و سـنگد                 
شدت تكبر و خودپسندي راتقبيح مي كرد و چه بسيار بود كه او فرزندان و ياران و فرمانداران خودرا از تكبـر و                       

بـدان كـه    « و   ?»هرگـز خودپسـند مبـاش       «: خودپسندي نهي مي كرد و از سخنان او در نصيحت آنان است             
 .» نديشه هاست خودپسندي به هيچ روي شايسته نيست و آفت خردها و ا

گاهي يكي از آنان در مدح و تعريف او راه افراط را مي             . علي تكلّف را حتي در نزد ثناگويان هم تقبيح مي نمود          
و گاهي  » من كمتر از آن هستم كه تو مي گويي          «: پيمود و علي او را از ادامه سخن بازمي داشت و مي گفت              

اشت و علي بدون تكلف ، آنچه را كه از باطن و نيت او مي           مطلب برعكس مي شد و گوينده ، او را متهم مي د           
علـي تكلـف دوسـتانش را دردوسـتي         ! » باالتر از آنم كه در دل داري        «: دانست ، پنهان نمي كرد ومي گفت        

دو گروه در باره من بـه       «: غلوآميز، و تكلف دشمنانش را در دشمني افراط آميز، دوست نمي داشت و مي گفت                
و اين براي آنكه در هـر  .» دوستاني كه راه اغراق مي پيمايند و دشمناني كه راه افراط مي روند       هالكت افتادند، 

او نه تكبرمي ورزد و نه تواضع مي كند، زيرا در هر دو، تكلـف وجـود دارد،              ! افراطي نشانه هاي تكلف پيداست      
 ! و صراحت طبيعت او صريح بود بسان صراحت حق... بلكه او خود را آنچنان كه هست نشان مي دهد



آيا شما در بين مردم كسي را ديده ايد كه روش ساده و زيبايي چـون علـي داشـته باشـد؟ علـي را ديدنـد كـه               
اجـازه  : بعضي از آنهايي كه او راديدند، گفتند      . مقداري خرما خريده ، و درچادرشبي پيچيده و خود آن را مي برد            

 !» عيال وار، خود به بردن آن سزاوار است «: فت علي با كمال سادگي گ. بدهيد براي شما بياوريم 

از اشتباهات رايج آن است كه تواضع عمدي را فضيلتي از فضائل انساني بشماريم ، بلكـه آن نـوعي از تكلـف                       
ولي او متكبر هم نبود، بلكه اوآنطـور كـه بـود            . بيجا و نامربوط است و علي هيچ وقت به اين معني فروتن نبود            

. اد، بدون آنكه به يكي از اين دو فكركند، زيرا هيچ كدام از آنها از صفات اين بزرگ مرد نبودخود را نشان مي د
اما اينكه گروهي او را متكبر و گروهي متواضع مي ديدند، اشتباه از كساني بودكه به او مي نگريسـتند و حالـت       

 .علي را از جانب خود تفسير مي نمودندو علي از هر دوي اين صفات مبرّاست 

علي با سر برهنه به سوي دشمنان جنگجوي خود مي آمد در حالي كه              «: مؤلف كتاب عبقرية االمام مي نويسد     
در اين صورت آيا جاي شگفتي است كه او با دلي باز وپاك و بي نيرنـگ بـه                   . آنان غرق در اسلحه وآهن بودند     

 » سوي آنها بيايد و آنها غرق در مكر و حيله باشند؟ 

 .ز در اخالق امام وجود نداشت ، بلكه او سرتاپاگذشت و صفا، صراحت و سادگي بودهرگ! اما خشونت 

 پاكدلي 

او كينه از مخلوقي به دل نداشت و هيچ گونه دشمني را، حتـي نسـبت              . از امتيازات اخالق علي ، پاكدلي او بود       
او فرزندان .ي شناخت به سخت ترين دشمنانش كه هميشه از روي حسادت و بددلي بر او كينه مي ورزيدند، نم          

 نهي نمود و بـر كشـته        ?? ابن ملجم ــ   ??و نزديكان خود را، پيش از مرگ خود، از كشتن نزديكان قاتلش ــ            
 گريه كرد و با شور و سوز صادقانه و دوستانه اي در مـرگ               ?? كه سر علي رامي خواست ــ      ??شدن طلحه ــ  

با خوارج پس ازوي جنگ نكنند، در صورتي كه آنها بـا            به اصحاب خود توصيه كرد كه       . او ناله كرد و رثا گفت       
علي جنگيدند و قاتل او نيزيكي از آنان بود و همين خوارج به همان مقدار به او و يارانش آزار واذيت كردند كه                       

و اين توصيه شايد براي آن بـود كـه علـي            . معاويه و عمروبن عاص و يارانشان بر او و اصحابش آزار رسانيدند           
 . كرد كه خوارج در عين اشتباه و گمراهي ، طالب حق انداحساس مي

از همه اينها گذشته ، در سراسر تاريخ زندگي علي و اخبار مربوط به آن ، چيـزي كـه حـاكي از خصـلت كينـه                           
.  دردل نداشـت     ?علي حتي نسبت به خود معاويه هم كينه اي          . ورزي او نسبت به دشمنانش باشد، وجود ندارد       

 . حق و در زبانش بر صراحت و در دست خود بر شمشيرش ، تكيه كرده بوداو در دل خود بر

كينه توزي از طبيعت مردانگي نيست و تن به ظلم ندادن و از ستم به ديگران آشـفته شـدن از خصـلت هـاي                         
 كه حتي اجازه نمي داد كينه توزي نسـبت بـه دشـمنانش و    ??ولي اين طبيعت زيباي علي ــ     . مردانگي است   



 در ميان گروهي از كينه جويان بددل و افراطي ، گرفتـار      ?? مرگ او را مي خواستند، به وجود آيد ــ         آنهايي كه 
اندوه و غم از آنكه اوچنان پـاكي و مهـر           ... سخنان پرارج علي هميشه حاكي از اندوه جانكاهي است          . شده بود 

 .دارد و ديگران آنچنان مكر و نيرنگي دارند

 بخشش 

ولي بخششي كه در اصول و هدف پاك و سالم بود نـه             . رم و بخشش بي پايان او بود      از اخالق خاص علي ، ك     
اينان وقتي كه چنين   ! » بخشش مي فرمايند    «مانند بخشش فرمانداران وزورمنداني كه از مال و كوشش مردم           

هـا  بخششي مي كنند فقط به خويشان و نزديكان و ياهوادارانشان مي بخشند كه در راه حكومـت و سـلطنت آن    
شمشيرمي زنند و اگر گامي باالتر نهند، براي آن بخشش مي كنند كـه گفتـه شـودآنها اهـل كـرم و بخشـش            

تا مورد توجه عامه مردم قرار گيرند واختالس ها و دزدي ها و ستم هـا و ضـعف اداره امـور و غيـره را         ! هستند
 .بدين ترتيب پرده پوشي كنند

شوه ندارد ــ و اكثريت كساني كه در تاريخ ما و تـاريخ ديگـران             اين شكل از اشكال بخشش در واقع فرقي با ر         
به كرم و بخشش مشهورند، با اين نوع بخشش سروكار داشتند ــ علي بن ابيطالب درسراسر زندگي خود يـك                    

و با جان   . كرم و بخشش علي ، بنيان همة جوانمردي هاي اوست           .را نشناخت   ?بار هم بدان دست نيالود و آن        
او دختر خود را از اينكه گردن بندي را ازبيت المال به امانت گرفتـه تـوبيخ مـي                   .  هم آميخته است     و دل او به   

كند؛ برادر خود عقيل را كه مختصري از مال عمومي مردم را بيجا خواسته بود، از خودمي رنجاند؛ او رشوه خوار                
 چنانكه در روايات صحيح آمده است       با اين حال ،   . و هوادار مال بي كوشش و بدون حق را، ازخود طرد مي كند            

،او با دست خود نخل هاي گروهي از يهوديان را در مدينه سيراب مي كند، تا آنجا كه دست او تاول مي زند و                        
زخم مي شود و آنگاه مزدي را كه مي گيرد به بيچارگان و درماندگان مي بخشد و يا با آن بردگاني رامي خـرد                        

 .و بالفاصله آزاد مي سازد

 از زبان كساني كه علي را خوب مي شناختند روايت مي كند كه او بخشنده ترين مردم بود كه از           ?»شعبي   ?«
مال خود، براي مردم مي بخشيد و اگر گواهي دشمن در بعضي موارد صحيح ترين شهادت ها باشد، بايد فهميد 

دت داده ، در حاليكه او هميشـه        كه بخشش و كرم علي تا چه پايه بوده كه معاوية بن ابوسفيان هم به آن شها                
 .مي كوشيد كه از علي عيب جويي كند و از او انتقاد نمايد

اگر علي خانه اي پر از طالي ناب و خانه اي پر ازعلوفه داشته باشد، طال را پيش از علوفـه                     «: معاويه مي گويد  
 » ! مي بخشد

 اعتماد به نفس 



 ?? كه بحث آن خواهد آمد ــ      ??وي و اين عظمت ادبي ــ     مكمل اين صفات زيبا و اين برتري هاي مردانة عل         
اين است كه همة صفات توأم بااعتماد به نفسي باشد كه علي بدان شناخته شده بـود؟ بلكـه اصـوالًاعتماد بـه                       

امـا كـاري را كـه انجـام مـي داد بـه درسـتي آن و                  .نفس چيزي است كه بالضرورة مالزم اين خصلت هاست          
 آمدن و اقدام ?»عمروبن عبدود «به ميدان مبارزة قهرمان جزيرة العرب ، . داشت صراحت حق در آن اطمينان     

برحذر مـي داشـتند، گـواه صـادقي         ! به اين كار در حالي كه پيامبر و يارانش او را ازاين كار و عاقبت ناگوار آن                  
 .است براعتماد به شجاعتي كه قلب و روح علي آكنده از آن بود

 علي و عدم قبول همراهي محافظاني كه او رااز خطر دشمنان بي شماري كه اطرافش                و به تنهايي به نمازرفتن    
را گرفته بودند محافظت كنند،شاهد ديگري از اعتماد به حق و حقيقتي است كه تاروپود وجـود او را فراگرفتـه                     

 دهنـد كـه ايـن    آيا زندگي وي ، سلسله اي از كردارها و گفتارهايي نيست كه به خوبي نشان مي           : و اصوالً . بود
مرد بزرگ به راستي و درستي ِآنچه انجام مي داد اطمينان كامل داشت و در اين اطمينان استوار بـود؟زيرا كـه                      

 .گفتار و كردار علي ناشي از عقلي كامل و اخالقي بزرگ بود

الت و در سايه اين اعتماد و اطمينان ريشه داري كه در جان خود حس مي كرد و از جوشش ايمان وي بـه عـد                        
خويش ، در ميان اختالف وتضاد افكار مردم درباره اش ، هرگز در راه و روش خود تغييـري نمـي دهـد و مـي                          

و اگر همة دنيا را . اگر با شمشيرم به بيني مرد باايمان بزنم كه مرادشمن بدارد، هرگز چنين نخواهد كرد«: گويد
 !» به منافق بدهم كه مرا دوست بدارد، دوستم نخواهد داشت 

به خدا سوگند اگر من به تنهايي به ميدان دشمن بروم و آنها روي زمين «: و در همين زمينه است كه مي گويد    
 .» را پر كرده باشند، هرگزترس و وحشتي نخواهم داشت 

و از همين اعتماد و اطمينان پرارج است كه او، هنگامي كه شنيدگروهي از مردم مدينه به معاويه پيوسته اند، به 
شنيده ايم كه گروهي ازمردمان تو، بـه        ... اما بعد «:  نوشت   ?»سهل بن حنيف انصاري     «ده خود در مدينه     نماين

سوي معاويه روي آورده و به او پيوسته اند، هرگز ازاينكه آنان را از دست داده اي و از كمك آنها بازمانده اي ،                        
 !»  به عدل و دادنپيوسته اند به خدا كه آنان از ظلم و ستم نگريخته و! غمگين وناراحت مباش 

 كم ارزشترين

 .مردم ، بي دانش ترين آنهااست 

  امام علي ?????????????????????????????????????????????????????

 !هر مشكلي كه تو در آن داوري نكني ، مبارك و فرخنده مباد! علي 



 عمربن خطاب 

 با همة علوم 

 دانش و فرهنگ امام 

ر عقل و انديشه ، يگانه و بي همتاست و به همين جهت او محور فكـري اسـالم و جـامع و                       علي بن ابيطالب د   
سرچشمه علوم عربي است ،به طوري كه در ميان اعراب هيچ دانشي نيست مگر آنكه علي آن راپايـه گـذاري                     

 .كرده و يا در پيدايش آن سهيم و شريك بوده است 

ولـي در ايـن   . ماعي در آينده به تفصيل سخن خواهيم گفت    دربارة بالغت و همچنين عظمت او در مسائل اجت        
فصل از علوم عربي وي وهمچنين از ادراكات او در فقه و قضاوت ، به طور اجمال بحث خواهيم كرد؛ به اضافة      

و ما اگر گفتار خود را در ميدان علوم و          . مطالبي كه درباره حكمت و فلسفه علي ، به تناسب موضوع خواهد آمد            
ي كوتاه مي كنيم ، براي آن است كه در اين باره زياد گفتگو كرده اند ونويسـندگان و محققـان بـه                       فرهنگ عل 

 .طور تفصيل ، به تجزيه و تحليل آن پرداخته اند

هدف نهايي ما در اين كتاب آن است كه از آنجا كه ديگران به تفصيل پرداخته اند به طور اختصار بگذريم و در 
و نخست از قرآن و حديث . رده و يا اصوالً مطرح نساخته اند، به شرح و بسط بپردازيم آنجا كه به اجمال اكتفاك

آغاز سخن مي كنيم و سپس در باره علوم ديگرصحبت مي نماييم تا به خوبي درك كنيم كه گفتار پيـامبر، در                      
 .» ت من شهر دانشم وعلي در آن اس« : تعريف علي ، تا چه حد مطابق با واقع بود، آنجا كه گفت 

 اخـالق و روش  ?علي بن ابيطالب ، به سرپرستي پسرعمويش ، پيامبر، پرورش يافت و سپس شاگرد وي شد و          
. او را درباره زندگي و خلق ،فرا گرفت و به ارث برد و اين ميراث در قلب و عقل او، به طور يكسان نفوذ يافـت     

ا جستجو مي كند تا حقايق آنهـا را بـه دسـت       كه مغز اشياءر  ??در بررسي قرآن با بينش و نظر حكيمانه اي ــ           
 دقت نمود و درزمان طوالني خالفت ابوبكر و عمر و عثمان ، فرصت يافت كه به اين بررسي عميق                ??آورد ــ 

و كامل بپردازد و ظاهر و باطن قرآن را بخوبي بداند ودرك كند و زبان و قلب او، به وسيله آن اسـتوار گـردد و                          
 .با آن به هم آميزد

و هيچ جاي تعجب هم نيست ، زيرا كه امام ،           .م او نسبت به حديث چيزي نيست كه بر آن غبار شك بنشيند            عل
بيشتر از هر صحابي ومجاهد ديگري با پيامبر در تماس بود و از او عالوه بر چيزهايي كه همه شنيدند، مطالب                     

 او  ?كه خود از پيـامبر شـنيده بـود و         مي گويند علي هيچ حديثي راروايت و نقل نكرد، مگر آن          . ديگري نيز شنيد  
چـه  « : و به علي گفتند   . اطمينان داشت كه از احاديث پيامبر، كلمه اي هم از قلب و گوش او فوت نشده است                  

براي اينكه اگر من از پيامبر سـؤال        « :  در جواب گفت     ?»شده كه از همه اصحاب پيامبر بيشترحديث داري ؟          



» گر سكوت مي كردم ، پيامبر خودشروع مي كرد و به من حديث مي گفـت  مي نمودم به من پاسخ مي داد و ا    
. 

* * * 

طبيعي است كه علي بن ابيطالب فقه اسالمي را هم از همه بهتربداند چنان كه از همه بهتر بـه آن عمـل مـي         
 خاطر دانش   وبه. كرد، و آنهايي كه در عصر اوبودند، كسي را كامل تر و صالح تر از او در فقه و فتوي نشناختند                    

فراوان و فقه بي پايان ، علي مورد اعتماد ابوبكر وعمربن خطاب در همه مشكالت بغرنج و پيچيده بود، چنانكه                    
درمشورت نيز نظريه نهايي را از او مي خواستند و به او رجوع مي كردند واين دو خليفه ، از دانش و فكر علـي                         

كر و عمر در مسائل فتوايي ، مرجع بود، براي اصحاب ديگـر  علي همچنان كه براي ابوب. بسيار بهره مند گشتند 
نيز چنين بود و بسيار نادر مي توان يافت كه در مسائل شرعي و ديني ، دليل و برهاني بهتر از دليل و برهان او            

 .وجود داشته باشد

نيـز، از قبيـل     دانش علي در فقه اسالمي ، منحصر به نصوص و احكام فقهي نبود، بلكه در علوم مقدماتي فقه                   
فقـه مـي    » امـام اعظـم     « و اگر ابوحنيفه را در قرون پس از علـي           . حساب ، بر ديگران تفوق و برتري داشت         

دانند، بايد توجه داشت كه او شاگرد علي بود، زيرا او نزدجعفربن محمد درس خوانده و جعفربن محمد از پدرش                    
 .ي گرددو سلسله به علي بن ابيطالب منتهي م... بهره برده بود

مالك بن انس نيز با چند واسطه شاگرد علي بود، زيرا او از ربيعه وربيعه از عكرمه و عكرمه از عبداهللا بن عباس 
نسبت علـم تـو بـا       « :به ابن عباس كه استاد همه اينها بود گفته شد         . و عبداهللا بن عباس ازعلي فيض برده بود       

 .» مانند قطرة باراني در برابر اقيانوس « : گفت  در جواب ?» چگونه است ؟ ?? علي ــ??پسرعمويت ــ

* * * 

قاضي ترين شما   « . علي در قضاوت از همه شما برتر است         : همه ياران پيامبر معترفند كه پيامبر يك بار فرمود        
علي براي اين ازهمه مردم دوران خود در قضاوت برتر بود كه از همه آنها بر فقه وشـريعت كـه                     . » علي است   

منشاء قضاوت در اسالم است ، آشناتر و داناتر بود،و عالوه بر آن ، در نيروي تعقل و تفكر نيـز آنچنـان                       منبع و   
بود كه بتواند درموارد بروز اختالف ، وجهي را كشف و بيان دارد كه به واقعيت نزديكتر باشد و با منطق صحيح                

 .، بيشتر انطباق يابد

پاكي درون قـادربود علـم و آگـاهي خـود را در قضـاوت ، بـه                  و از طرف ديگر، علي به جهت صفاي وجدان و           
 ?? هـردو ـــ    ??بهترين روشي ، اجرا كند و درحكم و داوري ، عـدالت را بـر پايـه اي از عقـل و وجـدان ـــ                         

ا ي ابوالحسن ،خداوند مبارك نگرداند هر مشكلي «: و از عمربن خطاب نقل شده كه به علي گفت . استوارسازد



هنگـامي كـه علـي      « :  و ?»اگر علي نبود، عمر هالك مي شـد         « :  و ?»م و داوري نكني     را كه تو در آن حك     
 ! » درمسجد حاضر باشد، هيچ كس فتوي ندهد 

)1( 

 آنجا كه بين علي     ?ده است ــ  ما دربارة عظمت علي در قضاوت ، و زواياي تاريكي كه او درقضاوت روشن نمو              
 به طورمفصل بحث خواهيم     ??و اصول وي و رجال انقالب كبير فرانسه و مبادي آنها مقايسه خواهيم نمود ــ              

 .كرد

 

لوال علي لهلـك عمـر     « و   ?»ال بارك اهللا في معضلة لم تحكم فيها يا ابالحسن           «). 1 (????
 » . ال يفتين احد في المسجد و علي ّ حاضر« و ?»

* * * 

از آنجا كه علي بن ابيطالب از آن كساني بود كه در امور به ظواهراكتفا نمي كنند و هميشه مي خواهند كـه در                        
هر مسئله اي به مغز و باطن آن پي ببرند، در قرآن و موضوع آن كه دين بود، به دقت پرداخت ؛آن چنـان كـه                          

مين جا بود كه علي مسئله ديـن و مـذهب را يـك              و ازه . متفكران جهان در كارها به دقت و تأمل مي پردازند         
موضوع قابل دقت وتفكر و تعمق مي دانست و هرگز هم شخصيتي بزرگ مانند علي ، ازدين و مذهب فقط به                     

در صـورتي كـه اكثريـت       . ظاهر آن و به اجراي احكام و اقامة حدود وبرپاداشتن مراسم عبادت ، اكتفا نمي كند               
ادي آن در معامله و قضاوت مي نگرند، علي دركنار دانش ظاهر احكام ديـن ، آن           مردم ،به ظاهر دين و نتايج م      

را به مثابه يك موضوع فكري محض وقابل تحقيق و بررسي و دقت عميق ، مورد مطالعـه و تفقـه قـرار مـي                         
سي دهدو از تفكر و بررسي خود دست برنمي دارد مگر آن هنگام كه اطمينان مي يابد كه اين دين ، برپاية اسا                     

 ...محكم و بنيادي متحد در اصول وحقايق ، استوار است 

و از همين جا، علم كالم يا فلسفه دين اسالم ، پيدا شد و روي همين اصل ، علي نخستين دانشمند كالمـي و                        
بلكه پدر علم كالم است ، براي آنكه دانشمندان نخستين اين علم ، از سرچشمه علي بن ابيطالب سيراب شده                    

 و مبادي اين علم از راه علي به آنان رسيده است ، و دانشمندان بعدي هم همچنان بـه نـور او راه                        اند و اصول  
 ??مثالً واصل بن عطـاء بنيانگذارفرقـه معتزلـه ـــ    . مي يابند و علي راپيشواي خود و راهبر پيشينيان مي دانند 

 شاگرد ابوهاشم   ??اال ببرد ــ  نخستين گروه اسالمي كه مي كوشد اصالت و مقام عقل را در موضوعات ديني ب              
و آنچه درباره معتزله گفته شده درباره اشـاعره  . بن محمد بن حنيفه است كه پدر او شاگرد علي بن ابيطالب بود    



نيز صادق است ، براي اينكه اشاعره شاگردان معتزله هستند كه آنها هم دانـش خـود را از واصـل بـن عطـاء،                         
 .شاگردبالواسطه علي ، فرا گرفته اند

 در بسياري ازمـوارد، در نهـج البالغـه بـه چشـم مـي خـورد و           )2(افزون براين اصول و مباني تصوف اسالمي        
 يونـان را    هواداران تصوف در اسالم به اين موارد و نمونه ها استناد جسته اند، پيش از آنكه مسلمانان ،فالسـفه                  

براي مزيد توضـيح در ايـن زمينـه بـه           . بشناسند و يا فلسفه هند و يونان و غيره را به عربي ترجمه و نقل كنند               
 كه در شرح نهج البالغه ابن ابوالحديـد         ?? وزير متوكل ــ   ?»عبيداهللا بن يحيي بن خاقان      « گفتار ابوالعيناءبه   
 . مراجعه شود??نقل شده است ــ

 

)2( 

ين زمينه نيازمند كتاب مستقلي است ، ولـي آنچـه در آن جـاي شـك و ترديـد                    بحث در ا  . 
 هزار و يك كار نامشروع مي       ?نيست ، اين است كه علي از كساني كه به نام تصوف و زهد،             

 و مرتكب هرگونه جنايت و      ?»! هو مي كشند و حق مي گويند و علي مي جويند          « كنند وفقط   
و اين گونه تصوف را نه علي و نه اسالم هرگـز بـه              كثافتكاري مي شوند، سخت بيزار است       

 م . رسميت نمي شناسند

* * * 

گويا خداوند چنين خواسته است كه علي بن ابيطالب در علوم عربي نيز ركن و اساس باشد، همان طور كـه در                      
 امام برابر   براي آنكه در ميان مردم دوران امام ، كسي وجود نداشت كه در علوم عربي با               .علوم اسالمي ركن بود   

و همين تبحر او در علوم عربي و منطق صحيح و قواي ذهني خارق العاده اوست كه براي ضـبط اصـول          . باشد
وقواعد عربي به او ياري كرد تا زبان عربي مستند به دليل و برهان باشد كه نشان دهنـدة قـدرت عقلـي او در                         

 .استدالل و قياس منطقي است 

تـاريخ ثابـت مـي      .  گذار علوم عربي بود كه راه را براي آيندگان هموار ساخت             درواقع علي به حق واضع و پايه      
شاگرد و رفيق او ابواالسود دوئلي روزي به نزد علي آمد واو را غرق در           . كند كه علي بنيان گذار علم نحو است         

 ?? كوفه ــ  ??من در شهر شما ــ    :  فرمود ?»! در چه چيزي فكر مي كني يااميرالمؤمنين ؟       «: تفكر ديد، پرسيد  
سپس كاغـذي  . سخني شنيدم كه ازنظر ادبي غلط بود، از اين رو مي خواهم كتابي در اصول عربي آماده سازم               

 ...كالم عبارت است ازاسم و فعل و حرف تا آخر: به او داد كه در آن چنين بود



مام شكايت كرد كه پس از      ابواالسوددوئلي به پيشگاه ا   : اين مطلب را به شكل ديگري نيز نقل كرده و گفته اند           
فتوحات اسالمي ، به علت آميزش و اختالط اعراب با ديگران ، غلط گويي در بين مردم شـيوع و رواج يافتـه ،                        

امام لختي سر بـه زيـر انـداخت و سـپس بـه ابواالسـود                . چون مردم غيرعرب سخن را به درستي ادانمي كنند        
كالم عرب از اسم و     : م و كاغذي به دست گرفت ،علي فرمود       آنچه را كه مي گويم بنويس ، ابواالسود قل        :فرمود

اسم آن است كه از مسمي خبر دهد و فعـل آن اسـت كـه از حركـت آن آگـاه                      . فعل و حرف ، تركيب مي يابد      
ظاهر و مضمر، و چيزي كـه   : اشياء بر سه قسم است      ! سازدو حرف معنايي مي دهد كه نه اسم است و نه فعل             

 آنگـاه بـه   ?? بنا به قول بعضي از علمـاي نحـو، مـراد اسـم اشـاره اسـت ـــ       ?? ــهيچ يك از اين دو نيست   
 بـه   ?? قواعـدادبيات عـرب ـــ      ??بدين نحو مطلب را تكميل كن و از همان روز اين علم ـــ             : ابواالسودفرمود

 . شناخته شد?»علم نحو « عنوان 

* * * 

هاي بسياري كه به طـور ارتجـال وبـدون          موارد ونمونه   . از امتيازات علي تيزي هوش و سرعت درك او است           
سابقه مطلبي را مي گفت ،نشان مي دهد كه علي نيرويي در اين زمينه داشت كه در ديگران نبود وبسـيار مـي                       
شد كه در ميان دوستان يا دشمنان ، بدون مقدمه و به طورارتجال ، حكمتي نغز و سخني شيوا مي گفـت كـه                        

 .مورد توجه همگان قرار مي گرفت 

 در سرعت درك و حل مشكالت حساب در زمان خودبي نظير بود و مـردم آن دوران ، ايـن مشـكالت را                        علي
: براي نمونه مي گويند   !معماهايي به شمارمي آوردند كه براي حل آن راهي نبود و راز آن را كسي نمي دانست                  

باقي گذاشـته ولـي در موقـع        زني به نزد علي آمد و شكايت كرد كه برادرش ازدنيا رفته و ششصد دينار از خود                  
شايد برادرت يك زن ، دودختر، يك مادر، دوازده برادر و تو            : تقسيم ، به او فقط يك دينار داده اند؟ علي فرمود          

 .و همين طور هم بود كه علي گفت ... را داشته است ؟

ن و دو دختـر از خـود   مردي از دنيارفته و پدر و مادر، ز: و باز روزي در منبر كوفه سخن مي گفت ، يكي پرسيد 
و ايـن حكـم را      ! هشت يك زن به نه يك تبديل مـي شـود          : باقي گذاشته ، چه بايد كرد؟علي بالفاصله گفت         

 .  ناميدند، زيرا كه علي در منبر بر آن فتوي داد?»منبريه « حكم 

)3( 

 

 دو حساب كه مبني بر عول و تعصيب است ، در كتب فقهـي شـيعه مـورد بحـث                     اين). 3(
 م . وبررسي قرار گرفته است ، طالبين تفصيل به آنها مراجعه كنند



* * * 

 به مثابه بينش عميق ، انديشه و خرد محيط ،ادراك اصيل ، نيروي استنباط و فراگيري ، ??فلسفه و حكمت ــ
بـراي  .  در واقع از آثار امام علي اسـت          ??شش خستگي ناپذير در اين راه ــ      قدرت اختصار و ايجاز، وسپس كو     

اينكه علي در اين زمينه ويژگي هايي دارد كه او را به مقام شامخي در ميان فالسـفة ملـت هـا و يگانـه هـاي         
شـكلي  وبه راستي هم كه همانند علي در استخراج نظريه از حوادث ورويدادها و بيـان آن بـه     . تاريخ مي رساند  

اين حكمت علوي تأثيري عميـق در توجيـه و بيـان      . كه ضرب المثل هاي جاودان گردد، بسياربسيار كم است          
و البته سرچشمه آن در درجه نخسـت دوتـن ، محمـدبن             . فرهنگ اسالمي و به شكل انساني درآوردن آن دارد        

 .عبداهللا و علي بن ابيطالب هستند

، جامعه بشري ، اسرارتوحيد، الهيات و شناخت ماوراءالطبيعه ، نظريـات  امام علي در باره مسائل زندگي و جهان       
 .فراواني ابراز داشته و چنانكه قبالً گفتيم ، او بنيانگذار علم كالم و فلسفه الهيات در اسالم است 

علي استادي است كه همة آنهايي كه پس از وي آمدند وصاحب نظر شدند، به كمال و اصالت او اعتراف كردند 
 . در واقع خود، پيروان آراء و شرح دهندگان نظريات او بودندو

كتاب بزرگ امام ، نهج البالغه ، به مقداري از گوهر حكمت غني است كه امام را در صـف اول و مقـدم همـه                          
 .فالسفه و حكماي جهان قرار مي دهد

 آيا مقصودي جـز     ?»هستند  دانشمندان امت من همچون پيامبران بني اسرائيل        « : و هنگامي كه پيامبر فرمود    
 ! علي داشت ؟

 

 

 امام علي و حقوق انسان 

 بندة ديگري مباش ، كه خداوند تو را آزادآفريده است 

 . از استثمار آنچه كه براي همه مردم است ،بپرهيز

 . گناه غيرقابل بخشش ، ستم بر ديگران است 

 . به طور حتم داد مظلوم را از ستمگر خواهم گرفت 



 . ردم ، چه كار زشتي است دشمني با م

 . هر انساني در خلقت مانند تو است 

 آنچه را براي خود مي خواهي ، بر ديگري نيز بخواه و آنچه را 

 .ا كه بر خود نمي پسندي ،بر ديگري مپسند

 . بدترين حكمرانان كسي است كه ملتش رابه بدبختي بكشاند

 . انسان بدخلق ، شايسته رهبري و زعامت نيست 

 . رادري با آن كسي بكوش كه از آزارش در امان باشي به ب

 امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  
 در راه آزادي 

 

 ! آزمايش سخت : تلخ و تجربة 

 .من پيش از آنكه بر حق گواهي بدهم ، خود آن را باور دارم ! به خدا سوگند

 . گيرندكار ما بسيار سخت و دشوار است وحديث ما را جز سينه هاي امين وانديشه هاي اصيل ، فرا نمي

 امام علي 

بر گوشهاي آنان ، پي درپي بانگي برآورد كه بنيانشان را ويران كرد، سقفهايشان را فروريخت ، ديوارهايشان را                   
 درهم كوبيد و

 !و اين بانگ ، بر دلهاي بيچارگان وستمديدگان آرامش و صلح و نعمت سرشاربود. از هم پاشيد?

 نهايي جامعه ، اصول ونظريات آن چنان استواري دارد كـه ريشـه              علي بن ابيطالب دربارة حقوق انسان و هدف       
جامعه شناسي و علـوم اجتمـاعي نـوين ،          . هاي آن در اعماق زمين فرورفته و شاخه هايش سربرافراشته است            

 .پشتيبان قسمت بزرگ اين نظريات و اصول بوده وآنها را پذيرفته است 



 هرنام و نشاني كه جلوه گر شود، انگيـزه و هـدف نهـايي آن                علوم اجتماعي به هرشكل و رنگي كه درآيد و به         
يكي بيش نيست و آن برداشتن بار ستم و استبداد از دوش توده ها و سپس بناي جامعه بر پايـه هـاي بهتـري           

و محور آن ، آزادي بيـان و كـار، در           . است كه حقوق زندگي و شرافت انسان راــ به مثابه انسان ـــحفظ كند            
و البته اين علوم تابع شرائط خاص زمان بوده و مكـان نيـز            .  كه سودمند باشد و ضرري نرساند      چهارچوبي است 

 .در پيدايش و تكوين آن ، بدين شكل و يا آن شكل ، تأثير بسزايي دارد

ما اگر به گذشته برگرديم و براساس اين واقعيت به شئون آن بنگريم ، به خوبي روشن خواهد شد كه در تمـام                       
پيشين ،مبارزة شديد و سوزاني ميان استبداد، خودكامگي ، خودسري ، ازبين بـردن حقـوق تـوده ،                   دوران هاي   

سلب آزادي و ايجاد اختناق از يك طرف ، وتمايل و گرايش به عدالت ، حكومـت از طريـق شـوري ، كـار بـه                           
 .خاطرحفظ حقوق همگان ، و رهايي آزادي ها از طرف ديگر، در جريان بوده است 

ي مفيد پيشين كه از جانب ستمديدگان برپا شده ، درواقع جنبش هايي بوده اند كه سـتم ديـدگان و                     انقالب ها 
متفكران ، به خاطر برچيدن بساط ظلم و فساد اجتماعي و ايجاد بنيادي نو، برپايـه عـدل و نـابودي سـتم برپـا       

 . منطبق و هم آهنگ باشدداشته اند كه از نظر منطق و ارزش هم با تحوالتي كه جامعه به آن رسيده است ،

ونظريات او در اين زمينه بر پايه و معيار اسـالم           . علي بن ابيطالب در تاريخ حقوق انسان مقامي بس شامخ دارد          
آن روز است كه اين نظريات بر دو محور سركوب نمودن استبداد و برچيدن امتيازات طبقـاتي از ميـان مـردم ،            

ضع و موقعيت او را در مسائل اجتماعي بشناسـد، بـه خـوبي درك               هركس كه علي بن ابيطالب و و      . مي چرخيد 
مي كند كه او چون شمشيري آخته بر باالي سر خودكامگان متجاوز بود وكوشش پي گيـرش در راه برقـراري                     

امـام بـا روش هـايي كـه در قبـال      . عدالت اجتماعي ، در افكار، بيانات ،حكومت و سياستش جلـوه گـر اسـت            
مردم ــ آنهايي كه با بيچاره نمودن توده وناديده گرفتن مصالح عمومي و منافع جامعـه ،                 تجاوزكاران به حقوق    

پايه هاي افتخارات پوشالي خود را بر دوش مردم رنج كشيده مي نهادندــ در پيش مي گرفت ، در راه اسـتقرار                      
 .عدالت براي همگان ، مي كوشيد

 براساس حقوق تودة مردم ، نضج گرفت و طبيعي اسـت            انديشة بسط عدالت اجتماعي ، در ذهن نيرومند امام ،         
كه پياده كردن اين انديشه ، مستلزم از بين بردن اختالفات طبقاتي ــ كه در آن ثروتمندان وبزرگان قوم را بـه          

 .سيري و پرخوري و بينوايان و زيردستان را به گرسنگي و ناتواني دچار ساخته بودــ گردد

ار اجتماعي همواره طنين افكن بود وتازيانه اش همواره كوبان و دفـاعش از ارزش               فرياد رساي امام در اين پيك     
 .هاي انساني همواره بزرگ و سخت بود و هرگز در اين امر سستي و سازش راه نداشت 

امام با روش حكومتي خود، نشان دهنده برترين نمونه زمامداري است كه در آن بخش از تـاريخ بشـر او در راه         
سان مي كوشيد و با تمام قوا و با همه وسائلي كه در اختيار داشت ، دراجراي اين هدف كار مـي                      حفظ حقوق ان  



علي به درك بسيار روشني از واقعيت جامعه رسيده بود؛ جامعه اي كه بر اساس محروميت اجتماعي پايـه                   . كرد
 و شرايط تا چه حـد       امام بهتر از ديگران مي دانست كه بهترين شكل تحول جامعه چيست           . گذاري شده است    

درارادة امام ــ كه انگيزه هاي نيكي در آن زياد بودــ چيزي كه آن را بيشتراز كوشـش   . آمادة اين تحول است     
وهيچ يك از فريبندگي هاي جهان يـاراي پيـروزي بـر            . در راه اين تحول ، به خود مشغول كند، وجود نداشت            

وطئه هاي بدخواهان نيز موثر نبود زيرا درقلـب امـام چيـزي             اين اراده و جلوگيري از اين كوشش را نداشت و ت          
دوست داشتني تر از برپاداشتن حق و نابودساختن باطل ، خطور نمي كرد و البته در نظريه امام هم درباره حـق                      

 .و باطل وچگونگي آنها، كوچكترين ترديد و تزلزلي به وجود نمي آمد

جراي آنچه به فكرش مي آمد و درك مـي كـرد، دو عامـل               درستي انديشه و ادراك او، و سپس اخالصش در ا         
اصلي بودند كه او در هيچ يك از كارهاي اجتماعي و عمومي ، راه مبهمي را نشان ندهد و امام هرگـزدر برابـر                        
كارگزاران نيرومند و سركش و عاملين بدبختي توده مردم ،خاموش نمي نشيند و درقبال دسته بنـدي و حـزب                    

ي كه مي خواهند حكومت حق را درهم بكوبند، عقب نشـيني نمـي كنـد و بـه چگـونگي       بازي مخالفين وكسان  
برداشت هاي دوستان و دشمنان از كارها وانديشه هايش ، توجهي ندارد و اينها، همه به خـاطر بيـان و ايجـاد                       

وش متضـاد و    حقوق طبيعي انسان ، در يك زندگي سعادتمندانه و شرافتمندانه بود، تا خلق به دو گروه ، با دو ر                   
 !گروه سياه بخت و دردمند و گرسنه و گروه خوشبخت و خندان و سير: جداگانه تقسيم نشوند

امام در پرتو عقل كامل و تيزبين خود، به خوبي دريافته بود كه وجود امتيازات مـادي طبقـاتي در بـين مـردم ،            
پست نهادي و رذائل اخالقـي دارد  راهي است كه سير در آن ،سرانجام زشت و ناگواري از قبيل جمود فكري و     

و همچنـين باعـث     . و منجر به ظلم و ستم ، زورگويي و خيانت در حكومت وروابط مردم با يكديگر مـي گـردد                   
فساد و تباهي بزرگ و كارهاي زشت و ناپسند در ميان اين گـروه غاصـب و گمـراه هوادارمقـام و ثـروت بـي                          

ه بيماري جسمي و روحي ، دلسردي نسبت به زنـدگي ،            چنانكه در بين گروه ستمكش منجرب     . كوشش مي شود  
 .سوءظن وبدبيني به انسان و دشمني و حسادت مي گردد

و بدون شك نتيجة نهايي اين عوامل و انگيزه هاي موجود در دوگروه ، چيزي جز از هـم پاشـيدگي و ويرانـي                        
 آسـياب اسـت كـه درميـان آن دو،           جامعه نخواهد بود، و گوياوجود اين دو طبقه در اجتماع ، به مثابه دو سنگ              

 !تساوي و حقوق انسان قرباني شده و خرد مي گردد

روش اكثريت آريستوكرات ها و اشراف ، به ويژه گروه بني اميه ، دراواخر خالفت عثمان آن بـود كـه بـر ضـد                         
مـردم را بـه     سنت هاي اسالمي كه هوادارعدالت و برابري در حقوق بود، قيام كنند و توده را به ذلت بكشانند و                  

بردگي بگيرند و در ميان صفوف آنها ترس و وحشت اززمامدار را ايجاد كنند، تا آنجـا كـه جرئـت ايسـتادن در                        
تا اگر دلشان بخواهد، خـون آنـان را بريزندـــچنانكه حقوقشـان را              ! مقابل فرمانرواي خود را هم نداشته باشند      

 .وشندپايمال مي كنندــ و از رشوه خواري و نظاير آن چشم نپ



آنان جاسوساني از جانب خود مي فرستادند تا خبرهايي درباره كارهايي كه مردم مي خواهند انجام بدهنـد، بـه                    
آنها برسانند كه بتوانندجنبش را در نطفه خفه كنند و پرچم هاي خود را از خون بي گناهان وحقـوق همگـان ،                       

! اقت خودكامگي و حكومت فردي مبدل سازند      رنگين كنند و خالفت را به سلطنت و دمكراسي اسالم را به حم            
اينان در ميان شدت و سختي امام علي در اجراي عدالت اجتماعي وهوس هـا و مطـامع خـويش در رياسـت و                     
والي شدن و ثروت ، شب و روزرا مي گذرانيدند و مانند قماربازان ، هر ساعت در انتظار سود وغنيمت ناگهـاني                      

 !بودند

رداري از اين آزمندي ضدانساني بود وهميشـه درصـدد بودنـد كـه اسـاس عـدالت       چون روش اين گروه ، برخو   
اجتماعي را براندازند تابتوانند از نو، بت پرستي سياسي و بت پرستي اجتماعي را زنده كنند وبرپا دارند، امام علي           

 .بن ابيطالب در مقابل تجربه دردناك و آزمايشي سخت قرار داشت 

و سختي بود و انگيزه ها و عوامل آن چنان به هم پيوسته بودند كه موجب پيـدايش                  درواقع آزمايش بسيار تلخ     
بحران دردناكي گشته بود و براي امام سازش و نرمش در قبـال آن امكـان نداشـت و رهـايي ازآن در نهايـت                         

 حوادث سهمگين و پي درپي ، زمان رابه شدت آشفته ساخته بود و اهميت موضوع در حـدي بـود                   . دشواري بود 
كه بقاي خالفت و اسالم ، با همه فضايل اخالقي و عدالت اجتماعي كه اين دو، در بين مردم بـه وجـود آورده                        

 .بودند، بدان بستگي داشت 

تصميم گيري و سياست در آن موقعيت آنچنان باريك و دقيق بودكه ارزش شخصيت زمامدار و حقيقت مواهب 
 تصميم او در اشاعه فضائل فردي واجتماعي و نيـرو و تـوان        و استعدادهاي وي درمراعات حقوق عامه و عزم و        

 .وي بر صبر و شكيبايي و استقامت ، با ارزيابي صحيح آن موقعيت ، سنجيده مي شد

اين آزمايش براي علي درست مانند آزمايش پيامبر بود در آن روزي كه بين گذشت و جوانمردي و دمكراسي و                    
 مكر و نيرنگ و استثمار و سودپرستي تجار واشراف ، از طـرف ديگـر،                اشاعه روح عدالت ،از يك طرف ، و بين        

 .پيكاري برپا شده بود

ولي اين سـختي ودشـواري ، مفهـوم و معنـاي خـود را فقـط از                  ! علي بن ابيطالب در برابر آزمايش سختي بود       
دشوارنبود كه او را    كساني مي گرفت كه از دورمراقب و ناظر بودند، ولي در قلب و فكر امام ، هيچ چيز آن قدر                     

هركس آن نيرو و تواني را كه خداوند بـه علـي            . از راه و روش انتخابي خود، به اندازه تار مويي ، منحرف سازد            
داده بود، داشته باشد، همة سختي ها و دشواري ها در مقابل او آسان و ناچيز گردد وفقط يك چيز بر او دشـوار                    

ج وتوسعه عدالت و روح آزادي و دوري از كار و كوشـش بـراي كاشـتن                 و ناگوار باشد و آن كناره گيري از تروي        
 .بذرفضائل اخالقي است كه اساس اين آزادي و اين عدالت مي باشند

* * * 



و بازرگانان قـريش ، بـانگي       ! محمدبن عبداهللا ، در گوشهاي ابوسفيان ، ابولهب ، حمالة الحطب ،هند جگرخوار            
سقفهايشان را فرو ريخت و ديوارهايشان را درهم كوبيد و از هـم پاشـيد؛ در                برآورد كه بنيانشان را ويران كرد،       

بـه  ! اي عمو «: حالي كه اين بر دل هاي بيچارگان و ستمديدگان و بردگان ،آرامش و صلح و نعمت سرشار بود                 
ز خدا سوگند، اگرخورشيد را در دست راست وماه را در كف چپ من بگذارند كه امررسالت را ترك گويم ، هرگـ                     

 .»نخواهم كرد، تا خداوند آن را پيروز گرداند،يا من در راه آن كشته شوم 

اگر اين گفتار رابه خاطر مال و ثروت آورده اي ، آن قدر براي              «: محمدبن عبداهللا ، در آن روزي كه به او گفتند         
مابرسي ، ما تو را     تو مال فراهم كنيم كه ازهمه ما ثروتمندتر شوي و اگر مي خواهي به مقام و سروري درميان                   

من آنچه را «: چنين پاسخ داد» !مهتر خود قرار مي دهيم و اگر سلطنت مي خواهي ، تورا پادشاه خود مي كنيم 
كه براي شماآورده ام ، به خاطر طلب كردن مال و ثروت و مهتري يافتن در بين شما ويا سـلطنت و پادشـاهي    

ه و كتابي بر من نازل كرده و مرا فرمان داده كه بر شما بشارت و خداوند مرا پيامبر شما قرار داد. بر شما نيست 
بيم دهم و من پيغام پروردگارم را به شما رسانيدم ، اگر بپذيريد در دنيا و آخرت بهره منديد و اگر آن را نپذيريد، 

 ».براي فرمان خدا شكيبا باشم تاخداوند ميان من و شما داوري كند

و با فرزند ابوسفيان ، پسر هند جگرخوارو ابن الحكم و كساني كـه پسـت و مقـام را    اما علي بن ابيطالب ؟ كار ا    
خريدوفروش مي كردند وافسران و سربازاني كه كوركورانه پي سود ديگران كشـيده مـي شـدند وآنهـايي كـه                     

 عقيده و روش خود را مي فروختند، به كجا كشيد؟

اركان آنها را به لرزه درآورد، بنيادشان را ويران سـاخت ،            او نيز در گوش آنان بانگي برآورد و صيحه اي زد كه             
و ايـن بـر دل هـاي بينوايـان و سـتمديدگان وشـكنجه          . سقفهايشان را درهم كوبيد وديوارشان را از هم پاشيد        

، بـه   !زيردستان شما،بزرگانند و بزرگان و زبردستانتان زيردسـت         «: ديدگان ، آرامش و صلح و نعمت شايان بود        
به خداوند سوگند، داد سـتمديده را از سـتمگر مـي            .  تا ستارگان روانند، فرماني به ستم نخواهم كرد        خدا سوگند 

بـه خـدا    ! گيرم و بيني ستمكار را مهار مي كنم تا او را به سرچشمه حق وارد كـنم ، گرچـه او را خـوش نيايـد                         
هيچ باك ندارم كه من به ! سوگندبه خداوند. سوگند، من پيش از آنكه بر حق گواهي بدهم خود آن را باور دارم 

 ! »سوي مرگ بروم يا مرگ به سوي من بيايد

)1( 

آنكه خوار  «: ما عزيزان و بزرگان قوم هستيم ، چنين پاسخ داد         : امام علي بن ابيطالب ، در روزي كه به او گفتند          
 در نزد من عزيز و گرامي است تا حق او را بستانم و نيرومند در نظر من ضعيف است تا حق را از و ذليل است ،

 .»او بازگيرم 



ولي بايد ديد كه علي بن ابيطالب گفته هاي خود را چگونه ازمرحله بيان به مرحلـه عمـل درآورد؟ و از مرحلـه                        
 ميد؟ذهنيت به مقام عينيت رسانيد؟ و كار او با مردم به كجا انجا

 

 .اين كلمات در موارد متعددي از نهج البالغه آمده است ). 1 (???

 از اينــجا

)1(  

مسيح نظر تند و تكان دهنده و زندگي سازخود را، بر رؤسا و بزرگان اورشليم وريش هاي دراز و بلند آنهـا كـه                        
افكند و به شدت صاعقه آنها را مورد هدف قرار داد تـا بـا زيبـايي سـيماي                   ! امون آنها دم شيطان مي جنبيد     پير

تا آتش گفتارش كه زبانه     . خود، غصب كنندگان حقوق مردم رابترساند و آنگاه به سختي آنان را بر زمين بكوبد              
 :اني بانگ برآورداوچون غرش طوف. مي كشيد،آنان را در كام خود فرو برد و خاكستر كند

من مهر ومحبت مي خواهم نه قرباني ، شما از آلودگي بـه خـوردن پشـه اي                  ! اي اژدهازادگان   ! اي رياكاران   «
به كارگران و كشاورزان ستم مي كنيد، خانه بيوه زنان را مـي خوريـد،               ! ولي شتر را مي بلعيد    ! دوري مي جوييد  

شنبه بـه خـاطر انسـان       ! اي افعي زادگان    ! اي رياكاران   . كنيدوبه خاطر عوام فريبي ، نماز خود را طوالني مي           
 ».قرار داده شده و انسان به خاطر شنبه نيست 

 .فقر نزديك به كفر ا ست 

???????????????????????????????????????????????????????????????????

  محمد ?????????????????

 .دد البته او را مي كشم اگر فقر در برابر من به صورت انساني مجسم گر

 علي 

 !من از كسي كه در خانة خود قوتي ندارددر شگفتم كه چگونه با شمشير آخته به جنگ مردم نمي رود

 ابوذر 

 



)1( 

 !در اين بخش مطالبي مي خوانيد كه از نظر گروهي مورد پسند نخواهد بود. 

ره چهارم در آخـر كتـاب       براي آشنايي بيشتر با بينش اسالمي در اين زمينه به توضيح شما           
 م . مراجعه شود

علي با همة نيروي خود، نگاهي به جهان هستي افكند، به طوري كـه در آن نظـر تيـزبين ، كـوچكترين ذرات                        
وجودش هم غافل نماند و با عقل و قلب و تمام وجودش ديد كه دقت و انديشه انسان در جهان وژرف نگريش     

قوق زندگي انسان ــ كه حيات و بقاي آن با زمين پيونـد ناگسسـتني               در كماالت هستي ، اجازه نمي دهد بر ح        
داردــ تجاوزي بشود يا به حقوق و روابط جامعه اي كه ناگزيرند در راه ادامـه زنـدگي ، بايكـديگر همكـاري و                        

 .تعاون داشته باشند، لطمه اي وارد آيد

ايي هاي آفرينش دعوت مي كرد، آنان علي درست در آن هنگام كه مردم را به سير در شگفتي هاي وجودو زيب            
را، اعم از افراد يا گروه ها،به انتخاب راه و روشي دعوت مي نمود كه همه را در راه تعاون اقتصـادي و تكافـل                         
 مادي سوق دهد، چرا كه اين همفكري وهماهنگي ، ضامن وصول همگان به سعادت واقعي و نيكي بزرگ تر،                  

انساني كه داراي فكري فعال ، عاطفه اي حساس و بدني مادي است             . ت  يعني حفظ احترام و كرامت انسان اس      
 !كه خود مبين وجودجسماني انسان به شمار مي رود و داراي حقي است 

علي درست به همان هنگام كه در راه تهذيب درون و پاكي وجدان و تقديس آزادي مردم كوشش مي كرد، در                     
 كه برپاية قوانين متين و عادالنه اي استوار شودــو زيربناي آن بـا              راه بنياد جامعة سالم وعادلي نيز مي كوشيد       

 .محكم گردد» عدالت اجتماعي «

رغبت و شوق صادقانه علي در سير در راه كمال انساني و درتربيـت عقـل و دل و وجـدان مـردم و در تصـفيه                           
به طور مختصرفضائل اخالقي يـا      و عالقة شديد او در اين امور كه         ... رذائل و اشاعه فضائل معنوي در بين آنها       

معنوي مي ناميم ، باعث شده بود كه او پـيش ازخالفـت و بعـد از آن ، در سـاختمان بنـاي سـالم اخالقـي و                             
فـراهم سـاختن نـان و آب ، پوشـاك و            :اجتماعي خود، از يك نقطه خاص و معين شروع كند كه عبارت بود از             

نقطه آغـاز، تهيـه     : و به عبارت ديگر   . د اخالق فاضله برسد   مسكن براي انساني كه علي مي خواهد به مرتبه بلن         
 .بر انساني بود كه علي او را به صفاي درون و پاكي روح دعوت مي نمود» وسايل زندگي «

كارگري كه به نحوي در جامعه كار مي كند، ولي اجرت و مزدي به اندازه كار و كوشش خود دريافت نمي دارد                      
ج او را احتكارگر سرمايه دار و ثروتمند خودخواهي غصب مي كند، هرگز نمـي            و بلكه ثمره كوشش و مزددسترن     



تواند از شكوه هستي در شگفت آيد و هيچ وقت نمي توانـد زيبـايي آفـرينش و ارزش زنـدگي را درك كنـد و                          
 !فرصتي هم نمي يابد كه مفاهيم عالي انسانيت را در دل و وجدان خود پرورش دهد

 ديده اي كه شالق هاي دردآوراشرافي را مي خورد كه خـود را بـه زور، اميـر و                آن هم وطن زجركشيده و ستم     
بزرگ او ساخته اند، و درجايي كه او گرسنه است از سيري و پرخوري به بيماري افتاده اند وهنگامي كه او قوت 

ي خـدمتگزاري  ضروري را نمي يابد، مال و ثروت اندوخته اند، ويا زير تازيانه هاي حاكمي جان مي دهد كه برا       
آمده بودولي ناگهان خود غارتگر و چپاولگر از آب درآمده و بدون كوچكترين حسابي ، اختيار مـرگ يـا زنـدگي             

هيچ وقت نمي تواند كه از شگفتي وجود در حيرت افتد وزيبايي            ! مردم را در دست گرفته است ؛ اين هم ميهن           
كه مفاهيم عالي انسانيت را در قلب و وجدان خود          آفرينش و ارزش زندگي را درك كند و فرصت هم نمي يابد             

 !پرورش دهد

اين عرب يا غيرعربي كه مأموران حكومتي به سراغ او مي روند و اورا به خاطر درهمي كه قـدرت نـدارد آن را                        
به امير يا ارباب مفتخور وعياش بپردازد به ذلت مي كشاند، بدون آنكه اين امير و ارباب حتي حق گرفتن يـك                      

و يـا او را بـه   . اني را داشته باشد، در صورتي كه همه هموطنان كارگر و دهقان گرسنه اند و ناني ندارند            قرص ن 
خاطرسخني كه برخالف رضا و ميل امير و ارباب گفته ، مي كشند و هستي او و عيال و اوالدش را غارت مـي                       

اين عرب ياغيرعرب ، ... ن ، اضافه كنندكنند كه به دارايي و ثروت فرماندار ياحاكم و يا سلطاني از سالطين زما
امكان ندارد كه از شكوه و جلوه هستي در شگفت آيد وزيبايي خلقت و ارزش حيات را درك كند و فرصت يابد                      

 !كه مفاهيم عالي انسانيت را در درون و قلب خود پرورش دهد

ونه آرامش نفس و اطمينـان  هرگونه فضيلتي را از او سلب كرده و بيچارگي وتنگدستي هرگ          » فقر«آن كس كه    
خاطري را در او نابود كرده است ، ممكن نيست كه با راستي آراسته گردد و با پـاكي ممتـاز شـود ودر سـرور و           
شادي فضيلت به سر برد و از درون خود انگيزه هاي حسد،كينه ، بغض و مظـاهر انحـراف از اصـول نيكـي را                         

 .بيرون بريزد

ه مي كشد، خون و شيره زندگي در بدن او مي خشكد، و حرارت و شعله                كسي كه آتش گرسنگي در جانش زبان      
ايمان در روح اوخاموش مي شود، و دوستي و عشق به كينه ها و بغض هاي عميق واطمينـان خـاطر و پـاكي                        
روح به بدبيني هاي سياه و وحشتناك تبديل مي شود، البته او نمي تواند فردي باشـد كـه بـه سـيماي جالـب                         

 ! كند و به عدالت مردم ايمان بياورد، برادرش را نيكخواه باشدو به نزديكانش مهر بورزدزندگي اعتماد

ــ احساسي كه پيوند ناگسستني !آن كس كه زنجيرهاي محكم و سنگين احساس پستي و خواري ونقص ذاتي 
 را دوسـت    با احتياج و تنگدستي داردــ دست و پاي او را بسته است ، نمي تواند به كسي عشق بـورزد وكسـي                     

 !بدارد و عشق و دوستي ، او را باال ببرد



نخستين وسيلة صلح است » نان براي همه «.و كسي كه نيازمند نان است ، نمي تواند اهل فضل و دانش باشد           
نان عامل ثبات و انضباط بوده ، و وسيله اي است كه انسان را براي درك و احساس و تفكرصـحيح و ايجـاد                        . 

 . دم ، آماده مي سازدروابط دوستانه با مر

)2( 

و برطرف ساختن تنگدستي و نيازمندي ، نردباني است كه ملت مـي توانـد ازپلـه هـاي آن بـاال رود و بـه اوج              
 آن سقوط كرده و احساس ودرك   سعادت برسد و از پرتگاه نجات يابد،پرتگاهي كه در اثر محروميت و فشار، در             

پاك انساني را از دست داده و اكثريت توده محروم را چنان بدبخت كرده بود كه آنها فكـر مـي كردنـد كـه در                
 ! روي زمين غريب و تنهابوده و از ميهن و از كار مفيد و ارزشمند و حتي از خودشان هم بيگانه اند

 قادر است كه احساس عدم شخصيت و پست بودن را از بـين              برچيدن بساط نيازمندي و تنگدستي ، به تنهايي       
 !ببرد و انسان را ازسرنگوني در جهنم سوزان بغض ها و كينه ها بازدارد

 

)2( 

نمي توانند شگفتي   ... مي گويد اگر نان نباشد كارگر و رنجبر و        ! مؤلف شايد از ترس تكفير    . 
 داشت كـه مسـئله مهـم تـر از ايـن             ولي بايد توجه  ... وجود و زيبايي آفرينش را دريابند و      
اگر نان نباشد، حتي نماز و روزه و پرستش خداوند نيـز  : هاست ، زيرا پيامبر خدا مي فرمايد   

اللّهم بارك لنا في الخبز و ال تفرّق بيننا و بينه ، فلـوال              : قال رسول اهللا ص     « : از بين مي رود   
براي ما در نان بركت بده ـــ آن         ! ــ خداوندا »الخبز ما صمنا وال صلَينا و ال ادينا فرائض ربنا         

را زياد كن ــ وميان ما و نان جدايي مينداز كه اگر نان نباشد، نمـاز نمـي خوانـديم و روزه                      
، 1از كتاب سفينة البحـار، ج       ( نمي گرفتيم وواجبات پروردگار خود را به جا نمي آورديم ــ            

 ).، ط جديد73، ص 5 و فروع كافي ، ج 374صفحه 

و بـه   ... فـان الخبـز مبـارك       .. «: مام صادق عليه السالم از پيامبر نقل مي كند كه فرمود          و ا 
ــ نان گرامي است ، به واسطه نـان نمـاز مـي             »صلّيتم و به صمتم و به حججتم بيت ربكم          

وسائل الشيعه ، كتاب اطعمـه و    ( خوانيد و روزه مي گيريد و به زيارت خانه خدا مي رويد ــ              
 ).85اب اشربه ، ب

 :در بيان اين مطلب و احترام نان مي گويد» ابن االعسم « 



  ما كان يوماً يعبداالله ????????????الفضل للخبز الذي لواله

  ترك انتظار الغير من ادامه ???????????فاكرم الخبز و مِن اكرامه

 نـان   بـه . برتري با نان است كه اگر نبود، هرگز خداوند مورد پرستش قـرار نمـي گرفـت                  
 .م !...و از احترام نان آن است كه با وجود آن منتظر خورش ديگري نباشي : احترام بگذار

* * * 

 !بگذار منافقان نفاق كنند، و بر نفاق خود بيافزايند، تا واقعيت مردم درهر زمان و مكاني ، آنها را تكذيب كند

 !ار و گياه زمين آنان را تكذيب و رسوا كندبگذار نفاق كنند، تا خورشيد درخشان و ماه تابان و صفاي چشمه س

 !بگذار نفاق بورزند و دورويي كنند، تا حقيقت زندگي و اراده حيات آنها را تكذيب نمايد

: بقاء اجتماع بر حالت ثابتي است       ! منافقان بدين علت نفاق مي كنند كه مي پندارند وسيله آرامش دربين مردم              
و روي اين اصل ، پرخور نبايدمشيت زندگي و    ! گرسنگي در طرف ديگر   سيري و پرخوري در يك طرف ، فقر و          

خواست حيات را بپذيرد، حياتي كه همه فرزندانش را به شدت دوست دارد و به خاطر همين دوستي اسـت كـه                
ولـي آدم پرخـور و سـير،        ! هميشه درتطور و تحول بوده و مي خواهد كه فرزندانش نيز در تحول و تطورباشـند               

 .كه در وضع او و ديگرمردم ، تغيير و تبديلي به وجود آيدراضي نيست 

گرسنه در پندار منافقان ، نبايد از حق پايمال شدة خود سخن گويدو آن را طلب نمايد و برضد زندگي اشراف و                      
خوشگذراني هايي كه وسايل عيش آنها از حلقوم بينوايان بيرون كشيده شد و در سفره سيران قرار گرفته است                   

 ! كنند، قيام

اگر گرسنه حق پايمال شدة خود را طلب كند و به خاطر ناني كـه ازحلقـوم فرزنـدانش بيـرون كشـيده شـده ،                          
بپاخيزد، كافر و منحرف واخالل گر گشته و امنيت و آسايش آسودگاني را مورد تهديد و خطـر قـرارداده كـه در     

 !ساية كوشش او، ابريشم سفيد پوشيده و به استراحت پرداخته اند

لبته روش هاي منافقان در حفظ عوامل و علل پرخوري و امنيت اشراف ، از يك طرف ، و بنده و برده ساختن                       ا
منافقان در هر زماني راه هايي دارند كه وضع و          ! توده هاي شكم خالي وگرسنه ، از طرف ديگر، گوناگون است            

شـخص تـرين ايـن راه هـا، در تـاريخ       و شـايد م   . صفات آن زمان براي آنها آماده ساخته و در آن سيرمي كنند           
گذشته ــ دور ونزديك ــ همان است كه از تفسير و تأويل مسائل ديني به دست آورده اند و در اين موضـوع ،      

 !اهل نفاق و سودپرستان ، در يونان و روم ،در بودائيت و يهوديت ، در مسيحيت و اسالم ، يكسان و برابرند



پيامبرانشان به زهـد و     :  بهره برداري منافقان آن است كه آنها ادعا مي كنند          ولي نزديك ترين اين راه ها، براي      
بي رغبتي در دنيا و سختگيري در معيشت و تحمل فقر و تنگدستي و دوري از هرگونه سركشي ،دعوت كـرده                     

ود و آنهـا را     آنها اين را ادعا مي كنند و توده ها را بر آن مي خوانند،تا گنج ها و ثروت هاي زمين انباشته ش                     . اند
 !از مردم دور كنند وخود با آسودگي كامل از آن بهره مند شوند

، بايد حقيقت را آن طوركه هست توضيح دهيم تا مقدمـه اي بـراي       !در برابر اين ادعا و اين دعوت و راهنمايي          
 .درك كامل اصولي گردد كه علي بن ابيطالب سياست و قانون حكومت خود را بر آن استوارساخته است 

* * * 

درست است كه بودا، آزادي بخش بزرگ زندگي ، مردي قانع وزاهد بود و براي خـود آسـايش و راحتـي نمـي                        
خواست و به نعمتي روي نمي كرد و به ساده ترين بهره از خوراك و پوشاك و آشاميدني و وسائل ديگر زندگي                     

 !، اكتفا مي كرد

راي شخص خود در زندگي زهد را انتخاب كرد و از دنيا            چيني ، ب  ! درست است كه كنفوسيوس ، حكيم و پيامبر       
 )3! (به آن مقداري اكتفا نمودكه دوستان و پيروان رسالتش ، به چند برابر آن اكتفا نمي كنند

 

گروهي بودا و كنفوسيوس را پيامبر ناميده اند ولي پيامبر آسماني بودن آنان مورد قبول               ). 3(
 فالسفه و حكمايي به شمار آورد كه تعليمـاتي بـه مـردم              اسالم نيست و اصوالً آنان را بايد      

 م . عرضه داشته اند

درست است كه سقراط جامه و روپوش خود را در زمستان وتابستان عوض نمـي كـرد و از اينكـه آزار خـاك و             
 سنگ به پاهاي برهنه اش برسد، اجتناب نمي كرد و از اينكه ناگواري هاي طبيعت ، درگرما و سرما، بـر سـر و          

شانه هاي عريان وي برسد، باكي نداشت و يا دردوران زندگي خويش حتي يكبار هم به خوشـگذراني و جـاي                     
 !راحت توجه ننمود و چه بسيار اتفاق افتاد كه چندين روز با گرسنگي دست وپنجه نرم كرد

مـي نهـاد و     سنگ را زير سـر      «: درست است كه مسيح ، آنطور بود كه امام علي صادقانه او راتوصيف مي كند              
و گرسنگي همدمش ، ماهتاب در شب چراغش و سـايه هـاي   ... جامة خشن مي پوشيد وغذاي ناگوار مي خورد    

زمين در تابستان سايبانش بود و ميوه و گل وگياهش هر چيزي بود كه زمين براي چهارپايان ارزاني مي داشت               
گينش سازد، نه مال و ثروتـي كـه بـه خـود             او نه همسري داشت كه او را به فتنه اندازد و نه فرزندي كه غم              ! 

 !»مركب او در پايش و خدمتگذار وي ، دستهايش بود. مشغولش دارد و نه آز و طمعي كه زبونش بنمايد



دنيا را از زيرپاي او برچيدندو براي ديگران گستردند و از شيرــ لذات ـــ         «درست است كه محمد چنان بود كه        
و او زاهد و بي رغبت بر دنيا وسـختگير بـر خويشـتن    » يور آن منعش كردند  دنيا بازش داشتند و ازتجمالت و ز      

بود و جز خوراك خشن نمي خورد و آنگاه هم كه مي خورد، شكم از طعام سير نمي كرد و اوــ چنانكـه ابـوذر                         
خرما و او هنگامي كه از     . غفاري گويدــ از دنيا رفت در حالي كه هيچ وقت و هيچ روزي ، دوبار غذانخورده بود                

سير مي شد، ديگر از نان خود راسير نمي كرد و چه بسا ماه ها مي گذشت و در خانه او آتشي براي پختن نـان                      
 !يا غذايي روشن نمي گشت 

از دنياي خود به دو جامه كهنه وبي ارزش و از خوراك آن به دو قرص نـان      «درست است كه علي بن ابيطالب       
وداسـتان  ... كلبه اي كه مخصوص تنگدستان بود، سكونت مـي نمـود  و به جاي كاخ وقصر، در   » اكتفا مي كرد  

و . هاي او در قناعت و زهد، بيشتر از آن است كه به حساب آيد ومشهورتر از آن كه بـراي آن دليلـي بيـاوريم                
 !شايد آنچه ما در بعضي ازبخش هاي اين كتاب در اين زمينه آورده ايم ، براي شاهد، كافي باشد

ق او، ابوذر غفاري ، به چند قرص نان خشك جوين ــ كـه خـود و زن و فرزنـدانش آن را                       درست است كه رفي   
مي خوردندــ قانع بود و به آن اكتفا مي كرد و در عين حال از وضع خود كمال رضايت و همـه گونـه آرامـش                          

 !...خاطر را داشت 

 !همة اينها درست و صحيح است 

ايـن بزرگـواران    : آن هم به طور كامل ،صحيح است و آن اينكـه            ولي در اينجا نكتة ديگري هم وجود دارد كه          
داراي رسالتي بودند و در خودهمين رسالت ها و مأموريت ها، ماده قناعت و سـيري و ارضـاي زنـدگي ، بـراي                        
آنان وجود داشت ، و ديگران توان كار آنان را ندارند وآنچه را كه آنان به عهده داشتند، نمي تواننـد بـه عهـده                         

د و از انواردرخشاني كه در قلوب آنان مي درخشيد و به وضع آنان شكلي خاص مي بخشيد كه با ديگران                     بگيرن
وانگهي آنان از انديشه مردم و توده ها، چيزي داشـتند كـه             . قابل مقايسه نتوانند بود، در دل اينان اثري نيست          

 .مانع از آن بود كه به خوراك و پوشاك و خواب دل ببندند

مثالً بودا، آن طور كه نقل      . ر نيروي بدني و جسماني ، چنان بودند كه مردم ديگرآن چنان نتوانند بود             آنان از نظ  
و سـقراط نيرومنـدترين رزمنـدگان يونـان ازلحـاظ بنيـه ،              . مي كنند، در زمان خودنيرومندترين مردم هند بـود        
ر نيروي بدني آن چنان بود كه       و علي بن ابيطالب هم از نظ      . ترسناك ترين و سرسخت ترين آنان در جنگ بود        

و در هرصورت ، خواه اين زاهدان بانيرو و توان مخصوصي ممتـاز باشـند يانباشـند، در ايـن مـورد،                      . مي دانيم   
 :موضوع مهم تري مطرح است 

هركس بر گوشه اي از زندگي اين مردان آگاهي يابد، نخستين چيزي را كه درك مي كند آن است كـه اينـان                       
 و انقالبي بودند و هدف هاي انقالب آنان از جامعه برمـي خواسـت و روش هـاي آنـان در                      مردان تحول طلب  



مبارزه ، محدود به چگونگي زمان و مكان و مربوط به كيفيت مردمي بود كه در اطراف آنـان و در جهـان مـي                         
 شـدند ولـي     زيستند و در ميان آنهاكساني مانندسقراط ، مسيح ، علي بن ابيطالـب ، در راه انقـالب خودكشـته                   

 ! كساني هم مانند بودا و محمد بودند كه تجاوزكاران امكان قتل آنها را نيافتند

)4( 

 

و بنـابر پـاره اي      ... طبق روايات اسالمي ، مسيح را يهوديان نتوانسـتند بـه دار بزننـد             ). 4(
 .م ... روايات پيامبر اسالم را سرانجام مسموم كردند

نند در زندگي به آسايش وراحتي و فراخي بپردازند، زيرا كه طبيعت انقالب             انقالبيون كساني هستند كه نمي توا     
و ! به آنها فرصت نمي دهد كه به عيش و نوش بپردازند، چون از شرايط عيش و نوش ،ثبات و آرامـش اسـت                        

 اينكه حمله دشمنان انقالب ، در نخستين مرحله متوجه رهبر انقالب مي شود و او تا پيروز نشود تحت تعقيـب                    
ودر زير فشار است و يك فرد انقالبي كه تحت تعقيب و فشار قرار گيرد،امكاني نمـي يابـد كـه در زنـدگي بـه               
آسايش و خوشي بپردازد و لذت هاي دنيوي را طلب كند، مگر آنكه به هـدف انقـالب برسـد يـا از آن دسـت                          

 !بردارد

ولي آنـان در هـر صـورت ، در آن           ! گرفته بود زهد اين پيامبران انقالبي و دوري آنان از دنيا، از اينجا سرچشمه             
نوع از زندگي كه براي خوداختيار كردند، و آن شكل از راه هاي قناعت ، كه انتخاب نمودند،آزادند و هيچ كـس                
كوچكترين حق اعتراضي بر اين روش انتخابي نـدارد، زيـرا آنـان خـود ايـن راه را پسـنديدند و كسـي آنهـا را                   

 ...مجبورنساخت 

* * * 

ون آنچه باقي مي ماند اين است كه به گفتارهاي كوتاه آنان ــ كه به وسيله آنها مردم را به زهد دعوت مي               اكن
 :كنندــ نظري بيافكنيم 

گفتيم كه اين پيامبران و بزرگان اصالح طلب تاريخ ، مرداني انقالبي بودنـد كـه در مبـارزه و انقـالب از روش                   
ن است كه انقالب تنها با پرچمدار و رهبر آن پابرجانمي شود، اگرچه             و روش . هاي زمان خود استفاده مي كردند     

در بنيادش از گفتارها و انديشه هاي او شكل يافته وروح آن بنا به مقتضاي محيط و تاريخي كه انقالب در آن                      
ر راه  بلكه انقالب نيازمندگروهي از مردم است كـه سـربازوار د          . وقوع مي يابد، از تعليمات وي رنگ گرفته باشد        

و چون موضوع از اين قرار باشد، اين گروه سربازان و ياران رهبر انقالب ، ازلحـاظ موقعيـت و                    . آن مبارزه كنند  
وضع بايد با رهبر خود هماهنگ بوده و همه مانند اوباشند و تنها اين واقعيت است كه مجوز بي رغبتي آنان به                      



د و فقط همين حقيقت است كه صحت ادعاي آنها را           مزاياي زندگي و قناعتشان به مايحتاج ضروري ، مي گرد         
در دعوت به قناعت ، كه ازتعليمات رهبر انقالبي رسالت است ، تجويز مي كند تا كوشش آنان رابراي پيـروزي                     

 .انقالب مصروف دارد و آنان را در اين جهاد، ثابت قدم نگه دارد

 درباره زهد و قناعت صادر شـده ، بـراي درمـان             پس درواقع گفتارهاي كوتاه و اندكي كه از رهبران رسالت ها،          
ايـن روشـي    .استثنايي يك حالت موقت ومربوط به اشخاص خاص در زمان ها و مكان هاي خاصي بوده است                  

موقت براي اصالح است و دعوت هميشگي به طلب فقـرو اعـراض از دنيـا نيسـت ، چنانكـه بـراي تحسـين                         
 . طرف ديگر، نيست نيازمندي در يك طرف و افزودن زياده طلبي در

رهبران رسالت ها، اين سختگيري و دوري از لذات را نخواسته اندكه راه و رسـم زنـدگي همـه مـردم باشـد و                         
همچنين اكتفا به ابتدايي ترين وساده ترين وسايل زندگي را نخواسته اند كه سنت و سرمشق براي همـه قـرار                     

ـ ديگربراي انقالب آنها هدف و غايتي نبود و هرگز هم دهند، زيرا اگر موضوع چنين بودــ كه اين طور نيست ـ
دارندگان مقامات وافتخارات موروثي ، صاحبان اموال احتكار شده ، و اداره كنندگان حكومت هاي جائر و فاسد،                  

 .بر ضد آنان به پا نمي خاستند

اعي كه در آن غـارتگر و       اصوالً نه معقول است و نه مي توان پذيرفت كه بودا، يا مسيح ، يامحمد، بر ضد اجتم                 
غارت شده ، آكل و مأكول ،ستمگر و ستم ديده ، و گرسنه و سير وجود دارند، قيام كرده و بنيـان آن را ويـران                          
سازد و پايه هاي آن را درهم بكوبد و زندگي خود و يارانش رادر كفه پيروزي يا مرگ نهد، آن گاه خود و مردم                        

اي طبقاتي پيشين ، دعوت كند و ثروت بي حساب ثروتمندان و فقـر و               را به داشتن همان اختالفات و برتري ه       
تنگدستي بي حد بينوايان و وضع غلط قبلي را، كه گروهي در بدبختي و عده اي در عيش و نوش مطلق بودند، 

 !تحسين وتأييد نمايد

. ان را رسـوا مـي سـازد   ما از تعليمات رهبران رسالت ها و از زندگي آنان ، چيزهايي داريم كه منافقان و رياكـار                
منافقاني كه با عبارات وحرف هايي كه از خود ساخته اند، مردم را به زهد و سختگيري و فقرمي خوانند و آن را           

 .ناجوانمردانه به اين مردان انقالبي نسبت مي دهند

نـد ولـي بـه زهـد        ما از زندگي و تعليمات آنان چيزهايي داريم كه عقيده ما را درباره اينكه آنان خود زهد ورزيد                 
دعوت نكردند، كامالً تأييدمي كند و نشان مي دهد كه آنان بر خود سـخت گرفتنـد ولـي بـراي همـه مـردم ،                   

و ! زندگي خوش و راحتي را خواستند كه نه فقير باشد و نه بيچارة درمانده ، نه غارتگر باشد و نه غـارت شـده                         
 .نه و يك حيات اخالقي و معنوي شرافتمندانه بودالبته همه اينها به خاطرايجاد يك زندگي اجتماعي عادال

* * * 



اين روح پاك بوداست كه در كتاب بشارت خود، به لزوم وضرورت كار به خاطر سعادت و آسايش مردم ، نه بـه   
نيكـو جلـوه مـي      ! خاطر فقيرساختن و افكندن آنها در دوزخ تنگدستي كه بعضي ها آن را براي فرزندان زمين                 

او سپس خو درا به همان اندازه اي كه در بدبختي روحي و معنوي طبقات مـردم مسـئول                   .  زند دهند، فرياد مي  
به ديگران كمك و ياري كنيد      «: مي داند، در فالكتهاي ماديشان نيز مسئول مي شمارد و از گفته هاي اوست               

 ».و دل هاي خود را جايگاه محبت آنان قرار دهيد

بسيار دشوار است كه انسـان  «: او مي گويد.قر را لعن و نفرين مي كندو اين گفتار كنفوسيوس است كه گويي ف 
 !»فقير باشد و سرزنش نشنود،و ثروتمند باشد و خودخواه نباشد

اين مرد بزرگ ، قسمت مهمي از تعليمات خود را به تشويق مردم به كار و كوشـش و اهميـت دادن بـه جنبـه                          
بدبختي و محروميت مادي را درنظر آناني كه مي خواهنـد           مادي زندگيشان ، اختصاص داده است ، بدون آنكه          

از سخنان جاودانه و تاريخي او، اين كلمات جالب است كـه زنـدگي              . از نظر معنوي غني باشند، نيكو جلوه دهد       
در روي زمين راــ با همه خواست هاي آن كه ضامن بقاي سعادت بار زندگي است وبه يك اندازه شامل جنبه                     

 .»زندگي من ، نماز من است «: ي آن است ــ در نمازمجسم مي داندهاي مادي و معنو

و اين سقراط است كه در ميان شرائط حكومت و زمامداري ،شرطي را برتر و الزم تر از اين نمي داند كه حاكم                       
 .بايد پايبند منافع ومصالح همگان باشد و هرگز راهي براي غارت مردم پيدا نكند

ي مردم آنچه مي خواست كه خود به آن قناعت كرده بود، براي او گوارا بـود كـه بـر                     اگر از وسائل زندگي ، برا     
 .مردم نيز سختگيري و زهد وبي رغبتي را بپسندد، چنان كه براي خود برگزيده بود

سقراط در اصالح قوانين و تصحيح سياست مي كوشد و تجاوز وتجاوزكاران را، به خـاطر يـك هـدف اساسـي                      
او سپس برابري در حقـوق ووظـايف را روح          . رفع نيازمندي از ملت است      : هد وآن هدف    مورد حمله قرار مي د    

او جنگي همه جانبه ، بر ضـد عـواملي برپـا            . حكومت مي شمارد، چنانكه نگهداري آن را وظيفه حاكم مي داند          
 را بـدون    مي دارد كه درميان فرزندان يك سرزمين ، ايجاد تمايز در ثروت مي نماينـد و برافـرادي كـه ثـروت                     

و آن كس كه از گفتگوها و مباحثات مشهور وي آگاه . درنظرداشتن منافع عموم ، جمع مي كنند،سخت مي تازد
باشد، در يكي از آنها، اصرار حكيمانه او را مي بيند كه چگونه آسايش و رفاه مادي توده را محوري مي داند كه                       

 . بايد در چهارچوب آن دور بزندكار و عمل هيئت حاكمه وكساني كه در فكر حكومت هستند،

به همين جهت براي كانديداهاي حكومت آتن ، سؤاالتي را مطرح مـي سـازد كـه بيشـتر در خصـوص توزيـع            
 .عادالنة ثروت در ميان مردم است و اصوالً شناسايي منابع ثروت است 



 در ايـن گفتـار، دليـل        .»انسان فقط به نان زندگي نمي كنـد       «: و اين مسيح ، انقالبي بزرگ است كه مي گويد         
روشني است كه مسيح مقام نان رابزرگ مي شمرد و اشاره اي است به اينكه رفع نيازمنـدي وفـراهم سـاختن                      

البته آنچه مسيح با اين گفتار مي خواهد، به طور كلي مخالف آن چيزي است كه ! مادة بقاء، اساس و پايه است 
پدران روحاني و سوداگراني كه خواسته اند نـان را          ... اخته اند پدران روحاني وسوداگران عبادات ، آن را مطرح س        

دارنـد،  ! از مردم بگيرند تا به حد كافي براي خود وخويشان و نزديكان خود، و كساني كه نسبت به آنها التفـات     
 . ، گرد آورند و فراهم سازند!!!آن هم به خاطر مجد و عظمت پدر آسماني 

)5( 

 

)5( 

: يهود و نصـاري را مـال مـردم خـور، معرفـي مـي كنـد                ! قرآن مجيد نيز پدران روحاني      . 
ياايهاالذين آمنوا ان ّ كثيراً مِن االحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل و يصدون عـن                

( ال ينفقونها في سبيل اهللا فبشرّهم بعـذاب الـيم      سبيل اهللا والّذين يكنزون الذّهب والفضّة و      
بسياري از احبار و راهبان مال هاي مردم را ! اي كساني كه ايمان داريد) 34سوره توبه ، آيه 

به ناحق مي خورند و از راه خدا بازمي دارند و كساني كه طال و نقره را گنج مي كنند و آن را                       
 !م و دردناك نويدشان بده در راه خدا خرج نمي كنند، به عذابي الي

و بخشش گناه   ! »گناه فروشي   « تاريخ نيز شواهد بسياري در اين زمينه دارد كه از آن جمله             
و داستان آن از اين قرار بود كه پاپ لئون دهـم چـون بـراي تمـام                  . از طرف كشيشان بود   
هـان  پول كافي نداشت ، برآن شد كه بـه وسـيله عفـو گنا             » سن پير « كردن بناي كليساي    
تـا  ! مردم ساده لوح نيز پول مي دادند و گناه خود را مـي فروختنـد              !... وجهي به دست آورد   

آنكه دامنه كار وسعت يافت و با دادن پول به پدران روحـاني ، ممكـن بـود كـه حتـي روح                       
 !...امواتي كه در برزخ به غضب خدايي گرفتار بودند، شاد و خشنود گردانند

 1517را به خود گرفت به طوري كه در سـال           !  سنت مقدسي    اين بدعت ناروا، بعدها شكل    
با فروش گناهان و بعد با رسم و اساس گناه بخشـي مخالفـت ورزيـد، از                 » لوتر« كه  ) م(. 

تفصيل اين داستان را در ترجمة فارسي تاريخ عمومي آلبرماله ، ج            ... ( طرف پاپ تكفير شد   
 .م )  بخوانيد125، ص 1



 از اين سخن مي كنند، تفسير غلطي است و مردم را از انديشه كار به خـاطر نـان ،                     تفسيري كه پدران روحاني   
و » فـاني   «دور مي كند، يا آنان را فريب مي دهد كه كار كنند ولي از ثمره دسترنج خود بهره نبرند، چون دنيـا                     

ـــ مـي    مسيح ــ چنان كـه روشـن اسـت          ! زودگذر است و نعمت و خوشي واقعي ، جز در آخرت پيدانمي شود            
خواهد نان را اساس بقاي زندگي قرار دهد و سپس نظر شما را به اين نكته جلب مي كند كه فقط نان ، پايه و                         
مايه زندگي نيست ، بلكه شما بايد پس ازبه دست آوردن نان ، به تهذيب روح و پاك كردن درون نيز مشـغول                       

 .شويد

چگونه ممكن است كه اراده مسيح متوجه به فراواني و افزايش مزاياي زندگي و نيكي هاي زميني بـراي همـه           
مردم نباشد، درصورتي كه او در نمازي كه به انجام دادن آن دعوت كرده ، چيزي بزرگ تر از طلب كردن نـان                   

 »!ازه كفاف ما عنايت فرمانان را به اند... اي پدر ما كه درآسمانها هستي «: نمي يابد و مي گويد

رسالت مسيح ــ در قسمت اعظم آن ــ چيزي جز انقالب قاطع وكوبنده بـر ضـد غاصـبان غـارتگر و رياكـار،                        
فخرفروشاني كه از كوشش فقيران زندگي مي كنند وخـون آنـان را             ... كاهنان و طبقه حاكمه وسوداگران ، نبود      

 !بارور،زندگي مي كنندمي مكند، همان گونه كه كرم ها از شيره درختان 

! اين انقالبي بزرگ با اين گفتار صريح در درجه اول فراواني نان وآب و پوشاك را براي همة مردم مي خواهـد                      
گفتار صريحي كه درسخت ترين و وحشتناك ترين دوران هاي استعمار سرزمين ما از طرف روميان ، در يـك                    

شراف ، منافقان ، كاهنان ، پدران روحاني و نوكران پرخور و اجتماع بزرگ از همه طبقات ، بيان شد، كه در آن ا
آنان بارهاي سنگين و طاقت فرسا را بردوش مردم مي نهنـد در حـالي كـه               «: مفتخورقيصرها را رسوا مي سازد    

خود حتي انگشتانشان را رنجه نمي كنند؛ آنها همة كارهايي را كه مي كنند بـراي جلـب توجـه مـردم اسـت ،                         
 را نمايش مي دهند و دامن لباس هاي خود رابلند مي سازند و در مهماني ها متكاي نخستين                   عمامه هاي خود  

را مي خواهند و درمجامع و محافل ، صدر مجلس و در كوچه و بازار سالم و احترام رادوست دارند، آنهـا ميـل                        
 !»آقاي من ، سرور من ،بخوانند: دارند كه مردم آنان را

ه منافقان رياكار را نمي پذيرد، زيرا آنان حاصل كوشش مردم را مي خورند و مردم                مسيح نماز و نيايش اين گرو     
اي كاتبان و فريسيان رياكار، واي بر شـماكه خانـه   «: مسيح مي گويد. را از ناني كه حق آنان است بازمي دارند      

 !»هاي بيوه زنان را مي چاپيد و براي عوام فريبي نماز خود راطوالني مي كنيد

درنظر مسيح جز خانه هايي كه گروهي گرسنه و تنگدست و نيازمند در آنها جمع               » نه هاي بيوه زنان     خا«البته  
مسيح بـا تنـي رنجـور و    . فقر و تهيدستي از نظر انقالبي بزرگ چون لعنت است        . شده اند، چيز ديگري نيست      

 مي نگريست و بـا آتـش   نگاهي نافذ و كوبنده كه چون صاعقه در چهرة پريده رنگش مي درخشيد، به غاصبان   
او بر امپراطوري روم و سربازان و قوانين و استعمارشديد آن غالب آمد، چنـان               . گفتارش آنان راخاكستر مي كرد    

كه بر كاهنان اورشليم و اشراف و بزرگان وهمه رسوم و عادات آنان پيروز گرديد تا جا را براي مردمي باز كنـد                       



 كام را نمي آشامند و از ثمره كار وكوشش مردم به تـن پـروري نمـي                  كه نان گرسنه را نمي خورند و آب تشنه        
 .، نمي آيند!و از روم براي استعمار سرزمين هايي كه متعلق به آنان نيست ! پردازند كه چاق و فربه شوند

مـي خوانـد، و كسـي كـه         » فرزند انسـان    «اين انقالبي بزرگ كه براي تجليل و تمجيد زندگي انسان ، خود را            
ــ پدران روحاني ــ به خاطر منافع شخصي خود كه با فقيرساختن توده مردم بستگي داشت                !ان عبادت   سوداگر

، گفته ها و تصميم هاي وي را وارونه ساخته و تكذيب كردند، همان كسي است كه هنگامي كه بـه دقـت در                        
 در صـورت آنهـا كـه        ــ نگريست و به شـدت     !ريش هاي بلندآنان ــ كه در پيرامون آنها دم شيطان مي جنبيد           

حاكي از پول دوستي و گواه بر وقاحت و بي شرمي دروني آنها بود، نظر افكند، بر استثمارچيان و تن پـروران و                       
دشمنان توده كه براي ربودن لقمه نان گرسنه و كوشش كارگر، توطئه مي چيدندو خانه هاي بيوه زنان را مـي                     

ند، اين لعنت جـاودان و نفـرين كوبنـده را فرسـتاد و تمجيـد                خوردند و بر كارگران و كشاورزان ستم مي ورزيد        
وتقديسي را كه در درون خود به آن عادت داشتند، تقبيح كرد و آنان راهمانند طوفاني سخت ، تكـان داد و بـه                        

 »!اي افعي زادگان «: لرزه درآورد، آنجا كه گفت 

 انسان تجليل و تمجيد كند، هر كاري را كه در           ناميد تا از زندگي   » فرزند انسان   «اين انقالبي بزرگ كه خود را       
خدمت به انسان نباشد تقبيح مي كند ولو اينكه آن كار در نزد مردم ، به مثابه يك امر مقدس و يـك موضـوع                         

در آن هنگام كه گروهي ازيهوديان به رياست بزرگ كاهنان خود، به نـزد وي               . مورد پرستش ، تلقي شده باشد     
عباداتشان بيازمايند، تا چيزي در جهت رد او بيابند و آن گاه اورا گناهكار قلمداد كنند و                 آمدند كه او را درشئون      

نفاق و دورويي خود را از چنگ راستي وصدق او و حقارت و پسـتي خـود را از عظمـت وي برهاننـد و نجـات                           
به بحث و مـذاكره     » ه  روز شنب «ــ و آنگاه كه با وي درباره مسئله         !بخشندــ و همچنان به راه خود ادامه دهند       

پرداختند، به همه آنان با نگاه تندي كه توطئه را به شدت تمام درهم مي پيچيد، نظر افكنـد و رئـيس بزرگـوار                    
 »!اي رياكار«: آنان را چنين مورد خطاب قرار داد

پدر ! دس و درآن جامه ابريشمي زربفت كه بدن مق!... در آن هنگام گويا رئيس بزرگوار عقل خود را از دست داد
مسيح انقالبي ، از نو به جناب رئيس كاهنان نگريست تا بار ديگـر او را                ... روحاني را پوشانيده بود، تكاني خورد     

 »!شنبه به خاطر انسان قرار داده شده ، نه انسان به خاطر شنبه ! اي رياكار«: از جامه نفاق بيرون آورد

عائر و راه هابراي خـدمت بـه انسـان بـه وجـود آمـده و                 و همين طورــ از نظر مسيح ــ خود عبادات و همه ش           
نخستين چيزي كه مي توان به وسيله آن به انسان خدمت نمود، آماده ساختن راه در برابر او، بـراي بـه دسـت                        

 .آوردن نان است 

را براي خود انتخاب كرد، كـار و كوشـش بـراي نـان را مـورد                 » فرزند انسان   «همين مسيحي كه لقب بزرگ      
رار مي دهد و فراهم كردن وسيلة زندگي براي همه مردم را اساس هر دين و مظهر هر عبـادتي مـي          ستايش ق 

مسيح وقتي مي خواست ايمان حقيقي را در دل مردم آزمايش كند، كه از نظر وي در درجه اول ايمان بـه                  . داند



» ...ريب بودم ، پناهم داديـد     گرسنه شدم ، مرا غذا داديد، تشنه شدم سيرابم كرديد، غ          «: انسان بود، چنين گفت     
 !من نمازمي خواندم و شما با من نماز خوانديد: آري او اينها را گفت ، ولي نگفت 

انقالب مسيح در اين زمينه ، بيشتر و وسيع تر از مجال اين گفتاراست ، در گفته هـاي او توطئـه گـران بـراي                          
انجيل هاي چهارگانه پر از اين      ! نه فرود مي آيند   ربودن نان گرسنگان را رنج مي دهند و بر بدن آنها چون تازيا            

 . گونه سخنان است 

)6( 

و همچنين است سخنان وي كه باآنها بينوايان و بيچارگان را بر ضد غارتگران و غاصبان حقوقشـان وكسـاني                    
 . ساخته اند، برمي انگيزد و به مقاومت دعوت مي كندكه سرزمين آنان را مستعمره 

 

)6( 

را يك فرد انقالبي كه بـر ضـد ربـاخواران           ) ع  (مؤلف محترم در اين بخش عيسي مسيح        . 
و به خاطر تهذيب نفس قيام كرده بود، معرفي مي كند و حـق نيـز                ! واستثمارگران يهودي   

است ،  » پدران روحاني   « ل مغزهاي   كه محصو » انجيل هاي چهارگانه    « ولي  ... چنين است   
ماالمال ازخرافات و دستورهايي است كه هرگز با خواست مسيح و با خواسـت ملـت هـاي                  

 !محروم و مردم زجرديده موافقت ندارند

اگربه « : براي نمونه و به عنوان اشاره بايد گفت كه همين اناجيل اربعه دستور مي دهند كه                 
در سياسـت   « : و تعليم مي دهند كـه       » !نه چپ را نيز بياور    گونه راست تو سيلي زدند، تو گو      

و صـريحاً اعـالم مـي       » !دخالت نكنيد و كار قيصر را به قيصر و كار خدا را به خدا واگذاريد              
و اگر يك ميل تـو را بـا خـود           ! اگر قباي تو را گرفتند تو رداي خود را نيز ببخش            «: كنندكه  

 »!...بردند، توميل ديگر را نيز با آنان برو

اين تعليمات و ده ها نوع ديگر از اين قماش ، نشان مي دهد كه مسـيحيت فعلـي ماهيـت                     
مسـخ شـده و     ! انقالبي ندارد و تعليمات مسيح نيز در سايه تحريف پدران روحاني مقدس             

بدين ترتيب ، با صرف نظر از تعاليم اصلي عيسي مسيح           . شكل معكوسي به خود گرفته اند     
ي نخستين دگرگونه شد و از بين رفت ، اناجيل فعلي مسيحيان هـيچ              كه در همان دوران ها    

گونه ارزش زنده اجتماعي ندارند و بنا به اعتراف خود مسيحيت ، فاقد قوانين الزم اقتصادي 



و در هر صورت ما در اين زمينه با مؤلف ارجمنـد هرگـز هـم عقيـده                  ... و سياسي مي باشند   
 م .نيستيم 

ام بزرگي كه كاهنان يهود آن را براي محاكمه مسيح و قتل وي ، براي رومي ها آوردند، از اينها گذشته ، آيا اته
مگر همين بذر انقالب كوبنده اي نبود كه مسيح آن را در دل هاي رنج ديدگان ، بيچارگـان ،بردگـان و همـه                        

گـي و   كساني كه در شرف غرق شدن در درياي بيكران ووحشتناك گرسـنگي ، تشـنگي ، بـي پوشـاكي ، آوار                     
 !عبوديت بودند،پاشيد؟

او توده را تحريك كرده و نمي گذارد كه ماليات پادشاه ــ جزيه قيصرــ پرداخـت                «: آيا اتهام بزرگ او اين نبود     
 !؟»شود

و چرا مسيح مردم را از پرداخت ماليات به قيصر، بازمي داشت ؟آيا به خاطر زيادكردن نـاني نبـود كـه قيصـر و                      
رمردم برتري يافته بودند، از گلوي گرسنگان وخانه مستمندان و دست يتيمان خارج             امراي وي و طبقه اي كه ب      
 ساخته و غارت مي كردند؟

و افزون براين ، مگر كاهنان اورشليم در نزد نماينده قيصر به لـزوم حفـظ او ادامـه روش قيصـر بـزرگ ـــ و                           
نان ، سخن پراكني نكردند؟آن گـاه     ــ درغارت مردم و احتكار ثروت هاي مادي آ        !قيصرهاي كوچك و دنباله رو    

 »!اگر او را به دار نزني ، هرگز دوستدار قيصرنخواهي بود«: كه به وي ابالغ كردند

آيا مسيح در ميان انبوه مردمي كه در بين آنها حاكم و محكوم ،غارتگر و غارت شـده ، وجـود داشـتند، بـه پـا                           
نبايد چراغي روشن شـودو در زيـر كفـه          «: قرار دهد نخاست كه همه آنها را، بااين سخنان جاودان مورد خطاب           

همـه جهـان    » خانه  «و مراد از    ! »ترازو قرار گيرد، بلكه بايد بر مناره نهاده شود تا بر همه اهل خانه نور برساند               
و چراغي كه در اينجا روشني بخش است ولي نور آن بـه             . همه مردم و افراد بشر هستند     »اهل خانه   «و  . است  

 رسد، بايد از بين برده شود وبه جاي آن چراغي روشن گردد كه حرارت و نور را به همه گوشـه                      جاي ديگر نمي  
و از اينجا، آيا آنهايي كه اين اراده و تصميم حكيمانه وانقالبي را كه براي همه طبقات مردم ، بـه                     ! هامي رساند 

 كننـد و كسـاني كـه زهـد          طور كلي ، حق كافي در زندگي سعادتمندانه را مي خواهد، تحريف و تكـذيب مـي                
وگوشه نشيني و فقر و قناعت بي پايان را نيكو جلوه مي دهند تامزايا و نيكي هاي زمين را بـراي ذات مبـارك                        
خودشان گرد آورند و درسايه نعمت هاي زمين ، در باغ هاي سرسبز و خرم سكونت كنند، آيااينها آن طور كـه                      

 !ن وافعي زادگان نيستند؟رياكاران ، منافقا: خود مسيح نام گذاري كرد

* * * 



و اين محمد، برادر مسيح ، است كه برضد اجتماعي قيام نموده كه مملو از آكـل و مـأكول ، غـارتگر و غـارت                          
گشته ، سركوب شده وبرتري طلب و ماالمال از كساني است كه در راه حفظ اختالفات طبقاتي بين مردم ، بـه                      

ودي طبقات فقير از فرط فقر و تهيدستي مي كوشند و قرآن از زبان او               مثابه يك قانون و يك اصل ثابت ، و ناب         
ــ در اطراف زمـين برويـد و از روزي آن           »فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه        «: با مردم چنين سخن مي گويد     

بخوريدــ به بهره مندشدن از وسيله بقاء كه خوردن از روزي هاي زمين اسـت ، امـر مـي كنـد و آن را ويـژه                           
فلينظر االنسان الي طعامه أنا صببنا المـاء صـبا،          «: و در جاي ديگر مي فرمايد     . وهي خاص از مردم نمي كند     گر

ــ انسان بايدبه ».ثم شققنا االرض شقاً فانبتنا فيها حباً، وعنباً و قضباً و زيتوناً و نخالً و حدائق غلباً و فاكهة و أباً
مين را شكافتيم و درآن دانه و انگور و سبزيها و زيتون و خرما و               طعام خود بنگرد، ما آب را فرستاديم و سپس ز         

 .باغ هاي پردرخت و ميوه وگياه رويانده و پرورش داديم 

او كسي را كه كار مي كنـد، پـاداش مـي            .»آب و گياه و آتش      : مردم در سه چيز شريكند    «: اما محمد مي گويد   
و را حفظ نمايد، امر مي كند و ترغيـب و تشـويق مـي               دهد و تأييد مي كند و به تهيه آنچه خوشبختي زندگي ا           

را پيش او مي آورند، بين يـاران        » فيئي  «و هنگامي كه    . نمايد كه در روي زمين نيازمند و فقير و دردمند نباشد          
بايدنخسـت مـردم    «: و اصحابش تقسيم و توزيع مي كند و به دخترش فاطمه اميدواري مي دهد و مـي گويـد                  

 )7(»استفاده كنند 

 

 .88از كتاب محمد والمسيح ، تأليف خالد محمد خالد، چاپ مصر، قاهره ، ص ). 7(

بـراي اينكـه در   . من در اينجا درباره روش محمد نسبت به نيازمندي و ثروتمندي ،سخن را به درازا نمي كشم           
وشني ازچگونگي دعوت انسان در اسالم خواهد آمد كه در آن ، به كار مفيدي كه سـود آن                   فصل آينده ، بيان ر    

عايد انجام دهنده آن مي گردد، به طوري كه او ديگر نيازمندو گرسنه نمي شود و فقير و بيچاره نمي گردد نويد 
ي يابد، همان طور كـه در       تاآنجا كه كار سودمند در اسالم محمد، بر هر روزه و نمازي برتري م             ... داده مي شود  

محمدي كه فقر را نمي پسندد و نمي پذيرد و نيازمنـدي و تنگدسـتي را نيكـو                  ! مسيحيت مسيح ، چنين است      
و ما به زودي درفصل آينده ، عظمت محمـد را،           . »فقر، خود نزديك به كفر است       «: جلوه نمي دهد و مي گويد     

ماعي ، بيان مي كنيم و همچنين بزرگي وي را در دعوت بـه              در آگاهي بر بسياري از رموز و اسراربنيادهاي اجت        
 ...ايجاد يك زندگي زيبا و عالي كه پايه و اساس آن كار سودمند وپاداش به نيكي ها باشد، نشان خواهيم داد

و اين ابوذر غفاري ، است كه با آن زهد و قناعت و سختگيري برخويشتن ــ كه ما را حق اعتراض بر كيفيـت                        
ابي وي نيست ــ نبرد همه جانبه سختي را بر ضد فقر برپا مي كند و سرانجام هـم در راه دفـاع از                        زندگي انتخ 

» فلسـفه  «ازسـخنان درخشـان او در جنگـي كـه عليـه فقـر و       . حقوق مردم و زندگي بهتر، شـهيد مـي شـود         
مرا : ه او مي گويد   چون فقر و تهي دستي به سرزميني روي آورد،كفر ب         «: فقيرساختن ، برپاداشته بود، اين است       



و ! البته مراد كفر ورزيدن برهرگونه كمال و ارزش انساني و همه گونه فضيلت و عبادت است                 ! »همراه خود ببر  
من از كسي كه در خانه خود قوتي ندارد، درشگفتم كه چگونه بـا شمشـير آختـه بـه                    «: بازاز گفته هاي اوست     

 ! »جنگ مردم نمي رود

* * * 

 

ناعت پيشگاني كه به نصيحت مردم پرداخته وارشاد آنان را به عهده داشتند، گروه بسـياري                در ميان زاهدان و ق    
هستند كه مردم را از اينكه زهد بورزند و قناعت كنند و در نيازمندي به سر برند و مزاياي زندگي ونيكي هـاي                       

 .زمين را براي غارتگران بگذارند، منع نموده اند

براني ها مي يابيم كه خداي آنها، دربسياري اوقات سختگير و خشمناك بـوده و       ما اين گروه را حتي در اسفار ع       
بخشـنده و مهربـان     «و» خدا محبت است    «: شباهت اندكي به خداي مسيح و محمد دارد كه به عقيده اين دو            

 !»است 

انتقام را بـر    را مي بينيد كه شمشير      » عهدعتيق  «، شما پيامبران    !با اينكه خداي عبرانيان بيشتر سختگير است        
ضد كساني كه نان فقير رامي ربايند و عليه خود فقير و تنگدستي كه زهد و قناعت مـي ورزد وخـود را تسـليم                         

 !برافراشته اند!كساني مي كند كه خودشان را بزرگ و سرور ساخته اند

 » يشوع بن سيراخ «اين 

)8( 

 : است كه فرياد مي زند

چشـم خـود را از نيازمنـد    . ستم كش را از دست ستمگر نجات بده و در قضاوت كوچك وبـي مقـدار مبـاش               «
نقره خود را در راه برادر ودوستت بـه كـار           «؛  ».برمگردان و كاري نكن كه لعنت انسان را به سوي تو جلب كند            

 ملك وسلطنت ، به خاطر ستمگري ها و زورگويي ها و ثروت هـا، از                .ببر و آن را در زير سنگ نگذار كه بپوسد         
 .»پدريتيمان باش . بيچاره را در رفع نيازش ياري كن «؛ »امتي به امت ديگر منتقل مي گردد

 

)8( 



به رسميت نمـي شناسـند و كتـاب او را           ! را پدران روحاني    » يشوع بن سيراخ    «متأسفانه  . 
ابوكريفاــ پوشيده ــ اسم مخصوص كتب زائدي است        . امندمي ن » اسفار ابوكريفا «ازجمله  

كه به عهد عتيق و جديد افزوده اند و ابوكريفاي عهدعتيق ، چهارده كتاب است كه يكـي از                
اين كتاب ها را مورخـان مسـيحي جـزو كتـاب هـاي              ! آنهاحكمت يشوع بن سيراخ است      

 .آسماني نمي دانند و داراي مطالب نبوتي نمي شناسند

گويد كه نسخه اي را كـه در بـين سـال            » چرم  «عبراني اين كتاب مفقود است ولي       نسخه  
 قبل از مسيح نوشته شده بود، ديده است و مي گويند پسر وي كه مؤلـف                 170ــ190هاي  

 !كتاب مسطور است ، آن را از عبراني به يوناني ترجمه نموده است 

ـ              دس ترجمـه و تـأليف هـاكس        براي مزيد اطالع در اين زمينه به كتاب قـاموس كتـاب مق
ــ يشوع بـن  951ــ ذيل ماده ابوكريفاــ و ص    8، ص   ) م   1928(آمريكايي ، چاپ بيروت     
مجموعه اي نيز از اين گونه اناجيـل ، چندسـال پـيش ، بـه زبـان                  . سيراخ ــ مراجعه شود   

 م .انگليسي درآمريكا منتشر گرديد

فراد رامورد توجـه قـرار داده و آن را بـه شـكل قـانون                اگر يشوع بن سيراخ با اين دعوت خود، وجدان و باطن ا           
و ما دراينجا درصدد بيان     . دولت درنياورده ، به حكم جبر زمان است كه او را در اين مرز و حد نگه داشته است                    

اين نكته هستيم كه حتي زاهدان قناعت پيشه ،آن وسائل زندگي ابتدايي و ساده اي را كه براي خود برگزيـده                     
ي ديگران پيشنهاد نمي كردند و آنان را آگاه ساختند كه فقر، ظلم است و فقير بايد قانع نباشـد، مگـر                      بودند،برا

دوباره به آنچه يشوع بن سيراخ ، زاهـدقناعت پيشـه و            . آنكه به حق مشروع خود در زندگي سعادتمندانه ، برسد         
 و خانه اي است كه عيب ها را         اساس زندگي ، آب و نان و لباس       «: سختگير بر خويشتن مي گويد، گوش كنيد      

 .»مي پوشاند

در اين گفتار، چون فقير مظلوم شـده  . باز به گفتار او كه در شناسايي حال فقير و غني مي گويد، گوش فرادهيد             
ثروتمند «: و ستم ديده است ، فقرمورد تقبيح قرار مي گيرد، و در آن نوعي تحريك غيرعلني به چشم مي خورد

 »!و فقير ستم مي بيند وناله مي كند! مي كشدظلم مي كند و عربده 

و بخواهي كه همچنان فقيربماني و ثمره كوشش تو را استثمارگران غـارت             ! اگر شما انساني قانع و زاهد باشي        
تـو  «: كنند، ابن سيراخ چهره اي از تو در برابر استثمارگران ترسيم مي كند كه ديدن آن تو راتحريك مي كنـد                    

و اگر مالي داشته باشي ، بـا        ! تو را استثمار مي كند و اگربي ثمر باشي به خواري مي كشاند            اگر سودمند باشي ،     
تومعاشرت مي كند و مال و دارايي تو را مي خورد و از بين مي برد، درحالي كه خود زحمت و رنجي نبرده است 

«! 



 خود در رزق و روزي مي خواند و         ابن سيراخ مي يابيم كه بينوايان را به گرفتن حقوق         » سِفر«آنچه را كه ما در      
ايوب نيز كه براي خود زهد و قناعـت رابرگزيـده بـود،    » سِفر«بر استثمارگران طبقات توده ،خشم مي ورزد، در       

ايوب از منافقان سخن مي گويد و در سردمدارآنان را محتكران ثروت ها و غصب كننـدگان حقـوق                   . مي يابيم   
ن سخني مي گويد كه به شدت براي اهل تجاوز واحتكار، تكان دهنده است     توده ها مي داند ودرباره يكي از آنا       

: 

خداوند آنها را از درون او بيرون مي كشد، چون .اموالي را مي بلعد ولي آنها را استفراغ كرده و پس خواهد آورد  «
از راه ستم را كه همه اموال جمع شده . او بر بيچارگان ستم كرده و خانه ها را غارت نموده و آباد نساخته است                

در گنجهايش نهاده ، آتش ، بدون آنكه بر آن بدمند، خواهد سوخت و آنچه كه در گوشه هاي آن باقي بماند، از 
 .آسمانها گناه او را كشف كرده و زمين بر او سخت خواهد گرفت . بين خواهد رفت 

ي مي كنند و همچنين كشـاورزاني       ايوب محتكران را كه بدون رنج و زحمت ، از منافع و كوشش بينوايان زندگ              
را كه كار نموده و درومي كنند و گرسنه و تشنه ، بدون جامه و پناهگاه به سر مي برند، با اين سـخن جالـب و                           

 :درخشان چنين توصيف مي كند

كساني كه بر حدود ديگران تجاوز مي كنند و گله گاو و گوسفند رامي برند و چهارپاي يتـيم را بـه كـار مـي                          «
 گاو بيوه زنان را به گرومي گيرند؛ بيچارگان را از خود مي رانند و همه بينوايـان را محـروم مـي كننـد؛          كشند و 

مزرعه اي را كه مال آنها نيست ، درو مي نمايند و غاصبانه انگور را مي چينند؛ پابرهنگان عريان را بـي لبـاس                     
ند و پناهگـاهي نمـي يابنـدو در شـكاف           مي گذارند كه در سرماپوشاكي ندارند، از باران كوه ها خيس مي شـو             

يتيمان را از پستان مادر دور مي سازند، دارايي بينوايان را به گرو برمـي  . صخره ها و سنگ ها مخفي مي شوند     
دارند و آنان راعريان و گرسنه مي گذارند و درحالي كه در ميان خطوط داس ،درمزرعـه ذوب مـي شـوند و در                        

 !»زمين مي كوبند و كار مي كنند در حالي كه خودشان تشنه اندكارگاه هاي نوشيدني ها، پا به 

در ميان پيامبران عهد عتيق ، شاعر بزرگي به نام اشعياء وجود داردكه در زهد و بي رغبتي به دنيا به آنجا رسيد                       
ان و  اشعياء در برابرتجاوزكاران و منافقـ     . كه پابرهنه و عريان راه مي رفت و سال ها مورد شگفت و اعجاب بود              

او پوست اهل سـتم وتجـاوز را،        . محتكران چنان محكم مي ايستد كه هيچ ستمگري ياراي مقابله با او نيست              
 .بازبان شعر بي نظير و انديشه اي نيرومند، مي شكافد

او مردم را دعوت مي كند كه نسبت به همديگر عادالنه رفتار كنندوگرنه بار گناه بر آنان سنگيني كرده و چهره                     
خ خواهد شد وزمين زير پاي آنها آلوده گشته و آنان سقوط خواهند كرد كه ديگرنمي توانند برخيزنـد و          شان مس 

 .آنگاه ميهن آنان گورستاني مي شود و آباديشان به ويرانه اي تبديل مي گردد



ر و مملكت ستمگر در زبان او، همان سرزمين منافقاني است كه احتكار مي كنند و غصب مي نمايند و كار كارگ
اشـعياءمملكت سـتمگر را مـورد    ! كوشش فقير رامي خورند و آنگاه براي خداي خود نماز بسـياري مـي خواننـد          

 :خطاب قرار داده و مي گويد

رؤسا و بزرگان تو، شركاي دزدانند، همه رشوه را دوست دارند،به يتيم عدالت نمي كنند و فرياد بيوه زنـان بـه                    «
سـتمگراني را كـه هسـتي       «: مورد خطاب قرار داده و بر آنان مي خروشـد         آنگاه اينان را    .»گوش آنان نمي رسد   

بينوايان و درماندگان را حيف و ميل مي كنند، و بر كساني كه جور و باطل مـي نويسـند كـه حـق ضـعيفان و                           
بيچارگان را پايمال كنندو آنان را از حكومت و عدالتخواهي بازدارند و حق درماندگان ملت راسلب كنند تا بيـوه                    

 .»زنان غنيمت آنها باشند و يتيمان را غارت كنند

به كساني مي نگرد كه ثروت هاي ملت را احتكاركرده و خود توده را استثمار مي كنند و آنگاه                   » اشعياء«سپس  
مردم را به زهد و قناعت مي خوانند، و مي بينند كه آنان به روزه و ساير واجبـات عبـادتي خودشـان ، اهميـت                          

 :صداي خود را در گوش هاي آنان به طنين انداخته و به شدت فرياد مي زندزيادي مي دهند، 

شما به خاطر . شما در ايام روزه تان هدف خود را مي يابيد و همه كارگران خود رابه ذلت و خواري مي كشانيد«
ر باالترها  روزه نگيريد كه صداي خود را د      . دشمني و مشاجره روزه مي گيريد و مي خواهيد نفاق به وجود آوريد            

آيا روزه چنين است كه در آن فقط انسان خود را به زحمت مي اندازد؟ آيا انسان وقتي كه سـر خـود را                       ! بشنويد
يا، آن روزه اي كه خدا       خم كند و خاك و خاكستر را فرش خود نمايد، اين راروزه مي نامند؟ آ               )9(»بردي  «مانند

آن را برتري داده و برگزيده است اين نيست كه پيوند يوغ ها و زنجيرهاي نفاق گسسته گردد وستم ديدگان و                     
 »به بندكشيده شدگان آزاد شوند و هرگونه قيد و بندي از آنان برداشته شود؟

نان فقير بماند و بر ثروت ثروتمند       و همچنين ، روزه كساني كه كارگران را زير سلطه خود مي برند تافقير همچ              
افزوده شود و آنهايي كه زنجيرهاي نفاق را به جاي گسستن ، پيونـد مـي دهنـد و كسـاني كـه بربيچارگـان و        
ضعيفان سخت مي گيرند و فشار مي آورند و آنها را ازبرداشتن و درهـم ريخـتن يـوغ بـدبختي و درمانـدگي و                         

نها از نظر اشعياء بدترين و زشت ترين اقسام بي ارزشي و نفـاق و بـي                 عبوديت ازگردنشان بازمي دارند، روزه اي     
 .عقلي است 

 

)9( 

 گياهي است مانند ني كه سر خود را در آب خم مي كند» بردي «. 

 . 



* * * 

اشعياء براي بار ديگر به اين منافقان مي نگرد و مي بيند كه آنان نمازرا هم ماننـد روزه ، بـا رياكـاري و عـوام                           
به خداوند ازراهي كه به رشوه نزديكتر است ، مي خوانند و در برپاكردن ايـن نمـازافراط                  ! و براي تقرب    فريبي  

وقتي كه شما دست هاي خود را به        «: هم مي كنند، آنگاه اشعياء از زبان خداوند به آنها خطاب كرده ومي گويد             
ر نماز خود رابيشتر هم بكنيد، مـن بـه          سوي آسمان بازمي كنيد، من چشمان خود را از شما برمي گردانم ، و اگ              

شما گوش نمي دهم ، زيرا دست هاي شماخونين است به عدل و انصاف پناه ببريد و مظلوم را ياري و كمـك                       
 »!كنيد، نياز مردم را برطرف نماييد و بر يتيم رحم كنيد و از بيوه زنان حمايت و پشتيباني بنماييد

ياء از اين ستمگراني نشان مي دهد كه ناتوانان بيچاره را غارت مـي              و چقدر زيبا و جالب است تصويري كه اشع        
كنند و كوشش آنان رااحتكار مي نمايند و سپس زهد و فقر و بي رغبتي به دنيا را براي آنـان نيكـو جلـوه مـي               

ستند در آن هنگام كه اشعياء آنها را چنين تعريف مي كند كه در جامعه ، عضو زايد و بي ارزشي بيش ني!... دهند
سـتمگران ماننـد كـاه دسـتخوش بـاد و           «: و باد وطوفان هم به ناچار آنان را از بين خواهد بـرد، و مـي گويـد                 

 .»طوفانند

* * * 

و بدين ترتيب زاهدان و قناعت پيشه گان ، از رهبران رسالت ها وكساني كه پشت سر آنها بودند، همه در يك                      
نيازمندي هاي مادي آنان ــ در درجه اول ــ اتفاق دارند،           حقيقت اساسي مبتني برضرورت اصالح مردم با رفع         

و اما خـود آنهـا كـه        . تا بدين وسيله در راه فضيلت هاي روحي و دروني ،فرصت و مجال وسيعي به آنها بدهند                
زهد ورزيدندو قناعت كردند، براي آن بود كه مادة اكتفا و سيري و زندگي را چنانكه گذشت ، در خود رسالتشان 

 .بودنديافته 

مثالً مسيح راه اقدام جسورانه و اعجازآميزي را مي پيمايد، كه بي شرمي و وقاحت استثمارچيان را با قدم هـاي         
خود مي كوبد وعظمت و خودپسندي و كارهاي نيرنگ آميزشان را نـابود مـي كنـد وپشـت كسـاني را كـه بـا                          

ن بسته بودند با تازيانه هاي زنـدگي ، كـه           اهريمن احتكار و غصب معاهده اي امضا نموده و با جور و ستم پيما             
به خاطرخويشتن خشمناك بود، مي زند و همانند گردبادي شديد و كشنده وطوفاني پرتگرگ ، بر منافقان مـي                   
وزد و سخت مي گيرد وآنان رابه شدت به زمين مي افكند، در آن هنگام كه ضعيفان را به خودداري ازپرداخـت             

 .ع دست هاي استعمارگران رومي و قيصر، آنان را كوتاه مي سازدماليات دعوت مي نمايد، درواق

اين شهامت مقدس او را در راه مرگ به دست منافقان واستعمارگران ، رهبري مـي كنـد، تـا اينكـه دو نفـر از                          
درماندگان ، درحالي كه او به سوي اورشليم پيش مي رفت به نزد وي آمده و از اوخواستند كه در چپ و راست                       



آيا شما مي توانيد جامي را بنوشيد كه من به زودي           «: ت كنند و او با مهرباني به آنهانگاه كرد و گفت            وي حرك 
 .و سپس آن دو نفر را از راه مهر و دوستي از سر راه خود دور كرد» خواهم نوشيد؟

* * * 

را طوري تفسير   همان طور كه منافقان نفاق ورزيدند و بعضي از سخنان مسيح وقسمتي از فصول زندگاني وي                 
را براي مردم نيكو جلوه دهد، تا نيكي ها و نعمت هاي زمين را براي خودشان نگهدارند كـه                   » فقر«نمودند كه   

، بهره مند شوند و مانندجباران و ستم پيشه گان بر مردم حكومت كنند تا هستي                !از آن به مثابه غنيمتي حالل       
در تاريخ ما هم ، در دوران بني اميه و پس از آن ، چـون                «: دغارت شده بينوايان در خانه هاي اينان جاي بگير        

سردمداران حكومت ها خواستند كه نفوذ وقدرت ، ظلم و طغيان آنان ادامه يابد و پابرجا شود به نـوكران خـائن                
 را  خود اشاره كردند كه احاديث و رواياتي را جعل كنند و از آنها براي مردم بندها و زنجيرهايي بسازند كه اينان                    

در سركوب كردن و به بندكشيدن آزادگان و استثمار توده ها كمك و ياري كند و آن خائنان هم احـاديثي را از                       
زبان انبياء به هم بافتند كه بر سربه زيري و سكوت وخضوع و خدمت و تسليم شدن ، ترغيـب و تشـويق مـي                         

 )10(*)(»!كنند

ولي كسي كه از سيرت و روش پيامبران آگاهي درستي داشته باشد، به خوبي مي فهمد كه آنان فقـر را پسـت                       
و اگرچنين نبود فرصت    . شمرده و محكوم كردندو دوزخ را جاي هر منافقي قرار دادند كه مردم را به آن بخواند                

نمي خاستند و يا در پيرامـون پيـامبران ، درمانـدگان و بينوايـان     طلبان و سودجويان زمان آنها، برضد آنان به پا        
 !جمع نمي شدند

 

(*) 

 .141از كتاب اهل البيت ، تأليف شيخ محمدجواد مغنيه ، ص 

 .به توضيح شماره پنج در آخر كتاب مراجعه شود). 10(

* * * 

ر گذاشته اند، اعمال آنها داللت بر       بزرگ مردان نخستين عرب شواهد فراواني از اعمال خود را براي ما به يادگا             
اين دارد كه آنان طبيعت وحقيقت رابطه بين كارهاي فرد و سيستم اجتماعي و همچنين به ماهيـت پيونـدهاي                    
محكمي كه ارتباط هميشگي بين عمل انسان ومايحتـاج ضـروري مـادي وي دارد، پـي بـرده و آن را عميقـاً                        

 .فهميده اند



كه به افسانه موهوم جدايي كامل اعمال و كارهاي معنـوي و روحـي يـا كوشـش     آنان بدين وسيله خواسته اند  
و خواسته اند به اين افسانه دردناك مشـرق زمـين پايـان             . هاي ذهني و فكري ، ازوضعيت مادي ، پايان دهند         

بخشند كه از روزگاري كه شرق به وجود آمده ، در آن شايع گشته و هميشه هم به دور فكر واحدي مي چرخد                       
ه در بنيان وجوهر خود، هيچ وقت اختالفي نيافتاده است ــ اگرچه در كيفيت بيان و روش تعبير، ممكن است                    ك

و به عبـارت  ! فكرقناعت پيشگي است و اينكه قناعت گنجي است فناناپذير   : تفاوتي به وجود آمده باشدــ و آن        
! »كاالي زوال پـذير دنيـا  «آن رادر برابر  ! فكر اكتفاء به آن چيزي است كه اهل كهانت و پدران روحاني             : ديگر

 )11! (مي نامند» روحانيت «به اصطالح 

 

نياز به توضيح مفصل نيست كه اعتراض شديد مؤلف متوجه پدران روحاني كشـيش              ). 11(
و ! مسيحيت است كه خود پيرو آن است وگرنه در اسالم نه كهانت وجود دارد و نه رهبانيت   

و اگـر هـم در گوشـه اي چنـين       ! حيان معمول و مصطلح است      نه روحانيتي كه در بين مسي     
 .م ... روحانيتي ديده شود، هرگز با اسالم واقعي پيوند ندارد

نوابغ پيشين عرب اين حقيقت را دريافتند و دردرهم كوبيدن و برچيـدن افسـانة چنـدش آوري                  : من مي گويم    
افسانة خنده آوردعـوت بـه فقـر و         : مي كشاند كوشيدند كه همچنان تاامروز هم شرق ما را به حماقت و زشتي             

 !اكتفا به گنج قناعتي موهوم 

و به راستي كه بعضي از آن بزرگان در پيكار بر ضدفقر، به مرحله اي رسيده اند كه موجب شگفتي انسان مـي                       
بـه  ي فقيرسازي ــ كه بعضي از پدران روحاني و قديسان بزرگوار            »فلسفه  «گردد، درست به آن مقدار كه اين        

 !...ــ خشم انسان رابرمي انگيزد!آن مژده و بشارت مي دهند

و اگر جامعه و نظام اجتماعي موجب ارتكاب جرم و پيدايش گناهي شده باشد، چه بسا كه آنان در تبرئه مجـرم                      
و گناهكاركوشيده اند، چنانكه اگر تحريم چيزي باعث نسبت دادن گناه به مسـبب غيرحقيقـي شـده باشدـــ و                   

 .سبب اصلي را زير پرده پنهان كندــ در حالل كردن آن چيز حرام ، كوشش نموده اندبتواند م

 اينك به حادثه جالبي گوش كنيد كه متفكر كم نظير خالد محمدخالد 

)12( 

ينجا شروع مي كنيم ــ آن را ذكر كرده و ما هم به طور اختصار در كتاب ارزشمند خود به نام من هنا نبدأــ از ا
 : آن را نقل مي كنيم 



چند نفر از غالمان حاطب بن ابي بلتعة ، شتر مردي از مزنيه رادزديدند و به جرم خود اعتراف كردند، موضوع را      
صـير و موجبـات حدـــ    در نزد عمربن خطاب مطرح ساختند، عمر خود را در برابر جرمي ديد كه همه شرائط تق         

 عمر به چه چيزي بايد حكم دهد؟. سرقت و سارق و اعتراف بدون فشارو اجبارــ در آن كامل بود

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، جزاء بما «: عمر در صورت متهمين نظري افكند و آنگاه گفتار خداوند راخواند
 ــ دست هاي مرد و زن دزد را قطع كنيد، به پاداش كاري كه انجام داده اند، عقوبتي                   )13(»كسباً نكاالًمن اهللا    

است از خداوندــ عمر خواست كه دستورقطع دست آنها را بدهد، ولي بار ديگر در صورت آنان خيـره شـد وبـه                       
 !و چه چيزي ديد؟!... دقت نگريست 

 

)12( 

بـوده و تأليفـات     ) قاهره  (خالد محمد خالد از نويسندگان دانشمند دانشگاه اسالمي االزهر        . 
و ... دارد) ديـن در خـدمت ملـت        (جالب و ارزنده ديگري از قبيل الدين في خدمة الشـعب            

 .م ! سرانجام هم از تدريس در االزهر محروم گرديد

 .42قرآن مجيد سوره المائده آيه ). 13(

  

رنگ پريده و زرد، چشم هايي كه هرگونه برق ودرخششي در آنها خاموش شده ، بدن هـايي كـه               صورت هايي   
وقتي موالي !... پرسيد كه موالي اينها كيست ؟ او را نزد من بياوريد. فقر و بدبختي آنها رافرسوده ساخته است 

 كنم ، امـا فهميـدم كـه         تصميم داشتم كه دست هاي اينها را قطع       :آنها، عبدالرحمن بن حاطب آمد، عمر گفت        
شما آنهارا به زحمت انداخته و گرسنه نگه مي داريد، تا آنجا كه اگر يكي از آنان آنچه را كـه خـدا بـر او حـرام                        

نها را نبريدم از تو غرامتي مي گيرم كه  ولي به خدا سوگند اگر دست آ   )14(.كرده ، بخورد، بر او حالل مي گردد       
 !براي تو دردناك و سخت خواهد بود

به چهارصـد، و عمـر   : شتر تو به چند مي ارزد؟ او گفت ! اي مرد مزني  : آنگاه از صاحب شتر دزدي شده پرسيد      
ري ناشي وبار ديگر نظ! و هشتصد درهم به او بده     ! برو: به عبدالرحمن بن حاطب ، موالي غالمان متهم گفت          

 !وشما، اكنون برويد: از هوش و مهرباني بر غالمان افكند و گفت 

 

)14( 



اين حكم فقط مربوط به حالت گرسنگي نيست ، بلكه به اجماع فقهاء اسالمي ، درصـورت                 . 
اضطرار هر چيز حرامي ــ جز آدم كشي ــ حالل مي شـود و ايـن حـاكي از وسـعت نظـر                       

 .م . وعظمت اسالم است 

* * * 

 روش و سيرة علي ماالمال از سعي و كوشش در رفع نيازمندي از مردم است و قانون اساسي او در حكومت                      اما
 .هم ، مبتني بر همين اساس است و البته تفصيل آن در جاي خود خواهد آمد

 علي زهد ورزيد و بر خود سخت گرفت ، ولي راضي نشد كه مردم نيز مانند زندگي قناعت پيشه گان ، با فقر به
و غصب كنندگان اموال عمومي ، آن چنان كه معروف است ،            ! سر برند، و اگر اين چنين نبوداو در برابر اشراف           

نمي ايستاد و آنچه را كه مال آنها نبود و از آنها گرفت و به صاحبان اصليش ــ مردمان نيازمنـد و گرسـنه ـــ                          
 .داد، از آنها پس نمي گرفت 

ناگاه علي را ديـدم كـه بـر سـر دو تـل              .شدم  » رحبه  «بودم در كوفه وارد     نقل مي كند وقتي جوان      » شعبي  «
وآن گاه علي همه مال و دارايـي را بـين مـردم تقسـيم كـرد تـا آنجـا كـه                       . كوچك طال و نقره ايستاده است       

 .ديگرچيزي از آن باقي نماند و سپس برگشت و هيچ چيز كم يا زيادي ،به خانه خود نبرد

از مال و ثروت را به خانه خود نبرد، همان كسي است كه همه مردم را مورد خطاب                  ولي همين علي كه چيزي      
 )15(» .براي دنياي خود آن چنان بكوش كه گويي هميشه در آن به سر خواهي برد«: قرار داده مي گويد

 

اين حكم فقط مربوط به حالت گرسنگي نيست ، بلكه به اجماع فقهـاء اسـالمي ، در                  ). 15(
هر چيز حرامي ــ جز آدم كشي ــ حالل مي شود و اين حـاكي از وسـعت                  صورت اضطرار   

 .م . نظر و عظمت اسالم است 

  

راه و روش حق ، در نظر علي ، به چيزي بهتر و باالتر از رفع نياز ازمردم منتهي نمي گردد و او در ايـن زمينـه                          
 :گفتار صريحي دارد كه قابل تأويل و تفسير نيست 

آن بپيماييد، راه ها بر شما باز و مسرت بخش گرددو عيال واري در ميان شما محتـاج نمـي                    اگر حق را از راه      «
 !».شودــ يعني فقيري در بين شمابه وجود نمي آيد



علي هنگامي كه عرب دوران جاهليت را مورد انتقاد قرار مي دهد،بر قناعت آنان به زندگي پسـت و نـاچيز نيـز          
 عرب ، در ميان سنگ هاي سخت مـي خوابيديـد و آب گـل آلـودمي                  شما مردمان «:حمله مي كند و مي گويد     

 .»آشاميديد و غذاي ناگوارــ طعام بد و غيرسالم ــ مي خورديد

علي تصريح مي كند كه او از غذاي گوارا و نيكو و پوشاك نرم ولطيف و مسكن زيبا و جالب بيزار نيست ، ولي                        
هي بينوا و فقير وجود دارند كه اگر او ازاين لذائذ استفاده كند، از آنها به اين جهت نفرت دارد كه در جامعه ، گرو

آنان نمي توانند از آنها بهره مند شوند و در اين تصريح ، دليل آشكاري است بر اينكه علي قبل از هر چيز براي 
مادامي كه در بين مـردم كسـي يافـت مـي شـود كـه بـا                 . همه مردم ، بهره كافي از وسايل زندگي مي خواهد         

يرشدن آشنايي نداشته و انتظار يك قرص نان را ندارد، پيشوا و رهبر اين مردم هم بايد همانند آنـان باشـد و                       س
و اگر غير از ايـن  . رنجي را كه آنان مي كشند، متحمل شود، تا آنكه كابوس گرسنگي و فقر از آنهابرطرف شود               

 د بود؟باشد، آن وقت معناي زمامداري ورهبري و مفهوم حكومت چگونه خواه

آيا به همين دل خوش كنم كه به من پيشواي مسلمانان بگويند ولي در سختي ها و نـاراحتي                   «: علي مي گويد  
 »هاي روزگار با آنها شريك و همدم نباشم ؟

 .و البته ناگواري هاي روزگار در نظر علي ، زشتي ها و تلخي هاي فقرو تنگدستي است 

بند مرواريد، در روز عيـد،منع كـرد كـه در ميـان دختـران ديگـران ،         او دخترش را از زيور نمودن با يك گردن          
گروهي بودند كه نمي توانستنداين چنين زينت و آرايش كنند و قبالً گذشت كه او چگونه به دخترخود كه مـي                     
خواست در يكي از اعياد با گردن بندي ، خود را زينت دهدامر كرد كه گردن بند امانتي و عاريه اي را بـه بيـت      

مگر همه زنان مهـاجر و انصـار در   ! از راه حق دور مشو! اي دختر فرزند ابيطالب  «: لمال برگرداند و به اوگفت      ا
زنـان و نـه گفـت بـانوان         » همـه   «: البته علي گفـت     » چنين عيدي ، با چنين زينتي خود را آرايش مي كنند؟          

 !...»بزرگان واشراف «

 اداره امور مردم به دست او سپرده شود، از همين جا كار را آغاز         بدين ترتيب ، علي به زودي ، در آن ساعتي كه          
با اسلوب و روشي كه به راه هاي سوسياليسـم          ! فراهم كردن نان و آب و پوشاك براي همه مردم           : خواهد كرد 

 . نزديكتر است 

)16( 

 

)16( 



بته بايد توجه داشت كه اصول اقتصادي اسالم ، كه امام در حكومت خود مجري آن بود،                 ال. 
در روزگاري پي ريزي شد كه نه از سوسياليسم خبري بود و نه از مرحلـه تكامـل يافتـه آن                     

 !...،كمونيسم 

و به طور كلي بايد دانست كه اسالم و رهبران آن ، بـه جـاي نامگـذاري و عـوام فريبـي ،                        
كار و واقعيت بودند و رفاه اجتماع و آسايش توده راــ بدون دخالت حـب و بغـض                  دردنبال  

و . هاي شخصي ــ مي خواستند و در اين راه هم چنانكه مي دانيم تا پـاي جـان كوشـيدند               
بناميم يا  » سوسياليسم اسالمي   «اكنون نيزاصول اقتصادي و اجتماعي اسالم ــ خواه آن را           

بخوانيم ، اگر آن طور كه هسـت  » اشتراكيت صحيح « الغطاء  به قول مرحوم آيت اهللا كاشف     
اجرا شود،بدون شك ما داراي مزاياي سوسياليسم و فاقد زشتي ها و جنايـات كاپيتاليسـم                

 .خواهيم بود

البته در صورتي كه حكومتي صالح و اسالمي ، به مفهوم واقعي كلمه وجود داشته باشد و در                  
 اسالم ، آن طور كه هست ، بدون تحريف وتدليس ،            صورتي كه اصول اقتصادي و اجتماعي     

اجرا گردد وگرنه از جامعه هاي به اصطالح اسالمي امروز، كه نه از اسالم خبري است ونه از 
حكومت آن ، انتظار اصالحات بنيادي و تحوالت عميق را داشـتن ، خـواب و خيـالي بـيش                    

 !...نخواهد بود

 .م 

  

 از اينجا شروع كند، زيرا اوبه خوبي مي داند تازيانه هاي دردناكي كه خداوند              و البته طبيعي است كه علي كار را       
مردم را به وسيله آنهاتنبيه مي كند، زياد است ، ولي هيچ كدام از آنها مانند اين تازيانه وحشـت زا، يعنـي فقـر،                    

مندي مي رساند و از آيا او گوينده اين سخن نيست كه اعتقاد عميق وي را به ضرورت رفع نياز. دردناك نيست 
درك صحيح و آشنايي كامل او از اوضاع مردم و حقايق اشياء و مقدمات ونتايج امور، پرده برمـي دارد؟ مـرادم                      

خداوند بندگان خود را با تازيانه اي دردناك تر از فقر نزده اسـت          «: اين است كه آيا او صاحب اين گفتار نيست          
آن را نيكو جلوه داده ومردم را به آن دعوت مي كنند و البته فهميده               ! ؟ همين فقري كه بعضي از زاهدنمايان        »

و همين فقري كه امام علي مانند پيامبر، دربـين مـردم بـا آن    ! يا نفهميده ، اشتباه مي كنند و راه خطا مي روند         
اه و روش جنگيد، چنان كه انقالبي بزرگ ، ابوذر غفاري ، پيشروپيروان و شيعيان علي و قربـاني بنـي اميـه و ر          

 ...آنان در حكومت وسياست ، با آن پيكار كرد



علي به خوبي دريافته بود كه فقر بر هرگونه فضيلتي غالب مي آيد تافردا وسيله كفر و الحاد گـردد و از همـين                        
جاست كه علي هميشه و درهر ميداني با فقر مي جنگيد و راه را بر آن مي بست و هركسي را كه موجـب فقـر                     

فقر، مرد باهوش را گنگ و الل مي «زيرا اگر انسان باهوش و پراستعدادباشد، از نظر علي .  كوبيدمردم بود، مي
مي خواهد كه داراي فرزنداني فداكار و دوستدار همديگرباشد، نه گروهي پراكنـده             » وطن  «و اگر كشورو    » كند

غريب و ترسـو پيـدا كـرده        كه نسبت به همديگر حسادت و بغض دارندو احساسي مانند يك فرد دور از وطن ،                 
: اند، براين وطن ضروري است كه در ميان فرزندان خود فقيري را باقي نگذارد زيرا به طوري كه علي مي گويد   

و اگر مرگ دردناك ترين حادثه زندگي انسان است در نـزد علـي ،از نظـر                 ! »فقير در ميهن خود غريب است       «
 !»است مرگ بزرگ ، همان فقر «: رنج كمتر از فقر است 

چقدر زيبا و مقدس است اين تازيانه اي كه علي آن را بر پيكر فقر ومنافقاني كه آن را نيكو جلـوه مـي دهنـد،                          
فرود مي آورد كه همه آنان رانابود مي كند، آنچنان كه لهيب آتش كاه را مي خورد و خاكستر مي كند ونيرنگ                      

اگـر فقـر در برابـر مـن بـه           «: زد،آنجا كه مي گويد   ها و حيله هاي آنان را در جلو ديدگانشان ريشه كن مي سا            
 !»صورت انساني مجسم گردد،البته او را مي كشم 

جامعه در نظر علي بن ابيطالب ، پيكر واحدي است كه چيزهاي متناقض نبايد در آن جمع شوند و نبايـد نظـام                       
ز نبايدعضوي سير و ديگـري      در جامعه علي بن ابيطالب هرگ     . آن برپايه اختالف درحقوق و وظايف استوار گردد       

و از توجه و دقت خاص علي       ! گرسنه باشد و يا يكي كار كند ولي برابري دربهره برداري ، براي غيركارگر باشد              
بن ابيطالب به مبدأ، روزي بر او نگذشت مگر آنكه آن را بـه رسـيدگي بـه كارهـاي بنـدگان خـدا در زمـين ،                            

ميت تلقي نكرد، زيرا همين بندگان خدا، زيباترين نمونه هاي  اختصاص داد و حتي هيچ كار كوچك راهم بي اه         
و جعلناالليـل   «: خلقت كامل هستند و بينش علي نسبت به مردم و هستي با سيره وروش پيامبر پيونـد داشـت                    

 .شب را براي آسودگي و روز را براي كسب و معاش قرارداديم ) 17(» لباساً و جعلناالنهارمعاشاً

 

 م .  سوره نباقرآن مجيد،). 17(

قوانين آن را زنده كرده ومطابق آن كار مي كند و آن را صالح و سالم                . روش برخورد علي با جامعه چنين است        
و سپس پند وشمشير را در جاي خود به كار مي برد تـا نظريـات خـود را تحكـيم بخشـدو روش و                         . مي خواهد 

 هيچ چيزي مانند تحكيم پايه هاي عدالت اجتماعي         اوبه. موقعيت خود را، نسبت به مردم زمان خود، تثبيت كند         
مگر علي بر آن گروهي كه بر او وارد شدند تا حكومتش را تبريك گويند و او كفش خـود را بـا                       .توجه نمي كند  

اين لنگه كفش ، در نزد من از حكومت بر شما بهتر است ، اگر حق را                 «:دست خود وصله مي زد، چنين نگفت        
 ؟!»از ميان نبرم برپاندارم و باطلي را 



امام از كساني كه در طلب آخرت هستند مي خواهد كه براي دست يابي بر نعمت هاي آن ، پيش از هرچيزي ،   
از وسيله خدمت به مردم استفاده كنند و از اينجاست كه نيكي و خير آخرت را بر كسي كه آن را مـي خواهـد،                         

همكاري در تكثير و فراواني : ي داند و در آغاز اين كارمنوط و مربوط به كار صحيح اجتماعي و در ميان مردم م 
نان و آب و پوشاك براي همه افراد بشـري و شـركت در برطـرف سـاختن نيازمنـدي ازهمگـان و مبـارزه بـا                           

 .ستمگران و ياري به ستمديدگان و آن گاه آشنانمودن مردم به حقوق خود و دفاع از آن ، قرار دارد

: زياد حارثي كه از يارانش بود، وارد شدو چون بزرگي منزل او را ديد، به او گفـت                   يك بار امام علي بر عالءبن       
در اين دنيا، با چنين خانه بزرگ چه مي كني ؟ مگر تو در آخرت به آن نيازمندتر نيستي ؟ آري ، اگربخواهي از                        

 حقوق مردم را در     در آن از مهمان پذيرايي كن و صلة رحم به جاي آور و            : همين خانه به خير آخرت مي رسي        
 !در اين صورت مي تواني به خير آخرت برسي . اين خانه به صاحبانش برسان 

 :علي در معني نماز و روزه به كميل بن زياد مي گويد

نماز با قلبي پـاك     : مهم اين نيست كه نماز بخواني و روزه بگيري و صدقه بدهي ، مهم آن است كه                  ! كميل  «
در آنچه نماز مي خواني و بر روي آنچه نماز مي گزاري بنگر، اگراز راه صحيح                . دو كاري مورد پسند خداوندباش    

 !»و مشروع نباشد، مورد قبول نيست 

و اگر فقيه و دانشمندي در خدمت عقل و مردم باشد، آن وقت فقط يك فقيه از نظر ارزش ، باالتر از هزار عابد              
 .»زار عابد است يك فقيه ، براي اهريمن ناراحت كننده تر از ه«: است 

اهميت دادن او به زندگي مردم در روي زمين ــ پيش از آخرت ــ وتوجه به نان روزانه آنها، باعث شده بود كه                      
وقتي كه خليفه بودصبحدم هر روز بيرون مي رفت و در بازارهاي كوفه مي گشت ، در برابرمردم مي ايسـتاد و                      

ز خدابترسيد، به خريداران نزديك شويد، با بردبـاري و حوصـله   ا! اي گروه بازرگانان «: با صداي بلند مي گفت     
خود راآراسته كنيد، و از سوگندخوردن دوري جوييد و از دروغ بپرهيزيد و ازستم بركنار باشيد و سـتمديدگان را                    

ا فساد  ياري كنيد و پيمانه و ترازو رااصالح نماييد، در كار مردم تقلب نكنيد و در روي زمين فساد برپانسازيد و ب                    
 !»و تباهي زندگي ننماييد

برتـو  : هنگامي كه اميرمؤمنان در مسجدكوفه بود، به نزد وي رفتم و گفـتم              : از نوف بكالي نقل شده كه گفت        
بر تو باد رحمت وسالم و بركـات        ! نوف  : در جواب گفت    ! باد رحمت و سالم و بركات خداوند، اي امير مؤمنان           

برمردم نيكي كن كه خداوند بر تو نيكي مي كند، گفتم بـاز             : را پندي ده ، فرمود    م! امير مؤمنان   : گفتم  . خداوند
هـيچ وقـت يـار و       «اگر از اينكه در روز قيامت با من باشي شاد و مسرورمي شوي ،               ! نوف  : هم بفرماييد،فرمود 

 »!ياور ستمكاران مباش 



 ظلم و ستم ، مبدأ شروع و نقطة         پس درواقع خدمت به انسان و برطرف ساختن نيازمندي مردم وبرچيدن بساط           
 :و يك بار پيامبر بر وي نگاه كرد و گفت ! اساسي در سياست علي بن ابيطالب است 

مهربينوايـان را در دل تـو جـاي داده و تـو از              : خداوند تو را به نيكوترين پيرايه هاي خود آراسته است           ! علي  «
 ». تو امام و پيشواي ايشاني ، راضي و خشنودنداينكه آنان پيرو تو باشند خشنودهستي و آنان از اينكه

 پيش از امام 

 .كسي كه سير بخوابد و همسايه اوگرسنه باشد، ايمان نياورده است 

 .هيچ يك از شما غذايي گواراتر از دسترنج خود نخورده است 

 .كسي كه سپاسگزار مردم نباشد، خدا راشكرگزار نيست 

 .اه ،آتش آب ، گي: مردم در سه چيز شريك هستند

آن كس كه احتكار كند، خطاكار است وهركس كه از زمين چيزي به زور و سـتم بسـتاند، از هفـت زمـين بـه                          
 .گردن او طوقي آويخته شود

 .مردم چون دندانه هاي شانه ، با هم برابرند

 .اصالح ميان دو نفر، از نماز و روزه بهتراست 

 .تفكر يك ساعت از يك سال عبادت برتراست 

 .مگي روزي خوار خداوندند ومحبوبترين فرد در نزد او، كسي است كه به حال مردم مفيدتر باشدمردم ه

 .دين ، خوش رفتاري است 

 .برادر همديگر باشيد! بندگان خدا

 .مردم ، چه بخواهند چه نخواهند، برادريكديگرند

ظام اجتماعي ، و انسـان و حقـوق         پيامبر پيش از آنكه درباره موقعيت و نظريه علي بن ابيطالب درباره جامعه ون             
آن به تفصيل بحث كنيم ، ضروري است يك بررسي كوتاه و اجمالي پيرامون موقف پيامبر دربـاره همـه ايـن                      

 : امور به عمل آوريم و روش وي را در امر زندگي مورد توجه قراردهيم 



 در روابط عمومي نظارت داشت      پيامبر بر شئون مردم و مسائل جامعه عنايت تام و كاملي داشت واسالم چنانكه             
به رفتار فردي نيز، باقانونگذاري و برنامه ريزي ، توجه مي نمود و درواقع اسالم چيزي جدااز جامعـه و قـوانين                      

اسالم در اهميت دادن به جامعه به جايي رسيده كه هـر خـدمت اجتمـاعي را شـكلي از                    . ضروري آن ، نيست     
م ، در مفهوم عبادت صحيح و ايمان نيك و كامل ، باالتر از اقامـه                عبادت شمرده است ، و بلكه خدمت به مرد        

 .»اصالح ميان دو نفر، بهتر از نماز و روزه است «: پيامبر مي فرمايد. شعائر ديني است 

: از ابن عبداهللا نقل شـده كـه گفـت    . داستان زير براي اثبات اين روش صريح و روشن در اسالم ، كافي است    
ي بوديم و درميان ما چند نفر روزه بودند، اتفاقاً روز گرم و سوزاني در محلـي پيـاده شـديم و                      با پيامبر در سفر   «

كسي بيشتر در سايه بود كه با خود پارچة حفاظي داشت وبعضي هم با دست خود جلو حرارت خورشـيد را مـي                       
 ها را برپـا كردنـد تـا همـه در            روزه داران از كار بازمانده و افتادند و آنهايي كه روزه نگرفته بودند،خيمه            .گرفتند

امروز همة اجـر و  «: در اين وقت رسول خدا فرمود . سايه باشند و سپس چهارپايان را آب دادند و سيراب نمودند          
 .»پاداش را آنهايي بردند كه روزه نبودند

نمي گذاشت آيا در اين ماجرا، دليل قاطعي بر اين نيست كه پيامبر اجازة اقامة فرائض ديني را به حساب معاش              
و درنظر او موضوع افطار و روزه ، هرگاه مانع سازندگي و كوشـش باشـد و مـزاحم خـدمت اجتمـاعي گـردد و                          
موجب ازكارافتادن وسايل زندگي و اسباب بقاء ومنظم ساختن سعي و كوشش به آن نحوي كـه تعـاون دسـته                     

طار را در ماه روزه به خاطر خـدمت         و روي همين اصل پيامبراف    . جمعي خواستار آن است ، بشود، بي اهميت بود        
به مردم ، بر روزه در ماه روزه ، كه همراه با عزلت و خمودي و دوري از عمل و كار سودمند و مفيدباشد، ترجيح 

 ) 18. (مي دهد

 

توضيحاً بايد يادآور شد كه عبادات اسالمي هرگز مـانع از كـار و كوشـش نيسـت و                   ). 18(
ا، آنها را برپا دارد، او را در راه كار بهتر و سـودمندتر بـراي       اگرانسان با توجه به حقيقت آنه     

و بديهي است كه عبادات اسالمي هـيچ        . مردم بانيت پاك تر، آماده تر و مجهزتر مي نمايد         
گونه رابطه اي با گوشه نشيني و دوري از كار و اشتغال به ذكر و وردگفتن گروهي مسـلمان                   

 .نما ندارد

 ، در ايام سفر به طور كلي ساقط است تـا انسـان دچارمشـكالتي                و البته روزه در ماه روزه     
نشود، چنان كه در صورت اضطرار نيز وجوب آن موقتاً برطرف مي شود، ولي به بهانه كـار و         
معاش نمي توان واجبات اسالمي را ترك كرد و با توجه به اينكه اوقـات عبـادات اسـالمي                   

ه و سال ، قسمت بسيار ناچيزي را اشغال مي          محدود است و از ساعات روز و ايام هفته و ما          



كند، نمي توان گفت كه آنها را به خـاطر كارهـاي ديگـر، بايـد كنـار بگـذاريم و فقـط بـه                         
و اگر ضرورتي در پيش باشد نخست بايد از خـواب و تفـريح و               ! خاطرماديات زندگي كنيم    

رقيبه ، رئيس جمهوري غلط آقاي حبيب بو! فتواي !... گردش وغيره كسر كنيم نه از عبادات 
، بايـد مـاه     !كه كارگران به خاطر كـار بيشـتر       ! تونس ، كه چندسال پيش آن را صادر فرمود        

رمضان را روزه نگيرند، ناشي از عدم فهم حقيقت روزه بود و انگيزه اي جز غـرب زدگـي و                    
» گي سـازند «اگر بورقيبه ها، واقعاً به خاطر   ! تظاهر به تجددطلبي و روشنفكرنمايي نداشت       

مي خواهند كارگران به وقت خود اهميت بدهند، آنها را از شركت اجباري در ميتينـگ هـاي                  
و استقبال ها وجشن ها و دمونستراسيون هاي ضدملي و غيره بازدارند، نه از نماز و                . قالبي  

و در هر صورت ، واجبات اسالمي جز در         . روزه كه باعث تهذيب نفس و پاكي روح مي گردد         
ر،تعطيل بردار نيست خـواه آقـاي بورقيبـه بـه لـزوم آن فتـوي بدهـد و يـا                     صورت اضطرا 

 .م ... ويسكي خوار، هوادار آن باشند!روشنفكران كافه نشين 

هركس از شما كار بدو زشتي را ديد، با دست خود آن را تغيير «: افزون براين ، آيا در گفتار پيامبر كه مي فرمايد
د و آنكه به آن هم قدرت نداشت در قلب خودــ كه ايـن ضـعيف تـرين                  دهد و آن كس كه نتوانست بازبان خو       

اشاره آشكاري بر اين نيست كه بايد عملي را انجام داد كه نفـع آن               » مراتب ايمان است ــ در تغيير آن بكوشد       
همگاني باشد وسودش عايد عموم مردم گردد؟ و همچنين اشاره صريحي برمسئوليت سنگيني نيست كه جامعه 

هردو، در برچيدن زشتي ها به عهده دارند؟ البته احاديث نبوي زيادي وارد شده كه بـه طـور قطـع مـي                       و فرد،   
رساند فضيلت و برتري آن كسي كه به نحوي وبه شكلي به مردم خدمت مي كند، به مراتب بيشـتر از مقـام و                        

 !فضيلت عابد و زاهد نمازگزار است 

و مردم كار مي كند،از نظر پيامبر بدون شك بهتر و برتر از يك              پس وقتي كه عالم و دانشمندي به نفع اجتماع          
برتـري عـالم بـر      «:ميليون عابد گوشه نشين است ، چنانكه ماه شب چهاردهم بر ميليون ها ستاره برتـري دارد                

پيامبر انديشه و عقل را بزرگ مي شـمارد، بـراي اينكـه             ».عابد، چون برتري ماه نسبت به ساير ستارگان است          
نيرويي است سازنده و به وجودآورنده اكتشافاتي است كه در سراسر زمين به مردم سـود مـي رسـاند، و                     انديشه  

: پيامبر در اين بزرگداشت انديشه ، تا آنجا پيش مي رود كه باالتر از آن متصور نيست ، آنجـا كـه مـي فرمايـد                         
 » .تفكر يك ساعت ، از عبادت يك سال بهتر است «

)19( 



اسالم به خاطر اهميت دادن به جامعه و نظام اجتماعي و آنچه باعث زنده شدن آن مي گردد و در تشويق مردم 
به زمين و كار و كوشش در آن و بهره برداري از خيرات و نيكي هاي آن ، در اين راه و روش ويژه ، پيش مي                           

 ، »كم ما في االرض جميعاًخلق ل«: رود

)20( 

 » واالرض وضعها لالنام «و . ــ آنچه درزمين است ، براي شما آفريد

)21( 

 » هوالذي جعل لكم االرض ذلوال، فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه «و .  نهادــ زمين را براي مردم

)22( 

 . ــ او كسي است كه زمين را براي شما رام ساخت ، پس در اطراف آن بگرديد و از روزي آن بخوريد

 

)19( 

و » تفكر يك ساعت بهتر از عبادت شصت سال اسـت           « : عه روايت شده كه     از طريق شي  . 
ليس العبادة كثـرة الصـالة والصـوم ، انمـا           «ازحضرت رضا عليه السالم نقل شده كه فرمود         

العبادة التفكر في امراهللا ــ عبادت كثرت نماز و روزه نيست ، بلكـه عبـادت تفكـر در امـر                     
 .، م 55، ص 2افي ، ط جديد، ج رجوع شود به اصول ك. »خداوند است 

 .29قرآن مجيد، سوره بقره ، آيه ). 20(

 .10قرآن مجيد، سوره الرحمن ، آيه ). 21(

 م . 15سوره الملك ، آيه ). 22(

اسالم تشكر و سپاسگزاري از مردم را، تنها راه سپاس از خداوندمي داند و معتقد است هركس كه حق مردم را                     
كسي كه شكر مردم را بـه جـاي   «: پيامبر مي فرمايد. قائل نشود، خدا را نمي شناسدنشناسد و براي آنهاارزشي   

 ».نياورد شكر ايزد را به جاي نياورده است 



او . اما درباره تقديس و بزرگداشت كار و كوشش مفيد و نتيجه بخش ،پيامبر تا مرحله عظيمـي پـيش مـي رود                     
ند، بلكه دستي را مي بوسد كه از كثرت كـارورم كـرده و              فقط به تعريف و تمجيد وتشكر از كارگر اكتفا نمي ك          

 .»اين دستي است كه خدا وپيامبرش آن را دوست دارند«: پينه بسته باشد و مي فرمايد

ياران پيامبر مرد نيرومنـد و رشـيدي را كـه           :از بهترين داليل عالقة پيامبر به كار و كوشش ، اين روايت است              
اي كـاش او   «تي ورزيده داشت و راه مي رفت ، ديدند و آرزو كردند كه              جسمي سالم و بنيه اي محكم و عضال       

اگر او بـراي ايـن      «: و پيامبر اين سخن حكيمانه را به آنها فرمود        ! »اين قوه و نيرو را در راه خدا به كار مي برد           
 كـه بـه خـاطر    و اگر براي اين خارج شـده ! بيرون آمده كه براي پدر ومادر پير خود كار كند، او در راه خداست              

دختران خردسال خود كوشش نمايد، او در راه خداست و اگربراي اين بيرون آمده كه در راه همسر خود كوشش 
كند و او را از حرام بازدارد، او در راه خداست و اگر به خاطر اين خارج شده كه براي خودكار كند و از نيازمندي                         

 !»و گدايي دوري جويد، او در راه خداست 

اي حديث ، بسياري از احاديث پيامبر را نقل مي كنند كه پيامبر در آنها كار را ارج مي نهـد و كـارگر را                 كتاب ه 
هيچ يك از شـما     «و» خداوند بندة با ايمان پيشه ور را دوست دارد        «: احترام و اكرام مي كند و ازجملة آنهاست         

 .»غذايي گواراتر و بهتر از دسترنج خود نخورده است 

ي كه كار و كوشش ، اين ارزش ، بلكه اين مقام و قداست را داشته باشد، پس بايد كارگر هم در كار                البته درجاي 
او در حالي كه كار مي كند، سود مي برد و سود مـي رسـاند وخـود را در                    . خود دقت و توجه الزم رامبذول دارد      

 را به خداوند نزديك مي سـازد و      جامعه نيكوكار مي كند و بدين جهت خداوند هم او رادوست دارد و اين كار او               
 .»خداوند دوست دارد كه اگر كاري را به عهده مي گيريد، كامل و دقيق انجام دهيد«: محمدمي گويد

* * * 

 

 

گفتيم كه اسالم زمين را رام مي داند كه مردم بر آن راه بروند و ازمحصوالت آن بخورند و از خيـرات و نيكـي                    
ديد كه موقف و نظريه اسالم درباره توزيع و تقسيم ايـن محصـوالتي كـه از                 ولي بايد   .هاي آن بهره مند شوند    

 زمين برمي خيزد، چيست ؟

آيا استفاده از آن ، حق گروه و طبقه خاصي از افراد جامعه است ؟ يااينكه اين خيرات ، براساس كار و كوشش و 
ست در اختيارپادشاهان و فرمانداران و كاركرد و احتياج ، توزيع مي شود؟ آيا اين نعمت ها و محصوالت بايد درب



ثروتمندان و غاصبان باشد؟ يا آنكه ازحقوق همگان است و جامعه در توزيع عادالنه آن ، كه موجـب پابرجـايي                     
 بناي محكم آن خواهد بود، نظارت و همكاري دارد؟

و هيچ كس هم بدون اسالم با ديد عدل و منطق به توده مي نگرد و هرگز احدي از مردم را فراموش نمي كند               
و البته هر كوشش و رنجي هم پاداشي دارد كـه جامعـه بايـدآن را بپـردازد و                   . كار و كوشش ، برتري نمي يابد      

پس از صفات اجتماع سالم اين نيست كه كارگر در آن گرسنه بماند ولـي افـرادي تـن پـرور، بـي                       . تثبيت كند 
و همچنين از اوصاف جامعه سالم و استوار، اين !  بخوابندعرضه ، بيكاره وحيله گر، در آن به حد اشباع بخورند و

نيست كه رنج و زحمت كارگر را نديده بگيرد و درمقابل كسي را مقدم بشمارد كه در روي خيرات ونعمت هاي                     
ــجامعه قريش در زمان جاهليت چنين بود و گروه بني          !زمين كار نمي كند، چنان كه ــ به عنوان نمونه كامل            

 . ، مردم را به زنجير كشيده و استثمار مي كردندامية در آن

ما مي بينيم كه اسالم اسراف و عياشي و خوشگذراني را با تأكيدبسيار در جامعه اي كه اكثريت افراد آن فقير و                      
آري خوشگذراني و ولخرجي را كه در مقابل آن نيازمندي توده ، و تنگدسـتي               . بي چيز هستند، تحريم مي كند     

ي خورد، تحريم مي كند و به خوبي مي داند كه اين گشادبازي هـا و تـن پـروري هـا در ايـن                 مردم به چشم م   
چنين اجتماعات ودر ميان گروه و طبقه اي خاص ، امكان پذير نيست مگر آنكه در طرف ديگر آن ، محروميت                     

 و چون در شأن شرافت و حق انساني نيست كه ثمره رنج و كوشـش او را انسـاني                    )23(.ها و گرسنگي ها باشد    
ديگراستثمار كند و چون اسراف و خوشگذراني ولخرجان و تجاوزكاران ،در جامعه اي نيازمند، بدون اين استثمار 

:  ــشياطين ـــمي نامـد     مقدور نيست ، مي بينيم كه پيامبر خانه ها و كاخ هاي اشراف را، خانه هاي اهريمنان                
: و در قرآن آمده اسـت  . »خانه هاي شياطين را نمي بينيم مگر همين خانه هايي كه مردم به ديبا پوشانده اند               «
چه بسيار كشـورها را     !:»اال قليال  بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن بعدهم         )24(و كم اهلكنا من قرية      «

اينك مسـكن هايشـان ، كـه پـس از     . كه رفاه معاش ــ فراواني نعمت ــ مغرورشان كرده بود هالك نموديم          
و «: و در جاي ديگر، با اين بيان جالب و عجيب وزيبا، با آنان مي جنگـد               . آنها، جز اندكي ،مسكون نشده است       

و چـون خـواهيم مملكتـي       » ا ففسقوافيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً      اذ أردنا ان نهلك قرية أمرنا مترفيه      
رانابود سازيم ، ثروتمندان را امر كنيم ــ وسائل عياشي چنان فراهم شودــ كـه در آن بـه كارهـاي ناشايسـت                       

 !بپردازند و سزاوار هالكت گردند،پس ويرانش كنيم ، ويراني كامل 

 

)23( 

ــادق  .  ــام ص ــمن) ع (ام ــد  در ض ــي فرماي ــوة م ــارة زك ــي درب ــاس ... «:  روايت و ان الن
ماافتقرواوالاحتاجوا و الجاعوا و العروا اال بذنوب االغنياء و حقيق علي اهللا ان يمنـع رحمتـه                 

ــ مردم فقير و نيازمند و گرسنه و برهنه نشدند مگـر در سـايه               »ممن منع حق اهللا في ماله       



ار است كه رحمت خود را از كسي كه حق مـالي            فجايع وگناهان ثروتمندان ، و بر خدا سزاو       
روايات مـا در ايـن زمينـه    ). 151از كتاب من اليحضره الفقيه ، ص       ( رانمي پردازد، بازدارد    

 م . بسيار است و در يك پانوشت بيش از يك نمونه نمي توان نقل كرد

» كشـور «به معني دهكده ، شهر و كشور، هرسه آمده است و ما در ترجمـه                » قريه  « ). 24(
 م. راانتخاب كرديم 

و براي آنكه محروميت در كنار توانگري ، نيازمندي در برابر غناي بيش از حد در جامعه واحدي به وجود نيايد،                     
اسالم مي كوشدراه هايي را كه به اين انحراف ضدانساني منتهي مي شود و باعث پيـدايش آن مـي گـردد، از                        

تكار،استثمار، فئوداليسم ، تجاوز به حقوق و مـال مـردم ، خودپرسـتي و               و اين راه ها تحت عنوان اح      . ميان ببرد 
امثال اينها، خودنمايي مي كند؛ پيامبر با همه آنها مي جنگد و آنها را مانندمحرمات ديگر معرفي مي نمايد، مثالً 

 مال مردم   و درباره غصب و به زورگرفتن     » هركس كه احتكار كند، خطاكار است       «:مي فرمايد » احتكار«درباره  
هرگاه كسي اززمين ، چيزي به زور و ستم بگيرد، از هفت زمين «: ، به كيفري سخت و ترسناك تهديد مي كند

آن كس كه مال مسلماني را بدون حـق بگيـرد، خـدا را در               «: و باز مي فرمايد   » بر گردن او طوقي آويزان كنند     
 .»حالي مالقات مي كند كه بر او خشمناك است 

: سئله استثمار مردم كه شكل ظاهر آن در آن روز، انواع مختلف رباخواري بود، قرآن مـي فرمايـد                  اما در مورد م   
و احل ّ اهللا    «: ــ ربا را با افزودن هاي مكرر مخوريدــ و در جاي ديگرمي گويد            »ال تأكلوا الرّبا اضعافاًمضاعفة     «

رده است ــ و همچنان در تهديد ربـاخواران         ــ خداوند خريد و فروش راحالل و ربا را حرام ك          »البيع و حرّم الربا   
) 25(وسختگيري بر آنان چنان پيش مي رود تا از عواقب وخيم استثمارانسان از انسان ، جلوگيري به عمل آورد                  

و ان ليس لالنسـان اال      «: و عدالت اجتماعي هم حكم مي كند كه به هركسي به اندازه كوشش و كارش برسد               
 .»ما سعي 

 

 از سـوره بقـره      279كه در قرآن مجيد، در تحريم ربا و رباخواري آمده ، آيه             از آياتي   ). 25(
يا ايهاالذين آمنوا اتقوااهللا و ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان              «: است كه مي فرمايد   

لم تفعلوافاذنوا بحرب من اهللا و رسوله و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم التظلمون و التُظلمون                
از خدا بترسيد و اگر به راستي مؤمن شده ايـد از رباهـا هرچـه                ! مان آورده ايد  شما كه اي  . »

باقي مانده ،رها كنيد و اگر نكرديد، آماده جنگ خدا و پيغمبـر شـويد و اگـر توبـه كرديـد،                      
 م ! سرمايه هاتان ازآن شماست ، نه ستم كنيد و نه ستم ببينيد



، و اگر مال وثروت در مقياس هاي جامعـه اي ، مسـاوي يـا        اگر مسئله خودپرستي و احتكار منافع در كار نباشد        
از كجا و چگونه بـه وجـود مـي          » ثروتمندان بزرگ   «باالتر از ارزش خود انسان قرار داده نشود پس اين طبقه            

آيند؟ و بزرگترين خيانت اجتماعي آن است كه احتكارگران و طبقه حاكمه ، گناهكارانه بر چپاول ملـت و ثمـرة         
وال تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الي الحكّـام لتـأكلوا             «: آن ، موافقت و همكاري كنند     كوشش و كار    

ــ اموال همديگر را به ناحق مخوريد كه آن را به نزد حكام ببريد              »فريقاً من اموال الناس باالثم و أنتم تعلمون         
هرگـز  «: لي كه شما مي دانيدــ و پيامبر مي فرمايد        تا قسمتي از اموال مردم را به گناه و به ناروا بخوريد، در حا             

: آمـده اسـت     »زلزلـه   «و در سـوره     » كسي از شما غذايي بهتر وگواراتر از محصول دسترنج خود نخورده است             
كـل ّ نفـس     «ــ هركس به اندازه ذره اي شر و بدي كند، آن را خواهد ديد؛ و                »فَمن يعمل مثال ذرة شراً يره       «

 .ــهركس در گرو كار خويش است »بما كسبت رهينة 

و اسالم ماليكت فردي را در صورتي كه        (اما مال و ثروت ، علي رغم آنكه تحت مالكيت افراد قرار گرفته است               
هرگز جايز نيست كه در دسـت يـك        ) مال بر اساس موازين مشروع به دست آمده باشد، به رسميت مي شناسد            

بقه آن رابين خود دست به دست بگردانند و بـه وسـيله آن منـافع و               طبقه يا گروه معيني از مردم باشد و اين ط         
قرآن درباره مال   . سود عمومي را احتكار كرده و توده مردم را زبون سازند و خود بر گرده بندگان خداسوار شوند                 

 .ددــ تا در بين ثروتمندان شما دست به دست نگر»كي ال يكون دولة بين االغنياء منكم «: و ثروت مي فرمايد

پس مال و ثروت ، از نظر قرآن و حديث ، در درجه اول از آن توده وجماعت است و افـراد نيـز بـيش از آنچـه                             
احتياج دارند و يا بيشتر از آنكه در راه آن كوشيده اند، به دست نمي آورند؛ و روي همـين اصـل اسـت كـه در                           

چنانكه اگر كسـي    . تحريم شده است    اسالم ، حتي جزئي ترين و كوچك ترين استثمار كوشش هاي مردم نيز              
بيشتر از مايحتاج خود را جمع كرده و انبار كندــ و جامعه در حال فقر باشدــ اسـالم آن را نيـز تحـريم كـرده                          
است و پيامبر اين دو اصل را، اساس سياست مالي و اقتصادي خود قرار داده است و براي اصحاب خود امثـالي                      

 . آنها واجب است در اين قبيل موارد از آن پيروي كننددر گفتار و كردارش آورده كه بر

كه نزد پيامبر عزيز ومحترم بـود، در يكـي از جنـگ هـا، تيـر                 » رفاعة بن يزيد  «در ميان اصحاب مردي به نام       
اي «:آنگاه مردم دسته دسته به پيشگاه پيامبر آمده و به عنوان تسـليت مـي گفتنـد                . مهلكي خورد و درگذشت     

ومي خواستند بدين وسيله به پيامبر تسلي داده و از غـم  »  به حال او، رفاعه شهيد از دنيا رفت      پيامبر خدا خوشا  
و اندوه وي بكاهند، ولي آنها ديدند كه پيامبر شكفته نشد و اندوهش پايان نيافت ،بلكه او از سرنوشت رفاه پس 

پوشـاكي كـه    ! هرگـز «: ناراحتي گفـت    از شهادت ، دلشاد نيست ، چرا كه ديدندپيامبر در پاسخ آنها با تأسف و                
 .»ازغنائم جنگ خيبر بدون حق با خود برد، بر او آتشي خواهد افروخت 



رفت ، ولي بنا به گفته پيامبر او گناهكار است زيرا كه او سهم مختصري از مال مردم را                   » شهيد«رفاعه از دنيا    
نتظر مي شد كه ثروت عمـومي ، بـين   بدون حق گرفته است ومي بايست اين پوشاك را خود برنمي داشت و م   

 !فردفرد مسلمانان به طور عادالنه توزيع گردد، تا به كسي بيشتر از نصيب و سهم خود نرسد

اگر بخواهيد ارزش اين موضع اسالم در قبال استثمارگران ومحتكران را بدانيدــ خـواه اسـتثمار و احتكـار كـم              
ر اسالمي ارزيابي كنيد، بدون شك به خوبي درك مي كنيد كه            باشد يا زيادــ و آن رابا اصول عميق و ريشه دا          

اسالم عظمت زندگي را باال مي برد و تحكيم مي بخشد و اعتراف مي كند كه انسان زنده ، تنها مدار و محـور                        
پـس چگونـه مـي تـوان        . اين هستي و وجودي است كه خداي واحد آن را خلق كرده و نگهداري نموده است                 

و !  دهد حق زندگي و حق معاش كه از وسائل اساسي حيات است از اين انسان سلب شود؟                 تصور كرد كه اجازه   
گروهي از نادان ها و احمق ها و سوداگراني كه با جان و مال مردم بازي مي كنند، با كمال بـي شـرمي و بـي                           

 عرضگي ، مردم را از آن محروم سازند؟

ه و وسيله براي برپاداشتن حدود و وسايل زندگي يـك           بدين ترتيب ، مال و ثروت در نظر پيامبر، جز يك واسط           
و اصوالً وقتي كه جهان هستي براي انسان حـق اسـتفاده از             . موجود اجتماعي ــانسان ــ چيز ديگري نيست        

هوا و نور را مي دهد، به همان ترتيب نظير اين حق ، در استفاده از منافع زمين را نيز به او مي دهد، زميني كه                          
 نور و امثال آن ، به وجود آمده و تركيب يافته است و هرگز همسايه ياهموطن اين انسان حق ندارد             از اين هواو  

كه او را از حقوق قانوني و طبيعي خويش ، كه طبيعت هستي به او بخشيده است ، بـا اسـتفاده از رژيـم هـاي                           
 .پوسيده و بي ارزشي كه در يك جامعه ناسالم و مريض برپا مي گردد،محروم سازد

آب ، گياه ، آتش شريكند و       : مردم در سه چيز   .»الماء و كالء و النار    : الناس شركاء في ثالث     «: پيامبر مي فرمايد  
ما وقتي به اين گفتار، درشكل مطلق و بدون وابستگي آن بنگريم ، مي بينيم كه پيامبر يـك حقيقـت ابـدي و                    

اي است ، بيان و تثبيت مي كند، زيرا اين حقيقت ،            ازلي را، كه عميق تر و ريشه دارتر از هر قانون و هربرنامه              
و ما وقتي به ايـن گفتـار، در شـكل محدودبـه زمـان و مكـان ـــ و                     . تصويري ازحق زندگان بر زندگي است       

شرايطي كه پيوندها و روابط همگان در زمان ومكان دارندــ نظري بيفكنيم ، به نحـوي درك مـي كنـيم كـه                       
تراكيت آشكار را در اموال مي خواهد كه رسيدن بر كم يازياد آن ، بايد به مقيـاس                  پيامبر در اين گفتار نوعي اش     

 )26(.كوشش و كار و سپس به مقدار نياز و احتياج باشد

 

)26( 

 .به توضيحات آخر كتاب رجوع شود. 



حت اشتراك در مالكيت آب و گياه و آتش را امر مي كند كه اينها از ضروريات زنـدگي                  پيامبر به اين دليل بصرا    
و از ابتدايي ترين وسايل حيات در آن محيط عربي بياباني قديمي بودند، و اگر اين جامعه عالوه بر آب و گياه و   

 ثروتي كه مـورد احتيـاج       سوخت ، نيازمند به مال و چيز ديگري باشد،مسلماً پيامبر قبول نخواهد كرد كه مال و               
عمومي است فقط در دست سرمايه داران و ثروتمندان دست به دست بگرددــ كي ال يكون دولة بين االغنياء،                   

 .چنانكه در قرآن آمده است 

البته در برابر هر فردي كه بخواهد حق طبيعي خود را به دست آورد، حسب و نسب ، محـل تولـد و پـرورش ،                          
دين ، مانع نخواهد شد، زيرا هر انساني ، به هر رنگ و شكلي كه باشد،بايد نتيجـه كـار و               نژاد و رنگ ، عقيده و     

جامعه ضامن فرد در ايجـاد روابـط مسـاعد          . فرد و جامعه در همة حقوق ،ضامن يكديگرند       . كوشش خود را ببرد   
ياز و احتيـاج    كار وكوشش است و مزد و پاداش او را در چهارچوب رنج و كوشش او، وبعد در ضمن چهارچوب ن                   

آن وقت بر اين فردواجب اسـت در        . او به عهده مي گيرد؛ كه اين جالب ترين و زيباترين مفهوم انسانيت است               
نقشي كه ايفا مي كند، يار و مددكار جامعه و جماعت باشد و آزادي فردي خود را طوري به كار ببرد كه به ضرر 

د ستم كند و فرد نيز نبايداز آنچه مال همه مردم است ، به جامعه هم حق ندارد بر فر. هموطنان خود تمام نشود
تنهايي بهره مند شود، بلكه او در قبال حفظ مصالح عامـه ، وظيفـه اي دارد كـه كمتـر از وظيفـه او در حفـظ                            

: پيامبر مـي فرمايـد    . فرد در برابر همه اينها موردبازخواست قرار مي گيرد        . وحمايت منفعت خصوصي او نيست      
 .»شبان هستيد وهمگي مسئول زيردستان خوديدهمة شما «

. اصوالً آزادي فردي ، در هيچ صورتي ، نبايد موجب زيان جامعه باشد و هرگـز هـم مـراد از آزادي آن نيسـت                    
: پيامبر مثل جالبي مي زند ونشان مي دهد كه اگر آزادي فردي محدود نباشد چگونه به جامعه ضرر مي رسـاند                    

آنگـاه يكـي از آنـان بـا تيشـه اي ،             . هركسي در جاي مخصوصي قـرار گرفـت         گروهي سوار كشتي شدند و      «
اينجامتعلق به خود مـن اسـت ، هـر          : چه مي كني ؟ گفت      : به او گفتند  ! خواست گوشه اي از كشتي را بشكافد      

ي اگر دست اورا بگيرند و از اين كار مانع شوند، هم او و هم ديگران نجات پيدام                !... كاري كه بخواهم مي كنم      
و اين فرد به عنوان اينكـه عضـوي در   . »كنند و اگر او را به حال خود بگذارند، همگي غرق و هالك مي شوند         

جامعه است ، مكلف است كه هرگونه زشتي و بدي را، در هرجا كه باشـد، بـه خـاطر همكـاري در راه ارتقـاي                          
، بـا آن مقابلـه كنيـد و آن را از            هرگاه با عمل زشت وناپسندي روبرو شديد      «: سطح زندگي عمومي از بين ببرد     

 ».ميان ببريد

پيامبر همواره كوشش مي كرد كه هر روز با دليلي ثابت كند كه اخالق بزرگ انساني ، در عمل مي تواند راهبر                      
پيامبر هيچ وقت   !و رحم و شفقت مردم با عمل پابرجا مي شود نه با گفتار بي ثمر              . مردم شود نه در وعظ واندرز     

ندگي نمي كرد، بلكه با تمام مردم ، بزرگ و كوچك ، تماس مي گرفت و معاشـرت مـي نمـود و     دور از مردم ز   
گوش به حرف هاي آنان مي داد و با آنها انس مي گرفت و به آنان مانند بزرگان واقعي بشريت ، خـدمت مـي                         

 .كرد



 پيامبر از يك فروشنده ،      اين است كه روزي در خدمت پيامبر به بازار رفتند و          » ابوهريره  «يكي از داستان هاي     
آنچه را كه مي خواست خريد و بعد او را توصيه فرمود كه در كار خود درستكار باشد تا روزي حـالل بخـورد و                         
تأكيد كرد كه نبايد استثمار و احتكار كند و نبايد براي خود چيزي از حق زندگي را مدعي شود كه ديگران آن را 

 !ندارند

وقتي كه ابوهريره به او اطالع داد، ناراحـت شـد و بـه              . صحبت او پيامبر است     فروشنده نمي دانست كه طرف      
: سوي دست پيامبر خم شدتا آن را ببوسد، ولي محمد دست خود را به شدت كنار كشـيد و بـه آن مـرد فرمـود                        

اي چه دست بوسيدن ، كوچكي و زبوني بر. كاري را كه غيرعرب در برابر پادشاهان خود مي كنند،انجام ندهيد«
 )27.(»غيرخداونداست 

 

است و ما در اينجا كاري با چگونگي روايات او نداريم           » ابوهريره  «البته اين روايت از     ). 27(
ولي در مورد بوسيدن دست ، ما رواياتي داريم كه بوسيدن دست پيـامبر و جانشـينان وي                  .

جز دست پيـامبر    » و شقي ّ  ال يقبل اال يد نبي او وصي ّ ا        «: راتجويز مي كند و مثالً مي فرمايد      
و از اينجا درمي يابيم كه فقـط بوسـيدن          ... بوسيده نمي شود  ! وجانشين وي و يا مرد شقي       

دست مردم بد و جباران روزگار، از نظر اسالم كار صحيحي نيست و بدون شك زبوني براي 
 .م .... غيرخداوند است 

 بردارد وبه منزل پيامبر ببرد، پيـامبر او را از ايـن كـار               و وقتي ابوهريره خواست كااليي را كه پيامبر خريده بود،         
صاحب كاال براي برداشتن و حمل كاالي ! دست بردار«منع كرد و بعد در حالي كه تبسمي بر لب داشت فرمود      

 !»خود، از ديگران سزاوارتر است 

ن است ، بلكه آنها را بـه طـور          اسالم نه تنها نسبت به آنها بدبي      ! اما خوشگذران ها، فرمانروايان و استبدادگران       
اِن ّ الملـوك اذا دخلـوا       «: كلي از اجتماع طرد مي كند،زيرا آنها را افرادي فاسد و تبهكار مي شناسد و مي گويد                

ــ استبدادگران هنگامي كه به مملكتي وارد مي شـوند، آن را بـه              ) 28(»قَرية اَفسدوها و جعلوا أعزّة أهلها أذلّه        
 .رامي آن را ذليل و زبون سازندفساد كشانند و مردم گ
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در كار استبدادگران و زمامداران خودسر، آنچه بيشتر از هر چيـزي پيـامبر را ناراحـت مـي سـازد ايـن تكبـر و                          
انواع گزاف ها،   :خودخواهي بي جا و اين برتري جويي بي پايه و سپس آلودگي هاي خاص زندگي آنان از قبيل                   

چرا كـه پيـامبر بـه مسـئله         . ق ها، چاپلوسي ها و مظاهر گوناگون ارعاب مردم از طرف آنهاست             تملق ها، اغرا  
و براي . زندگي وآسايش عمومي احترام مي گذاشت ، چنانكه هرآنچه را كه حق و حقيقت بود، تقديس مي كرد           

ندانه مي دانسـت وچـه     اينكه او سادگي و طبيعي بودن در گفتار وكردار را ركني اساسي از اركان زندگي شرافتم               
بسيار ديده شد كه او اصحاب خود را از به پاخاستن در پيش پاي خودــ در حالي كه آنها نشسته بودند و او بـر                         

بـا مـن ،آن چنـان كـه         : آنها وارد مي شدــ نهي مي كرد و به آنها مطالبي مي گفت كه مضمون آن چنين بود                 
 !نكنيدديگران با پادشاهان خود رفتار مي كنند، رفتار 

از اخباري كه مي رساند پيامبر از گزاف گويي و تملق بيزار بوده ونفرت داشته ، در حاليكـه احـالم و آرزوهـاي                        
درگذشـت ، اتفاقـاً     »ابـراهيم   «زمامداران و استبدادگران از اين آمال موج مي زند، اين است كه وقتـي پسـر او                  

ولـي وقتـي    ! گ فرزند پيامبر غمناك و محزون شد      آسمان از مر  :كسوفي رخ داد و خورشيد گرفت و مردم گفتند        
خورشيد و مـاه دو نشـانه از        «: اين مطلب به گوش پيامبر رسيد، مردم را جمع كرد و با آنها سخن گفت وفرمود               

 .»قدرت و خلقت خداوندي هستندو به خاطر مرگ كسي گرفته نمي شوند

دقانه دشمني دارد و دوست داشتن مبالغـه و         پيامبر به خوبي مي دانست كه تملق و گزاف گويي ، با سادگي صا             
چاپلوسي از صفات ملوك و استبدادگراني است كه روابط و پيوندهاي طبيعي و زنده ، بين آنهـا و بـين زنـدگي                       

از همين روي ، پيامبر در تكريم عظمـت و اسـتقالل            . شرافتمندانه افراد فهميده و آگاه به كلي قطع شده است           
خورشيد براي مرگ كسي كسوف نمي كند و ماه به خـاطر هـيچ كـس پنهـان                  : ودهستي اين سخن نغز را فرم     

 !نمي گردد

در اينجا به ياد ما مي آيد كه پيامبر مردم را به ضرورت داشتن زندگي ساده ، طبيعـي ، زيبـا و بـدون هرگونـه                           
 ايـن  تكلف و قيد دعوت مي كندو يادآوري آن به جهت پيوندش با موضوع مورد بحـث ماسـت چـه پيـروي از                 

و . اسلوب و روش در زندگي ، اساس اسالم است ، آن طوركه پيامبر مي خواست و آن طور كه آن را بنـا نهـاد                        
هركسي كه در تمام مسائل اسالمي ، با وجود تباين در موضوعات آن ، دقت و تأمل كند،بـه خـوبي درك مـي                    

فتـه اسـت و آن سـادگي و بـي           كند كه همه آنها از يك اصل ريشه دار، عميق ، جـامع و واحـد سرچشـمه گر                  
 !صدق و راستي با زندگي است : پيرايگي همه جانبه در زندگي است و يا به عبارت بهتر

پيامبر بر بدن عربـي بيابـاني       «: اين روش را به نحو زيبا و جالبي خالصه كرده و مي گويد            » خالد محمد خالد  «
اباني مي خواست كه در مقابل آن او را قصاص بدون عمد و قصد خراشي وارد ساخت و بعد با اصرار، از عرب بي        

 ».كند



برباالي منبر، با جالل وعظمتي انساني مي ايستاد تابه اصحاب خويش كه همـه او را مـي نگريسـتند و بـه او                        
اگر كسي رابدون علت تازيانه زده ام ، اينك پشت من ، بيايد و تازيانه زند و اگر مـن                    «: گوش مي دادند، بگويد   

 »!يي كسي ، چيزي گرفته ام ، اينك بيايد و از مال من بردارداز مال و دارا

البته او در زندگي خود هيچ وقت به كسي تازيانه نزده بود، ولي اين راستي و صفاي مطلق است كـه پيـامبر در                
و اگر زندگي او هرگز با ريا و عوام فريبي وضـعف و             . پاكيزه ترين و عالي ترين شكل آن ، آن را به كار مي برد             

 .عجز آميخته نگشته ، در مقابل هم هيچ وقت با غرور و كبر وخودخواهي آلوده نگشته است 

كفش خود را مي دوخت و لباس خود را وصله مي           . پيامبر در انجام امور منزل به همسر خود سبقت مي جست            
گ حمل مي كـرد و     او گوسفندمي دوشيد و به افراد خانواده خود خدمت مي نمود و با ياران خود،آجر و سن                . كرد

 !با آنها همكاري مي نمود و از شدت گرسنگي بر شكم خود سنگ مي بست 

و اگر بر آنهـا وارد مـي        . او هنگامي كه با ياران خود راه مي رفت ، از آنان مي خواست كه جلوتر از او راه بروند                   
 نشسـت وهميشـه بـه       شد و آنها نشسته بودند، درجايي كه خالي بود و پايين مجلس به شمار مي رفـت ، مـي                   

مـن دوسـت نـدارم كـه        «: آنهايي كه مي خواستند احترام خاص و فوق العاده اي براي اوقائل شوند، مي فرمود              
 !»فرقي با شما داشته باشم 

و همه اخباري را كـه مـا در ايـن فصـل از پيـامبر بـازگو        ) 29. (»و اين همان راستي و صدق با زندگاني است          
 .ق و تأييد مي كنندكرديم ، اين حقيقت را تصدي
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اما هيأت حاكمه و زمامداران ؟ آنها به خاطر وظايف ومسئوليت هايي كه در قبال جامعه دارند، خدمتگزار مـردم                    
 !هستند نه عزيزان بي جهت و سروران طاغي و ياغي ، و نه دزدان حرفه اي 

پيامبر حقيقت  ! رد شده كه به او گزارش دادند كه يكي ازفرمانداران هديه اي را پذيرفته است                در سيره پيامبر وا   
موضوع را تحقيق كرد و آن گاه ثابت شد گزارش مطابق با واقع بوده است ، خشمناك شدو فرماندار را احضـار                      

 اوار تو نبود، گرفته اي ؟چگونه چيزي را كه حق نداشتي و سز:نمود وقتي فرماندار آمد، پيامبر به او فرمود



 !آن يك هديه بود! پيامبر خدا: وي با كمال اعتذار گفت 

در جواب پيامبر، عظمت ادراك وي از چگونگي آغاز و شـيوع رشـوه خـواري بـين حـاكم و محكـوم ، ملـت و               
ـ         : پيامبردر پاسخ او به شكل سؤال چنين فرمود       . زمامدار، هويداست    زل خـود   آيا ديده ايد كه يكي از شـما درمن

را به  ! »هديه  «و سپس دستور داد كه      ... بنشيند و كاري را انجام ندهد و مردم بي دليل براي او هديه بفرستند؟             
 !بيت المال عمومي واگذار كند و بالفاصله هم او را از كار بركنار ساخت 

و بـر حـاكم و   . يماينـد پيامبر بدين ترتيب به مردم ياد داد كه در راه به دست آوردن حـق خـود، راه رشـوه را نپ       
زمامدار نيز تعليم داد كه بامردم اين چنين رفتار نكند، همچنان كه تعليم داد حاكم را در معاش مردم هيچ گونه                     
حقي نيست و او براي اين در ميان مردم حكومت مي كند كه پدر دلسوزي براي آنها باشد، نـه دزدي در ميـان                   

 !آنان 

ود را به طبقه حاكمه ــ درروزگاري كه بـر مسـند نشسـته و در سـر كـار                    و همچنين اعتراض بجا و عادالنه خ      
هستندــ حتي در قبول هديه ،ابالغ نمود و البته از همين جا چگـونگي جبهـه گيـري پيـامبر در برابرغـارت و                        

 !چپاول اموال و دارايي مردم و احتكار ثروت ها و تضييع حقوق توده و ظلم و ستم بر عموم ، روشن مي شود

و انتخاب زمامدار، بايد با نظـر مـردم         . اسالم ، هيأت حاكمه نماينده و مبعوث ملت و در قبضه قدرت اوست              در  
باشد و آنگاه نيرويش ازنيرو و اراده توده بايد سرچشمه بگيرد و شب زنده داري هايش به خاطر رفاه و آسـايش                      

اندار الزم و ضـروري مـي دانـد كـه در هـر              اسالم بر حاكم و فرم    .باشد... مردم و حفظ و نگهباني منافع جامعه        
و امرهم شوري   «: كاربغرنجي كه راه حل صحيحي براي آن نمي داند، با توده مردم و با ملت خود مشورت كند                 

 )30(.ــ كار و بناي آنان مشورت بين خودشان است »بينهم 

ين حاكم اختيارات نامحدود در ملك و مال و قانون ندارد، بلكه حقوق محدود او نيز تـا وقتـي قابـل احتـرام                  و ا 
 .است كه در حفظ عزت واحترام مردم و در جلوگيري از هرگونه اتالف و تضييع حقوق توده ،كوشا باشد

كتفا نمي كنـد و در ايـن حـد          اسالم در مسئله نظارت و حق ملت در امر حكومت و حاكم ، فقط به اين مقدار ا                 
نمي ايستد، بلكه از آن پا فراترنهاده و به تحريك ستم ديدگان و بينوايان بر ضد كساني كه به آنان ظلم كـرده                       

 )31(.و آنان را بدبخت نموده اند، مي پردازد

 

)30( 



ــ در كارها بـا مـردم بـه    »وشاورهم في االمر  « : و در آيه ديگري مي فرمايد     .. .قرآن مجيد . 
 م . مشورت بپرداز

در زمان غيبت ، مانند زمان ما، مسئله حكومت مربوط به همه مسلمين اسـت ، بـراي                  ). 31(
 اينكه در حكومت اسالمي ، قانونگذار 

از طرف مردم تعيين مي شـود،       است و مجري قانون ــ اگر پيغمبر و امام نباشد ــ            » خدا« 
ولي رئيس حكومت در عين اينكه موظف به حفظ قوانين اسالمي و عدم تغيير آنهـا اسـت ،                

« كند و خود مردم هم به عنوان        » مشاوره  « در اوضاع روز و مشكالت داخلي و خارجي بايد          
(  داشـت    ــ امر به معروف و نهي از منكرــ در كارها دخالت و نظارت خواهند             »نظارت ملي   

 ). رجوع شود132 ص 4براي تفصيل به تفسير بزرگ الميزان ، جلد 

از نظر اسالم اطاعت رئيس حكومت تا وقتي ضروري است كه مطابق قوانين اسالمي در راه               
بسط عدالت اجتماعي و اقتصادي و از بين بردن ظلم و تعدي و برقراري عدل وداد كوشش                 

 .م ...  گردن مسلمانان ساقط مي شودكند و در غير اين صورت ، اطاعت وي از

اسالم آنهايي را كه بدبختي و اهانت را بپذيرند و حقوقشان ازدستشان برود و سهم و بهره آنان مورد تجاوز قرار 
گيرد و نتيجه زحمت و كار آنها مورد استثمار قرار گيرد و بر آنها ظلم و ستم شود، بـه كيفـر وعـذاب دردنـاكي                          

در آن صورتي كه آنان از حقوق طبيعي خود در زندگي دست بكشند و به اين ظلم و سـتم     البته  . تهديد مي كند  
! تن دردهند وانقالبي به پا نكنند و فشار و تضييق و ساير علل و عوامل بدبختي راعمالً بـه رسـميت بشناسـند                      

 .ــ ستمگر بر خويشتن ــ مي نامد»ظالمي انفسهم «قرآن عالوه بر تهديد، اينان را 

و در جـاي    )32(».كسي كه به خاطر حق از دست رفته خودكشته شود، شهيد اسـت              «: امبر، او مي فرمايد   اما پي 
وقتي مردم ،ستمگري را ببينند و دست او را كوتاه نسازند، بعيد نيست كه خداوندهمه آنان را    «: ديگر مي فرمايد  

 .»كيفر دهد

 

حتياج ضروري به نان و آب خود كه        به طور كلي اسالم به مردم اجازه داده كه در راه ا           ). 32(
و در اين راه اگر بكشند يا كشته شوند،         . كسي از آنها غصب كرده و پس نمي دهد، بجنگند         

و البته اين براي ايجاد آشوب و بلوا نيست ، بلكه به مثابـه              . در نزدخداوند مأجور خواهند بود    
 . م .  سخن گفته انددفاع مشروع از حق زندگي است و فقهاء هم در اين باره به تفصيل



ال «: اما در مورد جهان انساني ، بايد توجه داشت كه اسالم با تعصب ديني بيجا در بسياري از موارد مي جنگـد                     
ــ در دين اكراه و اجباري نيست ــ و همچنين با تعصبات قبيله اي و ملـي و نـژادي نيـز بـا                        »اكراه في الدين    

: و مردم همه برادر يكديگرنـد     » واهد يا نخواهد،برادر انسان است      انسان خواه بخ  «: كمال قدرت مي جنگد زيرا    
و لقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البرّ والبحر و رزقنـاهم مـن الطيبـات و فضّـلناهم علـي كثيـرممن خلقنـا                         «

م را عزيز و گرامي داشتيم وآنان را در خشكي و دريا سوار كرديم و از پاكيزه هـا                 ــ ما فرزندان آد    )33(»تفضيال
اصوالًپيامبر وقتي بـراي  . به آنان رزق داديم وآنان را بر بسياري از آنهايي كه نيكو خلق كرده ايم برتري داديم            

و بـا   ! زرد و سياه    مردم حرف مي زند، روي سخنش با همه مردم است اعم از عرب و غيرعرب ، سرخ و سفيد،                    
آنان به اين عنوان سخن مي گويد كه برادران متعاون و متكافل همديگرند وانسان بودن و جوهر انسانيت آنان                   
را به همديگر پيوند داده و هرگزمسئله مليت ها و نژادها نمي تواند آنها را از همديگر جـدا سـازد و بلكـه تنهـا                          

 ديگري ترجيح مي دهد،به آن مقداري است كه در دوستي ، صـلح و               اختالفي كه با همديگر دارند و يكي را بر        
 :پيامبر مي فرمايد. خيرخواهي ، پيشقدم باشند

خداي شما يكي است ، پدر همه شما يكي است ، عرب را برغير عرب و غيرعرب را بر سرخ و سرخ را             ! مردم  «
و حاضران به آنهايي    ! آگاه باشيد . يست  بر سفيد و سفيد را بر سرخ ،فضل و برتري جز در تقوي و پرهيزكاري ن               

 !.»كه در اينجا نيستند، برسانند
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 .قرآن مجيد. 

چقدر بزرگ است پيامبر، در آن هنگامي كه تقوي و ايمان ودينداري ، همه و همه را منوط به خدمت به مردم ، 
 ، ازعمـل نيـك و كـار         قرار داده و همه اينها وقتي مفهوم صحيح خود را از دست مـي دهنـد كـه صـاحب آن                    

مـردم  «و  » با همسايه وهمجوار خود، خوشرفتار باش ، تا مؤمن باشـي            «: و مي فرمايد  . سودبخش به دور باشد   
و » همه عيال خداوندند، و محبوب ترين آنان در نزد خداوند، كسي است كه برعيال خـدا بيشـتر سـود برسـاند                     

 .»دين خوش رفتاري است «

گرسنه اي را سير گرداني و به آشـنا و غريبـه   «:اسالم نيكو است ؟ در پاسخ فرمود  كدام  : مردي از محمد پرسيد   
پس اسالم آن چنانكه پيامبر مي خواهد، براساس خدمت و احترام به مردم پابرجاسـت و در ايـن                   ! »سالم كني   

، امر فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان ، عرب وغيرعرب ، سرخ و سياه و آنكه مـي شناسـي يـا نمـي شناسـي                          
بودن كافي است كه تو را براي دوستي انسـان و اطعـام او و اقـدام و                  »انسان  «وجودندارد و درواقع تنها صفت      

 .پيشدستي براي سالم و درودگفتن ،وادارد



همه بني آدم را خداوند مكرم ومحترم مي دارد و مسلمانان را برتـري نمـي                » ...لقد كرمنا بني آدم     «: و در آيه    
ثي كه ما در اين فصل آورديم ، ديديم كه اسالم نيكو آن است كـه قلـب ودسـت و روي                   و درضمن احادي  . دهد

گشاده در مقابل همه مردم و براي همه افراد داشته باشي و در جوار و همسايگي رفتار خود را با آنها نيكو كني                       
 !و آنها رادوست بداري و به آنها سود برساني 

تام بر خواسته هاي بشردوستانه اسالم دارد و آن را در مفاهيمي چون             از پيامبر اكرم خبري نقل شده كه داللت         
. كار به خاطر زندگي بهتر، همدردي ، همكاري ، خدمت ، كمك ــ حتي در مورد حيوانات ــمتبلور مـي كنـد         : 

 :به موجب اين خبر، پيامبر روزي داستان كوتاهي را به ياران خود چنين بيان داشت 

ايسـتاد و كفـش     . ت ، ناگهان ديد كه نفس سگي از تشنگي به شماره افتاده اسـت               روزي زن زناكاري مي رف    «
خود را درآورد و با ريسماني آن را به چاهي انداخت و از آب پر نمود و سگ را سيرآب ساخت وخداونـد بـه وي                          

 !»پاداش داد و او را به بهشت برد

و آن راتا اين حد مورد تقدير و تقديس قـرار مـي   راستي كه اين ارزيابي و موقفي كه پيامبر درقبال زندگي دارد       
ازنظر پيامبر، خداوند پاداش زن بدكاري را، به اين جهت كه حيوان تشنه اي را سيراب . دهد، بسيار بزرگ است 

نموده است ، بهشت قرار مي دهد، در صورتي كه اين فضل و مقام را براي آن مجاهدي كه در ميـدان جنـگ                        
 .گذشت » رفاعة بن زيد«نانكه در داستان كشته شد،قائل نيست ، چ

 :پيامبر اين موضوع را در حديث ديگري تحكيم مي بخشد ومي گويد

زني به خاطر گربه اي كه حبسش كرده بود و غذايي بـه اونمـي داد و آزادش هـم نمـي كـرد، داخـل دوزخ                           « 
 .»گرديد

ن ديگـري در قبـال حـبس و    اگر زن زناكاري به خاطر سيراب كردن سگي داخـل بهشـت مـي گـردد واگـر ز        
بدرفتاري با گربه و غذا و آب ندادن ياآزادنساختن آن ، به آتش كشيده مـي شـود، مقـام و وضـع احتكـارگران                         
واستثمارگراني كه اموال و ثروت ملت را چپاول و غارت نموده و خون طبقات رنجبر و زحمتكش را مي مكنـد،                     

 تفرقه اندازي و ايجاد فساد و تضاد طبقاتي دراجتماع موجب           چگونه خواهد بود؟ و به همين ترتيب كساني كه با         
اختالف مردم مي گردند چه عاقبتي خواهند داشت ؟و روزگار آنهايي كه ملت ها و توده هـا را بـه بردگـي مـي               
گيرند و آنان رامزدور خود مي سازندــ در حالي كه آنها همه فرزندان آدم هسـتند وخداونـد آنهـا را بـر بيشـتر                         

 برتري داده است ــ چگونه خواهدشد؟ و همچنين وضع آن گروهي كه بر حـق گـروه ديگـر تجـاوز                      مخلوقات
كرده ومنافع و هستي آنها را غارت نموده و سرزمينشان را مستعمره خودمي سازند و خـود از ثمـره كوشـش و                       

كه مي دانيم مردم ،     چگونه خواهد شد؟ در صورتي      ! دسترنج آن تيره روزان ، رفعت يافته و بلندمرتبه مي گردند          



چنان كه در قرآن آمده است ، براي آن به شكل ملت ها و قبيله هاخلق شده اند كه با همـديگر آشـنايي پيـدا                          
 !كرده و همكاري كنند نه آنكه با يكديگر دشمني ورزند

* * * 

. سـت  اين خطوط عمومي و اصلي براي همكاري و تعاون جامعه واحدبشري است كه در قرآن و حديث آمـده ا    
حكام و زمامداران مسلمانان و نمايندگان و واليان آنان ، در دو عصر به اين روش با كمال دقت عمل نمودند و                      

 .در دو دوران نيز به شدت تمام با آن مخالفت ورزيدند و بر ضد آن رفتار كردند

خطـاب و سـپس در      زمان خود پيامبر و دوران خالفـت ابـوبكر و عمـربن             : اما روزگاري كه به آن عمل نمودند      
اما دوراني كه با آن مخالفت نمودند، عصري بود كه عثمـان روي كارآمـد و خويشـان و                   .حكومت امام علي بود   

و سـپس دوران هـايي اسـت كـه     . نزديكان اموي وي اطراف او را گرفته و مصادر اموررا اشغال و غصب كردند    
. بني عباس در شام وبغداد حكومت مـي كردنـد         پس از امام علي پيش آمد و آن ايامي است كه بني اميه و بعد                

البته به استثناي مدت كوتاهي كه عمربن عبدالعزيزــ تنها شخصيت ممتاز اموي ـــ روي كـار آمـد و منهـاي                      
بعضي فرصت هاي كوتاه و ناچيزي كه به شتاب مي گذشتند و نمي توانسـتندپابرجا بماننـد و كـاري از پـيش                       

 !ببرند

ــ كه در بخش هاي آينده ، به تفصيل درباره آن بحث خواهيم كردــ در اين دوران            اما دوران عثمان بن عفان      
مقياس هاي حكومت ، ازآنچه قبالً برپايه آن استوار بود منحرف گرديد، زيرا كه بني اميه بر زمين ،مال ، دارايي 

» قـوم و خـويش بـازي     «و اينها همه از     . و جان مردم مسلط گشتند و ارزاق و مايحتاج عمومي رااحتكار كردند           
خليفه سوم ناشي شدو او بود كه به بني اميه ميدان داد و آنهـا امكـان يافتنـد شـكل و نظـام انسـاني خالفـت            

و البته تفصيل اين مطلب در جاي . اسالمي را تغيير داده و آن را به سيستم سلطنتي خالص اموي ، مبدل سازند
 .خود خواهد آمد

يك انقالب ملي كه داراي همه گونه وسائل و عوامـل و اهـداف يـك انقـالب                  بعد از گذشت دوراني ، در پرتو        
 . اصيل بود، حكومت به دست علي بن ابيطالب رسيد
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نحـوي بـا آن رفتـار كـرد     ولي بايد ديد كه علي بن ابيطالب مسئله حكومت را چگونه ارزيابي نمـود و بـه چـه             
 وعاقبت كارش به كجا انجاميد؟ 
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مراد مؤلف از اين انقالب ملي ، قيام مردم مسلمان برضد خالفت غيراسالمي عثمان ودار و                . 
دسته بني اميه بود كه منجر به كشته شدن عثمان و سقوط حكومت غيرقـانوني بنـي اميـه                   

 ...گرديد و حق امام علي به دستش رسيد

درباره خالفت عثمان و سلطنت بني اميـه و كارشـكني هـاي آنـان برضـد حكومـت                   بحث  
 م . دمكراتيك امام ، در جلد چهارم كتاب به تفصيل خواهد آمد

 حاكميت توده 

 .بدون مشاوره ، خيري در كار نخواهد بود

 .من فردي از شما هستم ، سود و زياني كه براي شما باشد براي من هم هست 

 .اشيد، زيرا كه دست خداهمراه جماعت است با توده مردم ب

امـام  .دل هاي مردم گنجينه حاكم است ، هرگونه عدل يا جوري را كه در آنها بگذارد، همان رابازخواهد يافـت        
 علي 

 :سخني گفت كوتاه و رسا، ساده و عميق مانند خود حقيقت ، كه گويي شراره اي ازعقل و ندايي از روح است 

 » به رفاقت و خويشي بستگي دارد؟آيا خالفت! شگفتا« 

چنانكه گذشت ، خالفت پيش از آنكه به علي بن ابيطالب برسد، درشرف تغييرشكل به نظام سلطنت اموي بود                   
حكام ، فرمانروايان ، وزيران ،وزارت طلبان و وزيرتراشان         ! و يا همان وقت هم به سلطنت اموي تبديل شده بود          

 حق آنهاست و با عواملي از قبيل روابط خانوادگي ، حسب و نسب ، پـول                 يقين كرده بودند كه همواره حكومت     
هاو رشوه هايي كه براي تثبيت آن خرج مي شود و يا مذاكرات ومعامالتي كه به عمل مي آيد، به دسـت آنهـا                        

و همچنان عادت كرده بودند كه به حقوق ملت چنان نظر كنند كه گويا چگونگي آن منـوط بـه اراده                     . مي رسد 
و درواقـع  ! و هر نيك و بدي را كه اينان بخواهند، بايد مطابق دلخواهشان اجرا شـود         ! يان و زمامداران است     وال

توده هاي محروم و بينوا، از نظر اين گروه چيزي نبودند مگر پشت هاي عرياني كه در انتظار تازيانـه انـد و يـا                        
 .بايد بارهاي ايشان را حمل كنند



 خالفت عثمان فرصت و امكان داد كه اين واليان و فرمانداران ــ كه بيشترشـان                و عالوه بر اين بايد گفت كه      
هم از بني اميه و يا ياران وهمفكران ايشان بودندــ در سراسر قلمرو خالفت ، براي تهية مقـدمات و نيـرو، بـه      

 نشيني ها و    را پي ريزي كنند كه پول ها و رشوه ها، شب          »سلطنت اموي   «كار و كوشش بپردازند تا پايه هاي        
معامله ها،آزادگذاشتن دست هاي متنفذان در جان و مال و مقدرات عمومي ،خريدن سربازان جنگجو با پول نقد 

نزديك ساختن آنهايي كه اميد ياري از آنها دارند و دوركردن كساني كه احتمال ياريشان رانمي دهند،                 ! و نسيه   
 .بنيان آن را تحكيم بخشيد

بني اميه كه بـه     . ن اساس ــ كه بني اميه آن را ساخته وپرداخته بودــ به وجود مي آيد              بدين ترتيب دولتي براي   
و آن گاه اكثريـت بزرگـان بـه ذلـت و            . شهادت تاريخ در دوران اسالمشان هم بر شيوة جاهلي خود باقي بودند           

دنـد و كليـد بيـت       خواري كشانده شدند، مگر كساني كه براي احتكار واستثمار و حكومت آنان ميدان را بـاز كر                
المال و قدرت حكومت را در دست آنان قرار داده و ملت را هم ، به ضميمه چيزهايي كه تقـديم مـي نمودنـد،                         

: در اينجا بود كه ملت نيز به دو گروه تقسـيم شـد            . دودستي به آنان تقديم داشتندتابندگان و بردگان آنان شوند        
واي عادلي بود كه بيت المال را در اختيار احفاد بنـي اميـه              گروهي كه خيرخواه همگان و هوادار پيروزي فرمانر       

نگذارد؛ و گروهي كه از حق برگشته و در كمين نشسته و منتظر فرصت بودند تا اگرسلطنت طلبان قيام كردنـد                
عامله با آنها كنار بيايند و اگر به اندازه آزشان سودمند گرديد، از آن ها پشتيباني كنند وگرنه از نو وارد مذاكره وم                     

 !بشوند و بهايي بيشتر بگيرند تا اعالم همكاري نمايند

* * * 

خالفت به علي بن ابيطالب واگذار شد در حالي كه اوضاع دنياچنين بود و مردم هم مي بايست يكي از دو راه را 
ده را مي   يا درراه پشتيباني از خالفت و پيروزي امام علي ــ كه عدالت خواهي وطرفداري او از تو                : انتخاب كنند 

دانستندــ به پيشواز مـرگ برونـد و يابـه شـدت از سـلطنت خانـدان بنـي اميـه پشـتيباني كننـد كـه هـدفي                             
جزبازگرداندن افتخارات دوران جاهليت نداشتند، البته اين كار راه پرخطري بود و بدبختي براي ملت به بار مـي                   

 .آورد و خون ها ريخته مي شد

در دوران ابوبكر و عمر، دراداره امور بيشترين همكاري را بـه عمـل آورد و           علي اعتنايي به خالفت نداشت ولي       
در دوران عثمان هم ازنصيحت و راهنمايي وي دريغ نكرد و از اينكه بيعت مردم را به سوي خود جلب كردنـد،                      

 .و جز برپاداشتن حق و عدالت انديشه اي نداشت ) 35(شكايتي نكرد 

 

) و درواقع حـق تـوده نيـز ضـايع گرديـد     (  را پايمال كردند     امام علي از اينكه حق او     ). 35(
كه در نهج البالغه هـم آمـده ، گلـه منـدي             » شقشقيه  « سخت آزرده خاطر بود و در خطبه        



شديد خود را اظهار داشته است ولي در عين حال ، به خاطر مصالح اسالم ، با آنهـايي كـه                     
خاطر مصالح عاليه اسـالمي ، پـس از         روي كار آمدند، به مخالفت علني نپرداخت و حتي به           

 م . مدتي ، با آنها بيعت كردتا اساس اسالم ، اين جنبش آزادي بخش جهاني ، استوار گردد

ما شواهدي از تاريخ و از گفته هاي امام داريم كه نشان مي دهد، اوهرگز اهميتي نمي داد كه خالفت به سوي                      
ه مردم خالفت او را مي خواستند، او آن رانمي خواسـت و در              وحتي آن روزي هم ك    . او آيد و يا از وي دور شود       

مرا رها كنيد و ديگري «: آن هنگام كه عثمان كشته شد و مردم براي بيعت باوي ، به دور او جمع شدند، فرمود
را بطلبيد واگر به حال خودم بگذاريد، مانند يكي از شماها خواهم بود و شايدنسبت به كسي كه براي اداره امور                     

ويش انتخاب كنيد، از همه شماشنواتر و مطيع تر باشم و من اگر معاون و مشاور شما باشم بهتر از آن اسـت                       خ
 !»كه حاكم باشم 

او در آن روز خالفت را نمي پذيرفت و به آن راضي نمي شد، زيرادر امر خالفت بينش و انديشه خاصي داشـت          
براي آنكـه   ! مسئله با آنان نبود و آنان نيز با وي نبودند         او در اين    . و مردم آن را به صورت ديگري مي خواستند        

در روزگاري ناسازگارو دوراني دشوار، نيكوكار را بـدكار مـي شـمارند و سـتمگر                «: او آنچنان بود كه خود فرمود     
افق ها پوشيده از ابرهاي تيره است و راه از بيراهـه            «: و براي آنكه    » همچنان برتجاوز و طغيان خود مي افزايد      

شخيص داده نمي شود و مردم به كارهاي مشكوك مشغولند و در شهوات و لذات گـام برمـي دارنـد، گـوش                       ت
دارندولي كر هستند، سخن مي گويند ولي الل و گنگ اند، چشم دارند ولـي كورنـد، نـه در پيكـار، آزادمـردان                        

 اگر به آنان پاسخ مثبت دهد و براي آنكه او مي دانست! »راستگو هستند و نه در سختي ها،برادران مورد اعتماد
و خالفت را بپذيرد و آن كس را كه خود مي داند به روي كارآورد و يا به گله هاي گلـه منـدان و گفتـه هـاي                             

 .فرصت طلبان گوش ندهد،آن را تحمل نخواهند كرد

ـ                ت چنين است حقيقت وضعي كه امام علي ، در آن مدت كوتاهي كه بعد از كشته شدن عثمان و قبـل از خالف
مردم با او بيعت مي كردند و اصرار مي ورزيدند و او در قبول بيعـت مـردد بـود،                    . وي پيش آمد، با آن روبروبود     

 .بر آن اصول خير و راه نيكي كه او مي خواست ، استوار نبودند! چون بزرگان متنفذان 

ود كه امام مي ديـد عـدالت        ولي در اين ميان چيزي كه علي بن ابيطالب را وادار به قبول بيعت آنان كرد اين ب                 
نيرومندان ، ضعيفان و بينوايان را غارت مي كردند و دست هاي متنفذان و فرمانـداران                .اجتماعي در خطر است     

در جان و مال مردم آزاد گذاشته شده بود واشراف و ثروتمندان براي گرفتن زمين ، احتكار ثروت ها، و بلعيـدن                    
 با اين وضع ، چگونه و تا كي ،او خود را از مركز فرمانـدهي و رهبـري                   و! مردم ، دست به دست هم داده بودند       

چنـدجوانك  «دور كند؟ در حالي كه كارها پس از اندك مدتي ، بنا به تعبير پيامبرــ بـه طـور كامـل در دسـت             
و اين گروه اندك و ناچيز،جماعت و توده مردم را به ذلـت و خـواري كشـانده                  . قرار مي گرفت    ) 36(» قريشي  

با توده مردم باشيد كه دست خداوند همراه        «: بودند، در صورتي كه در نظر علي ، دست خدا با توده مردم است               



و بنابراين ، قبول بيعت وخالفت ، بر او واجب و ضـروري مـي نمـود، اگرچـه پـيش آمـدهاي                       » جماعت است   
دردوراني دشوار كه نيكوكار را تبهكار      «: اگواردر كمين بود كه تحمل آنها بر هر نيكوكاري سخت دشوار است             ن

 !»مي شمارند

 

)36( 

 ! اغيلمة من قريش . 

تأسف و ناراحتي من از اين است كه زمام اموراين مردم را بي خـردان و بـدكاران در دسـت                     «: علي مي فرمايد  
ابين خودشان دست به دست بگردانند و بندگان خدا را غالمان ونيكـان را دشـمنان و                 بگيرند و آنگاه مال خدا ر     

 !»بدكرداران را ياورانشان قرار دهند

روح علي از هرگونه انزواطلبي و گوشه نشيني كه نتيجه اش به سودملت نبود، بيزار بود و درواقـع انسـاني كـه                       
، شخصيت خود را انكار كـرده اسـت ، وارزش وجـودي             بتواند به مردم خدمت كند،ولي گوشه نشيني اختيار كند        

خود را در جامعه از بين برده است ، چرا كه جامعه ازافراد و اعضاي خود، همواره خواستار همكاري و همفكـري             
 ...در راه خير و نيكي است 

مالي و سرانجام علي پيشواي مردم شد، ولي براي آنكه حكومت علي و روش او را در مسـائل اقتصـادي ـــ                   ... 
سياسي ــ اجتماعي درك كنيم ، بايد آنها را به اصل واحدي كه ويژه مكتب اوست برگردانيم و آن ، اسـلوب او   

 .در ارزيابي مسئله حكومت ، از نظر مبدأ ونتيجه ، اساس و هدف است 

* * * 

ـ      ا روزي كـه او و  حكومت از نظر علي بن ابيطالب حقي نبود كه خداوند آن را به يكي از افراد بشـر ببخشـد و ت
نزديكان و متنفذان بخواهند همچنان در آن مقام باقي بماند، همان طور كه بعدها دردوران سلطنت بني اميه و                   

در آن دوران رئـيس حكومـت       . بني عباس چنين شد و چنانكه در تاريخ اروپا هم در قرون وسـطي چنـين بـود                 
ند كه اراده و فرمان او، اراده و فرمان خالق آسمان است معرفي كردند و گفت! »سايه خدا بر زمين  «يافرمانروا را   

بلكه حكومت در نظر علي ، حق توده مردم است ، هركسي راكـه بخواهنـد،   !... و چون و چرايي در آن راه ندارد  
. مي توانند به خاطر نيكي ، انتخاب كنند و آنكه را كه بخواهند، مي توانند به كيفر بدي ، از كار بركنـار سـازند                        

اگر تو را به واليت انتخاب كردند و همه در آن اتفاق نمودند، به كارآنها رسـيدگي كـن و اگـر                      «:ي مي گويد  عل
اگـر حـق نديديـد، نپذيريـد؛ و اگـر حـق             ! بنگريد«: و بازمي فرمايد  » اختالف كردند، آنان را به حال خود بگذار       

 »!حق است و باطل ، و هريك را هواداري است . شناختيدياري كنيد



علي در  .  قدرت و نفوذ حاكم ، از اجراي آن سلسله قوانين اجتماعي نيرومي گيرد كه سودمندتر و بهتر باشند                  اما
من فردي از شما هستم ، سود يا زيان شما، سود و زيان من هم هست و حق را                   ! مردم  «:خطبه بيعت مي گويد   

 به خدا سوگند من شما را بـه طـاعتي           !مردم  «: و در خطبه ديگرمي فرمايد    » هيچ چيزي نمي تواند از بين ببرد      
ترغيب نمي كنم مگر آنكه نخست خود به آن عمل كنم و از هيچ زشتي وگناهي شما را نهي نمي كنم ، مگـر                        

 .»آنكه پيش از شما، از آن پرهيز ودوري نمايم 

 نيك و مفيـد،     بنابراين ، حاكم نه به خاطر حاكم بودن ، بلكه به خاطر عدالت واجراي احكام و قوانين اجتماعي                 
 .بايد مورد اطاعت باشد

حكومت از نظر علي بن ابيطالب دري نيست كه حاكم آن را بر روي ثروت ها و بيت المال بگشـايد و بـه حـد                          
، بلكه حكومـت    !اشباع از آن بردارد و سپس آن راميان قوم وخويش ها، نزديكان ، برادران و ياران تقسيم نمايد                 

رپايي عدالت ميان مردم مي گشايد كـه مسـاوات را در نهـايي تـرين شـكل                  دري است كه حاكم آن را براي ب       
ممكن ، بين مردم برپادارد، هركسي را به اندازه كوشش و كارش پاداش دهد و تا آنجا كه امكان دارد از احتكار                      

ه كشته و استثمار جلوگيري بنمايد و هميشه و درهمه حال حق و عدالت را در نظر داشته باشد، اگرچه اين امر ب            
حاكم بايد دل ها وخردها را به نيكي سوق دهد و بايد اين نيكـي           ... شدن حاكم به دست تبهكاران منتهي گردد      

و علـي پـس از تصـدي خالفـت ،بـه يكـي از       . در اخالق و راه و روش او، اصول و قواعد ثـابتي داشـته باشـد        
ه استفاده كني و خشمي نباشد كه آن راــ بهرة تو از حكومت ، مالي نباشد ك! اما بعد«: كاركنانش چنين نوشت 

 .»با انتقام گرفتن ــ فرونشاني ، بلكه بايد نصيب تو، از بين بردن باطل و زنده نمودن حق باشد

دست خداوند باجماعت است    «حكومت از نظر علي ، گرفتن داد توده از گروه ستمگر و تجاوزكاراست ، زيرا كه                 
 و نزديكي پابرجا نمي شود، و علي از اين منطـق ، درفهـم خالفـت ،                  حكومت با دوستي و رفاقت ، خويشي      . »

تعجب مي كند و سخني كوتاه ، رسا، ساده و عميق ــمانند خود حقيقت ــ مي گويد كه گويي جرقـة عقـل و                        
 )37(» آيا خالفت و حكومت به رفاقت و قرابت بستگي دارد؟! شگفتا«:نداي روح است 

 

 !»فة بالصحابة والقرابة اتكون الخال! واعجباه «). 37(

حكومت در نظر علي بن ابيطالب حسب و نسبي نبود كـه برپايـه آن افتخـاراتي برپـا شـود و شـرافت قـديمي                          
خانداني هم نبود كه براساس آن تاج و تخت هايي به دست آيد و وسيله اي براي بـرده سـاختن مـردم بشـود،                  

گذشـت و بخشـش ، از   «و » چون علم و دانش نيست      هيچ حسبي مانند تواضع و فروتني و هيچ شرفي          «: زيرا
 !»خويشاوندي مهربان تراست 



حكومت از نظر امام به زور و غلبه مادي هم بستگي ندارد كه توده ها را با شمشير و آتش و گرفتن مال و نـان         
 تـرس يـا     و غلبه معنوي هم آن نيست كه توده ها از بـيم يـا اميـد،از               ! و ريختن خون ، مطيع وفرمانبردار كنند      

او خود امام و پيشوايي است كه خدايش را بـه خـاطر پـاداش و يـا از تـرس          . آرزويي ، به امر حاكم گردن نهند      
حكومـت از نظـر وي آن   .عذابش ، عبادت نمي كند، بلكه براي اين او را مي پرستد كه سزاوار پرسـتش اسـت          

به رعايت خيـر و صـالح متوجـه سـازد و            است كه وجدان فردي و اجتماعي و انساني رامورد توجه قرار دهد و              
سپس جامعه و مردم را ناظر اعمال خود بداند كه كارها را ببينند و داوري كنند و به نفع يا به ضرر كارهاي وي                        

 !رأي دهند و اعمال او را تصويب ويا رد نمايند

ي و خودكـامگي را     حكومت آن نيست كه حاكم پس از آنكه بر مسند قدرت نشست واستقرار يافت ، استبداد رأ                
: و مردم كامالً حق دارند از حاكم بخواهنـد كـه            . پيشه كند، بلكه شوري ومشورت عادالنه ترين حكومتهاست         

مگر آنكه پنهـان داشـتن آن       » هيچ رازي را از آنها پنهان نكند و هيچ كاري را بدون اطالع مردم انجام ندهد               «
 .ان باشدكار و آن راز، تامدتي ، خود بالذات به مصلحت همگ

همچنين مردم كامالً حق دارند كه در جريان منافع و مضار خودقرار بگيرند و بر حاكم هم كامالً واجـب و الزم        
است كه از همه آراء وافكار استقبال كند، چون كه شايد در آن آراء و افكار، چيزي باشد كه به ذهن او نيامده و                        

هركس كه به همه آراء توجه كند،       «: علي مي گويد  . ه است   وجدانش از آن آگاه نشده و يا علمش به آن نرسيد          
و هركسي كه موارد اشتباه را بشناسد، امكان مي يابد كه بـه صـالح و صـواب راه                   . »موارد اشتباه را درمي يابد    

پس توجه به افكار و نظريات توده مردم ،ضرورتي است كه حاكم در امر حكومتش از آن بهـره منـد مـي                       . يابد
ردم هم در معني حكومت ، از آن استفاده مي كنند و به اين ترتيب ، كارها به نحوي پيش مي رود       شود وتوده م  

علي چنان اين حقايق را توضيح مي دهد كه قابل هيچگونه تأويل و             . كه پس از انجام ، پشيماني به وجود نيايد        
 .»بدون مشورت ،خيري در كارها نخواهد بود«: تفسيري نيست ، وقتي كه مي گويد

و از خصوصيات حاكم آن نيست كه كارهاي او را پرده اي از ابهام بپوشاند و يا براي انجام امري ، دور از چشم                        
از «: مردم اقدام كند، و ازاينجاست كه علي به مردم توجه مي كند تا آنها را به اين حق ازحقوقشان ، آگاه سازد                     

 !»پرتو چراغ روشن و آشكاري ، كسب نور كنيد

* * * 

ت در مكتب علي بين ابيطالب دوري از مردم ، روگرداني ازملت و نزديكي به خودخواهي و عدم توجه بـه                     خالف
اوضاع عمومي ونيازمندي هاي افراد و اجتماعات نيست ؛ بلكه خالفت وسيله اي است براي نزديكي حاكم بـه                   

آنهاسـت كـه ديگـر جـاي        مردم ، و مهر ورزيدن به توده و تواضع وي بر همگان و سپس توجه كامل به وضع                   
 !هيچ بهانه و عذري باقي نماند



 آن را بپذيرد، چنان كه      ?و اگر مردم به دليل عدم انجام يكي از اين امور، بر حاكم خشمناك شوند، بايد تَبعات                  
مردم هم بار حكومت او رابردوش مي كشند، براي آنكه موقف و وضع آنـان نسـبت بـه حـاكم ، بايـدنمودار و                         

دل هاي مردم گنجينه حاكم     «: در اين باره علي مي فرمايد     . و موقف حاكم نسبت به آنان باشد      صورتي از وضع    
 !»است ، هرگونه عدل يا ظلمي را كه در آنها بگذارد، همان را بازخواهد يافت 

حكومت در مذهب علي بن ابيطالب برپايه تعصب استوار نبود،زيرا كه تعصب زشت و مذموم است ، مگـر آنكـه            
خصلت هاي نيكو و اتخاذ خير و فضيلت و دوري از ظلم و ستم وداد مردم و جلوگيري از فسـاد                     «:ي  تعصب برا 

 .باشد» در روي زمين 

اگر بـر شـما حكومـت       «: حكومت در هر حال ، در مذهب علي براي آن كساني نيست كه درباره آنان مي گويد                
از اهـل مكـر و حيلـه ،نيرنـگ و     «: ني كـه  و كسا» كنند، مانند قيصر و كسري در ميان شما رفتار خواهند كرد       

طعام و غذا را به آنها كـه        «بوده و دردوران حكومتشان     » رشوه خواران   «و  » صاحبان ظلم و ستم     «و  » فريب  
 .»سير هستند مي دهند

به خاطر همه اينها بود كه علي خالفت را نپذيرفت مگر در زماني كه عزم قاطع در برپايي حق و نابودي باطـل          
 . در غير اين صورت زندگي را بدرودگفتن ، در نظر امام ، بهتر از ادامه حيات بود.داشت 

به همين داليل ، به مردم هشدار مي دهد تا از هيئت حاكمه خودحساب پس بگيرند و بر كارهاي آنها نظـارت                      
 آشكار سـازند    كنند و آن حاكمي را كه خدمتگزار نباشد، نپذيرند و هروقت كه الزم شد، خشم يا رضايت خود را                  

آيا به خشم نمي آييد و انتقام نمي گيريد كه ابلهـان بـر شـما حكومـت                  «: و از اينجاست كه به آنها مي فرمايد       
پس همگي به ذلت و خواري خواهيد افتاد و به نابودي محكـوم خواهيدشـد و بهـره شـما زيانكـاري و                       ... كنند

 .»بدبختي خواهد بود

ا برابر با اظهار رضامندي ازعدل و داد قرار داده و در سخن حكيمانـه اي          امام حد خشم و نفرت از ظلم و ستم ر         
هركس كه به كاري خوشنود گردد به آن روي مي آورد           . مردم به دور خشم و خوشنودي مي گردند       «: مي گويد 

 .»!و آن كس كه خشم و نفرت اظهار نمايد، از آن روي برگرداند

را براي بعد از خود، به خالفت سفارش نكرد، براي آنكه اين امر، فقط او به خاطر اينها و غير اينها بود كه كسي 
را جانشين  » حسن  «و آنگاه كه مردم پيش وي آمده و از او خواستند كه فرزندش              . بايد منوط به نظر توده باشد     

خود سازد، آن را نپذيرفت و سخني گفت كه عالي ترين مرتبه صفات يك حاكم را نشـان مـي دهـد، چنانكـه                        
ين اعتراف صريح به آزادي هاي عمومي ، و حقوق مردم را در انتخاب راه كارشان ــ آن طور كه خود مـي                       آخر

من نه به شما دستور مي دهم و نه شما را منع مي كنم ، شما خود بهترمـي                   «: دانند و مي خواهندــ مي رساند     
 )38(» .دانيد



 

 بـه بعـد   86 مؤلف از صـفحه    چنان كه خود  . اين مطلب از نظر شيعه ، صحيح نيست         ). 38(
همين كتاب ، اعتراف مي كند كه پيامبر اسالم علي بن ابيطالب را بـه عنـوان خليفـه خـود                     

وعالوه بر حديث غديرخم در مورد امام علي كه مؤلف بـه آن اسـتناد كـرده                 ... تعيين فرمود 
ز طرق خود   درباره امامان ديگرعالوه بر حديث ثقلين كه شيعه و سني آن را نقل كرده اند، ا               

به شماره نقباء بنـي     : جانشينان من دوازده نفرند   « : اهل سنت نيز نقل شده كه پيامبر فرمود       
 18ينابيع المودة ، ص     « : و اين روايت در كتاب هاي       » اسرائيل و همه آنها از قريش هستند      

 و البدايـة    2 ص   6 و صـحيح مسـلم جلـد         15 و صحيح بخاري كتاب احكـام بـاب          373و  
 و  92 و   90 و   89 و   86 صـص    5و ج   398 ص   1 و مسند احمـد ج       245 ص   6 ج   والنهاية ، 

 .غيره نقل شده است 

و به طور كلي بايد گفت كه مسئله امامت ، با تعيين خداوند حل و فصل شده و البته در زمان                     
 . غيبت امام ، موضوع همان طور خواهد بود كه مؤلف گفته است 

نسبت داده است ،بيشتر از     ) ع  (رده و به حضرت علي      و جمله اي را كه مؤلف در اينجا نقل ك         
و در هرصورت   ). 291، ص   2مروج الذهب مسعودي ، ج      ( طريق اهل سنت نقل شده است       

، براي امامت تعيين شد و )ع (، به حكم خداوند، از طرف علي       )ع  (از نظر شيعه ، امام حسن       
ز استقرار و ادامه آن جلـوگيري       مردم هم بيعت كردند، ولي توطئه هاي جنايتكارانه معاويه ا         

. بـه آنهـا مراجعـه شـود       . اين مطالب در كتب مربوط به امامت به تفصيل آمده اسـت             . كرد
مطالعه كتاب جديداال نتشار شيعه راكه بحث هاي تاريخي مشـروحي در ايـن زمينـه دارد،                 

 م . توصيه مي كنيم 

دش امر كند؟ و اگر مردم او را چنان يافته اند كـه             اگر مردم نمي خواهند، چرا او به خليفه و جانشين شدن فرزن           
به او رضايت دارند، چراآنان را از آن كار بازدارد؟ مگر آنان ــ در هر دو صـورت ـــ بـه وضـع و نيـازو مسـائل              

 اجتماعي خود آگاه تر نيستند؟ مگر فقط خود آنان نيستند كه حق تعيين سرنوشت خود را دارند؟ 

 نهايي است كه احترام به آزادي توده وآزادي تعيين سرنوشت از طرف خود مـردم         اين ، همان هدف   : مي گويم   
وعلي در احترام به آزادي هاي مردم به آنجا رسيد كه حتي بـه آنهـا درنزديكـي و يـا                     . ، به آن منتهي مي شود     

 و كنـاره گيـري   و البته اين پس از آن بود كه اكثريت توده مردم با او بيعت كردنـد          . دوري از خود او، آزادي داد     
 .گروهي از وي ،به مثابه انكار حق توده در انتخاب حاكم به شمار آمد و مطرود شناخته شد



او از هر چيزي كه از راه زور و اعمال نفوذ، اكراه و اجبار به دست آيد، بيزار است و شيوة برخورد او بـا گروهـي                        
او . ت و سرگرداني نيفتاد و راه خودرا گم نكـرد         او به حير  . كه با وي بيعت نكردند ازهمين تفكر حاصل شده بود         

او بـه آنهـا     . كسي را مجبور نساخت ولي در همان وقت ، از آنچه به اراده توده مردم ضرر مي زد غافـل نمانـد                     
اجازه داد كه بر رأي و نظرخود باشند ولي به نام حق حاكميت ملت دركار مردم هم دخالت نكنندـــ و ايـن در                        

سعدبن ابـي   «افراد و جماعت ، در يك چهارچوب بودــ تفصيل ماجرا از اين قرار است كه                واقع اعتراف به حق     
از بيعت با امام سرباززد، و علي او را پس از آنكه به وي اطمينـان      ) 39(كه يكي از اعضاي شوري بود       » وقاص  

 .داد كه از طرف او بيمي نخواهد بود، به حال خود واگذاشت 

 

تر مرگ ، شش نفر را انتخـاب كـرد كـه پـس از مشـورت بـا                   عمربن خطاب در بس   ). 39(
! يكي از آن شش تن ، سعد بن ابي وقـاص بـود            ! يكديگرخليفة پس از وي را انتخاب كنند      

 م . مي نامند» اصحاب شوري «اين شش نفر را

آشوبي بـه  او از بيعت خودداري كرد،علي از او ضامن خواست كه فتنه و . نيز از اين گروه بود    » عبداهللا بن عمر  «
من تو را مي شناسم ، از زمان طفوليت نيز بداخالق : علي به او فرمود. پا نكند، ولي او به اين امر نيز حاضر نشد

گروه ديگري نيز از بيعت امتنـاع       . او را به حال خودبگذاريد، من خود كفيل او هستم           : و سپس فرمود  ! بوده اي   
ت ، به شرط آنكـه از فتنـه و آشـوب بركنـار باشـند و بـه اراده و                     ورزيدند، علي آنان را نيز به حال خود واگذاش        
گروهي از انقالبيون خواستند كساني را كه بيعت نكرده بودند، بـا            . خواست اكثريت توده ، لطمه اي وارد نسازند       

اصل كلي و قاعده عمومي علـي در مسـئله   . زور و قهر وادار به بيعت كنند، ولي علي آنان را به شدت منع نمود         
 :بيعت وابسته ومستند به اين حقيقتي است كه آن را مي بيند و آن را با اين تعبير بيان مي كند

. »هركس به اختيار خود بيعت كند، از او مي پذيرم و آن كس كه خودداري نمايد، به حال خود وامـي گـذارم                        «
 ،صدمه و ضربه اي وارد      پس در حكومت علي ،آزادي افراد تضمين شده ، مگر آن كه به آزادي جماعت و توده                

طلحة بـن  «و » زبيربن عوام «و از اينجا بود كه او در ميان كساني كه بااو بيعت نكردند، اين آزادي را به  . سازد
و ديگران اجـازه    » عبداللهبن عمر «و  » سعد بن ابي وقاص     «نداد، ولي براي    » معاوية ابي سفيان    «و  »عبيداهللا  

 .داد كه از آن استفاده كنند

ه نفر آرزو داشتند به حكومت برسند، زيرا حكومت براي آنان ثروت و مجد و قدرت به بـار مـي آورد، و از                        آن س 
اينجا بود كه آنان ــ اگرامروز هم نمي شدــ فردا برضد خليفه جديد شورشي به پا مي كردند واز همين جا بود                       

رابرند، تعمد داشتند و البته آنها، هرسه ، از        كه آنان در ايجاد فتنه و اختالف و غارت آنچه كه همه مردم در آن ب               
و بـه همـين   . نظر ثروت ولشكر نيز امكانات و نيرويي داشتند كه وسايل آشوب را بر آنان فراهم تر مي ساخت         



درسـتي  »توطئه بزرگ بر ضـد امـام        «: علت علي آنان را به حال خودشان وانگذاشت ،ــ و در آينده در مبحث               
 .ا را به خوبي روشن خواهيم ساخت نظريه امام درباره آنه

* * * 

بدين ترتيب ، حكومت ازآن تودة مردم است و بر بيعت نيز اكراه واجباري نيست ، مگر آنكه مصـلحت تـوده و                       
و اين باالترين مفاهيم پيوند و رابطه حاكم با محكوم ،           . جامعه ــ نه مصلحت حاكم ــ خواستار اين اكراه باشد         

و با اين وضع ،بسـيار طبيعـي بـود كـه علـي بـن ابيطالـب فرمانـداران و                     .  عمل است    در مسئله آزادي بيان و    
كارمندان خود را نيزروي اين اصول با مردم مرتبط سازد، چنانكه با خود چنين كرده بـود واو بـر آنـان نظـارت                        

ن بـود،   شديد و كامل داشت و چنانكه در جاي خودخواهيم ديد، در هر چيزي كه مربوط به رعايت حقوق همگا                  
برآنان سخت مي گرفت و در اين راه گامي ارزنده برداشته كه با قانون كلـي او در حقـوق و وظـايف ، انطبـاق                          
دارد، چنانكه با پيشروترين قوانين ملل معاصر، تطبيق مي كند، و آن اين بود كه او از خود ملت ، ناظر ومراقبي                      

 .وش حاكم در حكومت بودبه وجود آورده بود كه مافوق حاكم بود و نشان دهنده ر

علي در آن هنگام كه كسي را به فرمانداري ايالتي از اياالت ، ياشهري از شهرها مي فرستاد، برنامـه و پيمـان                       
اگر مردم پس از خوانـدن آن ، آن را مـي پذيرفتنـد، ايـن برنامـه و            . نامه اي به او مي داد تا براي مردم بخواند         

دار بود و هرگز مجاز نبودندكه از آن منحرف شوند و هيچ وقـت حـاكم هـم                  عهدنامه ، پيماني بين آنها و فرمان      
حق نداشت كه مواد آن را برطبق ميل خود تفسير و تأويل كندــ و به مقدار كم يا زيادــ با آن مخالفت نمايـد                        

به مورد اجرا و اگر از آن انحرافي مي يافت ، علي كيفري را بر او الزم مي شمرد و بالفاصله هم آن را درباره او 
 .مي گذاشت 

 سرچشمه هاي 

 آزادي 

 .خداوند تو را آزاد قرارداده است !  بنده ديگري مباش    

 . به تو اجازه دادم كه در كار خود آنطورباشي كه درك نموده اي    

 . در هيچ شرايطي نبايد مجبور باشيد   

 آنها را مجبورنمي ساختم ، همان طـور كـه            آن دو در خالفت با من بيعت نمودند و اگرخودداري مي كردند               
 .ديگران را مجبورنكردم 



 امام علي 

علـي  . اين ايمان اصيل و عميق به آزادي پايه و اساس برنامه هاي علي درحكومت و سياست و مديريت است                    
 و  با الهام گرفتن از آن ، امر ونهي ، جنگ و صلح ، عزل و نصب ، آميـزش بـا مـردم رفتـار بـا فرزنـدان خـود                              

اما نظريه وي نسبت به آزادي ، از نظريـه كلـي وي دربـاره جهـان                 ! پرستش خداي خويش را انجام داده است        
هستي و اجتماع ــاجتماعي كه قطب اين وجود پيشرو به سوي خير برتر و زندگي بهتراست ــ نيـرو گرفتـه و                      

 .سيراب گشته است 

 است كه فرزندان جامعه ، به آن مقدار كه از وجدان هـا و               اما مفاهيم و معاني آزادي ، ناشي از روابط و عالئقي          
اين مفاهيم اركان و پايه هايي در اينجا وآنجـا دارنـد كـه      . ضمائر افراد مي جوشد،با آن پيوند و ارتباط مي يابند         

انديشه وآزمايش ، و هم چنين علي بـن ابيطالـب ، آن را ايـن چنـين                  . مقياس هاي آزادي بر آنها استوار است        
 .ير و بيان داشته اندتقر

اما آن عالئق و پيوندهايي كه افراد يك جامعه را به هم مرتبط مي سازند، دو صفت و حالت فردي واجتمـاعي                      
را دارند و امام سياست و حكومت و مديريت خود را وقف اصالح آنها نمود تازندگي سعادتمندانه را براي مـردم                     

ان آزادي ، به بهترين و زيبـاترين اشـكال و مفـاهيم آن ، دسـت     به وجود آورد و به آنان فرصت دهدكه در ميد     
 .يابند و آن را در افق وسيع انساني گسترش دهند

نخستين گامي كه علي بن ابيطالب در اين زمينه برداشت آن بود كـه مسـئوليت و وظيفـه خـود را در تأييـد و                          
اعالم دارد تا بدين وسيله مردم را از        تثبيت آنچه حق و درست است و درهم كوبيدن هرچه باطل و خطا است ،                

. هرگونه اقدام يا انديشه خطايي بازدارد كه ممكن است محرك آنان در ارتكاب گناه فـردي و اجتمـاعي گـردد                    
زيرا ممكن است آنان به خاطر دوستي و توصيه و خويشاوندي و يا خدمتي كه انجام داده اند، بـه بخشـش آن                       

 !كار و انديشه آنان به ضرر جامعه و توده تمام شودگناه اميدوار باشند و درنتيجه ، 

او سپس براي تقرير اين مسئوليت ، پيش از خالفت و بعد از آن ،نمونه هاي محكمي از گفتار و كردار خـود را                         
و . و به مردم روش مثبتي بر اساس توجه به نيكي و تحكيم عوامـل خيـر نشـان مـي دهـد                     . به دست مي دهد   

شان مي دهـد كـه داراي جنبـه منفـي اسـت و برپايـه شـدت و سـخت گيـري در              همچنين روش ديگري را ن    
 .برپاداشتن حدود، نسبت به بيگانه و خودي ، دور و نزديك ، دوست و دشمن ، استوار مي گردد

امام به دانش و آگاهي مردم نسبت به خودش اطمينان داشت ومي دانست كه آنان از زهد و پاكـدامني و پـاي                       
كه باالتر از زهد و پاكدامني هم هست ، اطالع دارند و البته اين برنامه ناشي از توجه امام                   بندي وي به اصولي     

به دوري جستن از امور مادي و نفساني بود، مگردر مواردي كه بقاي نفس و ادامه حيات ــ آن هم بـه خـاطر                        
 .اقامه حق ــبه آن بستگي داشت 



ان و درماندگان بود كه با احساس انساني و وجداني بيدار، مي و همچنين ناشي از توجه كامل امام به حال بينواي
خواست در راه رفع ستم از آنان بكوشد و هرگونه احتياج و نيازمندي آنان را، به عنوان حقي مشـروع و مسـلم ،           

عالوه بر اين ، امام به نفس خـويش نيـز مطمـئن بـود و از همـين                   .نه از باب بخشش و احسان ، برطرف سازد        
وجدان و درون بود كه هرگز حاضر نشد عسل زالل را طعام خود قراردهد در حالي كه در ميان مـردم                     استواري  

او حاضر نشد كه راه را با پوشيدن جامه ابريشمي طي           . كساني بودند كه آشنايي با يك گرده نان جوين نداشتند         
را هم نداشتند و حاضر نشد كـه        كند، در صورتي كه در بين مردم افرادي بودند كه اميد لباس كهنه ووصله دار                

بگويند، ولي با آنان در سـختي هـاي روزگار،شـريك           » پيشواي مسلمانان   «فقط به اين دلخوش كند كه به او         
 !نباشد

او . علي خود را از آلودگي هاي حاكمان زمان خود، از قبيل زنجيرهاي افتخار به حسب و نسـب ، آزاد سـاخت                       
او خود را از هرگونه عرف وعـادتي كـه در           . و كبر و برتري جويي آزاد كرد      خود را از طمع در ملك ومال و جاه          

او همچنان از برتـري     . چهارچوب عقل سليم و نياز اجتماعي و شور و شوق نيك انساني دور مي كند، آزاد نمود                
ز دادن خويشان و دوستداران خود در اموال عمومي و از كينه ورزي نسبت به دشـمنانش و يـا انتقـام گـرفتن ا                       

اووجدان خود را از دعوت به هر كاري كه از بـه صـالح بـودن آن اطمينـان                   . بدخواهانش ، خود را آزاد ساخت       
 !و بدين ترتيب اووجدان بزرگ و روح عظمت بود. نداشت و يا گفتاري كه آن را نمي پسنديد، آزاد نمود

، آزاد كرد و از آنها به مقـداري  علي آنگاه جسم و تن خود را از شهوت خوردني و نوشيدني وپوشيدني و مسكن              
و البته او بهاي اين ضـروريات زنـدگي را از بيـت المـال               . اكتفا كرد كه ازضروريات بديهي و حتمي زندگي بود        

عمومي نيز برداشت نمي كرد، در حالي كه الاقل به اندازه بهره و سهم فرمانداران و واليـان خـود، از آن سـهم                        
 معتبري به ما مي گويند كه او گاهي شمشـير و زره و لـوازم خانـه خـود را                     روايت هاي . ونصيب قانوني داشت    

درحالي كه به كارگزاران و فرمانـداران خـود         . فروخت تا از بهاي آنها، چيزي براي خود و فرزندانش تهيه نمايد           
 حقوق مكفي مي داد كه مجبور به پذيرفتن رشوه ــ كه منجر به پايمال شدن حـق و سـازش و كنارآمـدن بـا                        

 !باطل مي گرددــ نشوند

امام علي خود را از همه اين قيد و بندها آزاد ساخت تا بتواند ازهرگونه مانعي كه بين او و عدالت بـر دوسـت و                          
هـركس كـه   «: دشمن جدايي مي افكند، خود را نجات بخشد و خود اين وضع را در يك جمله خالصه مي كند  

 .»شهوات نفساني را ترك گويد، آزاد گردد

تقوي و پرهيزكاري او، تقواي آزادگان بود كه ايمان مي آورند وبا الهام از اين ايمان ، كار مي كنندــ بـدون                      اما  
 .آنكه تظاهر و ريايي دربين باشدــ و به خاطر ترس از عقاب و طمع ثواب و پاداش ، آن را انجام نمي دهند

امام تن كـارگر را در روي زمـين ، بـه    . راست اما تضمين آزادي براي مردم ، در درجه اول مربوط و بسته به كا 
دل هاي آنان در بهشت و بدنهايشان در كار است «: مثابه قلب پاك در بهشت مي داند و درباره پاكان مي گويد



و سود كار بسته به آن است كه مزد و پاداش كارگر، دركاري كه انجام مي دهد، داده شودــ و بيـان آن بـه                         » 
 .تفصيل خواهد آمد

زيـرا  . به خاطر بزرگداشت مقام آزادي ، و كار آزاد، مقرر مي دارد كه هيچ كارگري را بر كاري مجبور نسازند                   او  
مـن  «: مـي گويـد   .كاري كه توأم با رضايت وميل عميق دروني نباشد، توهين به آزادي و به خـود كـار اسـت                     

ي ترغيب و تشويق بـه كـاري كـه          او برا . »صحيح نمي دانم كه كسي را به كاري وادارم كه آن رادوست ندارد            
براي همگان سودمند باشد و به خاطر حفظ آزادي فردي ــ هر دو در زمان واحدــبه اين اكتفا مـي كنـد كـه                        
نتيجه كار را، فقط حق كارگر قرار دهد، و كسي راكه بدون مجوز قانوني او را به كار مجبور ساخته است ، از آن 

ست كه در آن كار كرده ، نه مال كسي كه اورا مجبـور بـه كـار سـاخته                    نهر آب ، از آن كسي ا      «: محروم سازد 
 .»است 

* * * 

اگر انسان كلمه آزادي را در آن : در اينجا ناگزير به مسئله اي بايد اشاره كرد كه در زمينه اين بحث اهميت دارد
كلمـه  .  نخواهـديافت    دوره ، ارزيابي كند مدلول و مفهوم وسيع و عمومي آن را، جز در راه و روش امـام علـي                    
پس آزادي ضدبردگي   . آزادي و همه مشتقات آن در عصر امام مدلول و مفهومي جز در معارضه با برده نداشت                  

 .است و آزاد،ضدبرده يا بنده است 

مـردم را كـي بـه بردگـي       «: نظر كنيم كه مـي گويـد      » عمربن خطاب   «اگر ما در مدلول صحيح گفتار مشهور        
خواهيم ديد كه شكل و وضع اين عبارت و مـوقعيتي كـه          » درانشان ، آنان راآزاد زاده اند     گرفتيد، در حالي كه ما    

در آن گفته شده و انگيزه هايي كه عمربن خطاب را وادار كرده آن رابگويد، همگي داللت دارند كه مراد عمر از 
 .بردگاني كه خريد و فروش مي شدند، نبوده است » آزادگان «كلمه 

كه هواداران حق ، آن را در گفتار آزاد و كار آزادمي جويند، غير از آن آزادگاني اسـت كـه      » ني  آزادگا«اما كلمه   
دليل ديگري بر اين مي افزاييم و آن اينكه ،عمر با اين . آن را در اين جمله خود آورده است       » عمربن خطاب   «

سـتور مـي دهـد كسـاني را كـه           گفتار خود، متوجه كساني شده كه مردم را به بندگي مي كشانند و بـه آنهـا د                 
ولي عمر با اين گفتار خود، متوجه خودبردگان نشده تا به آنـان             . مادرانشان آنها را آزادزاده اند، به بردگي نگيرند       

و بنابراين ، مسئله . دستور دهد كه برضد آنهايي كه آنان را به بردگي گرفته و خريدوفروش مي كنند، قيام كنند     
فقط متوجه آنان اسـت و بهتـر آن اسـت كـه             ! راده و تصميم اربابان بوده و پند و اندرز        در گفتارعمر، مربوط به ا    

 !مردم بيچاره را به بردگي نكشانند

مـا بـراي    . اما در نزد علي بن ابيطالب ، مسئله از اين قرار نيست و مفهوم آزادي وسيع تر و عمومي تـر اسـت                        
 استدالل مي كنيم و سپس به آنچه خودما از قـانون و             اثبات اين ادعا، نخست بايك گفتار و نص صريح خود او          



دستور كلي او به دست مي آوريم ــ و آن را به شكل هاي گونـاگون ، در بسـياري از گفتارهـا و پيمـان هـا و                             
در برابر گفتار عمر كه ما به آن اشاره كرديم ، علي صريحاً مي . وصيت هايش مي بينيم ــاستشهاد مي نماييم 

ببينيد كه علي با اين گفتار خود، چگونه بـه   . » ديگري مباش كه خداوند تو را آزاد قرار داده است            بنده«: فرمايد
انسان اعتماد به نفس مي بخشد و به او توجه مي دهد كه معني و روح آزادي را درك واحساس نمايد، و بـراي            

ل وجودش آگاه كرده ، آن را بيدار        اين منظور در دل و جان او چيزي را القا مي كندكه او را بر يك اصل از اصو                  
طبيعت جهان هستي او را آزاد قرار داده و سركشي واطاعت ، كار و گفتار او هم بايد براساس  : وآن اينكه   . سازد

وبدين وسيله در دل او تخم انقالب را مي پاشد، انقالب بر ضد هرچيزي كـه مـي توانـد       . اين حق طبيعي باشد   
 .دحق آزادبودن را از او سلب كن

عمـربن  ! فرقي وجود نـدارد   » علي بن ابيطالب    «و» عمربن خطاب   «و هرگز خواننده گمان نكند كه بين گفتار         
خطاب متوجه اربابان مي شود و از آنها مي خواهد كه هيچ فردي را به بندگي نگيرند و سخن علي بن ابيطالب                      

ند و آزادي موهبتي است كه در دسـت         متوجه همه توده مردم گشته و به آنان آگاهي مي دهدكه همه شان آزاد             
بلكه به نظر ما فرق اين دو گفتار بسيار وسيع و بزرگ است ، وفرقي است كه شامل                  . ارادة خود انسان قرار دارد    
و به عمق نظر و ديد امام علي ، نسبت به مفهوم آزادي اشـاره مـي كنـد، و درواقـع               ! اصول مي گردد نه فروع      

، ناشي از اصول طبيعي آن است ، ناشي از مردمي است كه فقط خود آنان حـق                  آزادي ، در اين سخن آشكار او      
دارند راه و روش خود را انتخاب كنند و سرنوشت خود را تعيين نمايند و دليلشان هم آن است كه آنان واقعـاً و                        

و يـا آن را بـه   قانوناً آزادهستند و كسي در اين امر حقي ندارد و نمي تواند كه اين آزادي را ازآنـان سـلب كنـد        
 !اصطالح به آنان ببخشد و عطا بفرمايد

از عمق اين نظريه علوي درباره آزادي است كه علي با اين گفتارخود ثابت مي كند آزادي يك عمـل وجـداني                      
محض بوده و از اركان خصوصي زندگي است كه خود راه و روش و معاني را ترسيم مي كند ونمـي تـوان او را    

و اگـر آزادي    .  زيرا كه اين يك چيز اكتسابي خارجي نيست ، بلكه ناشـي از ذات اسـت                  بر اين مجبور ساخت ،    
اين چنين باشد،طبعاً كسي حق ندارد به زور و جبر آن را از ديگري سلب نمايد زيرا هراعمال فشاري مغـاير بـا                       

 .مفهوم ذاتي آزادي است 

جاــ در نظر عمرـــ آزادي و آزادگـاني وجـود           درآن: بنابراين ميان سخنان عمر و علي تفاوتي اساسي وجود دارد         
و درواقع آزادي ، آزادي بي ثباتي       ! دارند كه قضيه آنان مربوط به اراده كساني است كه مي خرند و مي فروشند              

آزادي ، آزادي ظاهري و ساختگي اسـت كـه حـدود و    . است و آزادگان ، آزادگان سرگردان و بالتكليفي هستند     
بيعي خود نمي جوشد، بلكه راه و روش آن ازخارج ذات و وجدان ترسيم مي شـود، و                  معاني آن ، از سرچشمه ط     

 .آزادگان ، آزادگاني هستند كه از وجدان هاي خود رانده شده و به پيمان ها و حوادث وابسته گشته اند



ظر اصول  و در اينجاــ در نظر علي ــ آزادي و آزادگي مربوط به خود طبيعت و حقيقت انسانيت است و آن از ن                     
و سرچشمه ها، طبيعت آزاد و مستقلي است و بدين ترتيب آزادي مطلق بوده و حدود آن ، رديـا پـذيرفتن ، در                        
چهارچوب زندگي داخلي و وجدان است و آزادگان اختيار دارند چيزي را از روي رضايت و بـه خـاطر مثبـت يـا                        

ي مي خواهد همان است كه انقـالب هـا را بـه             آزادي به اين مفهومي كه عل     . منفي بودن ،بپذيرند و يا رد كنند      
وجود مي آورد و تمدن هايي را ايجاد مي كند وپيوندهاي مردم را برپايه هاي تعاون نيكوكارانه برپا مـي دارد و                      
افراد وجماعات راــ با آنچه كه آنان را به نيكي سوق مي دهدــ به همديگرمرتبط مي سازد، زيرا ارتباط طبيعي                   

 . فقط آن است كه بين دو طرف آن رضايت و قبول وجود داشته باشدو پيوند اصيل ،

* * * 

 

و چون مفهوم آزادي در نزد علي ، همين مفهوم دقيق و عميق بود،مي بايسـت معنـاي آن ، چنـان باشـد كـه                          
براساس آن به اوضاع خصوصي وعمومي ، به هر چيزي كه به وجدان ها، انگيزه ها و زندگي داخلي مردم پيوند 

د، و به هرآنچه با روابط و پيوندهاي همگان بستگي مي يابد،توجه شود و ناگزير بايد برپايه آن حقوق انسان                    دار
 .پي ريزي و استوار گردد

و چون شخصيت علي بن ابيطالب از نظر وحدت و هماهنگي چنان بود كه همة آثار و فيوضات و پديـده هـاي                       
ان بود كه در اصل نخستين و هدف نهايي متحد بـود، پـس              وي ، با همديگرهمكاري و تعاون داشتند و آن چن         

ولي اگر پيوند محكمـي را      . شما بدون شك درمي يابيد كه مفهوم آزادي ازنظر وي به كدام سوي متوجه است                
بين مفهوم اين آزادي وحقيقت شخصيت امام ــ و يا هركاري از كارهاي وي ــ نيابيد، بايد نظر خود را دربـاره               

 !ستيد، تجديدكنيد و آنگاه با اين پيوند محكم ، روبرو خواهيد شدآنچه درصددش ه

پس علي بن ابيطالب از نظر وحدت و هماهنگي شخصيت ،به نحوي است كه تنـاقض نمـي پـذيرد، و از نظـر                
و ما به زودي در فصلي كه مي آيدو علل و عوامل            . سالمت طبع و اصالت فكر آنچنان است كه دوگانگي ندارد         

 را هم ذكر كرده ايم ، اين موضوع اساسي و جنبه مهم زندگي فرزند ابوطالب را روشن خواهيم             نوشتن آن فصل  
 )1. (كرد

 

 م . در جلد دوم كتاب آمده است » التماسك في شخصية علي «فصل ). 1(

 :آنچه علي را وا مي دارد كه گفتار و كردار خود را با مفهوم آزادي پيوند دهد اين است كه 



درــ جبر و اختيارــ در همة اديان و مذاهب شرقي ،مكان و موقعيتي دارد و ايـن نظريـه ريشـه                     نظرية قضا و ق   
هاي دوري در فلسفه هاي پيشينيان و مفاهيم الهي و سنت هاي اخالقي وابسته به آن دارد كه دروضع افـراد،                     

هـاي زيـادي در     وهمچنين معلـوم اسـت كـه فرقـه          . نقش مؤثري ، ولو محدود، همواره به عهده داشته است           
مسيحيت و اسالم واديان ديگر، به وجود آمده اند كه هدف نهايي آنها تعليل حوادث خصوصي و عمومي و دور                    

والبته جاي تعجب هم نخواهد بود كه با اين سبك و اسلوب در تعليل              . و نزديك در پرتو اين نظريه بوده است         
ه مسئوليت را در هر كاري ، از مسبب اصلي آن           حوادث ، روش هاي خاصي در اخالق و مسلك به وجود آيد ك            

 !بردارد و آن را به قضا وقدر نسبت دهد

و چون از مباني و اصول اين فرقه ها و مذاهب قدري و جبري ، اين بوده كه زمام حـوادث را فقـط بـه دسـت                            
بـرود، زيـراآزادي ،     بسپارند، در نزد آنها بسيارطبيعي خواهد بود كه هرگونه معني و مفهوم آزادي از بين                » قدر«

 .قدرتي قائل است و درنتيجه فرد مختار راهم چون كه آزاد است ، مسئول مي شمارد» اختيار«براي 

آيا امام گفتـه  . علي بن ابيطالب هم با همين قضيه روبرو شده ، ولي بايد ديد كه آن را چگونه تلقي كرده است         
به شمارمي آمدندــ انسان    ! دو دست نيرومند خداوند   است قضا و قدرــ كه در نظرمذاهب و فلسفه هاي پيشين            

را به هر راهي كه مي خواهند مي كشانند؟ و انسان در پهنه زندگي و در برابر مسائلي كـه در برابـر ديـدگانش                         
 قرار دارد، ازخود اراده و اختياري ندارد و بر ادامه مسيري كه قرار گرفته است ،مجبور و محكوم است ؟

چرا كـه   .  بگويد، با خود مخالفت ورزيده و گفتار وي درباره آزادي نيز ارزشي نخواهد داشت                اگر علي اين چنين   
در اين صورت ، گفتاروي ، چيزي بيشتر از يك سخن زودگذر نخواهد بود كه از اصـل ريشـه داري سرچشـمه                       

فتـار  نگرفته و هدف مشخصي نداشته ونشان دهنده صداقت گوينده اش نيست مگر بـه آن مقـدار كـه يـك گ                     
 !زودگذرمي تواند واقعيت صاحبش را نشان دهد

ولي اگر سخن علي درباره آزادي ، اين مقام و موقعيتي را داشته باشد كه ما ديديم ، او بدون ترديـد و بـا تمـام         
او با ديد كسي به جبر وقدر نگاه مي كند كـه قـدرت و               . نيرو، گردش انسان رابه وسيله جبر وقدر انكار مي كند         

بايد ! را فوق امكانات و نيروي انساني نمي داند كه مي بيند و مي داند و مختار است و پيش مي رود                    نيروي آن   
 ديدكه علي در اين باره چه مي گويد؟

خداونـد بـه خـاطر راهـي كـه در پـيش گرفتـه ايـد و          «: او به پيرمردي از مردم شام كه در صفين بود، فرمـود           
شما به هـيچ  . پري مي كنيد، پاداشي بزرگ برايتان قرار داده است تالشهايتان در اين راه و عمري كه در آن س      

 ».وجه مجبور نيستيد و در گزيدن اين راه صاحب اختياريد

اين چگونه مي شود؟ در صورتي كه قضا و قدرما را براين مسير داشته و رفت و برگشت مـا  «: مرد شامي گفت   
 »!بسته به قضا و قدر است 



اگر چنـين   ! شايد تو قضاء الزم وقدر محتومي را در گمان داري           !  تو اي برادر شامي      واي بر «: علي به او فرمود   
. باشد كه ثواب و عقاب باطل مي گردد و هيچ سرزنشي براي گناهكار و هيچ تحسيني براي نيكوكارنخواهد بود   

 .»واهند داشت و هيچ كدام از بدكار و نيكوكار، براي پاداش نيك يا كيفربد، بر يكديگر ترجيح و برتري نخ

و بـدون   . »اگر راستگو باشي ما تو را كفايت مي كنيم و اگردروغگو باشي ، تو را كيفر مي دهيم                   «: و باز فرمود  
 .شك كسي كه راستگو راپاداش و دروغگو را كيفر دهد، جبري و قدري نتواند بود

* * * 

نـاگزير معنـي آن بايـد چنـان         . ست  گفتيم كه چون مفهوم آزادي از نظر علي داراي اين مفهوم دقيق وعميق ا             
باشد كه حقوق انسان برآن استوار گردد و اين چيزي است كه ما با كمال وضوح آن را در دستور وبرنامـه علـي         

و او حـق مـردم را در انتخـاب وبركنـارنمودن ، در گفتـار و كـردار، و در زنـدگي                       . نسبت به مردم مـي بينـيم        
پس ميان همه آنان ، برابري در حقوق و واجبات رابرقرار مي سـازد و               سعادتمندانه ، به رسميت مي شناسد و س       

 .براي اين آزادي حدودي قرار نمي دهد، مگر آنكه مصلحت توده مردم ، اين چنين حدودي را تقاضا كند

ما اگر سيره و روش امام را نسبت به مردم دنبال كنيم ــ چنانكه درفصل هاي گذشته روشن ساخته ايـم و در                       
 آينده هم بيان خواهيم داشت ــ مي بينيم كه در هيچ موردي ، با اين مفهوم آزادي تعارض ندارد و                     فصل هاي 

بلكه اين مفهوم را از نظر بيان و تطبيق خارجي ، دربرپاداشتن حقوق عمومي همواره به كار برده و آن را درباره                      
صل ديـديم كـه علـي مجبورنمـودن     در مطلع اين ف. دوستان ودشمنانش ، به طور يكسان ، رعايت كرده است  

چنانكه به كارگرفتن و واداشتن احدي را بـراي         . كسي را براي انجام دادن آنچه از آن اكراه دارد، جايز نمي داند            
و نيز در فصل سابق ديديم كه او چگونه عده اي را كه بيعت نمي كردنـد، بـه حـال                     . كاري ، صحيح نمي داند    

ت نساخت ، در حالي كه اطمينان داشت كه آنها اشتباه مـي كننـد،ولي چـرا               خود گذاشت و آنها را مجبور به بيع       
 ...آنها را مجبور سازد؟

و البته اين آزادي و اختيار تا هنگامي رعايت مي شود كه اشتباه آنان ، موجب آزار توده مردم نباشد و بر حقـوق          
اي خود انتخاب كرده انـد و از نيـك و           همگان لطمه اي واردنسازد؛ و تا آن وقت كه آنان خودشان اين راه را بر              

 !بدي كه به آنها مي رسد، خودراضي باشند

را » مغيرة بن شعبه    «و  » شما كه با حالل و حرام آشنا هستيد، از علم خود بهره مند شويد             «: و نيز چنين گفت     
ار شـده اسـت     من به تو اجازه مي دهم در كار خود آن چنان باشي كه بر توآشك              «: مخاطب قرار داده ومي گويد    

«! 



از كار مردم   : به نزد وي آمد و گفت       » حبيب بن مسلم فهري     «روزي  : داستان زير نيز از همين نمونه ها است         
تو را چه به اين مسئله ؟ساكت باش ، تـو           : علي گفت   ! كناره گيري كن تا كار آنها بامشورت بين خودشان باشد         

به خدا سوگند، مرا آنچنان خواهي ديد كه تـو          : ت و گفت    حبيب برخاس . شايستگي دخالت در اين امر را نداري        
 !راخوشايند نباشد

اين تهديدي از جانـب يكـي از دشـمنان          . تهديد آشكاري كه در اين گفتار است ، بر خوانندگان پوشيده نيست             
مـام چـه    ولي بايد ديد كه عكس العمل ا      . علي است در حالي كه زمانه و مردم نيز در مقابل او قرار گرفته بودند              

بود؟ آيا با وجودي كه قدرت داشت و اين تهديد صريح را مي ديد، به مجازاتش فرمان داد؟ به زندانش انداخت                     
راسـتي  ... ؟ آزادي را از او گرفت تا نتواند به دشمني با وي برخيزد وافراد قبيله خود را برضد او تحريـك كنـد؟                      

 واكنش علي درقبال اين تهديد چه بود؟

 اين كارها را نكرد، بلكه به تهديدكننده نگريست وبا لحن كسي كه به عـدالت خـود اطمينـان                    امام هيچ يك از   
تو اگر رزمندگان و مردان خـود رابيـاوري   «: دارد و حق ديگران را در گفتارو كردار به رسميت مي شناسد گفت       

كه مي داني و مي تواني بكن      برو هر كاري را     ! خداوند تو را زنده ندارد اگر مرا زنده بگذاري          ! هم كسي نيستي    
!« 

ما شواهد ديگري بر اين اضافه مي كنيم تا روشن شود كه علي تاچه اندازه براي ياران و دشمنانش ، بـه طـور                        
گروهي ازحجـاز و عـراق كـوچ    : از جمله اين شواهد اين است . يكسان ، آزادي وسيع وپرگذشتي را قائل است   

 معاويه بپيوندند، و علي نه جلو آنان را مي گرفت و نه متعـرض آنـان                 مي كردند و به سوي شام مي رفتند تا به         
زيرا آنها از نظر علي آزاد بودند كه به اندازه فهـم خـود              . درصدد نگهداري يا فريفتن آنها هم برنمي آمد       .مي شد 

يكي ورحمـت  من آنان را به راه ن     ! خداوندا«: علي مي گويد  . كار كنند و راه خود را آن طور كه مي خواهند بروند           
راهنمايي كردم و با يادآوري و تذكار، به شدت توفيق وسعادت آنان را خواستم ، تا هر توبه كننده اي به پاداش                      

! برسد و هركسي كه گوش شنوا دارد، پند گيرد، ولي به سخن من گوش نداده و آن رااطاعت نكردنـد، خداونـدا          
 »...نها خواهم گفت من سخن حق را براي آنان تكرار خواهم كرد و باز به آ

علي آنان را به راه خير و نيكي ، راهبري كرد و درعين حال آنها راآزاد گذاشت بدون آنكه كـوچكترين اجبـار و                        
و برآنهاست كه اين حق را در آزادي به كار ببرند و هركس كه از آنهابخواهد، رستگار شود . اكراهي در كار باشد

و معاويه هم در انتظار اوست كه به بخشش مشغول اسـت          ! ر جلو اوباز  و آن كس كه نخواهد، راه وسيع شام ، د         
 !و زيادهم مي بخشد

فرماندار مدينه به اوگزارش داد كـه گروهـي از مـردم مدينـه بـه      » سهل بن حنيف انصاري    «در آن هنگام كه     
توبه سوي معاويـه    به من خبر رسيد كه گروهي از مردمان         ! اما بعد «: معاويه پيوسته اند، علي به اوچنين نوشت        

تو از اينكه شماره آنان از تعداد مردم سرزمين تو كاسته مي شود، و از ياري آنان بي بهره مـي شـوي                       ! رفته اند 



و البتـه   ! متأسف واندوهگين مباش ، زيرا كه آنان اهل دنيا هستند، روي به آن آورده اند وبه سوي آن شـتابانند                   
درك كردند و دانستند كه مردم همه در پيش ما از نظر حق ، يكسـان    آنان عدل را شناختند و ديدند و شنيدند و        

به خداونـد سـوگند، آنـان از    . بگذار كه دور شوند ونابود گردند. وبرابرند و آنگاه به سوي ثروت و امتياز گريختند        
 !»ظلم و ستم فرار نكرده و به عدل و حق نپيوسته اند

او بـا  . سيع ، از طرف علي ، كيفيت رفتار او بـا خـوارج اسـت    گواه ديگر بر شناخت حق مردم در زمينة آزادي و        
كسي كه از آنها، در نزد وي مي ماند خوش رفتاري مي كرد و اگر كسـي را مـي شـناخت كـه قصـد رفـتن و                             

او سهم . جداشدن را دارد، به زور نگاهش نمي داشت و اجازه هم نمي داد كه يكي از يارانش متعرض وي گردد
 اندازه سايرمردم ، از فيئي و غنيمت مي پرداخت و به آنها فرصت و امكان مي دادكه به هرجا                    و بهره آنان را به    

زيرا آزادي ، در رفتار و روابط اصل اساسي است ، و مردم در گفتار و كردار، در دوسـتي و       . كه مي خواهند بروند   
و تبـاهي راه بيندازنـد، كـه در ايـن           دشمني ، آزاد ومختارند، مگر آنكه بر ديگران تجاوز كنند و در جامعه فساد               

صورت آزاد نخواهند بود و علي هم درآن وقت بدون كوچكترين نرمشي ، كيفر الزم را در حق آنان اجراخواهـد         
 .كرد

به او خبر داد كه هرگز با او به نماز حاضر نخواهد شد و هرگـز  » حريت بن راشد«يك بار يكي از خوارج به نام     
علي در مقابل ،عكس العملـي نشـان   !  وهيچ گونه نفوذ و سلطة وي را نخواهد پذيرفت        فرمان او را نخواهد برد    

نداد و او را، در آنچه كه بود، به حال خود واگذارنمود و در آنچه كه مي خواست آزاد گذاشت و پـس از گذشـت                          
ان را مجبور ساخت مدتي ،حريت بن راشد با ياران فراواني كه داشت از او جدا گشته و خارج شد، ولي علي نه آن
ولي درآن هنگـام    . كه با وي بمانند و نه مانع رفتن آنان شد، در صورتي كه مي توانست آنان را از رفتن بازدارد                   

كه آنان از اين آزادي سوءاستفاده نموده و به مردم بي گناه تجاوز و تعدي كردند و به قتل و غارت پرداختنـد و                        
 و در واقع راه را بر خود بستند، علي كسي رامـأمور آنـان سـاخت كـه داد     فساد و فتنه درجامعه به وجود آوردند،    

 !مردم را از آنها بستاند و زمين را از شرشان برهاند

* * * 

شناسايي آزادي بيشتر از اين براي مردم ، از جانب علي بن ابيطالب بدون شك براي شما هيجان انگيز خواهـد              
و در ميـان مـردم و ايمـان او بـه اينكـه آزادي يـك اصـل انسـاني                     اين پيوندناگسستني بين روش ا    ! آري  . بود

 :تغييرناپذير است ، براي شما جالب و حيرت انگيزخواهد بود

در : علي اين حق آزادي را براي ياران خود، در سخت ترين وخطرناك ترين شرايط زندگي خود، قائل مي شـود                   
همه جا را از دشمنان وي پر ساخته و خواستار خون موقع جهاد باقاسطين تبهكار و كساني كه از حق برگشته و 

و چون جهاد با اين گروه ومبارزه برضد آنان ، مسئله اي بود كه هر ميزان و مقياسي به آن حكم مي ! وي بودند
كرد و وجداني كه حق و عدالت را نگهباني مي كرد به آن دستورمي داد، براي علـي بـن ابيطالـب در جنـگ ،                          



الزم وضروري بود، ولي علي هيچ يك از دوستان و ياران و نزديكان خود رابر جهاد و پيكـار                   ياران و همراهاني    
مجبور نساخت ، و با اينكه او حق واليت و حكومت داشت و قدرت و نفوذ هم در دست وي بود و مي توانست                        

 .ادار نكرددر جنگ باقاسطين تبهكار مردم را در كنار خود نگهدارد، ولي او هيچ كس را به اين كار و

علي در اين موضوع هرگز به زور مادي يا معنوي پناه نبرد، زيرا كه زور، به هر رنگي كه باشد، با اصول نظريـه                        
علي درباره آزادي و شروط آن ، منافات دارد، از اينجا بود كه علي با منطق عقل و با دليل و برهاني كه داشت ، 

ل و وجدان و با نيرو و دليلي كـه در نـزد وي بـود، بـا قلـب و                     متوجه فكر و انديشه مردم مي شد و با منطق د          
وجدان آنها تماس مي گرفت ، پس هركس كه مي خواست به او مي پيوست و هركس كه نمي خواست ، نمي                      

و علي از آنهايي كه همراهي مي كردند،تشكر و تقدير مي نمود و با وعـظ و انـدرز و ترغيـب بهتـر و              . پيوست  
و از آنها هركس كه مي خواست آن طوربماند كـه بـود، او آزاد بـود، و                  . ه ديگر مي رفت     بيشتري به سراغ گرو   

و او حاضر نيست كه احدي از مردم ، بدون بصيرت وايمان            . علي اكراه و اجبار را نمي پذيرد و صحيح نمي داند          
گ صفين و جنگ خوارج     ، به او بپيوندد و از اينجا بود كه او هيچ فردي را وادار نساخت كه در جنگ جمل ، جن                    

 !درصورتي كه اگر مي خواست ، كوه و دشت را از سرباز و سپاهي پرمي ساخت . به او بپيوندد

علي بن ابيطالب آزادي و اصول آن را به خوبي شناخت و درك كردو ادراك خود را به طور روشـن و صـريحي                        
 و روابط و پيوندانساني مردم را       بيان داشت و براساس همين اصول ، بناي مستحكم اخالق خصوصي و عمومي            

با يكديگر بنيان نهاد و برپا ساخت و در اصالحات اجتماعي ، قانونگذاري ، پيشوايي ، راهبري ، حكومت و وعظ 
به لوازم و موجبات آن عمل كرد و بر احترام خود، نسبت به حق مردم درآزادي وسيع ، هـر روز گـواه و دليلـي                          

: ها درچهارچوبي بود كه خود مفهوم آزادي ، آن را ترسيم مي كنـد، و آن اينكـه                  تازه به دست داد، ولي همه اين      
 !آزادي فردي ، هرگز نبايد بر آزادي توده و جامعه ضربه اي واردسازد

 آزادي 

 بين فرد و جامعه 

 ايمان ما به انسان و محبت ما به انسانيت ،دو عاملي هستند كه در

  را به حركت و جنبش درسرشت نيكخواه ما،عميق ترين انگيزه ها

 مي آورند كه از فرد كم هوش تسخيرشده ،انساني فهميده و آگاه

 !به وجود آوريم 

 روسو 



و هرچه در جهان هستي وجوددارد، همه با تمام تـاروپود           !... وهمچنين است موج دريا،گل بيابان وپرنده آسمان        
 !ه از كار بازمي مانند و نابود مي شوندوجود خودآزادندواين آزادي رابه شكل يك قانون مي پذيرندوگرن

علي در زمان خود و در ميان معاصرانش به توسعة مفاهيم آزادي دست زد و در همان وقت به توسعة احسـاس                      
 !مسئوليت نيز پرداخت 

بدين ترتيب ، آزادي به شكل يك اصل اساسي ، در برنامه امام و فرمان و قانون وي در ميان مردم ، تضـمين                        
 .شده است 

ضامن آن ، قوانين    . ضامن آن نيروي وجدان انسان است كه با زور و اجبار كار نمي كندو به آن تن درنمي دهد                  
طبيعتي است كه بر حركت وسير آزاد آن ، نمي توان تجاوز كرد و همچنين ضامن آن ، كار درسـت اجتمـاعي                       

 .است كه با اصول وجدان انساني و قوانين طبيعت آزادمنطبق است 

آزاد درك مي كند، آزاد فكر مي نمايد، آزادانه سخن مي گويد : اين انسان در اساس و اصول خود آزاد است بنابر
و آزاد كار مي كند ومجبورساختن آن در غير اين حدود، روا و صحيح نيست ، مگر آنكه نابودساختنش نيز جايز                     

 !باشد

ه اي را مقابل نور آن حايل كند و در اين صورت            هيچكس نمي تواند خورشيد را از تابيدن بازدارد مگر آنكه پرد          
هيچكس را ياراي بازنگه داشتن باد نيست ،مگر آنكه سـر راه            . ، خورشيد مي تابد ولي ازهدفش دور شده است          

 .آن مانعي ايجاد كند و بدين وسيله آن را با نابودي مواجه سازد

آنها همه با تمام تـار      ... جهان هستي وجود دارد   و همچنين است موج دريا، گل بيابان ، پرنده آسمان و هرچه در            
وپود وجود خودآزادند و اين آزادي را به مثابه يك اصل و قانون مي پذيرند وگرنه از كاربازمي مانند و نابود مـي         

 .شوند

 اين آزادي را علي بن ابيطالب با تمام ژرفاي وجودش دريافت وآنچه را كه درك كرده بود برزبان آورد و با الهام
از آن ادراك ، عمل كرد وآنچه را كه گفت و كاري را كه انجام داد، درواقع بـا قـوانين طبيعـت ،هـدف نهـايي                           

 .انسان و مصلحت جامعه هماهنگ بود

ما از گفتار و كردار او چيزهاي بسيار شناخته ايم و ديده ايم كه چگونه در توجيه حركت و كار افراد، بـه خـاطر                         
ي ، كوشش نموده است و همچنين ديده ايم كه كوچكترين مسئله اساسي مربوط              درنظرداشتن شرايط اين آزاد   

به آزادي انسان اجتماعي از نظر او دور نشده و ازاينجاست كه او آخـرين حـد آزادي افـراد را در چهـارچوبي از                         
 .آزادي جامعه و مصلحت توده و غايت وجودي آن ، مراعات مي كند



كران گذشته يونان و متفكران اروپا در قرون وسطي ، آزادي افـراد را بـدون                در آنجا ما مي بينيم گروهي از متف       
توجه به مصلحت جامعه و آزادي همگان درنظر مي گيرند و همين طرز تفكر هم باعث مي شـودفردي برضـد                     

ي و در آنجا كه مي بينيم گروه ديگر... توده برخيزد و حقوق قانوني آنان را پايمال كرده و به خوداختصاص دهد      
از متفكران ، فقط مصلحت جامعه را بدون توجه به آزادي فرد و حقوق وي ، درنظرمي گيرند و درنتيجـه فشـار     
بر شخصيت فردي آحاد جامعه وبه كارواداشتن آنان را تجويز مي كنند، مي بينيم كه علي بن ابيطالب به آزادي                  

رد را محروم مي سازد و نه به جامعه صـدمه    نه ف . فرد و مصلحت جامعه ، هردو، با نظر جامع و كاملي مي نگرد            
مي زند، بلكه بين اين دوچنان پيوندي به وجود مي آورد كه فرد مي تواند از آزادي خود بهره مندشود و جامعـه                       

و اصوالً بايد گفت كه فرد را براي جامعه و جامعه را براي فـرد، در چهـارچوب           . مي تواند از اجتماع استفاده كند     
آزادي قرار مي دهد و ما در اين موضوع ، در گفتار مربوط به مسائل زمين و ثـروت و راه هـاي                       وسيع وگرانقدر   

 .توليد و بهره برداري ، بحث خواهيم كرد

براي آنكه علي آزادي فرد را در محدودة آزادي جامعه و مصلحت توده قرار دهد، بينش عميقش او را به كشف                     
مردمي كه با جامعه ارتباط و پيونددارند، بايد احساس و          :  اينكه   يك حقيقت اساسي اجتماعي راهبري كرد و آن       

درك آنان نسبت به آزادي ، آن چنان راهبري شود كه حدي براي اصول اين آزادي برپا نكند، بلكه آنها را ازبه                      
 بنـد   بدين ترتيب آزادي افراد از نظر وي آزادي بي        .كاربردن آن ، به طوري كه بر ديگران ضرري برساند بازدارد          

و براي آنكه علي اين احسـاس       . و بار احمقانه نيست ،بلكه اين آزادي هميشه با احساس مسئوليت همراه است              
مسئوليت را چنان قرار دهد كه با احساس آزادي متضاد نباشد، مانند بعضي از فالسـفه و متفكـران پيشـين بـه      

لكه او وسيله اي را انتخاب كرد كه به نظـر           تنگ گرفتن معني آزادي و فشار بر مردم در مفهوم آن نپرداخت ، ب             
ما بزرگ ترين و مهم ترين وپرارزش ترين وسيله ها در اين زمينه بود و بهترين گواه بر عمق نظرهاي انسـاني                      

 .و مفاهيم اجتماعي در شخصيت علي بن ابيطالب است 

از .  احساس مسئوليت پرداخت     علي معني آزادي را در ادراك مردم توسعه داد و به موازات آن به توسعه مفهوم               
عالئم و آثار وي درانتخاب اين وسيلة جالب و عالي ، موضوعي است كه درباره رفتار او بامردم يك دهكده مي                     

مردم دهكده اي خواستند مجراي نهري راكه خراب شده و از كار افتاده بود، الروبي و پاك كنند، به نزد               : بينيم  
ولي علي به او دستور داد كـه        . ه و از او خواستند كه آنان را به اين كار واداركند           نماينده امام در دهكده شان آمد     

آنان را مجبور به كار نكند، بلكه ازآنان بخواهد كه در كار پاك كردن نهر اقـدام كننـد و در قبـال آن ، مـزدي                           
 متعلق به آنهايي باشد بخواهند و سپس مزد و نهر، هردو، از آن كساني بشود كه به كمال آزادي كار كرده اند و               

و البته آنان آزاد ومختـار بودنـد        . كه احساس نموده اند دركاري كه انجام داده اند، مسئوليتي به عهده داشته اند             
 .كه به انجام كاري نيك بپردازند يا آن را انجام ندهند

بزرگ مرد فرانسوي   » وژان ژاك روس  «و گويا كه علي اين عاطفه انساني را از ده قرن پيش زنده نگه داشته تا                 
ايمان ما به انسان و عشق ما به انسانيت ، دو عاملي هستند كه در سرشت                «: آن را در دو قرن پيش ، بيان دارد        



نيكخواه ما، عميق ترين انگيزه ها را به حركت و جنبش درمي آورند كه از فردي كم هـوش و دربنـد، انسـاني                        
 !»فهميده و آگاه بسازيم 

علي به طور حتم تثبيت شده كه آزادي افراد، بايدپاك و در گرو احساس مسئوليت باشد، ولي        در فرمان و قانون     
و از  . به شرط آنكه اين قيد، برآن صدمه و زياني نرساند و بلكه به سود آزادي و كـار فـردي و اجتمـاعي باشـد                        

، بلكه مسئوليت را به     اينجا بود كه علي مسئوليت ظاهري را محرك و عامل كارسودمند و عمل صالح قرار نداد               
بنـابراين ، اگـر     . عهده خودآزادي و آزادگان گذاشت و مقدار اين مسئوليت را منـوط بـه مقـدارآزادي شـناخت                   

مسئوليت در افكار منجمد و دل هاي اسيرشده و عواطف رنج ديده و شخصـيت هـاي سـركوب شـده ، شـكل       
درچهارچوب آن آزادي شـكل مـي يابـد و          فقط  » مسئوليت  «صحيحي برخود نمي گيرد، به خاطر آن است كه          

 !متبلور مي گردد كه افكار وعواطف فردي را آزاد مي گذارد و آن را با غذاي نيرومندي ياري مي كند

با همين بينش ، علي قيود تنگ و زنجيرهاي سنگيني را كه قدرت ها و حكومت ها بر گرده مردم نهاده بودنـد                       
ه بيشتر از محصول دسترنج آنهابهره مند شوند، و مردم چـون آزادي             برداشت زيراحكومتها مي خواستند تا هرچ     

در نظر آنها، از افكار و احساسات آزادــ كه تنهاعامـل           » مسئوليت  «نداشتند، قادر به انجام كار صحيح نبودند و         
ابان زر كار خوب و درست است ــ سرچشمه نمي گرفت ، بلكه رفتار وكردار آنها تنها بسته به اراده و تصميم ارب

و از همين جا بود كه تصميم و اراده مردم درهم مي شكسـت و حـس                 ... و زور و اشاره چشم وابروي حكام بود       
 !انسانيت در وجودشان تضعيف مي شد ونيروهايشان در راه درست و صحيح به كار نمي رفت 

مسـئله رهبـري بـه سـوي        پس از آنكه امام ، مردم را در جامعه پاك و سليم خـود آزاد و مختـاراعالم نمـود و                      
مسئوليت را به عهده خود آزادي گذاشت ــ كه عالوه بر ايجاد حس مسئوليت ، هميشه خود را مديون اجتمـاع                     
مي دانستندــ خود به حكومت و ابراز نظريات جديد، برپايه اين حقيقت پرداخت و در پرتو آن پـاداش يـا كيفـر        

 .ذشته ديديم و در آينده نيز به تفصيل خواهيم ديدچنانكه در فصول گ. مي داد و امر يا نهي مي كرد

* * * 

ما كه اكنون به اين سخن كوتاه درباره آزادي و مفاهيم آن از نظرعلي اكتفا مي كنيم ، خواننـده را بـه مطالعـه                         
در آنها با تفصيل زياد از اين آزادي سخن خواهيم گفت و اين در بخش هاي                . فصلهاي بعدي دعوت مي كنيم      

و در آنجا خواننده خواهد ديـد       . خواهد آمد » مبادي و اصول انساني بين علي و انقالب كبير فرانسه            «مربوط به 
كه علي تا چه اندازه در آثار خود افكار عميق انقالبي به يادگار گذاشته كـه همـواره جاودانـه مانـده و هميشـه                         

كه علـي چگونـه روح آزادي رادريافتـه         و همچنين خواهد ديد     ... انسان و جامعه را به تحول و تكامل مي خواند         
بود و در كنار آن ، ايجاد دلهره و وحشت ، تهديد و ارعاب انسان مفهومي نخواهد داشـت و بشـريت را جـز در                          

 !سيماي زيبا و نيك و اصيل آن ، به رسميت نخواهد شناخت 



 

 از كجا آورده اي ؟

 .ت  اين مال ــ بيت المال ــ نه از آن من و نه ازآن تو اس   

 . هرگز نمي توانيم به كسي بيش از حقش چيزي بدهيم    

  آيا به من مي گوييد كه پيروزي را با ستم به افراد ملت    

 تا ستارگان در آسمان به دنبال! بجويم ؟ به خدا سوگند

 !يكديگر روانند، اين كار رانخواهم كرد

 امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  
 

 !  كه در مسئله خالفت با تو شريك باشيم ما با اين شرط بيعت مي كنيم: طلحه و زبير گفتند

 ...نه ، هرگز: علي گفت 

 و علي هر مالي را كه احتكارگران به نارواگردآورده بودند، بادقت ازآنان گرفت ، بدان سان كه پوست عصـا                        
 !را از آن جدا مي كنند

ياسـت علـي بـود و ايـن         گفتيم كه آزادي با همه مفاهيم كلي و وسيع خود، اساس و منبع اصالت حكومت و س                
آزادي به نظر علي با روابط و پيوندهاي افراد اجتماع با يكديگر، همبستگي دارد، به همان اندازه كه با بـاطن و                      

 .وجدان انسان سروكار دارد

و البته انساني كه در راه تعاون و همكاري و برادري پيش مي رود،اگر از لحـاظ ذاتـي و اجتمـاعي آزاد نباشـد،                         
يشرفت بر اومقدور نخواهد بود و بنابراين كسي كه وجـدان و بـاطن او ازآلـودگي هـايي كـه ارزش                  هرگز اين پ  

انسان را كم مي كند پاك نباشد، آزاد نيست ، وهمچنين كسي كه اجتماع حقوق او را عمالً پايمال مـي نمايـد                       
 .بشناسد، آزاد نخواهد بودولي به صورت ظاهر و از لحاظ تئوري ، تمامي و يا قسمتي از حقوق او را به رسميت 

در راه پي ريزي اين بنيادــ بنياد آزادي كامل فرد و جامعه ــ علـي در بـين دوسـتان و دشـمنان خـود، روش                          
و هـيچ وعـده ووعيـدي آن را         ! روشي نيرومند و خلل ناپذير، كه هـيچ تهديـد و تحديـد            : واحدي پيش گرفت    

 مي دانست كه اين امرــ مساوات مطلـق بـين همـه ـــ               متزلزل نساخت و عقب ننشانيد و البته علي به خوبي         



و باز به خوبي مـي  ) 2(» كار ما بسيار سخت و دشواراست    «: براي عده اي قابل تحمل نخواهد بود و لذا فرمود         
حـق  «: دانست كه اين مسئله براي واليان وفرمانداران سـخت تـر و نـاگوارتر خواهـد بـود و لـذا مـي فرمايـد                        

 .»!و اصوالً هر حقي سنگين است ... نگين است برفرمانداران سخت و س

 

ان ّ  « :  نهج البالغه ، علي عليه السالم در ذيل تعريف ايمان مي فرمايـد             231در خطبه   ). 2(
كار ما، كار بسـيار     » امرنا صعب مستعصب ، اليحمله االّ عبد مؤمن امتحن اهللا قلبه لالايمان             

ند دل او را براي ايمـان آزمـوده اسـت ،            سخت ودشواري است و جز فرد باايماني كه خداو        
 م . نمي تواندتحمل كند و بپذيرد

ولي در نزد علي بن ابيطالب اهميتي ندارد كه حق بر فرمانداران واعيان و اشراف گران و سـنگين آيـد و قابـل                        
، چيـز   عقل و ايمان او، هردو به او مي گويند كه حق گويد و حق بخواهد و غير از ايمان وعقـل                      . تحمل نباشد 

عقل و ايمان به علي مي گويند كه تشنگان راه عدالت اجتماعي را تنها و بـه                 . ديگري در نزد علي ارزشي ندارد     
حال خودوانگذارد و كار آنان ، بر قانونگذار و حاكم سبك و بي ارزش جلوه نكندو آنان به خاطر نيازمندي ، بـه                       

از گرسـنگي چنـان تحـت فشـار قـرار نگيرنـد كـه               و  ! ذلت و خواري كشانده نشوند و با خاك يكسان نگردنـد          
گلويشان خشك گردد و بر خود بپيچند و از گرمي تابستان بسوزند و يـااز تازيانـه هـاي بـاد، در سـوز سـرماي              

عقل و ايمان به او امر مي كنند كه خيرات زمين را در معرض استفاده آن گروه مفتخوار                  . زمستان برخود بلرزند  
آنكه گرسنه شوند، مي خورند وبدون تشنگي مي آشـامند و بـدون كوشـش و رنـج و     و عياش نگذارد كه بدون     

آن گروهي كه فيل صفت دنيا را به كام مي گيرند؛ فيل از سـبزي               . زحمتي ، از اموال عمومي استفاده مي كنند       
نكـه  هايي مي خورد كه خود نكاشته و ازآبي مي نوشد كه چشمة آن را خود روان نساخته است و آنگاه بـدون آ                      

 !رنجي برده باشد، همواره در سايه ها به استراحت مي پردازد

پيش بيني علي بن ابيطالب در اينكه صاحبان قـدرت و نفـوذ، اعيـان و اشـراف ، راه و روش او را در موضـوع                           
واليت و فرمانداري ، تحمل نخواهند كرد و چنانكه قبل از بيعت اعالن كرده بود هرگز طاقت تحمل صالبت و 

ديد او از اين روش را نخواهند داشت ،درست درآمد، زيرا آنها پس از بيعت ، مـي خواسـتند علـي فقـط                        دفاع ش 
درجهت منافع آنها باشد، نه براي همه مردم ، ولي علي هرگز اين رانپذيرفت و حاضر نشد كه بـراي غيـر حـق          

 .باشد

ت مي كنيم ولي به شرط آنكه در اين         ما باتو بيع  «: پيش وي آمده و گفتند    ! طلحه و زبير براي سازش و معامله        
و آن دو ازپيش او رفتند      .. هرگز! نه  : وعلي بدون كوچكترين ترديدي بالفاصله گفت       » !امر با تو شريك باشيم      

علي بااينكه مقام و نفوذ طلحه و زبير را بهتر از همه مي دانست . و چنانكه خواهد آمد، برضد او لشكري آراستند
آيـا  «: يرا پاي عدالت در ميان بود و علي بن ابيطالب به آنهاو به همه مردم مي گفـت                   ، حاضربه سازش نشد، ز    



به من مي گوييد كه پيروزي را از راه ستم به افراد ملت به دست آورم ؟ به خدا سـوگند تـا وقتـي كـه شـب و                              
گاه باشيد كه صرف آري آ ... ، اين كار رانخواهم كرد    !روزي هست و مادامي كه ستارگان به دنبال يكديگر روانند         

 )3(» مال در غيرجاي خود و درغير حق ، اسراف و تبذير است 

 

وقتي به امام علي عليه السالم اعتراض كردند كه چرا بيت المال را به طور مساوي بين                 ). 3(
، برتري و ترجيح نمـي دهـد، در         !مردم تقسيم مي كند و هيچ كس را روي سابقه و بزرگي             

اگر اين مال ، مـال خـود مـن هـم بـود آن را                «:  فرمود و بعد افزود    جواب آنها جمله فوق را    
بالسويه بين مردم تقسيم مي كردم و چگونه اين كـار را نكـنم در حـالي كـه مـال ، مـال                        

اتأمروني أن  «:  نهج البالغه اين طور آمده است        124متن عبارت امام در خطبه      . »خداست  
ال اطور به ما سـمر سـمير، و مـا ام ّ نجـم فـي                 اطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه ؟ واهللا         

 .م » .السماء و لوكان المال لي لسويت بينهم ، فكيف و انّما المال مال اهللا

علي مي گويد طعام و غذا را پيش كسي كه سير است نبايد برد؛ وبه نظر او ثروت و دارايي ، كم يا زياد، وقتـي                          
... ستثمار مردم و سوءاستفاده از قدرت و نفوذ،به دست نيامده باشدحالل و مشروع خواهد بودكه از راه احتكار و ا

گاهي ديده مي شود كه علي بر گناهكاران دربعضي موارد، اغماض مي نمود ولي او هرگز گناهي مانند احتكـار                    
وغارت اموال مردم را نمي بخشيد و هرگز نمي پذيرفت كه طبقه محتكران ، در آب و نان كارگر و زحمتكش و         

ــرد ــرف   مـــــــــــــــــــ ــاه تصـــــــــــــــــــ ــي پنـــــــــــــــــــ  م بـــــــــــــــــــ
كنند و اصوالً ظلم و ستم ، به هررنگ و شكل و نقشي كه باشـد، در نزدعلـي و در زبـان و بيـان او ملعـون و                              

ولي زشت ترين وبدترين ظلم ها، ستم قوي بر ضعيف ، ستم محتكر بر مردم ، و جورحـاكم بـر                     . مطرود است   
ستم ها و ظلم ها، كه باعـث پيـدايش اخـتالف    محكوم است و علي به هيچ وجه اجازه نمي دهد كه اين قبيل            

 .طبقاتي مادي و رذائل اخالقي و جرائم و پستي ها و جنايات در اجتماع مي گردد، به وجودآيد

داليلي كه نشان دهنده مخالفت صريح و آشكار امام بر ضداستثمارگران و غاصبين حقـوق تـوده مـردم باشـد                     
 كه مراجعه كنيد، شراره اي را كه در گفتارعلي زبانه مي كشدــ ? بسيار زياد است وشما به هرجاي نهج البالغه

در آن وقتي كه از استثمار و غصب سخن مي گويدــ خواهيد ديد و مثل اينكه علي در هر خطبه و گفتاري مي                    
و در همه سخنان علي ،نشانه اي هست كه مي رسـاند علـي غصـب را                 ! خواهد از اين دو موضوع سخن بگويد      

اعي مي داند و استثمارگر، هركه مي خواهد باشد، تبهكاري بيش نيست وجمع مـال و انـدوختن                  يك جرم اجتم  
ثروت ، از راه هاي نامشروع ، عواقب وخيمي دارد كـه خـواهي نخـواهي و در هرحـال ، دامنگيـر صـاحب آن                          

 .خواهدشد



 مي آورد اموالي را كه جمـع        و به ياد  ... «: به گفتار علي در تقبيح ثروت اندوزي در يكي از خطبه ها توجه كنيد             
كرده و در جمع آوري آنها،چشم پوشي نموده ــ يعني بين حالل و حرام فرقي نگذاشته ــ و آنها رااز راه هـا و                        
جاهايي كه صحيح و روشن ، يا مبهم و مشكوك بوده اخذكرده و درنتيجـه ، عواقـب آن گريبـانگير وي شـده                        

كسـي كـه بـراي      «:ستثمار دست ندارد، علي درباره آن مي گويـد        اما كسب حالل كه در آن احتكار و ا        ! »است  
 !»كسب حالل و در راه كسب حالل بميرد، درحالي مي ميرد كه خداوند از او راضي و خشنود است 

و روي همين اصل ، علي تصميم گرفت كه تمام دژهاي احتكار وسوءاستفاده از مقام و نفوذ، غارت ارزاق مردم                    
ثروتمنـداني كـه علـي    !...را كه پيش از او به دست ثروتمندان بنا شده بود، ويران سـازد و همه بناهاي استواري     

اما توانگران وثروتمندان ملت ها كه در نعمت ها غوطه مي خوردند، در اثـر               «: درباره آنها و امثال آنها مي گويد      
 .»فراواني نعمت و بهره مندي از آن ، به سركشي پرداختند

هر زميني را كه عثمان به كسي داده و هر مالي از مال خـدا               ! آگه باشيد «: ين گفت   علي براي همين منظور چن    
اگـر ايـن   . را كه به كسي بخشيده است ، به بيت المال برمي گردانم ، زيرا حق را هيچ چيزي باطل نمي سـازد                  

بيـت المـال بـازمي      مال را ببينم كه زنان با آن ازدواج كرده اند و يا درشهرها پراكنده شده است بـاز آن را بـه                       
گردانم ، زيراعدالت ، گشايشي براي ملت است و هركسي كه حق بر او تنگ آيد،ظلم و ستم بايد بـر او تنگتـر                        

 )4.(»آيد

 

اين كلمات با مختصر فرقي در نهج البالغه آمده است و چون اين عبارت بـراي بيـان                  ). 4(
 م . مقصود كافي بود، عين آن ترجمه شد

بعضي از حكام و صاحبان قدرت ، با عدالت رفتار كنند و بدون كار و كوشش به كسي مزد البته ممكن است كه 
بذل و بخشـش    !و پاداش ندهند و دارايي ملت را به خواست و اراده خويش و تبار، يا به اشاره دوست و عزيزي                     

 خوشگذراني مـي    نكنند، اما اگر حاكمي كه بيايد و تحقيق كند كه چه كساني در روزگار سختي و بدبختي ملت                 
كرده اند وبه حساب آنها رسيدگي كند و از آنها بازخواست نمايد و آنچه را كه مال آنهـا نيسـت ، پـس بگيـرد،                          
حكايت از بينش وسيع تر وعميق تر وي در امور زندگي است و اينكه ايمان او به عدالت اجتماعي ، از آن نـوع                        

د، بلكه ايمان اوبر پايه هاي يك عقل سرشار و شايسـته            ايمان هايي نيست كه داشتن آن براي همه مقدور باش         
اي استوار است كه زواياي امورو كارهاي زير پرده را هم بررسي مي كند و هيچ وقـت عـرف و عصـر ووضـع                         

 .مردم ، در او تأثيري ندارد

اه حـارث بـن حكـم در ر   : اگر سهم و حقوق هر كسي بايد در چهارچوب خدمت به مردم باشد، بايد پرسيد كـه          
 درهم از اموال ملت ــبيت المال ـــ باشـد كـه در    000،200مردم چه خدمتي انجام داده بود تا سزاوار دريافت  



به او بخشيده شد، مگر آنكه همين ازدواج او با دختر عثمان ، خود كوشش و خدمتي در راه مردم                    ! روز عروسي   
 )5(!! باشد

 در راه ملت تحمل نموده اند كه امـوال حكومـت را بـدون حسـاب                 )7(و زبير )6(كدام زحمت و رنجي را طلحه       
و آن قدر از اراضي و مزارع را به خود اختصاص دهند كه حتي قسمتي از آن ، بيش ازآرزوي ميليـون هـا                        ببرند  

نفر باشد؟ و از كجا جناب زبير صاحب هزار بنده وهزار كنيز گرديد؟ اگر بگوييد كه آنها از نظر سبقت در اسـالم    
 نزد خدابايـد باشـد، امـا دنيـا و وسـايل             دارند، بايد دانست كه اين فضيلت ، چنانكه علي مي گويد، در           !فضيلتي  

 .زندگي ، معاش مردم است و مردم همه درمعاش مساوي هستند

 

)5( 

 :عثمان در دوران خالفت خود خيلي كارها از اين قبيل ، انجام داد. 

عثمان حكم بـن    «:  شرح نهج البالغه خود مي نويسد      67 و   66 ص   1ابن ابي الحديد در ج      
 از دستگاه رسالت ، و راه نيافتن به تشكيالت خالفت ابـوبكر و              عاص را پس از رانده شدن     

فدك را كه فاطمه بـه عنـوان ارث پـدري           .  درهم به وي بخشيد    000،100عمر،برگرداند و   
اسـتفادة تمـام   .  درهم از بيت المـال ، بـه مـروان داد   000،100مطالبه مي نمود، به اضافه   

 !»وع شد و آنها تيول بني اميه گشت مسلمين از مراتع وچراگاه هاي اطراف مدينه ممن

و در سايه حكومت وي بود كه به نوشته مروج الذهب مسـعودي ، عبـدالرحمان بـن عـوف                    
 شتر داشـت و پـس از مـرگ يـك            1000 اسب و    100ساختماني برپا كرد، در طويله اش       

و سعدبن ابي وقاص ، عمارتي در عقيق ساخت و زيدبن .  رسيد84000چهارم دارايي او به 
ابت در هنگام مرگ به اندازه اي طال و نقره داشت كه آنها را با تبر مي شكسـتند و قيمـت     ث

 بالغ مي شد و يعلي بن منبه هنگامي كه درگذشـت            000،100اموال و مزارع و باغات او به        
 !! بالغ مي شد000،100دينار نقد داشت و مطالبات او از مردم به 000،500

ها و ثروت اشراف و اوباش ، در سايه خالفت ضداسـالمي            چنين است نمونه اي از اندوخته       
 .م !... عثمان بن عفان 



طلحه كاخ معروف خود را در كوفـه بنـا كـرد و درآمـد وي از عـراق هـر روز بـيش از                         ). 6(
دينار بود و در ناحيه سراة بيش از اين عايدي داشت و در مدينـه نيـز كـاخي بـراي                     1000

 .م !خودساخت 

 1000 غـالم و     1000 رأس اسـب و      1000 دينار طال و     000،50ذشت  زبير وقتي درگ  ). 7(
بـه مـروج    (كنيزداشت و عالوه بر اينها باغ ها و مزارع فراواني نيز از خـود بـاقي گذاشـت                   

، ط جديد و مقدمه ابن خلدون ترجمه فارسي ، چاپ           342 و   341 ص   2الذهب مسعودي ج    
يف وميـل امـوال عمـومي در دوره         براي آگاهي بيشتر از ح    ). 404 و   403، ص   1تهران ، ج    

مراجعـه  » توضـيحات   «پيش از علي عليه السالم به كتاب جديداالنتشار ما شيعه قسـمت             
 م . شود

مگر آثار نيكويي كه در سايه حكومت فرمانداران ــ كه همه ازخويشان و يـاران عثمـان بودندـــ بـراي ملـت                       
 بيافزود و نيروها و لشكريان را دراختيار آنهـا نهـاد و             رسيد، چه بود كه باعث گرديد به ملك و مال و ثروت آنها            

 آنان را بر جان و مال مردم مسلط ساخت ؟

 و ديگـر    )9( و عبـداهللا بـن سـعد       )8(و در ميان اين فرمانداران ، معاويه فاسد و رشوه دهنده و حكم بن عـاص                 
 !اعوان و انصار عثمان وجود داشتند

 را   را جزء قلمرو حكومت معاويه مي كنند و رهبري و فرماندهي چهار لشكر             )10(»حمص  «و  » فلسطين  «چرا  
به او مي سپارند؟ و از كجابراي ديگران اين همه ثروت ها و خانه ها و كاخ ها، در هر شهر وسـرزميني فـراهم                         

 مي آورند؟

 

)8( 

عثمان از او وساطت كرد،پيـامبر      . حكم بن عاص را پيامبر طرد كرد و از مدينه دور ساخت             . 
رد كردند ولي تـا عثمـان روي كـار    بعد از پيامبر ابوبكر و عمر نيز او را از خود ط          . قبول نكرد 

و به قولي يك پنجم ماليات آفريقا       ! آمد، او را به مدينه آورد و صدهزار درهم به وي انعام داد            
 !را به او بخشيد

عثمان بستگان خود را مقرب ساخت ، اموال مسلمين را          «: يعقوبي در تاريخ خود مي نويسد     
... كـه مطـرود رسـول اهللا بودنـد پنـاه داد          اتالف نمود، حكم بن عاص و عبداهللا بن سعد را           



 تـاريخ يعقـوبي و كتـاب عصـرالمأمون تـأليف            ?(» ...وليدبن عقبه را والـي كوفـه نمـود و         
 .م ) 8 ص 1دكتررفاعي چاپ چهارم ، مصر، ج 

عبداهللا بن سعد از طرف عثمان والـي آفريقـا شـد و عثمـان ماليـات آفريقـا را بـه او                       ). 9(
بن سعد هم جزو همان هزار فاميل دوره حكومت بني اميه بود كـه              و در واقع عبداهللا     !بخشيد

و غارت و چپاول را شروع كـرد و زمينـه را            ! با خالفت عثمان ، اين حكومت به روي كار آمد         
 .م ... براي امپراطوري مطلق معاويه و دودمان بني اميه فراهم ساخت 

اينكه تاخير علي را درمسئله     استاد سيد قطب ، با رشادت و صراحت اسالمي ، پس از             ). 10(
مي داند، اعمال و رفتـار و گشـادبازي هـاي           » ناگوارترين حادثه در تاريخ اسالمي      «خالفت  

شـرح داده و    » خويشـاوندان   «عثمان را، خصوصاً در اسراف بيت المال و بخشـش آن بـه              
 :سپس بالصراحة مي نويسد

ين و حمـص را جزوقلمـرو       عثمان براي سلطنت معاويه مقدمه چيني كـرد و عمـداً فلسـط            «
فرمانداري معاويه ساخت ، تا او بتواند مال و قشون جمع كند و در موقع خالفت علي اخالل                  

 العدالة االجتماعية في االسالم تأليف سيد قطب        ?(» گري نموده و حكومت را به دست گيرد       
دالت اين كتاب توسط ما به فارسي درآمده و تحت عنوان ع          . 187 و   186،چاپ قاهره ، ص     

در كتاب پرارج شيعه نيز، اطالعات تاريخي در ايـن     ). اجتماعي در اسالم منتشر شده است       
 م . مراجعه شود. زمينه ها نقل شده است 

* * * 

 

 :اصوالً عمل مثبت براي رفع نيازمندي از ملت ، برپايه دو اصل استوار است 

ه مقدار استحقاق و نيازمندي بين افراد تقسـيم         تعلق و اختصاص همة منابع ثروت به همة مردم و اينكه ب           : اول  
و هيچ كس حق ندارد آنچه را كه        . و توزيع گردد، البته پس از آنكه به همه افراد امكان كار و كوشش داده شود               

بنا به منافع خود بدون درنظرداشتن مصالح همگان ،آن را اجرا كند و هر مقداري كه خود مي خواهد از امـالك       
و سپس به مصلحت خود اين فردنيست كه با توده مردم تعـاون و              .  تحت تصرف خود قرار دهد     و اموال مردم را   

همكاري نداشته باشد، زيرا او به جامعه و جامعه به او مي بخشد و سود مي دهد و آنچه را كه جامعه به او مـي                          



را كمـك و يـاري      هركس كه ازخويشان خود دست بكشدــ آنهـا         «: علي مي فرمايد  ! بخشد، البته بيشتر است     
 .»نكندــ از آنان يك دست گرفته شده ولي از او دست هاي بسيار گرفته خواهد شد

بدون ترديد اين وظيفه دولت است كه براي اجراي اين سياست به دقيق ترين شكلي كه امكان دارد، سرپرست     
 الزم است ، نگهداري     ملت جسم و پيكر واحدي است و دولت بايد همه اعضاي آن را، آن طور كه               . عادلي باشد 

و دولت به همين علت ، سهمي از سودها و درآمدها           . كند و سهل انگاري و سستي و كوتاهي و جدايي رواندارد          
راــ بادرنظرداشتن ميزان احتياج مردم به نسبت مصلحت همگان ــمي ستاند و اگـر بـراي نگهبـاني امنيـت ،                     

معاش آنان الزم و ضروري باشد كه از سودهاو درآمدها          صالح جامعه ، شرافت و عزت مردم و وسائل زندگي و            
 )1. (و اراضي و امالك ، سهم هاي بيشتر و بزرگتري بگيرد، بدون شك وترديد، بايد بگيرد

 

ما قبالً به طور اجمال اشاره كرديم كـه حكومـت صـالح اسـالمي بـراي اداره اجتمـاع                    ). 1(
 تامه دارد و در صورت لـزوم از ايـن           اسالمي و حفظ ميهن و سرزمين مسلمانان ، اختيارات        

تا آنجا كه اگر بـراي اداره مـيهن اسـالمي و جامعـه مسـلمانان                . اختيارات استفاده مي كند   
ضروري تشخيص بدهد، مي تواند با جعل ماليات ها و ملي كـردن صـنايع و كارخانـه هـا و      

 .غيره در حفظ و نگهداري آن بكوشد

جع بزرگ عصـر حاضـر مطـرح سـاخت و معظـم لـه               نگارنده اين مسئله را نزد يكي از مرا       
حاكم صالح اسالمي تا آنجا اختيارات دارد كه اگر ضروري تشخيص دهدمي تواند             : فرمودند

 .لباس ما را هم از ما بگيرد

و تنها چنين سيستم اقتصادي و اجتماعي است كه مي تواند بـا هـر زمـان و مكـاني قابـل                      
 م . يا، پيش برودانطباق باشد و همگام با تحوالت شگرف دن

توجه در عمران و آبادي زمين است ، زيرا زمين مايـه و پايـه معـاش و پيشـرفت اقتصـادي اسـت ، و از                           : دوم  
اينجاست كه فرمانداران وكارمندان بايد در آباداني زمين ، بيش از آنچه در جمع آوري ماليات وحق دولـت مـي                 

وگشايش در كار مردم ، قابل وصول نيست و فقط حاكمي از            كوشند، توجه كنند، زيرا خود ماليات بدون آباداني         
زمين غيرآباد و مردم فقير ماليات مي گيرد كه عقل خود را از دست داده باشد وبخواهد كه مملكت را به ويراني     

و البته زمين هم خودبـه خـود آبـاد    ... بكشد و مردم را نابود سازد و كارحكومت خود را سست و بي پايه بگرداند      
شود و با ناداني حاكم يا نفهمي فرمانداري اصالح نمي گردد و همچنين با سربه آسمان كشيدن كـاخ هـا                     نمي  

وآپارتمان هايي كه در آنها خوشگذران هايي به عيش و نوش مي پردازندو يا توانگران خودكامـه بـه سـر مـي                       



ده از مواهب آن ، آبـاد و اصـالح        برند، آباد نمي شود، بلكه با كوشش پيگير كارگران و بهره مندي همه افراد تو              
 .مي گردد

اگر ملت از وضع اقتصادي و از هيئت حاكمه خود راضي نباشد،علي به شدت منع مي كند كـه بـه زور از آنـان                         
زيرااصول جامعه و قوانين انساني و مقياس هاي اخالقي ، همگي به طورقطع مي خواهند . گرفته شود» خراج «

و فرمانداران ، قبـل از      . و و حالت گشايش باشد نه در وضع سختي و تنگدستي            كه پرداخت ماليات از وضع نيك     
هرگز بـه  «: علي به مأموران ماليات مي گويد. آنكه ازمردم ماليات بگيرند، بايد در بهترشدن وضع مردم بكوشند         

يد، وچهارپايي را   خاطر ماليات ، لباس تابستاني وزمستاني مردم را نفروشيد و رزقي را كه مي خورند از آنها نگير                 
كه با آن به كار مشغولند، از دستشان خارج نسازيد و هرگزبه خاطر يك درهم ، به احدي از آنان تازيانه مزنيد و                       
ايستاده نگه نداريد و از اثاث زندگي آنان چيزي را نفروشيد، زيرا روش ما آن است كـه بـا گذشـت و اغمـاض                          

در مسئله خراج بايد چنان برسي كه موجب اصالح مردم گـردد،            «:يدو باز مي فرما   . »ماليات را از مردم بگيريم      
 !»زيرامصلحت همگان در آن است و اگر كار مردم به صالح نباشد، كارديگران نيز اصالح نپذيرد

اين نظريه درباره وضع زمين و چگونگي آبادي يا ويراني آن ، ووابستگي مصلحت دولت به مصـلحت كـارگر و                    
صاحب آن قرن هاي طوالني گذشته است ، از نظر صحت و دقت ،آن چنـان اسـت كـه                    كشاورز، كه از دوران     

 .امروز علوم اقتصادي و اجتماعي كامالً آن را تأييد وتصديق مي كنند

ولي بايد ديد كه چگونه به مردم امكان داده مي شود كه در آباداني زمين بكوشند و از مواهب آن استفاده كنند                      
ندو از اين راه افراد و جماعات در امان باشند و آسايش يابند؟ علي دراين زمينـه يـك                   و منابع آن را بيرون بكش     

 .قاعده و قانون كلي را وضع مي كند كه علوم اجتماعي جديد نيز آن را تثبيت و تأييد مي كند

 و  بعضي از متفكران پيشين و نخستين چنين مي پنداشتند كه راه آبادي زمين به كارگرفتن بردگـان و اسـيران                   
بيچارگان ، با زور و اجبار،است و اگر رحم و شفقتي دربين بود، اندك مزدي به آنان داده مي شد،ولي پـاداش و                       
بهره كافي ، از نظر اين متفكران ، از آن طبقه اي بود كه به صورت ظاهر و بدون كوچكترين كوششي ، زمـين      

ل و اشراف وهمـان نجبـاء و ثروتمنـدان و      اين همان طبقه صاحب مقام و جال      . را مالك شده واستثمار مي كرد     
 !آريستوكرات هاي بيكار و كثيف و بقيه عياشان و خوش گذران ها بودند

و چه بسيار بود كه ارزش انسان و ارزش كار از نظر اين مكتب ها، ازبين رفته بود و چه بسيار اسـتفاده هـا كـه        
، در تاريخ قديم و جديدنمودند و بدبختانه اين         طبقه حاكمه و يارانشان ازبدبختي مردم و محروميت زحمتكشان          

اقدام را قوانين برده داري ــ يا قوانين كشتاردسته جمعي ــ تجويز مي كرد، و از آثار و نتايج ايـن طـرز تفكـر                         
اجتماعي ابتدايي ، آن بود كه طبقه حاكمه و كاهنان براي مكيدن خون توده ها،يك بار به نام ميهن و يك بار                       

 ! خداوندي كه آن را پرستش مي كردند، با همديگر تشريك مساعي داشتندديگر به نام



بـراي شـما ترسـيم مـي        » ولز«ما گوشه اي از اين واقعيت را با استفاده از نوشته هاي مورخ دانشمند انگليسي                
 كاهنان به مردم تلقين مي كردند زميني را كه كشت مي كنند و در آن به كوشش مي پردازند، متعلـق                    «: كنيم  

به آنان نيست ، بلكه از آن خدايان و بت هـايي اسـت كـه در معابـد قـرار دارنـد و ايـن خـدايان ، آنهـا را بـه                                 
فرمانروايان و طبقه حاكمه بخشيده اند و فرمانروايان هم به هركسي از نوكران وكارمندانشان كه بخواهند، مي                 

 »!بخشند

ه زراعت مي پردازد، متعلـق بـه او نيسـت ، چـون              ــ كم كم دريافت زميني كه در آن ب        !مرد عادي ــ رعيت     «
ي است كه در بت خانه ها قرار دارد، و او بايد قسمتي از محصول خود رابـه او                   »خداوند«مالك آن به اصطالح     

آن را به حاكم بخشيده و حاكم حق داردهرگونه مالياتي را كه بخواهد بر آن وضع كنـد،                  ! و يا آنكه خدا   . بپردازد
و گـاهي از    ! اهداء فرمايد و او همواره سرور مردم عادي خواهـدبود         ! آن را به كارمند و چاكري       و يا آنكه حاكم     

اوقات ، خداي موهوم ، يا حاكم يا سرور را ضرورتي پيش مي آمد و بر مردم عادي ــ رعيت بينواـــ الزم بـود                         
وهيچ وقت مسئله زميني كـه      .زدكه در اين هنگام زمين و كار خود را ترك گويد و براي ارباب خود به كار بپردا                 

در آن به كشت مي پرداخت ، بر او روشن نشده بود و بر ذهن او نگذشته بود كه مالكيت وي بـر آن ، تـا چـه                             
 )2(» .و بدين ترتيب مردم عادي ، نه در كار آزاد بودند و نه بهره اي از زندگي و زمين داشتند. حدودي است 

 

 .، چاپ قاهره 26شيخ خالد محمدخالد، ص از كتاب من هنا نبدء، تأليف ). 2(

تاريخ عرب پس از علي ، شواهد بسيار از غصب مال مردم از سوي طبقة حاكم دارد كه چگونه ايـن طبقـه بـه                         
پناه برده بودند و مي گفتند كه اين حق آنان است ، به هركسي كه بخواهندمي بخشـند و                   » حق الهي   «افسانه  

زيرا زمين ، متعلـق     ! سازند و هيچ احدي راحق اعتراض بر كار آنان نيست           آن كس را كه بخواهند، محروم مي        
به خداست و چون حكام و فرمانروايان نمايندگان خدا در روي زمين هستند، پس زمين ملك آنان بوده و متعلق 

 !به آنان است 

 او خوب مي داند كه .مسائل در انديشه او به شكل درخشان وجالبي روشن و آشكار است . اما علي بن ابيطالب 
زمين ملك كسي است كه بر آن كار مي كند و آن را جز نيازمندي و تنگدستي مردمانش ،ويران نمـي سـازد و      

و اين گروه ، آنگاه كه نتيجه زحمت و رنجشان به . آن را جز افرادي كه از آن بهره مند مي شوند، آبادنمي كنند       
 جيب احتكارگران سرازيرشود، سست گشته و بـه كـار نمـي             گلوي حكام و شكم عياشان و كيسه فرمانداران و        

پردازند و حال خودشان نيز تباه مي گردد و ديگران هم نمي توانند از آن استفاده كنند، ولي اگر بدانندكه نتيجه                     
كوشش و كار آنان به فرزندانشان و سپس به بيت المال عمومي خواهد رفت ، كه هـدفي جـز تـأمين مصـالح                        

 دراين صورت به كار و كوشش رغبت پيدا كرده و در آن ثابت قـدم خواهندشـد كـه هـم حـال                        همگاني ندارد، 
 .خودشان رو به بهبود نهد و هم مال دولت افزون شودو وضع آن بهتر گردد



. در نظر علي ، رضايت و خوشنودي ملت در اين زمينه ، يگانه مقياس براي بهبود جامعه و وضع حـاكم اسـت                        
بهترين چشم روشني فرمانداران ، برقراري      «: علي مي فرمايد  . از عدم تدبير حاكم است      زورگويي و ستم ناشي     

و بدون شك دوستي و مهر آنان ، وقتي ظاهر شود كه كينه             . عدالت در كشور و آشكارشدن دوستي ملت است         
 ».د نبيننداي دردل نداشته باشند و نيكخواهي آنان آنگاه روشن گردد كه دولتشان راباري سنگين بر دوش خو

براي تقديس هرگونه كار و عملي و به خاطر وضع حدودي محكم درقبال بطالت و تن پروري و مانع شـدن از                      
كار، علي مقرر داشت كه اساس برتري بعضي از مردم بر بعضي ديگر، فقط كار باشد، نه حسب و نسب موروثي                     

كه انجام مي دهد و در اين بـاره چنـان           چنانكه گفت پاداش هركسي درقبال كاري است        . و نه آقايي ساختگي     
سخت گرفت كه معروف شد علي ياور هركسي است كه كار مي كند و دشمن آن كسي است كه به گدايي مي       

داستان او با برادرش عقيل بن ابيطالب كه . پردازد و كاري را كه بر او و بر توده مردم مفيدباشد، انجام نمي دهد
. معروف است   ! م بيشتري از بيت المال مي خواست وامام او را جواب رد داد            آمده بود و بدون كوشش و كار سه       

از نظر علي دورترين اعمال به عدالت ، ندادن مزد كارگر و بخشيدن ثمرة كار او به استثمارگر و درنتيجه تضييع 
 .حق اوست 

، وجود داشت ، ولـي او       بود» رنجبري كه ضايع شده و زحمتكشي كه زيان برده          « در زمان او، چه بسا كارگر و        
به اين سخن جاودان گوش كنيد كـه تـا انسـان و جامعـه بشـري وجـوددارد در                    .  را نمي پذيرفت     ?اين وضع   

 :سرلوحه قوانين اجتماعي و انساني برقرار و جاودانه خواهدماند

ب ديگـري   سپس مقدار رنج و كار هريك از آنان را براي خودش منظوربدار و كار و رنج كسي را بـه حسـا                     ... «
و نبايد بزرگي كسي ، تو را برآن دارد كه رنج . مگذار و هرگز مانع از آن مباش كه او كار خود را به انجام برساند

و كار كوچك او را بزرگ بشماري و يا فرودستي و پستي كسي موجب شود كـه تـو كـار بـزرگ او را كوچـك                           
 !»بشماري 

 اساس منطقي سالمي هستند كه علـي مـي خواسـت جامعـه              پس ، آبادي زمين و پاداش عادالنه براي كار، دو         
درسرزمين آنها نهري   : يك بار مردم يكي از اياالت ، به نزد وي آمده و گفتند            . سالم را برپايه آن دواستوار سازد     

بوده كه گذشت روزگار مجراي آن را خراب كرده واگر از نو حفر گردد، براي آنها سود بسياري خواهد داشـت و                      
خواستند كه به عامل خود در آن سرزمين دستور دهد كه مردم آنجا را براي حفر نهر از بـين رفتـه         سپس ازوي   
علي موضوع حفر مجددنهر را پسنديد، ولي آنچه را كه درباره مجبورساختن مردم پيشـنهادكردند،               . مجبور سازد 

 :بود چنين نوشت » قرظة بن كعب «قبول نكرد و به عامل خود كه نامش 

 گروهي از مردم آن سامان به نزد من آمده و گفتند كه درآنجا نهري بوده كه خراب شده و از بين رفته :اما بعد«
است و آنان اگر آن رامجدداً حفر نموده و از نو احياء كنند، سرزمينشان آباد گردد و براي پـرداختن ماليـات هـم           

و بنويسم كه آنان را به كار وادار كني و مـردم        قدرت يابند تا بر بيت المال افزوده شود و از من خواستند كه بر ت              



و به نظر من كسي را نبايد به كاري كـه نمـي خواهـد، مجبـور                 ... را براي حفر نهر و كمك به آن ، گرد آوري            
ساخت ، آنان را به نزد خود بخوان ، اگر موضوع نهر آن چنان باشد كه تعريف كرده اند، هـركس كـه بخواهـد                         

و . دار و نهر بايد از آن كساني باشد كه كار كرده اند نه كساني كه در آن شركت ننموده اند                   كار كند، او رابه كار      
 .»والسالم . البته من دوست دارم كه آنان آباد كنند و نيرويابند نه آنكه ضعيف گردند

ت ،  مجبورساختن افراد براي انجام يك كار، ولو آنكه خود مردم به آن راضي باشند، از نظر علـي صـحيح نيسـ                     
و درنهـر هـم     . »شما مأمور به انجام كار هستيد     «: علي مي گويد  . بلكه قاعده و قانون ، همان كار آزادانه است          

فقط كساني نصيب و سهم دارند كه در آن كار كرده اند، و البته آنهايي كه آن كار را دوست ندارند نبايد بـه آن                       
 مسئله اي است كه علي بن ابيطالـب در هرمـوقعيتي از آن              كار آزادانه و با ميل ، نه كار اجباري ،         . مجبور شوند 

يك جا با اشاره و در جاي ديگر به طورصريح و آشكار از آن هواداري مي نمايـد، و ايـن سـخن                       . دفاع مي كند  
 !»البته شما با ميل و اختيار، بايد كار كنيد«: صريح ، در زمينه كار، از دستورهاي اوست 

ه وضع كار و كارگر، علي توانست كه در بيش از هزارسـال پـيش ، بـر متفكـران     و با اين نظريه عميق نسبت ب    
علي اين نظريه خود را چنان برپايه عدل و داد بنا نهاده كه اسـتوارتر وخردمنـدتر از آن              . امروز غرب سبقت يابد   

از ارزش  » اجبـار «او مردم را به انجام كاري ــ ولو آنكه سودمند باشدــ مجبور نمي سازد، زيرا                . متصور نيست   
است كه شرايط آن با اجبار و اكـراه ،          » كار«هاي خصوصي و به خود      »آزادي  «انسانيت مي كاهد و توهين به       

ولي او از يك نظر ديگر آنان را به سوي كار سوق مي دهد و منـافع ايـن كـار را فقـط بهـره                          . كامل نمي شود  
ز آن كساني است كه درآن به كار پرداخته انـد، نـه             نهر ا «: كساني قرارمي دهد كه در آن كار شركت داشته اند         

 .»آن كساني كه در آن كار شركت نكرده اند

آيا اين نظريه يكي از پايه هاي اصولي وبنيادين نظريه هاي ارزشـمند قـرن بيسـتم                 : و بدين ترتيب بايد پرسيد    
ت مگر با توجه به كاري كـه        نيست ؟ و بنابراين ، همه حق دارند كه كار كنند، و در اينجا كوچك و بزرگي نيس                 

انجام مي دهند و هركسي هم مزد و پاداش كار خود را خواهدديد و براي تن پروران بيكار و آنهـايي كـه فقـط       
كوچكترين سهمي از نتيجه رنج و كوشش زحمتكشان نخواهد بود، وخداونـد اگـر كسـي را                 !اشراف زاده هستند  

 .» را دوست مي داردپيشه ورامين«: دوست بدارد، چنانكه علي مي گويد

* * * 

اگر كار سودمند موجب مالكيت مي شود، اين مالكيت طبعاً از حق قانوني افراد است ، ولي بايد توجه داشت كه                     
اين مالكيت تا آن اندازه حق آنان به شمار مي رود كه بـا مصـلحت همگـان و جامعـه سـازگار باشـد،ولي اگـر               

. الكيت حدودي برقرار شود، بدون شك و ترديد بايد چنـين شـود        مصلحت توده مردم اقتضا كند كه براي اين م        
زيرا هرگونه مالكيتي بايد در خدمت مردم و جامعه باشد و مفهوم آن ، اين است كه درقبال سـود شخصـي بـه                        



جامعه و مردم نيز سود برساند، و اگر حدود مالكيت اين چنين ارزيابي گردد، بدون شك بر تمركز و تورم ثروت                     
 .ضاد طبقات اقتصادي در جامعه ، پايان داده خواهد شدو ايجادت

و اگر در جامعه گروهي باشند كه به خاطر ناتواني يا عامل ديگري ــمانند كودكان يتيم يا افـراد كهنسـال ـــ                       
نمي توانند كار كنند، آيـا علـي ماننـدجوامع غربـي امروزـــ بـه عنـوان نمونـه ـــ حـق زنـدگي شـرافتمندانه                  

 را ناديده مي گيرد، يا آنكه با چشم يك انسان عادل ، براو مي نگرد كه متكـي بـر آن مقيـاس        وسعادتمندانه او 
 هاي انساني است كه جوامع دادگر واستوار و سالم را به وجود مي آورند؟

و ملت به مثابه پيكر واحد بـه هـم پيوسـته و        .جامعه حقوقي بر فرد دارد و فرد نيز متقابالً حقوقي بر جامعه دارد            
خداونـد  «اوني به شمار مي رود وهرفردي در قبال كاري كه انجام مي دهـد بايـد مـزد و پـاداش بگيـرد، و                       متع

و هيچكس حق ندارد كه معاش ديگري را بـه خـود اختصـاص    » معيشت مردم را بين آنان تقسيم نموده است   
ي رفع نيازمندي هاي آنـان      جامعه بايد برا  ... اما كساني كه ازهرگونه كاري عاجزندــ مانند كودك و پير و          . دهد

و اين حق فرد برعهـده جامعـه        . اقدام كند و همان گونه كه بر ديگران عدالت روامي دارد، بر آنان نيز روا بدارد               
و البتـه   ! و يك وظيفه حتمي است نـه تفضـل و احسـاني بـر آن                ! است ، نه منت و عطف نظري از جانب آن           

اين گروه از مردم ، «: امام علي مي فرمايد. و نمايندگان آن است مسئوليت بر پاداشتن اين حق ، برعهده دولت 
بيشتر ازديگران نيازمند عدالت هستند و بايد بر كودكان يتيم و سالخوردگاني كه قادر به انجام كـاري نيسـتند،                    

ينـيم  را ننهاده است ، آيا ما نمـي ب        » بيمه اجتماعي   «و اگر علي بر اين اصل اجتماعي خود نام          . »رسيدگي كرد 
 كه او در درك اين ضرورت اجتماعي ، بر هزاران متفكر غربي سبقت يافته است ؟

و آيا ما نمي بينيم كه او اقدام به اين كار را يكي از وظايف دولت قرار داده و به احسان و تفضل نيكوكاران يـا                          
 !ردد؟غيرتمندان واگذار ننموده كه دامي از دام هاي رياكاران و منافقان گ! باران رحمت 

زيرا كه علي فقر را مرگ بزرگ و فقير را در شهر خود غريب مي داندو نمي خواهد كه فقـر و گرسـنگي را بـه                           
قيمت منت و احسان و لطف دروغين حاكم ، يا به قيمت ذلت و خواري و خضوع محكوم ، از بـين ببـرد و بـه                           

گرسنگي از زبوني خضوع بهتـر      «: دهمين جهت ، و براي بزرگداشت شرف انساني ، اين حقيقت را بيان مي كن              
و بر انسان است كه حق خود را دريابد در حالي كـه نفـس او در آرامـش و سـالمتي اسـت ،زيـرا كـه                            » است  

 !»بدترين فقرها، فقر شخصيت است «

* * * 

از جمله مواردي كه در رفع نيازمندي مردم اهميت فراوان دارد،همين نكتة ساده است كه علي خود به آن مـي                     
اهميتي براي آن قائل نبودند وبسياري از حكومت هاي         ! دازد، در صورتي كه فرمانداران اشراف دوران عثمان         پر

از جهتي براي آنكـه ايـن موضـوع كوچـك و بـي        : جهان غربي امروز نيز به آن به دو جهت توجهي نمي كنند           



ر وكارهاي بزرگتري اشـتغال     و از جهت ديگر براي آنكه آنان به اصطالح به سياست هاي عالي ت             ! ارزش است   
 !دارند

زيراعلي خود واقعاً بزرگ بود و عظمت و سادگي         ! در نظر علي آن قدرها هم ساده نبود       » ساده  «اما همين نكتة    
و مراد من از آن موضوع ساده ، توجه به وضع بازارهايي است كـه كاالهـا و                  . هم هميشه با همديگرپيوند دارند    
 و اهميت دادن به پول عمومي است كه سوداگران بر آن تسلط مي يابند و بـا                  ارزاق در آن به فروش مي رسند      

و امروز ما هنگامي كه مي بينيم گراني قيمـت نمـك ـــ    . آن را غارت مي كنند! ترازو و پيمانه وقيمت گذاري   
كه از نظر بسياري از حكومت هاي شرقي چيزبي ارزشي است ــ يكي از علل اساسي در تسريع شعله ورشـدن                     

وغيرساده زندگي درك مي كنيم ، چنـان        » ساده  «آتش انقالب فرانسه بود، ارزش نظريات آنان را درباره موارد           
 !دروغين آنان را نيز مي فهميم » سياست عاليه مملكتي «كه ارزش به اصطالح 

همينجا و از   . نبود بلكه او صاحب عدالت در حكومت و امانت در كار بود           ! »سياست هاي عالي تر   «علي صاحب   
بود كه او هر روز صبح زود از منزل بيرون مي رفت و خود در بازارهاي كوفه مي گشت و به وضـع مـردم هـر                           
بازاري رسيدگي مي كرد و از چگونگي وضع خريداران و فروشندگان ، تحقيق مي نمود و بازرگانان خطاكار را با 

شه در باالي سرآنها مي ايستاد و آنان را، اگر          و همي ! زور وادارمي كرد كه انسان باشند نه قصاب هاي بي رحم            
احتكار كنند يا دزدي نمايند و يا سرسوزني از حقوق مردم را پايمال سازند، به مجازات سنگيني تهديدمي كـرد،                    

 :و آنگاه آنان را چنين مورد خطاب قرار مي داد

 صفات بردباري و شكيبايي بياراييد و       از خدا بترسيد، به خريداران نزديك شويد،خود را به        ! اي گروه بازرگانان    «
از سوگندخوردن دوري بجوييد و از دروغ بپرهيزيد و از ستم بركنار باشيد و ستمديدگان راياري كنيد و پيمانه و                    

 !»در كار مردم تقلب نكنيدو در روي زمين فساد برپا ننماييد و تبهكارانه زندگي نكنيد. ترازو را اصالح نماييد

مام علي چنين پذيرفته بود كه مردم در مسئله معاش با هم برابرند، و براين بـاور داشـت كـه                     وجدان و انديشه ا   
اين حقيقت ، يك ضرورت اجتماعي بوده و روشي نيكو در سوق دادن مردم در راه آزادي است وعاملي نيرومند                    

 را به شكل يـك قـانون        و از اينجابود كه او مسئله مساوات در حقوق        . براي بنياد استوار يك جامعه سالم است        
درآورد وآنگاه در پرتو همين قانون ، چنين مقرر داشت كه مردم نيازمند، دراموال عمومي از آنهايي كه در اسالم 

واقعـي درايـن    » نيازمنـدي   «او مي گويـد كـه خـود         . سابقه دارند، بايد جلوتر باشند وبر دريافت آن سزاوارترند        
 !ست و مجوزبه دست آوردن مال از بيت المال وتملك زمين است ا» كوشش وكار سودمند«موضوع ، همانند 

دستورها و وصيت هاي امام پي درپي بر كارگزاران و فرمانداران وي در سراسر كشور صـادر مـي گرديـد و در                       
بلكه از نظرعلي بايـد آنهـا را        ... همه آنها اوامر مؤكدي بودبراي رفع ستم و عدم دريافت ماليات از مردم نيازمند             

ودر قبـال ايـن ، دسـتور مـي داد كـه ماليـات هـا را از                   . ري كرد تا از خيرات و منافع زمين بهره منـد شـوند            يا



ثروتمندان و توانگران بستانند تا بيت المال عمومي افزون شود و اجراي مساوات بين توده مردم ، امكان پذيرتر            
 .و عملي تر گردد

يار كوچك مي آيد كه ببينيم حكومت هاي سعادتمند مشـرق           در نظر ما بس   ! امروز، در عصر اعالميه حقوق بشر     
ــ با وضع ماليات هاي گوناگون ، بار سـنگين خـود را بـر دوش تـوده                  !ــ كه درخوشبختي يگانه هستند    !زمين  

نيازمند مي گذارند و از قوت ضروري آنان ، و ازخون و شيره جان آنان ، با تهديد و ستم مـي دزدنـد و زنـدگي                           
ج مي كنند و همه كارهاي ديگري را كه مربوط به دوران هاي فرعـوني و قلـدري و خاقـاني                     محقرشان را حرا  

در صورتي كه مامي دانيم اين حكومت ها، چيزي از حقيقت ايـن تـوده اي را كـه مـي     . انجام مي دهند  ! است  
و در رفـع    خواهند آن را بچاپند و غارت كنند، نمي شناسند و حقـوق انسـاني آن را بـه رسـميت نشـناخته انـد                         

 .بتوانند مالياتي دريافت كنند! نيازمندي آن نكوشيده اند كه درقبال اين كوشش هاي قابل تقدير

و در نظر ما، چقدر علي بن ابيطالب بزرگ است ، در آن هنگام كه به همه فرمانداران خودــ كه هميشه بر كار                       
تاني و زمستاني مردم و رزقـي راكـه مـي           به خاطر ماليات ، لباس تابس     «: آنان نظارت داشت ــ چنين مي گويد      

خورند نفروشيد و چهارپايي را كه با آن به كار مشغولند از دستشان نگيريد و بر احـدي بـه خـاطر يـك درهـم                          
و هيچ چيز از اثاث زندگي آنان را به فروش نرسانيد، زيرابرنامـه مـا   . تازيانه مزنيد و بر روي دوپايش نگه نداريد     

سعي تو در آباداني زمـين ، بيشـتر از فكـر جمـع     «و! »غماض از مردم ماليات بگيريم آن است كه با گذشت و ا   
 !»آوري ماليات باشد

* * * 

 

 

علي حقيقت بزرگي را كه عامل اصلي پيدايش اختالف طبقاتي وتكوين جامعه طبقاتي است ، بـه خـوبي درك                    
خت و بيان داشت ــ البته پس از آنكـه          كرد و آن را، در آن دوران دور، در قالب اين كلمات كوتاه و مختصر ري               

آن را در بسياري از عهدنامه ها و وصيت هاي خود به تفصيل و توضيح كافي ، بيان داشته بودــ آنجا كه گفت                       
 !»هيچ فقيري گرسنه نمانده مگر در سايه آنكه ثروتمندي از حق او بهره مند گشته است «: 

لت پيشه ، اساس روابط و پيوندهاي مادي بين مردم را برپايه            اين حقيقت بزرگي است كه امروز رژيم هاي عدا        
آن استوار مي سازند وعلي بن ابيطالب در بيش از ده قرن پيش ، آن را به خوبي دريافت و تاآنجا كـه امكانـات                         

 .به او اجازه مي داد اصول و قواعد آن را تشريح كرد واستوار ساخت 



در يكـي از كشـورهاي اروپـايي كـه در           :ناني است ، نقل مي كـرد      كه يكي از نويسندگان لب    . ح  . دوست من ج    
: رهايي انسان از فقر و نيازمندي وبدبختي هاي ناشي از آن ، مي كوشد، روزي به وزير فرهنگ آن كشورگفتم                     

ما عرب ها بيش از هزارسال پيش ، حقيقت و ماهيت جامعه طبقاتي را كه شما امروز در راه فهميدن چگـونگي                    
چطور آن را فهميده ايد؟ گفتم بيش از ده قرن پـيش            : وزير اروپايي به من گفت      ! كنيد،فهميده ايم   آن كار مي    

من هيچ نعمت فراواني رانديدم مگر آنكه در كنار آن حقي ضايع و پايمال شده اسـت              «: علي بن ابيطالب گفت     
براي آنكـه   : ؟ و چگونه ؟ گفت      چرا:گفتم  ! پس ما بر شما برتري و فضيلت داريم         : وزيراروپايي به من گفت     ! »

مردي از شما اين حقيقت را در ده قرن پيش كشف كرده ، ولي شما هنوز در يك وضع اجتمـاعي آميختـه بـه                         
ظلم هستيد، در صورتي كه ما آن را پيش از شما به مرحله عمل درآورده ايم ، پس درواقع شما در اين موضوع                       

 !... در حالي كه ده قرن پيش آن را كشف كرده ايد!بيش از ده قرن ، از ماعقب مانده تر هستيد

* * * 

و پيش از آنكه اين فصل را پايان دهم ، ناگزيرم كه تمام مطالب گذشته را به طور اجمال و خالصـه در اينجـا                         
بيان كنم و آنگاه خواننده رادعوت نمايم كه بين جديدترين نظريات صحيح اجتماعي و اصول نظريه اجتمـاعي                  

 .مقايسه اي به عمل آوردامام علي ، 

ما مي توانيم فلسفه اجتماع از نظر علي را در نُه عبارت تلخيص وبيان كنيم كه طرز تفكر امام علي درباره وضع 
جامعه از نظر ثروت وفقر، و از جهت اختالفات طبقاتي ، بر آنها استوار است و قانون ودسـتور او هـم ـــ در راه       

ايـن  . مساوات درحقوق و وظائف در بين توده مردم ــ بـا پايـة آن قـرار دارد                رفع نيازمندي از همگان و اجراي       
 :عبارات نه گانه چنين است 

 .از احتكار جلوگيري كن . 1

 .هيچ فقيري گرسنه نمانده مگر به آن سبب كه ثروتمندي از حق او بهره مند گشته است . 2

 .يمال شده است هيچ نعمت فراواني را نديدم مگر آنكه در كنار آن حقي پا. 3

 .بايد سعي تو در آباداني زمين ، بيشتر از فكر جمع نمودن ماليات باشد. 4

 .من صحيح نمي دانم كسي را به كاري مجبور سازم كه آن رادوست ندارد. 5

 .كردن است »كار«دل هاي آنان در بهشت و بدنشان در حال . 6

كه از شركت در حفر و تعمير آن دوري جسته است           نهر متعلق به كسي است كه در آن كار كرده ، نه كسي              . 7
. 



 !كار و رنج هركسي را در حساب او منظور بدار، و زحمت وكوشش او را به ديگري نسبت مده . 8

 .از انحصارطلبي و استثمار آنچه كه همة مردم در آن مساوي هستند، بپرهيز. 9

* * * 

د ديد كه اينها اصولي عميق و ريشـه دار در بنيـاد هـر               اگر شما در اين عبارات به دقت كامل تأمل كنيد، خواهي          
جامعه سالمي است كه در آن حقوق انسان حفظ مي شود و آزادي انسانيت در جالب ترين و وسيع ترين شـكل                      

اصولي كه نظريات جديد سوسياليسم نوين نيـز بـر آنهـا متكـي اسـت و كـوچكترين                   ... خود، رعايت مي گردد   
 )3(.اختالفي با آنها ندارد

 !و البته خواننده بايد بر اين انديشه و عقل كامل عربي درود بفرستدو آن را ارج نهد و بزرگ بدارد

 

)3( 

احمد بن بال رئيس جمهوري سابق الجزاير، قبل از سقوط خود طي مصـاحبه اي بـا يـك                   . 
وقتي « : وي افزود » .اسالم با سوسياليسم تضادي ندارد    « : گفت  »  سويسي   «روزنامه نگار   

« مصدر كار بود من با او مذاكرات مفصلي درباره اسالم به عمـل آوردم و او و                » خروشچف  « 
مغز متفكر حزب كمونيست فرانسه ، تأييد كردند كه اسالم در الجزاير مـي              » روژه گارودي   

 ...به كار رودتواندبه عنوان يك نيروي محرك 

 )1344 ارديبهشت 15اطالعات ، مورخ : از( 

ولـي ترديـدي نيسـت كـه     !... چنين است واقعيتي كه ديگران نيز كم كم آن را مي پذيرنـد      
سوسياليسم اسالمي با سوسياليسم ادعايي حضرات چپ نماهاي قالبـي معاصـر از زمـين               

دگي حضرات رهبـران هـوادار      تاآسمان فرق دارد و با مقايسه كوتاهي بين زندگي علي و زن           
در اردوگاه شرق ، ماهيت بنيادي اين فرق كامالً روشن مي گردد و نيـازي بـه                 !! طبقه كارگر 

 م ... تشريح ونمونه و مثال نيست 

 آزادي عقيده 

 !به وجود آيد، گناهي نخواهدبود» انسان بودن «اگر پيوند برادري انساني ، تنها برمبناي 



 در گردابي ازقيودي گرفتار شوند كه جماد طبيعت نيز برآن سزاوار نيست ؟ و چطـور                 چگونه اين موجودات زنده   
از اندازه هاي وزن و مساحت براي انساني كه محدوديت نمي پذيرد، مي توان حدودي برپا داشت ؟ وچه سـان                     

بنـدهايي  اگر زندگي و انسان را بـه قيـد و           ... براي زندگي پرتحرك و در حال تكامل مي توان قيودي ساخت ؟           
محكوم كنند ويا تحت فشار و اختناق قرار دهند، نه اززندگي اثري به جاي خواهد مانـد و نـه ازانسـان واقعـي                        

 !...نشاني 

علي بن ابيطالب روش پيشرو و تكامل جوي خود را در راهي وسيع وروشن دنبال كرده و براي انسان در كنـار                      
او براي وصول بـه حقـوق       .  عنوان مكمل ، بيان مي كند      حقوق مربوط به معاش وزندگي ، حقوق ديگري را، به         

دوردست انساني ، از هرگونه مرز و قيدي مي گذرد ودر كنار عقيده اي خالص متوقف نمي گردد و در تنگنـاي                      
مرزهاي نژادي زيانبار نمي ماند، زيرا علي مي خواهد شرافت و عزت نوع بشررا، با همـه نژادهـا و رنـگ هـا و                         

 .دهاي مادي و معنوي آن ، تثبيت نموده و تحكيم بخشدهمه اوضاع و بنيا

علي بن ابيطالب نمي خواهد كه درخصوص دين و مذهب ، عقيده معيني را با زور بر مردم تحميل نمايد و ميل               
ندارد در هر چيزي كه پيوندي دور يا نزديك بـا وجـدان خـالص و زنـدگي داخلـي و خصوصـي و گونـاگون و                           

 او بـا    )1(! درون انسان يا از روابط انسان بامحيطي سرچشمه مي گيـرد، دخالـت كنـد               رنگارنگ انسان دارد و از    
اينكه جانشين پيامبر و نگهبان اسالم و امير مسلمانان بود، از اينكه عقيده ديني مسلمانان را بر احدي از مـردم                     

زيرا مردم ، به هر صـورتي كـه بخواهنـد بـه خـدا      . د، به شدت بيزار بود و از آن جلوگيري مي كرد    تحميل نماي 
ايمان بياورند، آزادند و هركس مختار است كه هر طريقه اي را كه در ايمان وعقيده مي پسـندد، انتخـاب كنـد                       

ديـن  «و » .انـدان خداوندنـد  مردم همه از خ   «و  . ولي به شرط آنكه آن عقيده و ايمان به ضرر جامعه تمام نشود            
 !».همان خوش رفتاري است 

 

)1( 

ســخن مــي گويــد و مــا » ال تعصــب و الاطــالق « مؤلــف در ايــن فصــل تحــت عنــوان . 
ترجمه كرديم ، مي خواهد روشن      » آزادي عقيده   « بادرنظرداشتن موضوع متن آن ، آن را به         

يان و در قرون وسـطي در       سازدكه در اسالم تعصب ديني به آن مفهومي كه در ميان مسيح           
و اين البته مطلب صحيحي است ، ولي با درنظرداشـتن اصـول             . اروپاشايع بود، وجود ندارد   

و به استثناي ذمي و معاهد و اهل كتـاب          (كلي اسالم و رفتار خود امام علي با كفار و مرتدان            
 كـه مؤلـف مـي       ، مطلب را با اين كليتي     )كه باقبول شرايط جزيه در اسالم ، آزاد خواهند بود         



و اين مطلب از نظر اسالمي قابل بحث و بررسـي اسـت و بـدون                ! گويدنمي توان پذيرفت    
 م ... ترديد دريك پاورقي نمي توان حق مطلب را ادا كرد

از نظر امام علي ، صفت انسان بودن كافي است كه او را محتـرم ،دوسـت داشـتني ، درخـور مهـر و محبـت ،                            
بـا مـردم    «:او در نامة خود به فرماندارش در مصر مي گويـد          .  از تعرض بدارد   مصون از تعرض به حقوقش ودور     

يا برادر ديني تو هستند     : زيرا مردم بر دو دسته اند     !مانند حيوان درنده مباش كه خوردن آنها را غنيمت بشماري           
 بـا مـردم خـوبي       به همان اندازه كه مي خواهي خداوند از بدي هاي توبگذرد،          . و يا در آفرينش انساني مانند تو      
هرگز براي كيفرنمودن كسي شادماني مكن و از گذشـت و مهربـاني پشـيمان               . كن و از بدي هاي آنان درگذر      

 »!مباش 

بنابراين ، هر انساني داراي همان حقوقي است كه تو دارا هستي ولـو آنكـه در بعضـي از عقايـد و يـا در همـه                       
دين ، تحكيم پيوند برادري تو با ديگران نيست ؟ پس اگر            مگر هدف خود    . معتقدات ، با تو اختالف داشته باشد      

 !اين پيوند برادري فقط با صفت انسان بودن به وجودآيد، اين ، كار گناه آلودي نخواهد بود

و او در هرحال ، از تو مي خواهد كه نظر خود را در هيچ يك ازمسائل زندگي و زندگان ، مدار و مالك قضاوت                         
 زيرا كه محيط زندگي بسيار وسيع است و زندگان هم در همـين دائـره وسـيع مـي                    .و قياس مطلق قرارندهي     

گردند، و بدين ترتيب تو حق نداري كه تنها خود راحاكم و داور نخستين و آخرين بداني و در كارهاي مردم كه                      
پنـداري ،  و تو چه مي داني ؟ شايد موضوعي را كه تو بسيار بزرگ مـي            ! به توآسيبي نمي رسانند، دخالت كني       

و شايد مقام كسي را كوچك بشماري ، اگر او را بشناسي ،مقامش از تو           . در دايرة جهان هستي بزرگ هم نباشد      
هيچ يك از بندگان خدا را هرگز كوچك مشمار، زيرا ممكـن            «:امام در يك جمله صريح مي فرمايد      . باالتر باشد 

تو اين سخن حكيمانه را در افقي بلند و دورنمـاي           اگر  . »است كه او دوست و ولي خداوند باشد و تو نمي داني             
 !واقعي آن بنگري ، موقف و وضع آشكار امام را در قبال آزادي عقيده خواهي يافت 

اگر برادر تو اشتباهي كرد يا مرتكب زشتي و بدي شد، بايد او راراهنمايي كرده و با بخشش و جـوانمردي از او                       
شر و بدي را باطرد آن از دل خود، «: ن نباشي و آنگاه بر تو است كه درگذري و هرگز هم ازاين كار خود پشيما

و » سرپرسـت خـود باشـد     «و آدميزاد، داراي هرگونه عقيده اي كـه باشـد بايـد             » از سينه ديگران بيرون كني      
پيوندش باديگران ، پيوند كسي باشد كه براي آنان همان را دوست بدارد كه براي خود مي خواهـد و هرچـه را                       

براي ديگري همان را بخواه كه بـراي خـود مـي خـواهي ،               «: براي خود نمي پسندد، براي آنها نيز رواندارد       كه  
وچيزي را كه به خود نمي پسندي ، بر ديگري مپسند، و همان رفتاري رابا مردم درپيش بگيـر كـه ميـل داري                  

ر آرمان نيكي را كه ببينـد، آن را         ه«: ويك فرد باايمان واقعي كسي است كه        . »مردم با تو آن چنان رفتار كنند      
و خوبي و نيكي به مفهوم واقعي كلمه و به تمام معني عدالت مطلق در بـين همـه مـردم اسـت ،                        » دنبال كند 

عالوه بر اين ، كسي كه در دنيا راه و روش محمدرا دنبـال              . بدون آنكه كوچكترين فرقي بين آنان گذاشته شود       



آنچه كه در نظر علي اهميت دارد، نزديكـي         . بران متابعت كند، اختالفي ندارد    كند، با آنكه از مسيح يا ديگر پيام       
 :امام علي مي گويد. به فضيلت است ، ودرباره وسايل و اجراي آن ، البته مردم آزاد هستند

به راستي كه روش رسول خدا صلي اهللا عليه و آله و سلم براي رهبري تو كافي اسـت ، چـه كـه از آلـودگي                           «
عيسي بـن   . شم پوشيد و ازشيرــ لذت هاي ــ دنيا بازايستاد و از زيور و تجمالت آن دوري جست                  هاي دنيا چ  

. مريم عليه السالم را بنگر كه سنگ را زير سر مي نهادو جامه خشـن مـي پوشـيد و غـذاي سـاده مـي خـورد                     
چيزي بود ميوه و گل وگياهش هر    . گرسنگي همدمش و ماهتاب شب چراغش و سايه هاي زمين سايبانش بود           

او نه همسري داشت كه او را به فتنـه انـدازد و نـه فرزنـدي كـه                   ! كه زمين براي چهارپايان ارزاني مي داشت        
مركـب او  . غمگينش سازدو نه مال و ثروتي كه به خود مشـغولش دارد و نـه آز و طمعـي كـه زبـونش بنمايـد              

آنان مردماني بودند كه پهنه زمـين را   «:و در جاي ديگر مي فرمايد  ! »دوپايش و خدمتگذار وي ، دستهايش بود      
فرش و خاك آن را بستر خويش قرار داده و از آب به جاي گالب استفاده كردند و آنگاه مانند مسيح دل از دنيا                        

 .»بركنده و زندگي را به سادگي گذرانيدند

است و دينشـان يكـي      پيامبران برادران همديگرند،مادرانشان از هم جدا       «: آن حقيقتي را كه محمد بيان فرمود      
و » او بر آن روشي بود كه پيامبران پيشين بودند«: علي نيز دريافت ،آنگاه كه درباره محمد چنين گفت   » است  

در اين دو گفتار، حقيقت انكارناپذيري است بر اينكه تنها فضيلت است كه مـردم را دور هـم جمـع مـي كنـد،                         
 .رد آورده است چنانكه در اصل هم صفت انسانيت آنان را دور هم گ

پس از نظر امام علي ، آزادي عقيده ، حقي از حقوق مردم است وهمان طور كه خود آزادي تجزيه ناپذير است ، 
يك مسلمان ، بخواهـد يانخواهـد، بـرادر يـك     . انسان هم نبايد از يك جهت آزاد و از جهت ديگر محدود باشد 

و اگر آزادي شرافتمندانه در نزد !  زيرا كه انسان ، چه بخواهد وچه نخواهد، برادر انسان است )2(مسيحي است ،
وي حق مقدسي نبود، هيچ وقت پيروان راه و روش مسيح و پيروان طريق محمد را به يك نسبت ستايش نمي 

ي كه زره جنگي او را دزديده بودـــ و مـدعي بـود كـه آن را     ما در گذشته داستان علي رابا آن مرد مسيح     ! كرد
خريده است ــ خوانديم و ديديم كه چگونه مانند دو انسان همطرازو مانند يك پدر نسبت به فرزند، با او رفتـار                      

هردو يكسان براي محاكمه ايستادند، و چگونه سرانجام اين مرد مسيحي           » شريح قاضي   «كرد و چطور در برابر    
 ! كساني قرار گرفت كه با خون وجان از امام پشتيباني مي كردنددر جرگه

 

)2( 

متأسفانه جنگ مذهبي اخير لبنان و قتل عام مسلمانان در تـل زعتـر، جسرالباشـا، نبهـه                  . 
! ،كرنتينا و ديگر نقاط ، از طرف فاشيست هاي مسيحي و به دستور پـدر روحـاني عاليقـدر                  



 كه خود يك مسيحي لبناني است برباد مي دهـد،           آرزوهاي مؤلف محترم را   » اسقف شربل   «
مگر آنكه درلبنان نسل جديدي روي كار بيايـد و بـه افكـار نژادپرسـتانه رهبـران كنـوني                    

 ...مسيحيت لبنان پايان دهد

البته اين كشتار مذهبي ــ بر ضد مسلمانان و به دست مسيحيان ــ فقط در لبنـان نيسـت                  
يگر نقاط روي زمين نيز رخ مي دهد و اين امـر نشـان              بلكه در فيليپين ، حبشه ، قبرس و د        

دهنده آن است كه عليرغم ادعاهاي رهبران واتيكان در لزوم همزيستي مسـالمت آميـز بـا                 
و فقـط نـام و شـكل آن         ... همچنان بر ضد مسلمانان ادامه دارد     » جنگ صليبي   «مسلمانان ، 

 م ...تغيير يافته است 

 عراق ، اخبار و گفته هاي علي طنـين انـداز اسـت كـه از ژرفـاي عـدالت                     و چه بسيار در گوشه و كنار حجاز و        
گوينده آن حكايت مي كنند، مثالًدر آن هنگام كه به گوش علي مي رسيد صاحب عقيده و دين ديگـري رابـه                      

ر و چه بسيار مردمي كه شاهد بودند علي روزي د... زور مي خواهند از عقيده خود بازگردانند و يا بر او ستم كنند
 :مسجد مدينه ، در حالي كه عمامـه سـبز خـود را بـر سـر نهـاده بـود، بـا كمـال جـديت چنـين مـي گفـت                                  

و تاريخ عرب ، در آن هنگام كه در زيباترين صـفحات خـود،              » هركس پيرو انجيل را بيازارد، مرا آزرده است         «
اگربالشـي  «: خـارآميز اسـت     اين سخن را از بزرگ مرد جاويد،علي بن ابيطالب ، نقل و ثبت مي كند، چقدر افت                

بگذارند كه بر آن بنشينم ، در ميان پيروان تورات با توراتشان ودر ميان پيروان انجيل برابر انجيلشان و در ميان 
 »!علي راست مي گويد: اهل قرآن ، با قرآنشان ،چنان حكم و داوري كنم ، تا از اهل هر كتابي بانگ برآيد كه 

تا آنجـا كـه مـي       ! معقل  «: امر مي كند  »معقل بن قيس    «يشواي مسلمانان ، به     و اكنون گوش كنيد به آنچه پ      
ظلـم روا مـدار، و تكبـر نـورز          ) 3(بر اهل قبله ستم مكن و بر اهـل ذمـه            .تواني از خدا بترس و پرهيزكار باش        

 »!وخودخواه مباش كه خداوند متكبران خودخواه را دوست نمي دارد

 

هسـتند كـه در پنـاه       » اهل كتـاب    «مه يا معاهد آن گروه از       اهل قبله مسلمانان و اهل ذ     ). 3(
 م ... مسلمانان و در كشور اسالمي زندگي مسالمت آميزي دارند

انسان بربرادر انسان خود ظلـم نكنـد و كـوچكترين           : آيا مي بينيد كه علي پرهيزكاري را چنين معرفي مي كند          
 علي مسـلمان و غيرمسـلمان را، بـدون كـوچكترين            ستمي را بر او روا ندارد؟ وسپس آيا مالحظه مي كنيد كه           

و اين تساوي وبرابري بين مسلمانان و غيرمسلمانان در همة نقاط           . تمايز و برتري ، در يك رديف قرار مي دهد         
 .تحت حكومت علي وجود داشت 



 علي آنگاه كه درباره خود مسلمانان صحبت مي كند، برطرف كردن بـار سـتم و ظلـم از دوش هـاي مـردم را                        
 اگـر شـما راه     «:  فضيلت اسالمي مي داندكه سزاوار است مسلمانان با آن آراسته گردند و مـي گويـد                ?بهترين  

 .»و در پرتو نور اسالم قرار گيريد، هيچ مسلمان ومعاهدي ستم و ظلم نمي بيند... حق را بپيماييد

 سـاختن ظلـم از شـهر    او آنگاه كه مسلمانان را به خـاطر كوتـاهي كـردن در يـاري حـق و قصـوردر برطـرف           
را »سفيان بن عوف اسدي     «، توبيخ و سرزنش مي كند،مي گويد كه چرا جلو تجاوز نماينده معاويه ،               )4(»انبار«

ر بودند، ظلم و تعدي كرد، و مي        نگرفتند؟ و او بر برادران وخواهرانشان ، اعم از مسلمان و معاهد،كه در آن شه              
به من خبر رسيدكه يكي از سربازان دشمن ، بر يك زن مسلمان و يك زن معاهد واردشده و خلخال و                     «: گويد

اگر مردمسلماني پس از اين واقعه از تأسف و اندوه بميرد، جـا دارد و               ... زيور آنها را به زور از آنان گرفته است ؟         
 .»او رانبايد سرزنش كرد

 

)4( 

 م .انبار يكي از شهرهاي قديمي عراق بود كه در سمت شرقي فرات قرار داشت . 

را به فرمانداري مصر انتخاب كرد،عهدنامه اي براي او فرستاد كه در آن مـي               » محمدبن ابوبكر «و او وقتي كه     
 و بر ستمگرسخت من به تو سفارش مي كنم كه با اهل ذمه با عدالت رفتار كني و داد مظلوم را بستاني«: گويد

البته دور و نزديك بايـد در نـزد تـو، در            . بگيري و از خطاي مردم درگذري و تا آنجا كه مي تواني نيكي بكني               
علي پس از آنكه نظر او را نسبت به اهل ذمه جلب كرد، دستور داد كـه بـه همـه مـردم                       .»حقوق يكسان باشند  

ين به خاطر آن بـود كـه در ذهـن او، موضـوع مسـاوات      توجه كند و با گذشت و اغماض با مردم رفتار كند، و ا         
 .تحكيم يابد

نه ستم ببينند و نـه حقـي از حقـوق آنـان             «: اين عبارت را مي خوانيم      » نجران  «و در پيمان وي با مسيحيان       
 .»پايمال گردد

 !و علي خونبهاي يك نصراني را مانند ديه يك مسلمان قرار داد

جوشش و درخشندگي طبيعي از شخصيت و از درون صـاحب آن اسـت              اين موقف و روشي كه علي دارد، يك         
كسي او را از ديگـري بازنـدارد و صـدايي او را ازصـداي ديگـر مشـغول                   «: كه درباره آفريننده هستي مي گويد     

 .»نكند



و بـه رغـم تعصـب مـردم     . در نزد علي ، هر انساني عزت و شرف دارد و براي هر صدايي شنونده اي بايد باشد  
براز اين حقيقت از سوي علي موجب شد كه مسيحيان عرب در زمرة عالقه مندترين وبهترين دوستان جاهل ، ا  

من دربـاره مـردي   «: در شرح نهج البالغه خودبه اين امر اشاره كرده و مي گويد        » ابن ابي الحديد  «. وي درآيند 
 »... بگويم ؟كه اهل ذمه او رادوست بدارند، در حالي كه نبوت و اسالم را قبول ندارند، چه

اموال و دارايي آنان مانند اموال مـا و         «: علي رفتار خود را با غير مسلمانان برپاية اين گفتارش استوارساخته بود           
 !و علي مي خواست كه اين سنت و روش ، پس از وي نيزبرقرار باشد! »خونشان چون خون ماست 

* * * 

زيرا با ساده ترين اصول آزادي كه علي        . بيح مي شود  بدين ترتيب تعصب ديني در منطق علي ناپسند بوده و تق          
و آنگاه كه ما اين . در وسيع ترين حدودبه آن ايمان دارد و با بزرگترين پيمانه ها آنها را مي سنجد، مغايرت دارد 

» دينـي   «روش را درباره كساني كه هم عقيده او نيستند،مي بينيم و آن را با وضع و روش رجال به اصـطالح                      
ان درقرون وسطي ــ به ويژه آنهايي كه محاكم تفتـيش و دسـتگاه انگيزيسـيون را اداره مـي كردندـــ                      اروپايي

مقايسه كنيم و سپس بين گذشت بي دريغ وبزرگواري وي و سختگيري و فشار كشـنده آنـان ، مقابلـه اي بـه                  
و .  سقوط مي كننـد عمل آوريم ، خواهيم ديد كه علي اوج مي گيرد و بزرگ مي شود و آنان پست مي گردند و           

البته نبايد در اين امر شگفتي زيادي داشت ، زيرا كه ايمان در نزد علي ، از اصول انسـاني و از بيـنش عمـومي                       
، مظهـري   !بسياري از آن رجال ديني      !وي نسبت به زندگي و هستي سرچشمه مي گرفت ، در حالي كه ايمان               

 .اصالت انسانيت و زيبايي ، بركنار بوداز مظاهر عبوديتي بود كه به شكل عادت درآمده و از 

* * * 

و ما، وقتي امروز با تعصب ديني و مذهبي مي جنگيم و مي دانيم كه تعصب دينـي بـي مـورد در هـر صـورت                           
مقبول نيست ، مي بينيم كه برخي ملت ها اين تعصب را به تعصب هاي كشنده تـر و خطرنـاك تـري تبـديل                     

ژادها، يا تعصب براي مذاهب سياسي ، كه هيچ گونه گذشت و اغماض و       تعصب به خاطر مليت ها و ن      : كرده اند 
ايـن چنـين تعصـب هـايي از جهـل و حماقـت و             ! عفوي در آن راه ندارد و از هـيچ چيـزي روگـردان نيسـت                

براي آنكه يك فرد متعصب به طور ضمني مي گويد كه حق همان             . سودپرستي ويران كننده اي انباشته است       
و نظريه صحيح درباره جهان ، همان است كـه          ! قط آنچه را كه او فهميده است ، حق است           است كه او دارد وف    

و رأي و نظر او درباره مسائل انسان و زندگي ، حقيقت تغييرناپذيري است كه هيچگونه انعطاف و                  ! او مي گويد  
 سياسي ، دانسته يا و از اينجاست كه هواداران تعصب هاي نژادي يامذاهب و مكتب هاي. تعديلي را نمي پذيرد
و جزميت نسبت به مذهب يا مسلك نوعي از جمود و مرگ            ! غرق مي شوند  » دگماتيسم  «ندانسته ، در گرداب     

و چگونه اين موجودات زنده در گردابي از قيود غرق مي شوند كه تحميل آن ها بر جمـاد طبيعـت نيـز                       ! است  
راي انسـاني كـه محـدوديت نمـي پـذيرد، مـي تـوان        و چطور از اندازه هاي وزن و مساحت ، ب   ! سزاوارنيست ؟ 



او در ايـن صـورت دگرگـون        . حدودي برپا داشت و يا براي زندگي پرتحرك و در حال تكامل ، قيودي ساخت                
مي شود و مانند آب راكد، مي گندد و از تكامل و تحول منحرف مي گردد، و آنگاه نـه انسـان و نـه زنـدگي ،                             

 !مفهوم صحيحي نخواهندداشت 

ويا اين تعصب ، با همه رنگ هايش ، از روزگار باستان در سرشت گروهي از مردم بوده اسـت و ايـن امـام                         و گ 
بزرگوار از جنگ بر ضد يك تعصب ديني فارغ نشده خود را براي جنگيدن با ساير مظاهر و انواع تعصب آمـاده                      

 دگرگونـه سـاختن سـيماي زيبـاي     و او تعصب براي يك قبيله يا نژاد را، ظلم وستم ، فسادانگيزي و             . مي سازد 
 .زندگي مي داند

گوش كنيد كه چگونـه     . او افتخار به پدران و نياكان را نوعي از انواع اين تعصب مي داند وآن را تقبيح مي كند                  
آگاه باشيد كه شما در ستمگري بسياركوشـيديد و در زمـين      «: متعصبان دوران خود رامورد خطاب قرار مي دهد       

در گردن كشي ناشي از تعصب و خودپسندي دوران جاهلي ، از خدا بترسيد، زيرا كـه موجـب   ! فساد برپا داشتيد 
از فرمـانبرداري   ! آگاه باشيد ! دشمني ها و ميدانگاه اهريمن است كه با آن ملت هاي گذشته فريب داده شده اند               

دو بـدين وسـيله     بزرگان و سرورانتان كه به خاطر حسب و نسب تكبر ورزيدند و مردم ديگر را كوچك شـمردن                 
آفريده خداوند را تكذيب و انكار نمودند، خودداري نماييد، زيرا كه آنان پايه هاي تعصب و اركان فتنه و آشـوب                     

 !»هستند

و پس از آنكه تعصب براي قبيله و نژاد را ظلم و فسادانگيزي ودگرگونه ساختن چهره زندگي مي دانـد و آن را                       
خواهد كه اين روش حكيمانه را در هر گونه تعصبي ، بـه هـر رنـگ و                  با فتنه و آشوب نزديك مي شمارد، مي         

شكلي كه باشد، پياده كند و آن را به سبك قانوني درآورد كه با گذشت روزگار بيشتر استحكام مي يابـد و مـي         
من به وضع مردم نگاه كردم ، هيچ يك از جهانيان را نيافتم كه بر سر چيزي تعصب ورزد، مگـر آنكـه                       «: گويد

 »!باه و گمراهي نادانان را همراه دارد و يا آنكه ناشي از دليلي است كه با انديشة بي خردان سازگار است اشت

هركسي درباره آنچه در مفهوم تعصب گفته شده بنگرد، خواهدديد كه همه برگرفته از اين اصل به هم آميخته                   
 مي ورزند يا از ناداني است و يا از بـي            آنهايي كه تعصب  : اي است كه علي بن ابيطالب آن را بيان كرده است            

 !خردي 

اين چيزي است كه علي بـن ابيطالـب در دو           .و جهل و بي خردي ، هردو ظلم وفساد و غروربيجا ايجادمي كند            
 .گفتار گذشته خود آن را بيان كرده است 

ضـيلت و عـدالت     مگر آنكه اين تعصب بـراي ف      .هرگونه تعصبي به عقيده علي بن ابيطالب مذموم و ناروا است            
و مگر آنكه اين تعصب به خاطر بازسـتاندن حـق و داد طبقـات سـتمديده از                  ! خواهي و حقوق توده مردم باشد     
و مگـر  ! و مگر آنكه اين تعصب در راه استقامت ، راستي و پاكي وجدان باشد         ! غارتگران و سرمايه اندوزان باشد    



و مگر آنكه ايـن تعصـب بـراي بـازگرفتن داد     ! باشدآنكه اين تعصب نسبت به خود آزادي و شرافت نوع انسان       
 !...خلق از متعصبان مردم آزار باشد

اگر به ناچار بايدتعصبي داشته باشيد، بايد اين تعصب در جهـت            «: مي فرمايد » قاصعه  «اما در خطبه موسوم به      
و يـا   .  نيك باشد  شايستگي ها و مكارم اخالق و كارهاي نيكو وخصلت هاي پسنديده و آرمان هاي بزرگ وآثار               

در راه كسب فضيلت و خودداري از بيدادگري وستم و دادخواهي براي مردم و دوري از مفاسـد و تبـاهي هـاي                  
 .»روي زمين باشد

از آيات و گفته هاي امام در همگامي با طبيعت پاك ــ كه تعصب رادر فكر و يـا هـر حـالتي كـه باشـد نمـي                             
پس «: ه بر او ظلم كردند و با تمام قوا عليه او جنگيدند و اوگفت               است ك » خوارج  «پسنددــ سفارش او درباره     

از من با خوارج نجنگيد، زيرا كسي كه مي خواسته حق رابه دست آورد و خطا كرده ، مانند كسـي نيسـت كـه                         
 )5. (»باطل را مي جسته وآن را دريافته است 

 

» خواسته و آن را دريافته است       باطل را   « و مراد از كسي كه      .  از نهج البالغه     60خطبه  ). 5(
 ?او هسـتند كـه از نخسـتين روز        » معاويـه و پيـروان      « چنانكه مرحوم سيد رضـي گويـد        

ياغيگري برضد امام ، مي دانستند كه حق با علي است و آنها در راه باطل گام نهـاده و بـه                      
 م ... خاطر دنيا وحكومت به نبرد آن حضرت شتافته اند

 روشن سازد كه مراد از تعصب آن است كه يك فرد متعصب خيال كنـد كـه اشـتباهي                    امام براي آنكه بر مردم    
از گفتار حق يامشـورت     «: نمي كند، آنان را به مشورت ومشاوره دعوت مي كند و خود را مثل زده و مي فرمايد                 

 !»عادالنه خودداري نكنيد، زيرا خود را خطاناپذير نمي دانم 

 جنگ و صلح 

 .دد نابود شود وآنكس كه افترا بندد زيان بيندآنكس كه مدعي غيرحق گر

 .آنكس كه با شر و بدي پيروز گردد،شكست يافته است 

 !دشمني با مردم ، چه كار زشتي است 

 .صلح مايه امنيت و آرامش كشور است 



به عهد خود وفادار باش ، و به پيمان خويش خيانت مكن و دشمنت را فريب مده و حكومت خود را با ريخـتن                        
 !.ن بي گناهان استوار مسازخو

 امام علي 

عالوه بر اينها، انسان را بر انسان حقوق بسياري است كه در سـرلوحة آنهـا ايجـاد پيونـد دوسـتي و محبـت و                          
و مردم با هم برادرند كه اصل و ريشه واحد،راه مشترك ، . آشنايي بين افراد و جماعات ،قبيله ها و ملت هاست 

 .آنان را دور هم گرد مي آوردو هدف هاي نزديك به هم ، 

آزادي ، آرامش ، قوانين ، سنت هاي اجتماعي ، كوشش هاي نوين وهمة دستاوردهاي انسان ، با وجود جنگ ،                     
. به وجود آمده اند   » انسان  « مفهومي نخواهند داشت ومجوزي براي وجود آنها نخواهد بود، زيرا كه اينها براي              

به انسان است ولي در راه صلح نيست ، سخني است دروغ و خصلتي و هر سخني كه مدعي است براي خدمت       
و هر عملي كه مي گويد در راه خدمت به زندگي است و آنگاه زندگان را در زير آهـن و                     ! است پست و بي ارج      

و هـر بينشـي     . آتش و زير سم ستوران نابود مي سازد واز بين مي برد، عملي است بي نتيجـه و ضـد انسـاني                       
گي و وضع انسان كه به برادري ــ در ميان افراد بشري كه با هم برادرندــ دعوت نكند، بينشي است درباره زند

 !ناقص و نظريه ايست كوتاه 

چقدر بي ارج و كم قدر است گفته ها، كارها و بينش ها، در آن ساعت كه نهرها با خون پر مي شوند و باغ هـا                           
و چقدر بي فايده و ناتوان است سخن ها وكارها و بيـنش             . مي گردند به بيابان ها و خانه ها به ويرانه ها تبديل           

ها، در آن هنگام كه انسان را مانند كاه در سير تندباد به آسمان مي برد و در كـام جنـگ مـي افكنـد تـا او را                               
هـا و   بسوزاند و خاكستر كند،و ناگهان زيبايي ها و آرزوهاي زندگي به عدم و نابودي مي گرايد و بوم بر ويرانه                     

 !خرابي هاي آبادي آن فرود مي آيد و براي خود النه مي سازد

وانگهي صلح هدفي است كه به آرمان هاي        ! اگر جنگ ، مرگ و نيستي است ، پس فقط صلح راه نجات است               
صلح حالتي است كه فرزندان انسانيت واحد در پرتو آن امكان مي يابند كـه همـه مواهـب و                    : ديگري مي رسد  

را به كار ببرند، و در كوشش هاي يگانه خود همكاري و تعاون داشته باشـند، تـا بـه تـدريج بـه                        نيروهاي خود   
 .آرزوهاي مشترك و واحد خود برسند

علي بن ابيطالب كه افكار و روش هاي او در هر موضوع و ميداني ،مانند شـاخه هـاي ناشـي از يـك ريشـه ،                           
ر بزرگ و دژ مسـتحكمي اسـت كـه انسـان را از هـر                وحدت و هماهنگي دارند،به خوبي مي داند كه صلح ديوا         

 .گزندي ، مصون و محفوظ مي دارد



پس از نظـر    » خداوندشما را بيهوده خلق نكرده است       «: علي بن ابيطالب مردم را مخاطب قرار داده و مي گويد          
نـد شـما را   خداو«:علي ، خداوند مردم رابراي چه آفريده است ؟ او خود به اين سؤال ، پاسـخ داده و مـي گويـد                     

با مهر و مودت شما را دور هم گرد آورده ،         ... پناهگاهي در روي زمين و آرامش و امني براي خلق آفريده است             
پس نعمت و آسايش بال هاي بزرگواري خود را بر روي شما گسترده و نهرهاي خود را براي شما روان سـاخته           

و اكنون به شراره و پرتوي ازگرمي       . م است   پس در مذهب علي ، مهر ومودت نعمت هستي براي مرد          ! »است  
و محبت بزرگ را كه در قلب علي بن ابيطالب جاي داشت ــ ودر آن هنگام كه از صلح و دوستي سـخن مـي                         

خداوند پيوند دوستي را در بين آنان تحكيم بخشيد         «: گويد بر زبان وي جاري مي شودــ بنگريد، او مي فرمايد          
و آن نعمتي است كه هيچكس ارزش آن را نمي داند،           .  در پناه آن به سرمي برند      كه در سايه آن راه مي روند و       

 .»زيرا كه قيمت آن از هر چيز مهم و گرانبهايي ، باالتر و گرانتر است 

پس اگر صلح بين ملت ها موجب اين چنين نعمتي گردد، مردم براي چه با همديگر كينه و دشمني مي ورزند و 
چه چيز تو را    !اي انسان   «: اين سخن گرم كه از قلب علي بيرون مي آيد، گوش كنيد           از يكديگر مي گريزند؟به     

 .»به تباه كردن و نابود ساختن خويشتن مأنوس ساخته است ؟ آيا از اين خواب ، بيدار نخواهي شد؟

و گفتار و كردار علي در زندگي ، در تقبيح دشمني و جنگجويي وكشتار، و تحسين صفا و دوسـتي و بـرادري ،                        
و او به خاطر صلح ، به تعاون و همكاري دستور مي دهـد و خـود                 ! همچنين تعاون وهمكاري با همديگر است       
و به زشتي جنگ هـم      . »صلح باعث آرامش و امنيت كشورهاست       «:در اين راه صميمانه مي كوشد براي آنكه         

چه زشت است « تجاوز است و تصريح مي كند و خود نيز از آن متنفر و بيزار است ، براي آنكه جنگ دشمني و                
و براي آنكه خسارت و ضرر، در هر صورت ، نتيجـه قطعـي ومحتـوم ايـن                  . »، دشمني و تجاوز بر بندگان خدا      

و به خاطر آنكه جنگ ، بـراي        » !و آن كس كه دشمني كاشت ، ضرر وخسران درو خواهد كرد           «: دشمني است   
و بدبختي خواهد آورد وجنگ از عزت و احتـرام انسـان            انسان ها، اعم ازپيروزمند و شكست خورده ، سرگرداني          

مي كاهد و قيام بر ضد عقل و وجدان ودرستي ها و ارزش زندگي ، در نزد شخص پيروزمند و پسـتي و زبـوني              
آن كس كه با شر و بدي پيـروز  «وخواري و هدررفتن خون و زندگي ، در طرف مغلوب است ، و درمذهب علي  

 .و البته هيچ چيزي زشت تر و بدتر از كشتار و خونريزي نيست » است گردد، در واقع شكست خورده 

علي هميشه چپاول ها و غارت ها، تاراج ها و شبيخون ها را كه ازمظاهر جنگ در ميان قبيلـه هـاي جاهليـت                        
اصوالً چپاولگري وپرستش بت هـا و       . پيش از اسالم بود، در جرگه كارهاي زشت و ضدانساني ديگر مي شمارد            

و عـالوه بـر آن ، نمـودار روشـني از            ! به گور ساختن دختران ، از نظر وي ، از يك منبع به وجود مي آيند               زنده  
در نـاداني هـا     «: علـي مـي گويـد     . ناداني است و درهر صورتي كه جلوه گر شود بسيار زشت و ناهنجار اسـت                

 .»گري مشغول بودندفرورفته بودند، و به زنده به گوركردن دختران وپرستش بت ها و تاراج و غارت



او تا آنجا جنگ را محكوم كرده و آن را تقبيح مي نمود كه حتي ازتنگ ترين و محدودترين راه هاي آن ، كـه                         
و شايدآن كـس كـه   . »هرگز كسي را به مبارزه نخوانيد«: دعوت به مبارزه و نبرد بود،نهي مي كرد و مي گفت   

نخسـتين  . سياري ازاخالق مردم و كارهاي دنيا را تقبيح مي كند         درباره علي به مطالعه بپردازد، مي بيند كه او ب         
چيزي را كه دراخالق بد مي شمارد و آن را سرزنش مي كند، تمايل به آشوب و كشتارو خونريزي اسـت ، و از                        
كارهاي دنيا، در نظر وي چيزي زشت تر ازجنگ نبود و او را ناراحت نمي ساخت و آنگاه كه مي خواهـد بـدي                        

 !.»دنيا، خانه جنگ و چپاول و غارتگري است «: ا بگويد، مي گويدهاي دنيا ر

. جنگ به همان اندازه كه موجب از بين رفتن حق است ، باعث تقويت باطل نيز مي گردد و آن را نگه مي دارد               
عامـل برتـري   »حق «و . در مذهب علي ، آسمان و زمين براساس حق به وجود آمده و بر پاية حقيقت استوارند         

و اگر مسئله   .  و پايداري جامعه و سعادت دنيا مي گردد، ولي باطل ، جامع همه زشتي ها و پستي هاست                    انسان
از اين قرارباشد، ارزش جنگ به هر حسابي كه ارزيابي كنيد، چگونه خواهدبود؟ جنگ بدون شك جامع پسـتي                   

باال رود و صداي حق پايين يعني مقام باطل » براي آنكه جنگ اگر روي آورد، موجب دگرگوني گردد«: هاست 
آن كس كه بر حق تجاوز كند، ايمان «: و اگر صلح همان حق باشد، در آن صورت ! مي آيد و خاموش مي شود

 !»خود را از دست مي دهد

اين اساس نظريه علي درباره جنگ است ، و البته هيچ جاي تعجب و شگفتي نيست ، زيرا كه با ايمان عميـق                       
او به انسان مناسبت دارد و با احترام عميق او به زنـدگي و زنـدگان و كارهـاي نيـك و                      وي به آزادي و اعتماد      

سودمند، سازگار است ؛ و او به همين جهت است كه در بعضي از اوقات به اين اكتفا مي كند كه به اصـحاب و                         
و ايـن بـه     »براي دشمنان شما همين كافيست كه از راه راست به سوي گمراهي رفتـه انـد               «: ياران خود بگويد  

 .خاطر آن بود كه از فتنه و آشوب جلوگيري كند و مردم را به صلح بخواند

و براي همين است كه او از خطاكار بدعمل مي خواهد كه براي ازبين بردن عوامل كشـتار و جنـگ ، از آنچـه                       
يردولو آنكـه   انجام داده ، پوزش بخواهد وبه آن كس كه مورد بدي واقع شده ، امر مي كند كه عذر وي را بپـذ                      

با انديشه خود،   «و  ! »عذر آن كس را كه پوزش مي خواهد، بپذير        «: گناه وي در حق او، بزرگ باشد و مي گويد         
و او به همين علت درپيروان خـود صـفتي   ! »با هواي نفس خودمبارزه كن تا دوستي و مهرباني بر تو روي آورد        

رده و از جنـگ دوري جوينـد و سـالمتي و آسـايش را               بهتر و قابل تقديرتر از آن نمي بيند كه به صلح روي آو            
پيروان ما اگر خشـمناك شـوند،   «:براي خود وديگران بخواهند و در اين زمينه ، كه چگونه بايد باشند، مي گويد       

 .»ستم نمي كنند، اين براي همسايگان سودمند است و بر آنهايي كه معاشرت دارند، آرامش مي بخشند

* * * 

 



 

اصرار در تنفر و بيزاري از جنگ و دعوت به صلح ، به آن معني نيست كه در هر صورت بايد                     البته اين شدت و     
جنگ . و اين موضوع هرگز به معني فرار از مسئوليت و آزادگذاشتن تبهكاران نيست ! تسليم شد و خاضع گرديد

و صلح هم به آن     . خود به خود چيز زشتي نيست ، بلكه به خاطرآن زشت است كه موجب بدي و آزار مي گردد                  
جهت نيكو، و دوست داشتني است كه براي مردم امكاناتي به وجودمي آورد كه آسوده خاطر باشند و در ايجـاد                     
جامعه بهتر بكوشند و به آن علت نيكو است كه در مقابل انسان ، راه هاي زندگي سالم تر و وسـيع تـررا مـي                           

 .گشايد

تجاوز به آن مرحله مي رسد كـه مـي خواهـد وضـعيت بينـوا را      گاهي در بعضي از رژيم ها و قوانين ، زشتي و      
منكوب سازد و بر اكثريت توده ستم بنمايد و صلح و آرامش را فقط براي خود مي خواهد، تادست زندگي نو، بر                      
محيط جامدي كه او ساخته است ، نرسد كه آن رادگرگون سازد و نظام بهتري بـه جـاي آن بگـذارد، در ايـن                         

  نابودي اين جمود و از بين بردن هواداران آن ، راهي بهتر از جنگ وجود دارد؟صورت ، آيابراي

ــ يا طبقات ــ به جايي مي رسد كه مي خواهند زندگي و زمين فقـط                !و گاهي زشتي و بدي در بعضي از افراد        
براي خودشـان   براي استفاده آنان باشد وزندگي مردم تباه گردد و افراد بشر بردگاني بيش نباشند و صلح را هم                   

مي خواهند كه دست حق به سوي آنان دراز نشود كه خط بطالن بر وجودشان بكشد و سـايه شـوم و كشـنده                        
آنان را از سرمردم كوتاه سازد و چهره دنيا را دگرگون كند و در اين صورت ، آيا راهي بهتر از نبرد بـه خـاطر از          

  دارد؟بين بردن اين نظام طبقاتي غلط و اين گروه بي ارج وجود

اگر براي هر يك از جنگ و صلح ارزش ذاتي و مطلقي بود، همه انقالب هايي كه ملت هـاي جهـان بـر ضـد                          
تجاوزكاران و استثمارگران برپاداشته اند، گناه و شر و بدي به شمار مـي آمـد و در قبـال آن ، تسـليم بـه اراده                

 .عياشان و مفتخواران و قيصرهاي تبهكار، نيكي و خير و بركت بود

ولي حقيقت آن است كه نيكي و خير كامل در آن چيزي نهفته است كه موجب اصالح وضع مـردم و آسـايش                       
اگر از زندگي خود بهره مند شوند، البته كه صلح بـراي آنـان نيكـو اسـت ، ولـي اگـر دربـدبختي و                 . آنان گردد 

. عـي ، راه نيكـي اسـت         محروميت باشند و حقوق آنان پايمال گردد، بدون شك جنگ ، تـا اسـتقرار صـلح واق                 
صلحي كه بر يك سلسله اصول شريف و اصيل انساني استوار گردد كه در آن كوچكترين مفهومي بر تسليم در        

 .قبال تجاوز و خضوع بر ستم ، وجودنداشته باشد

جنگـي را   . علي بن ابيطالب اين حقيقت را آنچنان درك كرده بود كه در آن جاي شك و ترديد وجود نداشـت                     
 بن ابيطالب تقبيح مي كرد و از آن نفرت داشت ، جنگ ابوسفيان و ابولهب بـر ضـدمحمد اسـت ، نـه                         كه علي 

جنگ محمد بر ضد آنان و جنگ جنگجويان ستمكارو تبهكار بر ضد مردم نيكوكار و هـواداران حـق بـود، نـه                       



و همچنـين مـردم     ! علي مي خواهد كه شما چنگيزخان و هالكو و هيتلرنباشيد         !... جنگ اين گروه بر ضد آنان       
تحت ستم آنها نيز نباشيد و يا از صلح سخن بگوييد در صورتي كه شمشيرهاي آنان ، سرهاي مردم بي گناه را                   

 !.درومي كند

 .و بدين ترتيب ، گاهي مي شود كه جنگ در مذهب علي يك ضرورت اجتناب ناپذير مي گردد

زي حق و بازسـتاندن مـال غـارت شـده و عـزت و      اگر جنگ به خاطر گرفتن داد ستمديده از ستمكار و يا پيرو       
شرافت از دست رفته وقصاص خون بناحق ريخته شده باشد، در اين صورت يك ضرورت اجتمـاعي و انسـاني                    

گوش كنيد كه   . خواهد بود، ولي به شرط آنكه قبل از جنگ ، در راه ايجاد حسن تفاهم ، مذاكراتي به عمل آيد                   
و البته مـي    (صفين مي گفتند چرا اجازه جنگ داده نمي شود، چه فرمود            او در جواب اصحاب خود كه در جنگ         

از حـق دور مانـده      «: دانيد كه دشمن او در آن جنگ ، همان قاسطين ستمكاري بودند كه درباره آنها مي گويد                
 .).»وحيران و سرگردان شده اند و آن را نمي بينند و به ظلم و ستم وارد گشته و از آن برنمي گردند

اما اينكه مي گوييد در جنگ تأخير مي كنم ؟ آيا اين همه درنگ و تأمل من براي ترس از مـرگ             «: فرمودامام  
و اينكه مي گوييد    . است ؟ به خداوند سوگند، من باكي ندارم كه به سوي مرگ بروم يا مرگ به سوي من بيايد                  

گ را به تأخير نينداختم مگر بـه  در جنگ با مردم شام شك و ترديد دارم ، به خداوند سوگندكه من يك روز جن     
خاطر آنكه دوست دارم گروهي بر من بپيوندند و هدايت يابند و از روشنايي ــ چراغ هدايت ــ من بهـره منـد                       
شوند، و اين در نزد من محبوبتر از آن است كه آنان در گمراهي بمانند و من با آنان بجنگم ، اگر چه گناه آنان                         

 !»بر خودشان است 

ر اين ، بايد هدف نهايي از اين جنگ ، فقط پيروزي باشدنه انتقام گيري و قتل و نابودي و شكنجه و                      و عالوه ب  
، بلكه هدف آن !آزار، و نه بدرفتاري و توهين و سختگيري بر اسير و مجروح و فراري و زن و مرد پير و كودك 

بايد اين  . د مظلوم را از او بازستاند     مرد جنگي كه ايمان دارد در راه حق است و دشمن اوستمكاريست كه بايد دا              
باشد كه حق را بر سر جاي خود برگرداند، و بنابراين اگر با انـدك جنـگ وكشـتاري ، هـدف بـه دسـت آمـد،                            

ودر واقع بيزاري و نفرت از خونريزي ــ مگر در صورت ضـرورت اجتنـاب               . بالفاصله بايد از جنگ دست كشيد     
 .سي است ناپذيرــ در جنگ هاي علي يك قاعده اسا

و به خدا سـوگند، داد      «: منطق استوار علي در جنگ اين بود كه نخست دشمن ستمكارخود را پندواندرز مي داد              
 !.»مظلوم را باز ستانم وظالم و ستمگر را پند و اندرز دهم 

 و چه بسا هنگامي در آنجا كه ترغيب به صلح سودمند واقع نشد،علي به تهديد دشمن پرداخت ، زيـرا آنچـه در            
» نهـروان  «او در تهديـد جنگجويـان   . نظر وي مهم بود، آن بودكه تا امكان دارد از خونريزي جلـوگيري شـود     

 :چنين گفت 



من نگران روزي هستم كه اجساد بي جان شما در ميان اين نهرافكنده شود و شما كشته شويد بدون آنكه در                     «
 نهـي   )1(من شما را از ايـن حكومـت         .  بياوريد نزد پروردگار خود دليلي داشته باشيد و حجتي روشن براي خود          

كردم ولي شما نپذيرفتيد و مانند پيمان شكنان بامن مخالفت كرديد، تا آنكه من نظر خود را به ميل و خواهش                     
 .» و براي شما ضرر وزياني نخواستم شما،تغيير دادم و من شر و بدي را براي شما نياوردم

 

)1( 

آنگاه كه مردم شام با نقشه و حيله عمروبن عاص قرآن ها را بر نيزه نهادنـد و هـواداران                    . 
خواندند، علي فرمود كه اين نيرنگي بيش نيست و بايـد جنـگ را              ! علي را به حكومت قرآن      

ما را بـه    «:  مخالفت كرده و گفتند    تاپيروزي ادامه داد، و نهروانيان ــ يعني خوارج ــ با وي          
و حتي پا را فراتر نهـاده و       ! »سوي كتاب خدا مي خوانند و ما به اجابت ، از آنها سزاوارتريم              

تن در نـدهي ،     ! اگر به آنها جواب مثبت ندهي و به حكومت قرآن           «: با درشتي به علي گفتند    
 م !!.»تو را به آنان تسليم كنيم و خود كنار بكشيم 

به اين دعاي شگفت انگيز توجه كنيد كه ناشي از انگيزه انساني امام علي اسـت و آن را هنگـامي بـر                       و سپس   
بر ضد وي يك دل و يك زبان شدند، و او پس از آنكه كوشـش هـايش                  » صفين  «زبان آورد كه دشمنانش در    

 كـه آن را جايگـاه       پروردگـارا، ايـن زمينـي     !. بار خدايا «:به خاطر صلح به جايي نرسيد، تصميم به جنگ گرفت           
آرامش مردم قراردادي و چهارپايان و حيوانات را در آن به راه انداختي ، و آن راجوالنگاه موجودات بي شـماري                     
كه به چشم ديده مي شوند و يا به چشم نمي آيند، قراردادي و پروردگار كوه هاي استواري كه آنها راميخ هاي                      

ما را بر دشمن پيروزساختي ، ما را از ستم بازدار و در راه حق استوار                اگر  . زمين و تكيه گاه مخلوقات گردانيدي       
 .»و برقرارمان ساز و اگرآنان را بر ما چيره نمودي ، شهادت را نصيب ما گردان و از فتنه و فسادما را نگهدار

صلح دوستي علي و پيوند وي با عوامل آن ــ حتي چند لحظه پـيش از جنـگ ـــ دو موضـوعي هسـتند كـه                           
چيك از دوست و دشمن در آن اختالف ندارند و سيره و روش وي مملو از مظاهر اين صلح دوستي و نفرت                      هي

در آن هنگام كه دشمنان سـتمكار       . اتفاق افتاد » جمل  «و از همينجا است ماجرايي كه درواقعه        . از جنگ است    
تور داد كه به صـف درآمدنـد و   او بر ضدوي همدست شده و با سربازان خود به سوي او آمدند، به ياران خوددس          

و با آنان نجنگيـد تـا   » تيراندازي نكنيد، بانيزه و شمشير مزنيد، تا مسئوليت به عهده شما نباشد   «: به آنها فرمود  
 !آنكه سه نفر از ياران علي را با تير زده و از پا درآوردند وعلي براي اين واقعه ، خداوند را سه بار شاهد گرفت 

م در مقابل آنهايي كه به جنگ وي آمده بودند، باسر برهنه و بدون سالح رفت ، و در حـالي                     و چه بسيار كه اما    
با كمال دوستي و مهرباني با آنان به مذاكره پرداخـت  ! كه آنان خود را در آهن پوشانيده و به آن پناه برده بودند     



، بـا بيـاني ناشـي از دل پرمهـر و            ، و نيكي را به ياد آنها آورد و در قبال لجاجت وسرسختي و درشتگويي آنان                 
تا آنجا كه گويي او در برابر دشمنان ، كه به خاطر زره ها و سپرهايي كه                 . عاطفه ودوستي ، با آنها سخن گفت        

پوشيده بودند، مانند سياهي و ظلمت شب به چشم مي آمدند با زرهي از احتـرام عمـيقش بـه انسـان وسـپري                        
ي از اعتمادش به وجـدان انسـاني ،پـيش مـي رفـت و از تـوجهش بـه        ازايمانش به عدالت همه جانبه و سنگر     

از آزار هـر    «: او مـي گفـت      . ستمديدگان و جانبداري از حق و صلح دوستي ، هزار سپر مقابل خود مي گرفت                
و او همان كسي است كه ازعدالت و دشمني به شدت نفرت         . »كس كه در امان باشي ، به برادري با او بكوش            

كه دشمني و مجادله ،اخالق فرد را از بين مي برند و طوفان وار بر شخصيت جامعه مي وزندو هر                    دارد، براي آن  
از مجادله و دشمني بپرهيزيد، زيرا كه دل را بيمار سازند و نفاق و اختالف               «: دو نفاق و اختالف ايجاد مي كنند      

 !»، بر روي آن دومي رويد

نان رفت تانشان دهد كه از جنگ بيزار بوده و به شـدت و              و چه بسيار شد كه علي با همين وضع به پيش دشم           
عميقاً ميل دارد كه مشكالت با دوستي و برادري حل شود، و اين قاعده را كه خود براي چنين موقعيتي وضـع                      

و سـپس حقيقتـي را   » با دشمن خويش نيكي كن ، كه شيرين ترين پيروزي هاست            «: كرده بود، تحقق بخشد   
ماهيت جنگ شر و بدي است و آن :  را جز انسان واقعي درك نمي كند، و آن اينكه تحكيم بخشدكه ارزش آن

چـه  «: چون از راه شر و بدي به دست آمده است           ! خيري را كه پيروزمند از اين راه به دست آورد، ارزشي ندارد           
و او به هر    ! »و چه ارزش غنا و گشايشي را كه ازفقر و سختي حاصل شود؟            ! سود آن خيري را كه از راه شر آيد        

وسيله اي كه باشد اين شر رادفع مي كند و آسايش و رفاه را، بدون سختي مي خواهد، تا آنجا كه اگردشمنانش 
جز جنگ ظالمانه و خون وي و خون بقيه ياران شايسته اش ، چيزي را نخواهند، او از نـو صـداي خـود را بـه                           

گ يك ضرورت اجتماعي و انساني گـردد، بـاز صـبر            ولي اگر بر جنگ اصرار ورزند و جن       . گوش آنان مي رساند   
مي كند كه آنان نبرد را شروع كنند، واگر آغاز نمايند آنگاه با آنها بجنگد و در اين صورت ، بر مرگ وارد شودو                        

 !بيم و هراسي به خود راه ندهد و مردان را از جاي كنده و قهرمانان رابر زمين بكوبد

ندانه از عدالتي بود كه مي خواستند آن را به ظلـم و سـتم مبـدل سـازند، و                    و در واقع اين جنگ ، دفاع شرافتم       
پشتيباني از عزت واحترام در شرف زوال انسان بود و هـواداري از آن آزادي بـود كـه قصدداشـتند بـه بردگـي                         

تـا  تغييرش دهند و دفاع از انساني بود كه علي مي خواست عزيز باشد و آنها مي خواستند ذليل و زبـون بمانـد                        
 .هرجوانمردي را به غل و زنجير گرانبار بكشانند

اين جنگ ، دفاع از ضرورت هاي اجتماعي و خواست هاي انساني بود كه سكوت و خاموشي در قبـال آن جـز                       
مـن زيـر وبـم ايـن        «: امام علي در مورد جنگش با معاويه مي گويـد         . كفر و نابودي و سقوط ، چيزديگري نبود       

 .»ت و روي آن را نگريستم ، و ديدم كه براي من راهي جز نبرد با كفر وجود نداردمسئله را بررسي كرده و پش



طلحـه و زبيـر   «: و ببينيد كه علي بن ابيطالب ، بخش اول از واقعه جمل را چگونه به طور اجمال بيان مي كند                  
 ام  نخستين كساني بودند كه بامن بيعت نمودند، ولي سپس بـدون علـت ايـن بيعـت را شكسـتند وبـه سـوي                       

 رفتندــ تا او را تحريك كنندــ و من به ميان مهاجرين و انصار رفتم و دعوتشان كـردم                   ?المؤمنين ، در بصره     
كه به سوي بيعت خودبرگردند ولي آنها نپذيرفتند و در اين امر پافشاري كردم و باخوشرفتاري با آنهـا مالقـات                     

 و پسر عمويش ابن عباس و عمار بن ياسر و قـيس             و علي ، آنگاه كه در راه كوفه بود،فرزندش حسن         ! »نمودم  
و در . بن سعد بن عبادة را به سوي آن دو فرستاد كه شايد فتنه و آشوب رابخوابانند ولي باز آن دو قبول نكردند               

من به سوي آنان رفتم تا در پشت بصره فرود آمدم و در خيرخواهي جاي عذر و بهانه           «: اين باره علي مي گويد    
شتم و از شروع جنگ خودداري نمودم و به آنان تذكر دادم كه به بيعت خود برگردنـد ولـي آنـان                      اي باقي نگذا  

نپذيرفته و جز جنگ را نخواستند و من خداوند را بر ضد آنان به كمك طلبيدم ، گروهي كشـته شـدند و بقيـه                         
، عمـل كـنم ، و مـن         تسليم گشته و از من خواستند كه به آنچه قبل ازشروع جنگ آنان را به آن مي خوانـدم                    

صلح و آرامش را پذيرفتم و شمشير را كنار گذاشتم و عبداهللا بن عباس را براي رسيدگي به كارشان گماشتم و                     
 »!زفربن قيس را به سوي آنان فرستادم ، ازاو درباره ما و آنان بپرسيد

ان اندازه ناراحت است    و علي آنگاه كه در سايه شجاعت بي نظير و ايمان عميق خويش پيروز مي گردد، به هم                 
وي سپس انـدوهناك گشـته و گريـه مـي كنـد و چنـان                ... كه طرف مغلوب وشكست خورده ناراحت مي شود       

ــ تأثر و اندوه قلب بزرگي است كه    !محزون و غمناك مي شود كه سابقه نداشت و اين ــبه جان خودم سوگند             
 بيزار و متنفراست ، و متأسفانه مـردم ، همـان            فرزندان خود را به شدت دوست مي دارد و از ظلم و ستم كامالً             

فرزندان ستمكار او هستند و او در بين مهر بر فرزندان و دوست نداشـتن ظلـم و سـتم ، گـويي كـه در آتشـي          
 !سوزنده ، مي گدازد و مي سوزد

در نزد امام چيزي زشت تر از اين وجود نداشت كه خـوني بنـاحق ريختـه شـود و اگـر اطمينـان نداشـت كـه                            
مانداران و كارگزارانش درصورت جنگ ، از بناحق ريختن خون ها بپرهيزند، و از خونريزي مگربه خاطر حـق       فر

و عدالت ، دور باشند، دستورهاي مكرر و مؤكدي بر آنان صادر مي كرد كه از خونريزي بپرهيزند، و عـالوه بـر                       
ات جنبـه عـاطفي و انسـاني محـض          اين ، او در اين مسئله بينش ژرفتر و بزرگتري داشت و به مـوازات مراعـ                

خونريزي از نظر امام ، موجب زوال قدرت و نفـوذ    . موضوع ، جنبه سياسي و بين المللي آن را نيزدر نظر داشت             
بوده و بالخصوص اگر عمدي بوده و بدون دليل و عذر منطقي باشد،مفهوم حكومت ملي و قانوني را از بين مي                    

 :ن پيام فرستادامام به يكي ازفرماندارانش چني. برد

قدرت و حكومت خود را با ريختن خون بي گناهان ، استوار مسازكه اين كار موجب ضـعف و سسـتي بنيـان                       «
حكومت گردد و بلكه آن را ازبين برده و به دست كس ديگري مي سپرد و البته در قتل عمـد، عـذر تـو نـه در           

 .»پيشگاه خداوند و نه در نزد من ، پذيرفته نخواهد شد



چه كسي غير از علي بن ابيطالـب را ديـده يـا             : بدهيد در اين زمينه موضوع شگفت انگيزي را بيان كنم           اجازه  
شناخته ايم كه پيشواي ملتي باشد و به فرمانداران خود دستور دهد كه آن كسي را در ارتش به كاربگمارند كـه             

شت و مهربان و پـاك دل بـوده و   آزار و شكنجه مردم و كشتار و جنگ را دوست نمي دارد وپوزش پذير و باگذ             
: شما را به خدا، به او گوش كنيد كه به فرماندارش در مصر، چه مي گويد               ! به زور و درشتي متوسل نمي گردد؟      

و كسي از سپاهيان را بر كار بگمار كه بردبارتر وپاكدل تر باشد، دير خشمگين گردد و زود پوزش بپـذيرد، بـر                «
 .»...ندان سخت بگيرد و از هيچ زورگويي نهراسد واز جاي تكان نخوردبينوايان مهربان باشد و بر زورم

بدين ترتيب ، امام علي صلح را دوست مي دارد و به آن امر مي كندو از جنگ بيـزار اسـت و از آن نهـي مـي                             
و مهرباني و نيكـي درجلـوگيري از        ! نمايد و به آن روي نمي آورد،مگر آنكه جنگ به سراغ او آيد و اصرار ورزد               

 .آن ، كارگر نشود

او اگر مي جنگيد، سعي مي نمود كه تعداد تلفات زياد نشود وبه خاك افتادگان پيكار، فراوان نباشند، و تـا آنجـا         
و سـپس  . كه مي توانست ،مي بخشيد و عفو مي نمود، و چه بسيار كه امكان انتقام مي يافت ولي عفو مي كرد     

و او اگر از جانب دشمن به صلح خوانده مي شد بـا خوشـنودي               براي غالب و مغلوب ، هر دو، دلسوزي مي نمود         
زيرا كه در صلح آسودگي براي سربازان و راحتي از غم «: وگشاده رويي آن را مي پذيرفت و شادباش مي گفت 

و او، اوامر و دستورهاي فراواني به فرمانداران و سرداران          . »و اندوه براي مردم ، و امنيت براي كشور وجود دارد          
اهش مي فرستاد و به آنها سفارش مي كرد كه همگي اين راه و روش را پيش بگيرنـد، و ايـن بـه مـوازات                          سپ

سفارش ها وتوصيه هاي وي در اين زمينه بود كه احمقانه نجنگند و مانند سرداران و جنگجويان دوران قـديم                    
دسـت هـا    «: اين باره مي گويـد    و در   ?. شمشير را به سرعت و به آساني و سادگي بيرون نكشند و به كار نبرند              

من كسي را بـه خـاطر       «: وباز مي فرمايد  » وشمشيرهاي خود را به هواداري زبان هايتان ، به حركت در نياوريد           
من بادشمن نمي جنگم تا بـر او اتمـام حجـت كـرده باشـم ، اگـر توبـه كـرد         «: و» سوءظن ، كيفر نمي دهم      

 جنگ بر ضد ما داشته باشد، خداوند را به كمك طلبيم و نبرد              وبرگشت ، از او مي پذيريم و اگر فقط تصميم به          
و ما به زودي ، درباره برخوردهاي علي بن ابيطالب با دشمنان تجاوزكارش ، به تفصيل سخن خواهيم                  . »كنيم  
 .گفت 

* * * 

انسـان  براي تحكيم پايه هاي صلح بين افراد و ملت ها و به خاطر ابرازنفرت از جنگ ، انسـان بايـد در قبـال                          
و البته فرقي ندارد كه اين پيمان بين پيروان يـك مـذهب ،يـا مـذاهب            . ديگر، به عهد و پيمان خودوفادار باشد      

گوناگون باشد و يا در بين فرزندان يك ملت و يا گروهي باديگران منعقد گردد و يا ميان دو دوست ، يا دوست                       
يمان بايد وفادار بودو از نظر علي بـن ابيطالـب و   و دشمن ، ياصلحجو و جنگجو برپا شود و در هر صورت ، بر پ    

و اين . در حكومت وي ، مذهب ، مليت ، حالت صلح يا جنگ ، نمي توانند مانع وفاداري به عهد و پيمان گردند                   



براي آن است كه وفاداري به پيمان ، چنانكه گذشت ، موجب تحكيم اركان صلح مي شود و صلح باعث امنيت     
و . هامي گردد، و خدمت به جامعه اي است كه با قوانين و عهد و پيمـان هاپيونـد دارد                  كشورها و آسايش ملت     

عالوه بر اينها، اين امتياز خوراك وجدان انساني است كه امام مي كوشد تا آنجا كه امكـان دارد، بلنـدي و اوج                       
 ملـت هـاي گونـاگون       عامل نزديكي و دوستي بين افراد و گروه ها وقبيله هـا و            » صلح  «يابد، وبدين ترتيب ،     

خواهد بود و در هر شكلي كه جلوه گرشود، مظهري از مظاهر صدق و راستي و احترام شخصـيت انسـانيت در                      
و عالوه براين ، اعتماد و اطمينان طـرفين ، هميشـه بـا              . طرفين امضاكننده پيمان ، به طور يكسان خواهد شد        

ر اعتماد يافتند، هر كدام امكان خواهد يافت كه بـا           وفاداري به پيمان همراه است و اگر هر دو طرف به همديگ           
و بـه   . الهام از آن آزادي كه احساس مي كند، كار كند و درچهارچوب همين اعتماد، هر دو به پيشروي بپردازند                  

همين دليل ، مسئله وفا به عهدوپيمان ، در حكومت و خالفت علي بن ابيطالب ، يك قانون تخلف ناپذير است                     
سي كه عهد وپيمان مي بندد، الزم و ضروري مي داند كه با جان و روح خـود در راه حفـظ آن                       و علي بر آن ك    

 .بكوشد و سرانجام يا به آن وفادار بماند و يا در راه آن از بين برود

در . علي بن ابيطالب به همان اندازه كه از دروغ و دروغگويي بيزار وناراحت است ، از عهدشكني نيز نفرت دارد                   
وفا به عهد با راستي توأم است و من سپري نگهدارنده تر از آن نمي شناسم و هر كـس                    «:مي فرمايد خطبه اي   

مادر روزگاري هستيم كـه اكثريـت مـردم ، فريـب و نيرنـگ را           . كه بداند سرانجام چيست ، نيرنگ به كار نبرد        
برند؟ خداونـد آنـان را نـابود        اينها چه سودي مي     ! زيركي وهوشياري پندارند و نادانان آن را حسن تدبير خوانند         

سازد و البته شخص باهوش و نكته بين ،راه نيرنگ و حيله را مي داند ولي امر و نهي خداوند مانع از آن اسـت                         
و با اينكه نيرنگ را مي بيند و مي داند وقدرت دارد كه آن را انجام دهـد، ولـي   . كه آن را به مرحله اجرا درآورد      

 آن كس كه در بند دين نيست ، از هر فرصتي براي مكـر و نيرنـگ اسـتفاده مـي        خود را آلوده نمي سازد، ولي     
 .»كند

اگر بين خود و دشمنت پيماني بستي و يا چيزي را     «: و در نامه اي كه به فرماندارش در مصر نوشت ، مي گويد            
 كن وتا پاي جان در در قبال او بر عهده گرفتي ،بر پيمان خود وفادار باش و تعهد خود را با امانت كامل مراعات
ولـي او بـه ايـن    . »اين راه استقامت بنما و بر عهد و پيمان خود خيانت مكن و دشمن خود را هرگز فريب مده         

توصيه صريح ،در مورد اينكه انسان نبايد حتي دشمن خود را گول بزند، اكتفانمي كنـد، بلكـه بـا قاطعيـت بـه                        
روشـن ـــ كـه مـي تـوان آن را بـرخالف واقـع تأويـل و                  فرماندارانش دستور مي دهد كه پيمان مـبهم و غير         

تفسيركردــ نبندند تا راهي براي فريب دشمن و گول زدن هم پيمان و يا فـراراز عهـد، و يـا نقـض آن وجـود                      
پيمـان مـبهم و قابـل       «: او با آن گروه كه ممكن است چنين كنند، با قاطعيـت تمـام مـي گويـد                 . نداشته باشد 

 .»برقراري و استوار نمودن عهد و پيمان ، گفتاردوپهلو به كار مبرتفسيرمنعقد مساز و پس از 

علي بن ابيطالب هيچ موضوعي را پيشنهاد نمي كرد و به اجراي هيچ يك از افكار خود امـر نمـي نمـود، مگـر                         
آنكه خود با تاروپودوجودش با آن موضوع آشنايي داشته و در تمام مراحل زنـدگي آن فكـررا بـه مرحلـه اجـرا                        



و اگر وفاي به عهد و پيمان اعتقاد وهدف وي بود، هيچ يك از مشكالت و موانع ، به هر اندازه كه . ده بوددرآور
و از همين جا بود آنچـه       . سخت وغيرقابل تحمل هم كه بود، نمي توانست بين او و اين مسئله ، جدايي بيفكند               

ين ترتيب كه داستان ايـن نيرنـگ        بد. در جنگ جمل ــ در نتيجه نيرنگ مشهور حكميت ــ به وقوع پيوست              
آيـا  ! يا اميرالمـؤمنين    «: به نزد علي آمد و گفت       » محمد بن جريش    «كم كم بر همه مردم روشن شد تا آنكه          

مراد او از » راهي براي برگشت از اين نامه نيست ؟ به خدا سوگند كه مي ترسم اين موجب ذلت و خواري گردد
لي آن را به اين شرط امضاء نموده بود كه نيرنـگ و حيلـه اي در كـار                   بود و ع  » حكميت  « عهدنامه  » نامه  « 

آيا پس از آنكه عهدنامه اي نوشته ايـم آن را نقـض كنـيم ؟ ايـن كارصـحيح                    « : ولي علي به اوفرمود   » !نباشد
ذمـه مـن در گـرو آن        « و  » بر پيمان هاي خود وفادار بمانيد     « : وانگهي اين علي است كه مي گويد      . »نيست  
 !.»است كه مي گويم چيزي 

* * * 

بدين ترتيب بر ما روشن مي شود كه صلح خواهي علي ، در نتيجـه دور و نهـايي خـود، نمـوداري از عـدالت ،                           
و بلكـه نمـوداري از كـار و كوشـش جـامع             . آزادي و مساواتي است كه آنهارا براي همه مردم طلب مـي كـرد             

واهدشامل همه ميدان هايي گردد كـه انسـانيت در آن          كار و كوششي كه مي خ     . االطراف در راه انسانيت است      
رشد و تكامل مي يابد،و از آن چيزهايي است كه علي در روح و جانش آن را پرورده و درقانونش آن را اظهار و                        

 .آشكار ساخته است 

!  دانـد  علي در اين دعوت آتشين به دوستي ، فرزندان بشر را، با سايرپدران بزرگ و پيشين انسانيت ، برابر مـي                    
بنـدگان خـدا، بـا    «: دعوت علي چقدرشباهت به عاطفه انساني محمد دارد كه اين جمله آن را نشان مـي دهـد                 

: و با همين فكر بزرگ نيـز شـباهت دارد كـه پيـامبر آن را در پاسـخ كسـي كـه پرسـيد                       » همديگر برادر باشيد  
 .»لح ،بر جهان است بهترين كارها، بذل ص«: بيان داشت و فرمود» بهترين اعمال كدام است ؟«

و بانگ علي ، در هدف و خواست خود، چه شباهت زيادي به صداي اشعيا دارد، در آن هنگام كه وضـع مـردم                         
راــ اگر با همديگر ازدر صلح و آشتي درآيندــ تصوير مي كند و در آن هنگام كه اطمينان مي دهد اين وضـع                       

تحقق خارجي خواهد يافت ، و ايـن سـخن بـزرگ را مـي       اجتماعي ، سرانجام ، در فرداي دور يا نزديك ، حتماً          
 :گويد

اسيران آزاد شوند و آنهايي كه در ظلمت و تاريكي به سر مي برند،به روشنايي رسـند و راههـا بـر روي آنـان                         «
و در خشكي و بيابان راهـي بـه وجـود آيـد و درصـحراي                . گشوده شود و آزادانه از دشت ودمن بهره مند شوند         

 !در زمين خشك چشمه هاي آب پديد آيدسوزان نهرها و 



مردم خانه هايي مي سازند كه خود در آن مي نشينند، و درخت هاي انگور غرس مي كنند و خـود از ميـوه آن                         
 !مي خورند، خانه نمي سازند كه ديگري بنشيند و درخت نمي كارند كه ديگري ميوه آن را بخورد

ن تبديل به داس هامي گردد، گرگ با گوسفند و بـره سـاكن              از شمشيرهايشان سكه ها مي زنند، و نيزه هايشا        
شود و پلنگ با بز در يكجاشوند، و هيچ ملتي بر روي ملت ديگر شمشير نكشد و از آن پس ، راه و روش نبـرد                          

 )2(»را فرا نگيرند

 

دورنمايي از مدينه فاضله اي است كه پس از اشعيا و عيسي مسيح ، اسالم نيز وعـده                  ). 2(
ز قيام مصلح جهاني داده است و در اخبار ما، مطالب بسـياري در ايـن زمينـه و                   آن راپس ا  

بـه اخبـار مربـوط بـه آخرالزمـان      . درچگونگي زندگي و جامعه در اين دوران ، آمده اسـت         
 م .مراجعه شود

 نه ستمگر، نه ستمكش 

 در نزدمن خوار و زبوننـد تـا         مردم خوار و زبون ، پيش من عزيزند تا حق آنها را بستانم و مردم عزيز و نيرومند                 
 .حق را از آنها بازپس گيرم 

 امام علي 

به همان اندازه كه انسان زيبايي را دوست دارد، از زشتي متنفر است و به همان مقداركه عدالت را مي خواهد از 
ام وگـ . جور و ستم فرارمي كند؛ و به آن اندازه كه به گرمي هستي كشيده مي شود، از سردي عدم مـي ترسـد                      

هاي وي او را از پستي و بلندي زمين ها وبيابان ها و كوه ها و صخره ها نمي گذرانندمگر آنكه به ديار محبت                        
 .و البته آن كسي كه از زشتي روي برنگرداند، زيبايي را هم خوش نخواهدداشت ! و جهان دوستي هابرسد

و .  به طور ناگسستني به هم پيوسته انـد        روش هاي علي در مسائل همگاني ، زنجيروار به همديگر پيوند دارندو           
امتيازات علي در مديريت ،حكومت ، رهبري و اخالق بزرگ ، چنان در همديگر تنيده شده اند كه شخصيت بي                    

آري او يگانـه  . نظير و يگانه علي در شكل يك وحدت به هم پيوسته وجداناپذير، از آن ها تشكيل يافته اسـت            
داحتكار و استثمار، در واقع انقالبي بر ضد ستم وظلم و ستمكاران تبهكار است              و آنگاه انقالب وي بر ض     ! است  

و آنگاه سختگيري او بر ثروتمندان وزورمندان و گروه بي عرضگان جاه طلب كه ثروت و نيروي خود را درراه                    . 
بداد است آزار و شكنجه مردم به كار مي برند، در حقيقت خود، سختگيري برشكل ها و رنگ هاي گوناگون است     

رغبت و ميل عميق وي به دستگيري و مراعات عادالنه از بينوايان ــ كه آنها نيز بشر آفريده شده اند و فقط                      . 



در جامعه درهم ريخته و نابسامان ، ناچيز پنداشته مي شوندــ و اصرار وي بـه آزادي آنهـايي كـه بـه بردگـي                         
فريده است و ذلت و پستي آنان موجب پستي و زبوني خود            كشانده شده اند،در حالي كه خداوند آنها را هم آزاد آ          

انسانيت مي گردد، اين رغبت و ميل واصرار، خواستار سختگيري و فشار بر كسـاني اسـت كـه مـردم را خـوار                        
 !وزبون ساخته اند

ان اگر در آنچه كه ما تا به حال خوانديم ، ديديم كه ياري و كمك امام به نيازمندان كمك و ياري به ستمديدگ                      
است و اگر در آنچه كه ماتاكنون ديديم ، فهميديم كه خشم امام بر دشمنان جامعه و انسانيت وآنهـايي كـه از                       
هدايت وجدان به دورند، خشم بر ستمكاران است ، اين نبايد باعث شود كه ما از منطق و روش صريح و روشن           

اره ظلم وستم ، نص صـريحي وجـود دارد          زيرا درب . علي بن ابيطالب درباره ستم و ستمكاران صرف نظر كنيم           
كه شامل همه شكل هاي آن ازقبيل احتكار، استثمار، هتك حرمـت و پسـت شـمردن مـردم مـي گـردد وبـه                         

و در هر صـورت ، ظلـم و سـتم ،    ! كوچكترين زواياي اين نواقص ، خواه آشكار باشد يا پنهان ، اشاره مي نمايد  
و انقـالب وي نيـز روح و        . ام ،سخني درباره آنها يافت مي شـود       كلماتي كه در هر خطبه ووصيت و عهدنامه ام        

 !مفهوم آن را مورد حمله قرار مي دهد و زبان و بيان اوهم به شدت آن را مي كوبد و بر آن لعنت مي فرستد

و از همين جا ضروري به نظر آمد كه فصل جداگانه اي را درباره روش و موقف علي بـا سـتم و سـتمگران ، و       
ن تبهكار و مفسدبياوريم كه علي بن ابيطالب به خاطر حفظ همگان از غضب و غارت وستم آنان ، در       تجاوزكارا

 .وجدان خود و با زبان و قانون و شمشيرش ، در پيكار باآنها سستي نورزيد

مبارزه با ظلم و ستم ، در تاريخ انسانيت از بدو خلقت همواره وجود داشته و فقط شـكل و وضـع آن گونـاگون                         
و كساني كه بار سنگين اين نبرد را در دوران حكومت ها و گروه هاي ستمكار وتجاوزكار، به دوش             !  است   بوده

گرفته اند، به همان اندازه بر تاريخ انسانيت افتخاربخشيده اند كه ظلم و ستم اين تبهكاران آن را ننگين و آلوده 
آمدند و يكديگررا ياري نمودنـد و روح مبـارزه را           و اين رزمندگان ، همچنان به تدريج به ميدان          ... ساخته است   

در ميان انسانهاي بزرگ كساني بودند كه سراسر زندگي آنان ، در اين نبرد ...زنده ساخته و به يكديگر سپرده اند
 .پي گير سپري شد

كرات هاــ  تاريخ مسيح در واقع انقالبي بود بر ضد استعمارگران روم واستثمارچيان داخلي ، زمامداران و آريستو               
و تاريخ محمد هم در واقع دنباله همان تـاريخ مسـيح در             ! اشراف ــ وبندگان بتها و بت پرستي هاي اجتماعي          

ايجاد انقالبي بود كه تندبادي سخت به وجـود آورد و بـه نسـيم آرام تبـديل نگشـت مگـر در آن هنگـام كـه                            
 !دادستمديدگان را گرفت و حقشان را به خودشان بازپس داد

كه درباره مسيح و محمد گفته مي شود، از جهتي درباره سقراط ، گاليلـه ، ولتـر، تولسـتوي ، پوشـكين ،                        آنچه  
 )1(!گوركي ، روسو، جرج برناردشاو و گاندي و بزرگان ديگر تاريخ انساني نيز گفته مي شود



 ظلم و ستم ممكن است جزء ذات بعضي افرادشود و انجام آن آسان گردد، بدان سان كه نفس             و همان طور كه   
 سبكسـر و  )2(ــ چنانكه در زندگي نرون و چنگيزخان ومماليك !كشيدن و خوردن وپوشيدن لباس آسان است    

تفتيش عقايد، در اروپا و در قرون وسطي ! »محكمه مقدس «عثماني و رجال انگيزيسيون يا احمق و پادشاهان 
، مي بينيم و يا در زندگي كسري ها و قيصرها و فراعنه مصر وزمامداران تبهكار و بي عرضه ديگر جهان و يـا                        

ازايـن قمـاش آن را      در روش حجاج بن يوسف و زياد بن ابيه و عبيداهللا بن زياد و مسلم بـن عقبـه و افـرادي                       
مشاهده مي كنيم ــ همينطور ممكن است كه تقبيح ستم و دشمن داشتن ظلم ، در نزد گروه ديگري به شكل                     
جزئي ازاجزاء ذات درآمده باشد كه آنگاه اين موضوع در آنان چيزي چون تاروپود وجود و شريان زنـدگي شـان                     

 !مي گردد

 

ا كه در باال نامبرده با پيامبراني نظيرعيسـي  بسيار جاي تعجب است كه مؤلف افرادي ر     ). 1(
مورد مقايسه قرار مي دهد، در صورتي كه حتي با صرف نظـر ازمقـام               ) ص  (مسيح و محمد  

شامخ آسماني پيامبري اين دو بزرگوار، از نقطه نظر تأثير اجتمـاعي ، شخصـيت تـاريخي                 
ـ               ه بـا آن افـراد قابـل        وجهاني ، و تحوالتي كه در جوامع بشري به وجود آوردند، به هيچ وج

 .مقايسه نيستند

تولستوي ، پوشكين ، گوركي ، برناردشاو، گاليله و ديگران درسـت اسـت كـه دانشـمندان                  
ونويسندگان و مردان نابغه اي بودند، ولي كدام يك از آنان توانستند كـه تحـوالتي عميـق                

ـ      ... به وجود بياورند؟  ) ص  (واجتماعي و جهاني مانند محمد     ه هـم اكنـون     همه مـي دانـيم ك
صدهاميليون نفر در سراسر روي زمين ، از تعليمات و دستورات اصيل اسـالمي بهـره منـد                  
هستند و آنهارا سرمشق زندگي عملي خود قرار داده اند، در صورتي كه از تولستوي و گاليله                 

بنابراين بي انصافي است كه ما شخصيت    !... و غيره ، فقط نامي در تاريخ باقي مانده و بس            
ي بي نظيري مانند عيسي و محمد و علي را، با افرادي در يك رديف قرار دهيم كه نظـاير                    ها

اعترافات خود برناردشاو درباره !... آنها، در هركشوري و در هر زماني فراوان يافت مي شوند    
براي اطالع از عقايد وي نسبت به قـرآن ،   . و اسالم بسيار جالب و ارزنده است        )ص  (محمد

 م .اسالم ، دين آينده جهان ، چاپ چهارم ، مراجعه شود:  به كتاب مامحمد و اسالم

مماليك گروهي از بردگان ترك بودند كه سالطين مصر آنها را خريدنـد كـه در جرگـه                  ). 2(
و از ميان آنان مرداني قيام كرده و حكومـت را بـه دسـت گرفتنـد و     . سربازان خود درآورند 



ود آورده و مدت هاي طوالني بر مصر و شام و غيره            دوسلسله بحري ها و برجي ها را به وج        
 م .سلطنت كردند

بدين ترتيب بدون هيچ تالش و زحمتي مي توانم علت پايداري گروه نخستين را در آن همه سـتمگري هـاي                     
زشت و فضاحت بار بيان كنم ؛ چه آن ستمكاران در آنچه انجام مي دادند ديگر به دنبال سـودي نبودنـد بلكـه                        

تا آنجا كه يكي از آنان به نـام         !... م مي دادند كه خميره ذات آنها بود و ازسرچشمه آن صادر مي شد             كاري انجا 
نگهبان «: حجاج بن يوسف با چند تن از ياران خود بر سر سفره غذا نشسته بود، به يكي ازنگهبانانش مي گويد                   

گوشه اي ايستاده ، و هيچگونه گناهي       و اشاره به پيرمردبدبخت و بينوايي كرد كه لرزان در           » گردنش را بزن    ! 
او ) 3. (و سپس به خوردن غذا ادامه مي دهد، گويي كه هيچ اتفاقي رخ نداده اسـت                 ! را هم مرتكب نگشته بود    

آب خنك بـراي مـا      ! غالم  : اين كار رابه همان سادگي انجام مي دهد كه غالم خود را صدا كرده و به اوبگويد                
را به آتش مي كشد و خود باده مي نوشد و به شعر و آواز و صداي دايره ، گـوش                     و همينطور نرون ، روم      ! بياور

 !مي دهد

 

در جنگ داخلي لبنان ، مسيحيان فاالنژيست در پشت بام آپارتمان ها موضع گرفتـه و                ). 3(
هرجنبنده اي را كه در خيابان مي ديدند، با يك تير، به قتل مي رسانيدند و براي اين كار، از                    

اين وحشيگري در هيچ كجاي دنيـا سـابقه نداشـت و بـا              !... ود جايزه مي گرفتند   رهبران خ 
 منطق هيچ جنگي 

 م ...هم سازگار نبود

و به همين ترتيب پايداري گروه ديگر را در مبارزه با ظلم و استبدادمي توان توجيـه و تفسـير كـرد كـه بـدون                          
ط جام شوكران را چون دارويي سرمي كشدتا پايداري         مبارزه ، ادامة زندگي برايشان دشوار بود؛ تا آنجا كه سقرا          

خود را در اين راه ثابت كند و همچنين ولتر با نيرومندترين فرد اروپا در زمان خود، مـي جنگـد و گويـا كـه او                            
چنانكه تشنه به سوي آب و گرسنه به سراغ نان مـي رودو همچنـين               . خودبه خود به سوي اين كار رفته است         

 در كنار وي مي ايستندــ در حالي كه او تنها در برابر نيروهـاي بنـي اميـه كـه بـر ضـد                         ياران حسين بن علي   
 !.»ما با تو مي ميريم «: شخص او بسيج شده بودند ايستاده و آماده نبرد بودــ و به او مي گويند

، رسـالتش   پرچمدار و پيشرو اين گروه بزرگ از فرزندان بشريت ، علي بن ابيطالب بود و چنانكه خود مي گويـد                   
اين بود كه حقي را برپادارد و باطلي را از بين ببرد، و برنامة حكومتش نيز همين بود،ولي دنيادر قبال اين برنامه         
و اصول ، از حقيقت بسي به دور بود و ستمكاران دوران وي هم ، از لحاظ عده فزونتر و از لحاظ قدرت بيشـتر                         

 !.بودند



 !نه ستمگر و نه ستمكش 

و در راه ايـن هـدف ، حتـي خـود            ! ه و خواست علي بن ابيطالب ، ولي زمان او اين رانمي پذيرفت              اين بود اراد  
ستمديدگان نيز با وي همراهي نمي كردند، زيرا وجود آنان را هراس و وحشتي ديرين فراگرفته بود و در نتيجه                    

نـاداني ، رشـوه اي مـي گرفتنـد     چنان بار آمده بودند كه از مبارزه بر ضدستمكاران مي ترسيدند و يا از جهل و             
 .وساكت مي شدند، مگر گروه اندك و انگشت شماري كه خدايشان قلبي بزرگ عنايت كرده بود

ولي بايد ديد كه آيا علي در آنجا كه مردم بر ضد وي جمع شده وبه صف زورمنـدان پيوسـته بودنـد، سسـت و                    
ندوه ، و غصه ، و در ميان جانوران درنده ، ضعيف            ناتوان مي گردد؟ آيا اين قهرمان تنها و غم زده در سرزمين ا            

و بي توان مي شود؟ و از مرگ مي ترسد؟ در حالي كه همه فرزندان آدم و حوا همـواره از مـرگ در هراسـند و               
 !.هرگز آن رادوست ندارند

وجدان و متنفذين بي توجه به نداي » ستمكار بر تجاوز خودمي افزايد«آيا او سست و ضعيف گردد در حالي كه      
كرسي ها و مناصب مملكتي را مي فروشند و كشور را غارت مي كنند؛ خودنمايان هر روزبه شكلي درمي آينـد                     

 و عدالت را نابود مي سازند و فساد به بار مي آورند؟

هر كس آنان را به ياري دعوت       «: آيا او سست و ناتوان گردد در حالي كه يارانش آن چنان بودند كه خود گويد               
 نيافت و آنكس كه برايشان سخت گرفت آسودگي و آرامش نديد، و هر كه بـه وسـيلة اينهـا پيـروز                       كرد، عزت 

، نه در جنـگ آزادگـان       !آنها كر بودند اما گوش داشتند،الل بودند ولي زبان داشتند         . گشت پيروزيش بي ارج بود    
 !...»راستگو بودند و نه در موقع سختي برادران مورد اعتماد

!. در چنين شرايطي سست و ناتوان مي گردد،ولي اگر اين انسان ، علي بـن ابيطالـب نباشـد                  بدون ترديد انسان    
عشق عميقي كه علي نسبت به مردم دارد، او را وادار مي سازد كه با ستمكاران و بدخواهان توده ، سازش نكند   

مي كنـد از شـرايط   ــ آن كس كه خيال !ولو اينكه بهاي آن ، جان و زندگي وي باشدــ وبه جان خودم سوگند         
مهر وعاطفه آن است كه بر ضد ستمكاران ، انقالبي به پا نشود و يـا مـي گويدكـه از عاليـم و آثـار عالقـه و                 
دوستي مردم ، تسليم بدون عصيان و طردقهر انقالبي ، در قبال تجاوزكاران اسـت ، يـا دروغ مـي گويـد و يـا                        

 و عاطفه انساني ، اگر وجود داشته باشد، تـو را وادار             پس بدون شك و ترديد، مهر     . ازحقيقت مسئله آگاه نيست     
مي سازد كه بر ضد ستمكاربه پا خيزي تا انسان هايي را كه دوست مي داري از قيد و بند رهاسازي ، و همـين         

 .عاطفه و مهر و دوستي ، در بعضي اوقات ، تو را مجبوربه اعمال زور مي نمايد

ست دارد، از زشتي متنفراست و به همان مقـداري كـه خواسـتار عـدالت                انسان به همان اندازه كه زيبايي را دو       
است ، از جور و ستم فرارمي كند، و به آن اندازه كه از گرمي هستي و وجود به نشاط مي آيـد، ازسـردي عـدم                          
مي ترسد و مي لرزد، و گام هاي وي ، او را از پستي وبلندي زمين ها و بيابان ها و كوه ها و صخره هـا نمـي                             



و البته آن كسي كه از زشتي دوري نكند به زيبايي           . رانند، مگر آنكه به ديار محبت و جهان دوستي ها برسد          گذ
 .روي نخواهد كرد

* * * 

اينك دليل ديگري براي اتحاد و پيوند ذاتي و اصيل مهر و عاطفه با عصيان و زور، در نهاد امام علي ـــ و بـه                          
 :خاطر برطرف ساختن هرگونه ظلم و ستمي 

دختر عمارة همداني نقل كرده كه به نزد علي آمد تا ازمردي كه متصدي جمع ماليات از طرف علـي                    » سودة  «
آيا كاري داري ؟ سوده شكايت خودرا مطرح ساخت ،          : علي با كمال نرمش و مهر از او پرسيد        . بود، شكايت كند  

ر ستم بر مردم و ترك حق تو را نداده من به آنان دستو! خداوندا«:و علي تا آن را شنيد گريه كرد و سپس گفت 
پيمانه و ترازوي خود را درست كنيد و كم ... «: وسپس ورقه اي از جيب خود درآورد و در آن چنين نوشت » ام 

چون اين نامه من به دست تو رسيد، آنچه را كـه درتحـت      . فروشي و تقلب ننماييد و در زمين فساد برپا نسازيد         
 !.»ي بيايد كه آن را از تو تحويل بگيرداختيار داري حفظ كن تا كس

ببينيد كه مهر و عاطفه وي ، نسبت به يك زن ستمديده تا به كجامي رسد كـه او را بـه گريـه مـي انـدازد، و                             
سپس همين عاطفه ، به قدرتي تبديل مي شود كه با لحن قاطع و كوبنده اي متوجه مأمور جمـع ماليـات مـي                        

 سرعت به او دستور مي دهد واو را از ظلم نهي مي كنـد، و از كـار بركنـار                     گردد كه ستم كرده است و آنگاه به       
 .مي سازد

علـي در   . تا در روي زمين ظلمي بود و يا بزرگي بر كوچكي زور مي گفت ، بازعلي بود كه شمشير برمي كشيد                    
 رهنمـون مـي     مبارزه با ظلم خستگي ناپذيربود، قلب بزرگش كه سرشار از مهر و عاطفه بود وي را در ايـن راه                   

 .گشت 

بايد امام و پيشوايي باشد كه به وسيلة او حق ضعيف از نيرومند             «: علي همواره ايمان قاطع به اين نكته داشت         
خداونـد بـه    «: و» و داد مظلوم از ستمكارگرفته شود و افراد نيكوكار آسايش يابند و از شر ستمكار آسوده گردند                

 بنـابراين ،سـتمكاران چـرا و بـه چـه دليـل بـر مـردم سـتم كننـد؟ و                       و» مردم پناه داده كه به آنها ستم نشود       
اگر «: پس اگر ظلم كنند، دوران حكومتشان پايان يابد، براي آنكه           » حكمرانان به وسيلة ظلم ، آزمايش شوند      «

» به ستمكار مهلت داده شود، انتقام از وي هرگز فراموش نمي شود، و خداوند بر سر راهش ، در كمين اوسـت                    
و از دستورهاي هميشگي » روز عدالت بر ظالم ، سخت تر از روز ستم برمظلوم است «: اين وقت است كه و در

 !.»جلو ستمگر احمق را بگيريد«و » بايد برظالم سخت بگيريد«: علي بن ابيطالب بود



 ضد باطل ،    در قلب امام عاطفه انساني به آن مقدار بود كه ضامن پايداري وي در نبرد به خاطر حق و بر                   ! آري  
به خاطر آنكه سرزمين هارا اصالح و آباد ... «: او هنگامي كه بر پيكاري تصميم مي گرفت ، مي گفت         . مي شد 

داد ! به خدا سوگند  «: و آنگاه كه به جنگ نزديك مي شد، مي فرمود         » كنيم و بندگان مظلوم خدا، آسايش يابند      
الم ، و اگر چه او را خوش نيايد، او را به سوي سرچشـمه               مظلوم را ازستمكار بستانم و دماغ ظالم را به خاك بم          

بايد از ستم باز ايستاد و داد مردم را داد و از تبـاهي      «: و يا اين جمله رابر زبان مي آورد       » حق و عدالت بكشانم     
و او در قلب نبرد سهمگين ، وقتي ديدكه يارانش اندك و دشمنانش بسـيارند               » وفساد در روي زمين پرهيز كرد     

من باطل را تا    . من سست و ناتوان نگشتم و ترسي به خود راه ندادم            «:  وضع خود و مردم نگريست و گفت         بر
از جنگ بر ضد ظلم خودداري نمي كرد ولو آنكه          .»!آن اندازه از هم مي درم كه حق را از درونش بيرون بياورم              

ضد وي جمع مـي شـدند و مـردم          شهادت خود را درمقابل ديدگانش مجسم مي يافت و اگر همة قوم عرب بر               
سراسر زمين هم آنها را ياري و پشتيباني مي كردند و پستي ها و بلندي هاي دره هـا و بيابـان هـا را پـر مـي                             

 .ساختند،او هرگز ترس و هراسي به خود راه نمي داد

ه ايمان داشـت    علي بن ابيطالب تا آن پايه به خود اعتماد و اطمينان و به درستي وعدالت كارهايش به آن انداز                  
مردم خوار وزبون در نزد من عزيزند تا حقشان را بستانم و مردم عزيـز، در پـيش مـن خـوار و                       «: كه مي گفت    

به خداوند سوگند،باكي ندارم كه من به سوي مرگ بروم يـا مـرگ     «و  » زبونند تا حق را از آنان باز پس بگيرم          
 .»به سراغ من بيايد

گروهـي از   «: ران هنوز صداي ظلم آنهاخاموش نشده بـود و علـي گفـت              پس از جنگهاي بسيار علي با ستمكا      
ستمكاران باقي مانده اندكه اگر زنده ماندم و خداوند ياري كرد بر آنان نيز پيروز شوم و آنان را ازبين ببرم ، و از                

 .»هم بپاشم 

نـان مسـئوليت هـاي      در بينش و مذهب علي ، دانشمندان و علما، رهبران تودة مردمند و ازهمين جاست كـه آ                 
: مي گويـد  .بزرگ و سنگيني به عهده دارند كه مهمترين آنها، مقاومت در برابر ستمكار و ياري بر مظلوم است                   

خداوند از علما پيمان گرفته كه بـر سـيري سـتمكار و گرسـنگي سـتمديده راضـي نشـوند و بـه آن تـن در                            «
 )4(!.»ندهند

و براي آنكه در جرگه گروه ستمكاران و يا كساني نباشند كه بر ظلم و ظالم كمك مي كنند و يا بر آن راضـي                         
مي شوند، علي گناهان مردم رابه چند درجه تقسيم كرد كه ممكن است بعضي از آنها بخشيده شود،ولي ظلم و                    

و » اهي كه بخشيده نشود، ظلم كردن بعضي از مردم ، بر ديگران اسـت           اما گن ... «: ستم را استثنا كرد و فرمود     
 .»ظلم بر بينوايان ، زشت ترين ستم هاست « : در هر صورت اوچنين عقيده دارد

 



)4( 

 !.وقد اخذاللّه علي العلماء ان اليقاروا علي كظّة ظالم و السغب مظلوم . 

* * * 

ستم را، به هر رنگ و شكلي كه باشد،ــ بخصوص رفـع ظلـم              علي بن ابيطالب برطرف ساختن هرگونه ظلم و         
و با زبان وشمشـيرش ، بـا   . مادي از توده راــ اين چنين در سرلوحه دستور و برنامه خود در ميان مردم قرار داد   

ستمكاران اين چنين جنگيد و آن را يك وظيفه قاطع خود دانست و همچنان در فكر مبارزه با ديگر سـتمكاران    
اعظمت و بزرگي تمام به شهادت رسيد، و اگر ناگواري هاي روزگار او رانمي ربود و دنيا بـه او فرصـت                  بود كه ب  

 !.بيشتري مي داد، او همه چيزها را اصالح و دگرگون مي ساخت 

 .و اين جلوه و نموداري از علي بن ابيطالب است ... 

 

 دستور امام 

 :دربارة 

 وظايف زمامداري 

 . فرماندار مصر» مالك اشتر نخعي «به ) ع ( علي ترجمة كامل فرمان امام

 دستور امام به فرمانداران 

 !.  در هر چيزي كه همة مردم در آن سهيم اند، بپرهيز?از انحصارطلبي 

 علي 

پس از آنكه روش و موقف امام علي در قبال جامعه و اوضاع آن ،روشن گرديد و ديديم كه اسلوب كار او در راه 
اجتماعي فقط بر پايه عدالت استوار است ، ارائة قسـمت هـايي از نامـه او را كـه بـه هنگـام                        تحكيم پيوندهاي   

انتصاب مالك اشتر نخعي به فرمانداري مصر واطراف آن ، نوشـته اسـت ـــ از مفصـل تـرين عهدنامـه هـا و                   
 .جالبترين وجامعترين آنهاست ــ مفيد به نظر مي رسد



ز نامه ها و فرمان هاي گوناگون امام استناد جسته ايم كـه حقـوق فـرد و                  با اينكه ما در اين كتاب به پاره اي ا         
جامعه در همه آنها بيان شده است ، ولي نامة علي به مالك اشتر در نوع خود بي نظير اسـت زيـرا ايـن نامـه ،                         

مـة  در ايـن نا   . جامع ترين فرمان ها و عهدنامه هاي امام ، در بيان افكار وي درچگونگي ساختن جامعه اسـت                   
ارزشمند، دستور كامل علي درباره زمامداري آمده است و البته در نامه و دستورهاي ديگرامام ، مـواد و قـوانين                     

 .ديگري نيز وجود دارد كه ما به موقع خود از آنها دراين كتاب استفاده كرده و نقل خواهيم نمود

ه و نهاد يك انسـان ، كـه آن را دربـاره             خوانندگان محترم با مطالعة اين نامه به آگاهي جديدي از عقل وانديش           
، دست مي   !چگونگي پيوند مردم به همبستگي اجتماعي و بشري ، براساس خير و نيكي ، به ارمغان داده است                   

 .يابند

 )1:(اينك قسمت هايي از نامة امام ، به مالك اشتر

 

 مالـك بـه     مؤلف در اين بخش فقط قسمت هايي از فرمان امام را ــ كه هنگام اعزام              ). 1(
مصر،به مثابه ي برنامه كار وي نوشتند ــ نقل نموده بود، ولي ما ترجيح داديم كـه ترجمـه                   

در ترجمه ايـن  . كامل آن فرمان را براي مزيد استفاده خوانندگان محترم ، در اينجا بياوريم          
فرمان ، از ترجمه هاي فارسي نهج البالغه به ويژه ترجمة كامل فرمان بـه وسـيلة دوسـت                   

 م .نشمندم جناب آقاي علي اصغر فقيهي ، استفاده شده است دا

* * * 

 كـه بـه     )2(اين فرمانيست كه از بندة خداي ، علي اميرالمؤمنين ، به مالك پسرحارث نخعي ، معروف به اشـتر                  
ر بپردازد و خراج آن ديار بستاند و با دشمنانش پيكار كندو كار مردم آن               موجب آن ، به فرمانداري سرزمين مص      

ما پـيش از هـر چيـز، پسـر حـارث را بـه               . را سامان دهد و به آباداني و عمران شهرها و روستاهاي آن بپردازد            
عادت پرهيزكاري و اطاعت خداوند متعال امر مي دهيم كه هرگز در انجام اوامر الهي كوتاهي نكند، چرا كـه سـ           

هر دو جهان به رضاي خداوندي بسته است ،آنچنان كه بي خشنودي خداوند، هيچ طاعتي پسـنديده و مقبـول                    
نخواهد بود و بايد از احكام اسالمي ، با تمام وسايلي كه در اختياردارد، پشتيباني به عمل آورد تـا در قبـال آن ،        

 .به ياري و نصرت پروردگاراميدوار باشد

 

)2( 



در يكي از پيكارها تيري بر گوشه چشمش اصابت كرد و ازآن . حارث نخعي بودمالك پسر . 
 .اثري بر جاي ماند و بدين جهت او را مالك اشتر ناميدند

مالك اشتر در تاريخ سرداران اسالم يادگارهايي برجسته دارد و مي تـوان گفـت فتوحـات                 
 .ست اسالم در شام و آسياي صغير مرهون فعاليت و فداكاري او بوده ا

بـود و در همـه كـار او را          ) ع  (مالك از صميمي ترين و فداكارترين ياران اميرالمؤمنين علي          
 .ياري مي نمود

والي جـوان  » محمد بن ابي بكر«آنگاه كه لشكر شام براي تصرف مصر بدان ديار شتافت و            
ا را بـه فرمانـداري مصـر برگزيـد و او ر           » مالـك   « سال آنجا شكست يافت ، اميرالمؤمنين       

اما هنوز به مصر نرسيده بود كه بـه تحريـك معاويـه             . بادستورات كامل بدان سوي فرستاد    
 ?مالك را در خدمت اميرالمؤمنين مقامي ارجمنـد و عزيـز بـود            . مسموم گرديد و درگذشت     

مالك براي من چنان بود كه من براي        « : بدانسان كه پس از مرگش اشك ريزان مي فرمود        
كيست كه چون مالك تواند بود؟ او بازوي من بود كه در « : ي فرمودوباز م» رسول خدا بودم 

 م ».مرز كشور مصر از دوشم بيفتاد و در خاك نهان شد

حاكم و والي بايد ديد هوس و خواهش هاي نفساني را، همچون پرهيزكاران پيوسته به زنجيـر زهـد و عبـادت                   
مي انسان را غفلـت زده يابـد، ناگهـان شـعله ور             مقهور سازد، زيرا كه هواي نفس آتش فروزاني است كه اگر د           

 .گردد و خرمن هستي و سعادت او را نابود كند

تو در سرزميني مي خواهي حكومت كني كه در تاريخ طوالني خود زمامداران و حكومت هاي دادگـر و                   ! مالك  
 دقت تمام ، رفتار تـو را        ستمگر، فراوان ديده وآنچنان كه تو در كار واليان پيش از خود مي نگري ، مردم نيز با                 

زير نظر دارند و از كار و كوشش تو غافل نيستند، پس مواظب باش آنچه تو درباره پيشينيان مي گويي ، مـردم                       
 .درباره تو نگويند

خداوند آگاه و شنوا است و گفتار بندگان خويش را مي شنود و به داد ستمديدگان مـي رسـد و بنـده پرهيزكـار                         
راستي بـراي روزگـار سـختي چـه         . رباشد تا زبان كسان به دشنام و تقبيح او آلوده نگردد          ناگزير بايد سخت بيدا   

ذخيره اي بهتر از نيكوكاري مي تواني اندوخت ؟ وكدام پس اندازي براي حكام و فرمانداران بهتر و پرارج تر از                     
 .، سخت بپرهيزعدل و دادتواند بود؟ پس بر خشم و شهوت خويش چيره باش و از آنچه بر توحالل نيست 



آيا مي داني نفس پرهيزكار كدام است ؟ آنكه در تمام حوادث زندگي بر هـوس هـاي خـود پيـروز گـردد و در                          
داوري بي طرف و منصف باشد و بر توده مردم مهربان بوده و با چشمي پرعاطفه و سينه اي لبريزاز محبت بـر                       

 .آنان بنگر

و در درون پنجه هاي نرم ، چنگال هاي جانفرسا پنهـان داري             كه در جامه شباني ، گرگي خونخوار باشي         !زنهار
 :؟ آيا هيچ مي داني كه مردم بر دو گروهند

يا برادر ديني تو هستند و يا انسانهايي كه در آفرينش با تو يكسانندو همچنان كه تـو را در زنـدگي لغزشـهايي                        
ان بنگري كه مي خـواهي خداونـد بـر تـو            پس بايد به آن ديده در آن      . است ، آنان نيز بدون لغزش نخواهند بود       

 .بنگرد

ولي پروردگار بي همتـا بـر همـه مـا حكومـت دارد و               . تو در مصر حكومت مي كني و من سرپرست تو هستم            
او كه ما را امام و فرمانداري براي بندگان خود قرارمي دهد آزمـايش              . حاكم توانا و مطلق جهان هستي اوست        

ير را به پايان مي رسانيم ؟ تو با هر كه نبرد كني با خداي نتـواني جنگيـد، او                    هم كند تا چگونه اين وظيفه خط      
 .توانا ومقتدر است ، نه هيچ كس از دست انتقامش تواند گريخت و نه از لطف و مرحمتش بي نياز تواند بود

هر . ن لغزش هر لغزشكاري را كه بخشيدي پشيمان مباش و هركه را به كيفر رسانيدي ، شادي مك! اي مالك 
هر آن امري كه از مـافوق       . چه ميدان را فراخ مي بيني جوالن مده و هر چه از دست توانايت برآيد شتاب منما                

مي شنوي ، با امر خداوندي بسنج ، چنانچه خداوند ترا ازآن عمل نهي مي كند، زنهار كه فرمان خالق را در راه                       
 هوس مخلوق قرباني كني ؟

 زنگ آلود و تاريك مي شود و روح دينداري و تقواي تو سسـت مـي گـردد و از                     و اگر چنين نباشي آيينه قلبت     
 .خداي به دور مي افتي ، هرچه با بندة گناهكار نزديك باشي 

فرمانروايي در سرزمين فراعنه و اينكه كشور مصر را به زيرفرمـان خـواهي آورد و سـپاه بيكـران اسـالم را در                        
و هر قدر كه خود را فعال وقادر مي بينـي بـه يـاد               ! تو را نخوت آورد   صحراي آفريقا سان خواهي ديد، نكند كه        

هر چه مصر را وسيع و باشكوه مي يابي چشمي بـه كشـور              .داشته باش كه خداوند از تو فعال تر و قادرتر است            
د ياد خداخاطر را روشن كند و چراغ خـر        . وسيع تر وباشكوه تر ايزد متعال بگشا و در همه حال به ياد خدا باش                

كبريا و بزرگي ويژه خداوندگار است ، زنهار تو بـه مناعـت و              . را برافروزد و اشتعال هوش و غضب را فرو نشاند         
تكبر در همانندگان خويش كه روزي چند زيردست تو هستند،بنگري و خود را از پايه بنـدگي فراتـر پنداشـته ،                      

كشان خودخـواه را زود درهـم شـكند و گـردن            آگاه باش كه آفريدگار توانا، سر     ! خيال خدايي در خاطربپروري ؟    
 .فرازي را سخت كيفر دهد



تو كه با خاندانت بـه مصـر مـي روي و ممكـن اسـت برخـي از                  . انصاف و عدل سرلوحه برنامه حكومت است        
و اگـر   . مصريان را بيشتر از ديگران دوست بداري ، هرگز در قضاوت و داوري اينگونه تعلقات را مراعات مكن                   

و همگان را با نظر مساوي ننگري بر بندگان خداي ظلم كرده اي و خداونـد توانـا را بـه دشـمني                       چنين نكني   
. آري هر كس ستم كند دشمن خدا خواهد بود و دشمني بـا خداونـد، كارآسـاني نيسـت     .خويش برانگيخته اي    

اقبتش را در چه زود كه دست حق بر زمينش زند و ع! واي بر آن كس كه آفريدگار هستي بر خصومتش برخيزد
 .دو جهان تباه سازد

خداي خود را غافل مپندار كه او هميشه در كمين ستمكاران است ،دعاي ستمديدگان را به دقت گوش كن كه                    
ميداني كه نيكوترين صـفت بـراي زمامـدار         . خداوند كوچكترين مظلمه را از بزرگترين كس صرف نظر نفرمايد         

و و معتدل باشد و عدلش مانند ابر رحمت سراسر كشور را در برگيرد چيست ؟ آنكه همواره در راه زندگي ميانه ر  
و با جديت تمام بكوشد كه زيردستانش را راضي و خشنود سازد و البته از خشم ملـت بتـرس كـه نمونـه اي از          

 .خشم خداوند قهار است 

جنـد هرگـز بـا      همواره خواست مقربان و نزديكان را فداي مصلحت عموم كن ،زيرا خواص هـر چـه از تـو برن                   
چاپلوسان ثناگو را از خود به دور دار زيرا آنان هميشه طالب نعمت و آسايشند              . رنجش توده قابل مقايسه نيست      

آنكـه بـه هنگـام نعمـت و         . و در روز سختي چه آسان تو را به چنگ بال سپرده وخود بگرد ديگري حلقه زننـد                 
و انصاف تو را دوست ندارد و نامـت را بـه مبالغـه و               آسايش پهلوي توست و هنگام بال مزاحم تو، آنكه عدالت           

گزاف ياد كند، آنكه در برابر نعمت سپاس نگذارد و در ميدان پيكار سست و هراسان باشد، چنين كس هر قـدر                      
او را از خودبه دور كن چنانچـه خـدايش از فضـيلت         . باتو نزديك باشد، دشمن جان تو و بالي حكومت توست           

باهمة وسايلي كه در اختيار داري و با تمام قدرتي كه در جـان توسـت ،بـه جلـب                    . است  انسانيت به دور كرده     
هميشه با مردم   . رضايت عموم و خرسندي توده بكوش ، زيرا كه اكثريت نگهبان مملكت و حصار كشور است                 

 .باش ، با شادي آنها شاد شو و در اندوهشان شركت كن 

البتـه  . ضر تو به زشتي ياد كند ودر عيب جويي مردم زبان بگردانـد            از آن زيردست بپرهيز كه ديگران را در مح        
مردم به دور از عيب نيستند،ولي حق توست كه همچون پدري مهربان بر عيوب فرزندان خودپرده بكشي و بـه                 

هرگز در اسرار پوشـيده مـردم و در آنچـه مربـوط بـه مصـالح كشـور نيسـت ،                 . شرمساري آنها رضايت ندهي     
بركشف راز مردم حريص مباش ، زيرا وظيفه تو حفظ قوانين اجتماع وانتظام مسائل معاشرت     كنجكاوي مكن و    

 .در ميان ملت است تا آن حدود كه آشكاراباشد

تو كه از خداوند رازپوش انتظار داري پرده از اسرارت فرو نيندازد،پرده از اسرار مردم فرو نينداز، دستي به سـوي                  
در دل هـاي شكسـته كـه از فـروغ           . اي ويران را عمران نما و مرمت كن         دلشكستگان دراز كن وآن غمكده ه     

پس هر . آري قلب شكسته عرش خداست . نشاط و اميد فرح تهي و خاموش است ، جمال ابديت جلوه مي كند



گـره از كـارمردم بگشـا و        . آن كس كه آن سراچه ويران را تعمير كند، كعبه مقـدس را آبـادان سـاخته اسـت                    
 . را با احتياطي هر چه تمام تر كه شايسته احترام حق عمومي است فيصله ببخش اختالفات توده

اي مالك اكنون كه پاي بر مسند فرمانداري گذاشته اي ، خواه وناخواه بايـد اغـراض شخصـي و هـدف هـاي                     
آن پست فطرتان كه در گرد فرماندار جديد به سعايت و سخن چيني حلقه مي زننـد،                 . خصوصي را ترك گويي     

در اين موقع وظيفـه حكمـران       .  خواهند كه قدرت حكومت را وسيله اجراي هدف هاي شخصي خود نمايند            مي
بـه  . آن است كه فتنه انگيزان را از خود به دور دارد و در دعاوي توده با منتهاي دقت وبـازجويي ، داوري كنـد                       

 نصيحت اين گروه رابه     هوش باش كه سخن چين ، به ظاهر خود رااصالح طلب و حكيم جلوه مي دهد؛ هرگز                
 .گوش مگير

بـا بخيـل مشـورت مكـن ، زيـرا او            . ترا سفارش مي كنم كه از نيت خيرانديشان و عناصر صالح استفاده كني              
ترسو وجبان را در مجلـس شـوراي خـويش راه    . پيوسته از گدايي دم زند و ترا ازرادمردي و گشاده دلي باز دارد            

د و هم كوشش مي كند تا پاية تصميم و اراده اصحاب مشـورت را               مده كه اين عنصر ضعيف هم خود مي ترس        
با آزمندان همنشين مباش كه اين جماعت همواره سخن ازسود شخصي كنند و ترا به ظلم . سست و ناچيزنمايد

افراد بخيل و ترسو و آزمند بر عظمت قدرت خدا اتكاندارند           . و ستم در راه كسب مال و ذخيره زر،تشويق نمايند         
 .روردگار خويش همواره بدگمان و آشفته خاطرندو از پ

 .بخل و ترس و حرص نهادهايي است گوناگون ، ولي سرچشمه همة بدگماني ها به خداوند است 

بدترين وزير تو كسي است كه قبل از تو، و در دوران حكومت اشرار،وزارت آنان را به عهده داشته و در گناهان                      
هرگز خود را با پذيرفتن اينان آلوده نسازي كه يارگناهكارانند و برادر             . و تبهكاري هاي آنان شريك بوده است      

 .ستمكاران 

تو مي تواني از ميان خردمندان قوم وزيراني كارآزموده و اليق انتخاب كني كه دامنشان از خون شـهيدان بـي                     
د بـاتقوي و    همـين افـرا   . گناه پاك است و دست پرهيزكار و پاكشـان بـه مـال مسـتمندان دراز نشـده اسـت                     

خيرانديش ، در امر مشورت از بدكاران دورة پيش ،شايسته ترند زيرا نه خون يتيمان خورده اند و نـه خونابـه از                       
بايد ياران تو از آن كساني تشكيل شوند كه نه ستم كرده اند و نـه سـتمگر را بـه                     . ديده بيوه زنان بيفشانده اند    

 .دست و زبان كمك و ياري داده اند

ـ  ـ همين اصحاب عصمت روح و عفت نفس ــ زيان توروا ندارند و آزار كس نخواهند، ترا در مسـائل                    آري اينها
با تو صميمي و دلسوزشـوند و در پنهـان بـا         . كشورداري نيكو كمك كنند و با تو در همه حال يار و برادر باشند             

م تر بدان كه در حق گويي از دشمنان تو پيمان الفت و دوستي نبندند، در ميان وزيران آن كس را از همه محتر             
بي پرده پـيش    . همه بي پرواتر و شجاع تر باشد و فرمان خدا و مصالح عموم را بر تملق وچاپلوسي ترجيح دهد                  



يعني از كردار ناشايست كشوردار كه بـا        . رود و خيره سر را از آن پرتگاه خطرناك و مهلكه مهيب رهايي بخشد             
 .ست مردانه جلوگيري كند و هوي و هوس تو را در نظر نگيردتيره بختي كشور و سقوط دولت همراه ه

تا مي تواني با پرهيزكاران بپيوند و در معاشرت عناصر صالح پايه دولت خويش استوار كن ، ولي در عين حـال                      
فراموش مكن كه آنها هم بشرند و از غرايز پست و وسوسه درون بـه دور نيسـتند، يعنـي در همـان حـال كـه              

مند و باتقواي خود را مي نوازي ، بيدار باش تاچشم طمـع بـر ديـن تـو نگشـايند و از مقامـت                         همنشينان دانش 
عالوه بر اين ، بايد دانست كه افراط در مهرباني ، مردم را مغرور مي كند و به كبر و نخوت                     . سوءاستفاده نكنند 

 .سوق مي دهد تا آنها را تباه سازد

باشند، زيرا خادمي كه در ازاي خدمت خود مزد و مرحمـت نبينـد              مبادا كه در حكومت تو خادم و خائن يكسان          
دلسرد و بي قيد گردد وخائني كه جزاي خيانت خود را به حد كمـال نيابـد، كـردار زشـت خـويش رابـا جـرأت                           

و بدان كه بهترين والي آن كس است كه نسبت به زبردستان خويش صـميمي و يـك دل                   . بيشتري تكرار كند  
اهدو به كارهاي پرمشقت وادارشان نكند، با زيردستان خوي برادري پيش گيـرد تـا از آنهـا         باشد و آزار آنها نخو    

تو آنگاه كه به روي آنان باب راستي و صفا بگشايي درهاي حقيقت و دوسـتي بـه                  . برادرانه همت و كمك بيند    
 .روي تو بگشايند وچون ترا با خود خالص بينند جز خلوص تالفي نكنند

ي نيكويي را كه گذشتگان اين امت به آنهاعمل نموده و به وسـيله آنهـا دوسـتي هـا بـه                    آن قوانين و سنت ها    
وجود آمده و در سايه آنهاملت اصالح يافته است ، پايمال نكن و از بين مبر و سنت و روش جديدي را كـه بـه                       

آن كسي خواهد   گوشه اي از اين سنت ها لطمه اي وارد سازد، به وجودنياور، كه در اين صورت پاداش نيك از                    
بود كه آن رابه وجود آورد و بدبختي و محروميت نصيب تو خواهد گشت كه آن رانقض كرده و پايمال سـاخته                      

 .اي 

تا مي تواني با دانشمندان و علماي پاكدامن معاشر باش و ازحكمت حكماي كشور خويش به حد كافي استفاده                   
 مملكت ياري كننـد و بـا نيـروي فضـيلت و كمـال ،                كه دانشمندان و ارباب حكمت ترا در تحكيم مباني        . كن  

اختالفات مردم را رفع و پريشاني ها را از ميان ببرند واز پيشينيان سخن گويند، معايب آنها را آشكار و فضـائل                      
آنها را تقريرنمايند و اين باعث اصالح امور سرزمين تو و موجب پايداري آنچه كه مردم پيش از تو به آن متكي               

 . مي گرددبوده اند،

بدان كه افراد جامعه از گروه هاي گوناگوني تشكيل يافته اند كه ازهمديگر بي نياز نيستند و با يكديگر اصـالح               
گروهي سرباز وسپاهي هستند، عده اي دبيران و نويسـندگان امـور و جمعـي قاضـيان عـادل و عـده اي              . يابند

ان ـــ از اهـل ذمـه و مسـلمانان ـــ و جمعـي                كارمندان حق و عدالت و گروهي جزيه دهندگان وخراج پـرداز          
 .بازرگانان وپيشه ورانند و گروهي فروماندگاني تهي دست و نيازمند و هر كدام ازاينها را حق و بهره اي است 



براي همة اين گروه ها حدود و مقرراتي وضع فرمود همگان را ازبركت قانون مساوات برخوردار كـرد و احكـام                     
) ص  (اه ما محترم و رفتار پسنديدة پيشواي عظيم الشأن ما حضرت محمد بن عبداهللا               پروردگار هميشه درپيشگ  

 .تا به دامنه محشر سرمشق امت اسالم است 

* * * 

و نيز موجب آراستگي فرمانروايـان و       . سپاهيان ، به فرمان خدا، براي مردم به منزلة قلعه هاي استواري هستند            
امـا سـپاهيان    . ودگي و پابرجايي توده تنها به وجودسـپاهيان اسـت           آس. باعث عزت دين ووسيله ايمني مردمند     

از اين اموال ، وسايل جهاد بادشمن       . نيازمند به اموالي هستند كه خداوند ازخراج براي آنان تعيين فرموده است             
سـپاهي و متصـدي وصـول       : پايداري دو صـنف     .را فراهم مي نمايند و در ديگر احتياجات خود به كار مي برند            

راج ، به قاضيان وعامالن و دبيران است ، كه قاضيان ، معامالت و عقود مورد احتياج مردم را به استواري بـه          خ
، و  )يعني حفظ امنيت ميان مردم بنمايند و خـراج را وصـول كننـد             (سامان رسانند، و عامالن تأمين منافع نمايند      

صاص به خود والي دارد، بنويسند و در ايـن امـر            نويسندگان و دبيران آنچه را مربوط به عامه مردم است ، يااخت           
 .مورد اعتماد والي باشند

پايداري همه اين صنوف به وجود بازرگانان و صنعتگران است ، كه ايـن طبقـه گـرد يكـديگر برآينـد و بـراي                         
. آورنـد و نيز احتياجات مردم را به آن اندازه كه از ديگران ساخته نيست ، بر          . سودبردن خود بازارها تشكيل دهند    

خداوند درباره هر يك از اينان دسـتوري داده و          . اما افراد بي نوا و حاجتمند؟ بايد به آنان مساعدت وياري كني             
تنها باسعي و كوشش و اسـتعانت از        . به عهده والي است كه حق هر كدام را، به آن مقدار كه نياز دارد ادا نمايد                

جان خود را بـه پيـروي از حـق          ... حق و شايستگي انجام دهد    خداوند است كه والي مي تواند وظيفه خود را به           
 .استوار نمايد و در راه حق چه بر او آسان بگذرد چه دشوار باشد،شكيبايي را پيشه سازد

فرماندهي سپاه را به كسي ده كه به نظر تو، بيش از ديگران مطيع اوامر خداوند و رسول و امام بـوده و نسـبت                 
كسي كه پاكدامن تر و بردبارتر از سايرين است ، زود خشمگين نمي شـود، و اگـر    . دبه اجراي آن ، دلسوزترباش    

نسبت به ضـعيفان مهربـان و از زورگويـان دوري           . مقصر پوزش خواست مي پذيرد و آرامش خاطر پيدامي كند         
 .مي گزيند

ي تبـاري بلنـد و خانـداني        با همة اينها دارا   .سختي كار، او را برنيانگيزد و سست عنصري ، او را از كار باز ندارد              
شريف و سابقه اي نيكو بوده و بزرگـوار، دليـر و بخشـنده باشـد، كـه دارنـدگان ايـن خصـال مجموعـه اي از                           

وقتي چنين كساني را برگزيدي ،چون پدري مهربان به امور آنان رسيدگي كـن              . جوانمردي و نيكوكاري هستند   
 ، به نظرت بزرگ نيايد و نيز هيچ توجهي را نسبت به             و آنچه در تقويت و تأمين مايحتاج آنان مصرف مي كني          

زيراهمين هاست كه باعث مي شود سپاهيان ، خيرخواه تو باشند           . ايشان كوچك مدان ، هر قدر هم ناچيز باشد        
هيچگاه به اتكاي اينكه كارهاي مهم آنان راانجام داده اي ، از انجام كارهاي              . و دربارة تو گمان نيك پيدا كنند      



هر يك به جاي خود براي ايشان ضرورت دارد، به لطف هاي كوچك تـو نيازمندنـدهمان                 . لت مورز كوچك غف 
 .طور كه از لطف هاي مهم و بزرگ تو بي نياز نيستند

از ميان فرماندهان آن را برگزين و به خود نزديك گردان كه به افرادسپاه به يك چشـم نگـاه كنـد، و يـاري و              
به اندازه اي به آنان نيكي و بخشش كند كه كفاف احتياجات خود و              . ت باشد احسان او نسبت به ايشان يكنواخ     

خانواده شان را بدهد و با فكري آشفته و ناراحت بادشمن روبه رو نگردند و آسوده خـاطر و يـك دل بـه جهـاد           
 .د شداگر تونسبت به آنان مهربان باشي ، ترديدي نيست كه دل هاي آنان نسبت به تو مهربان خواه. بپردازند

بيشترين ماية سرافرازي و چشم روشني واليان ، اين است كه درهمه جا عدالت حكمفرما باشد و مردم مهر خود 
و اين مهر و عالقه در صورتي بروز مي كند كه در سينه آنان كينه والـي نهـان                   . را نسبت به والي آشكار سازند     

الي را بگيرند و او را از گزند محافظـت نماينـد،    همچنين خيرخواهي مردم وقتي ثابت مي گردد كه دور و         . نباشد
 !نه اينكه فرمانروايي او را بر خود سنگين شمارند، و آرزو كنند هر چه زودترسپري گردد

بنابراين آرزوهايشان را برآورده ساز و پيوسته آنان را بستاي ،كارهاي بزرگ و رنج هايي كه هر كـس متحمـل                     
زيرا اين امر دالوران را بـه شـوق مـي آورد و آنـان را كـه                  . ن بازگو كن    شده در نظر داشته باش ومقابل ديگرا      

 .خودداري مي كنند، به كار و كوشش تحريك و تحريص مي نمايد

هر كس رنجي متحمل شده در نظر بگير، رنج كسي را به غير اونسبت مده و همان مقدار كه زحمت كشـيده و        
هرگاه مردي عالي مقام و داراي      . قداري از رنج او را نديده بگيري        در راه تو فعاليت كرده ،قدر بدان ، نه اينكه م          

تباري بلند، رنج كمي متحمل شد، علو مقام اوباعث نشود كار كوچك وي را بزرگ جلوه دهي ، همچنـين اگـر                      
 .مردگمنامي كار بزرگ و ارزنده اي انجام داد، گمنامي او سبب كوچك شمردن كار او نگردد

 شدي كه تو را رنج مي دهد يا امري بر تومشتبه شد، به خدا و رسول رجوع كـن ، چـه   هرگاه گرفتار مشكالتي  
يا ايهاالذين آمنوا اطيعواهللا و اطيعوا الرسول «: خداوند درباره قومي كه خواستار راهنمايي آنان بوده فرموده است  

اي كساني كه ايمان به خدا آورده        ( )3(» في شي ء فردوه الي اهللا و الرسول          ?و اولي االمر منكم فان تنازعتم       
ايد، خدا ورسول و متصدي امر خود را فرمان بريد، سپس اگر در امري ميان تان نزاع و اختالف افتاد، آن را بـه                        

كم و صريح قرآن و واگذاري به رسول ، توجه به           واگذاري به خدا توجه به آيات مح      .). خدا و رسول واگذار كنيد    
احاديثي كه همه در آن متفقند ودر نسبت آنهـا بـه آن حضـرت اختالفـي                 . است  ) ص  (سنن و احاديث پيغمبر     

 .نيست 

 

)3( 



اولـي  « طبق نوشته تفاسير و تصريح روايـات شـيعه مـراد از             ) نساء ( 4 از سوره    58آيه  . 
قصود از آن فقط ائمه اطهارــ پيشوايان معصوم ــ اسـت           هر حاكمي نيست ، بلكه م     » االمر

 م .براي توضيح كافي به تفاسير معتبر مراجعه شود... 

* * * 

كسـي كـه   . براي قضاوت و داوري در ميان مردم ، كسي را انتخاب كن كه به عقيده تو، بهتـرين آنـان اسـت                
اگر لغزشي كرد زودمتوجه شود، نـه  . وي نشوندمشقات ، او را در تنگنا قرارندهد و طرفين دعوي باعث ناراحتي          

هيچگاه به جهت . اينكه مدتي به اشتباه خود ادامه دهد و چون حق راشناخت براي او فرق نكند و ناراحت نشود 
در هر كار تعمق و غور كند و به توجـه سـطحي             . درستي و علو همت ، متوجه دون همتي و طمع ورزي نگردد           

درخواستن دليل از طرفين اصرار ورزد واز       .  ناك باز ايستدتا حقيقت بر او كشف گردد        در امور شبهه  . اكتفا ننمايد 
در كشف حقيقت بسيار شكيبا باشد و به محض اينكـه           . مراجعه به طرفين دعوي هيچگاه دلتنگ و خسته نشود        

 نسازد و هر چاپلوسي در وي اثر نكند و اورا خفيف. حق آشكار شد، حكم قطعي بدهد و دعوي را به پايان رساند
 .وي را تشويق نمايند، زيربار نرود و به سوي آنان كشيده نشود) اصحاب غرض (قدر 

اما اگر كسي را با اين شرايط و خصال به          . بديهي است كه چنين كساني با اين صفات به ندرت يافته مي شوند            
ي بـه اوحقـوق بـده كـه همـه           شغل قضاءگماردي ، مرتب كار او را زير نظر بگير و بازرسي كن ، و به انـدازه ا                  

قدر و مقام وي را آنقدر باال ببر كه ديگر نزديكـان تـو              . نيازمندي هايش را برطرف سازد و از مردم بي نيازگردد         
به خود حق ندهند تا از او نزد تو سخن چيني كنند و وي مطمئن باشد كه هيچگاه غافلگير نمي شود، و كسـي                     

 .قدرت بدگويي از او را ندارد

مور به طور دقيق و عميق نظر كن ، زيرا كه پيش از تو،حكومت در پنجه اشرار بود كه هـوي و هـوس           در اين ا  
 .خويش را در آن به كارمي بردند و مي خواستند آن را وسيله دنياطلبي خود قرار دهند

* * * 

مار، و در ايـن     پس از قاضيان ، در كار عامالن و كارمندان خود تأمل كن و آنان رابيازماي سپس به كارشان بگ                  
امر ميل و توجه شخصي ،استبداد و خودخواهي ، سفارش و توصيه دوستانت را اعمال مكن زيرا انتخاب عامـل                    

 .از روي ميل و خودخواهي ، مجموعه اي از ستم هاو خيانت ها است 

يف و در   از ميان كارمندان ، آن را برگزين كه داراي تجربه ، و متصف به شرم ،و منسوب به خاندان هـاي شـر                      
اينان اخالقشان نيكوتر، شرافتشان بيشتر و توجهشـان از روي عـزت نفـس و               . اسالم داراي سوابقي نيك باشد    

سپس حقوق كافي به آنان بپردازد، چه اين امر ايشان را قادر مي سازد كه وضع خـود                  . بدون طمع ورزي است     



و نيز جواب قـاطعي اسـت       . شان هست برنيايند  را اصالح كنند و هيچگاه به فكر برداشت از اموالي كه در اختيار            
بعد از آن ، با دقت كارهـاي ايشـان را           . در مقابل آنان ، هرگاه به مخالفت باتو برخيزند يا در امانت خيانت كنند             

رسيدگي كن و بازرسان مخفي كه به تو راستگو و وفادار باشند، براي بررسي اعمال آنـان بفرسـت ، چـه ايـن                        
مراقـب يـاران و كاركنـان خـود بـاش ،      . ن رابه امانت داري و مدارا با مردم سوق مي دهد    بازرسي نهاني ، ايشا   

هرگاه يكي از آنان مرتكب خيانتي شد و گزارش هاي متعدد بازرسان مخفي اين خيانت را تأييـد كـرد، همـين                      
ه خيانتي كه كرده ، او را به كيفر اعمالش برسان وبه انداز. براي تو كافي است و احتياج به شاهد ديگري نداري 

 .مقام او را خوار و خيانتش رابرمالدار، و ننگ كار زشت را چون قالده اي به گردنش بيفكن . مجازاتش كن 

امر خراج را آنطور رسيدگي كن كه اهل خراج و دهقانان را به صالح آرد، زيرا با درست شدن و مرتب شدن امر         
.  و سامان يافتن كار ديگران ، بستگي به اصالح كار خـراج دارد             خراج و خراج گذار، كارساير مردم اصالح پذيرد       

 .چه همه مردم وابسته به خراج و كساني هستند كه ماليات مي پردازند

بايد توجه تو به آباداني اراضي بيشتر از توجه تو به دريافت ماليات باشد، زيرا با آبادبودن زمين مي تـوان خـراج                       
آباد خراج طلب كنـد، كشـور را ويـران و بنـدگان خـدا را نـابودمي سـازد، و        مطالبه كرد، و هر كس اززمين غير    

هرگاه خراج گزاران از سنگيني خراج ناليدند، يا از پيدايش آفات زميني            . فرمانروايي او به زودي سپري مي شود      
ه اي كـه    و آسماني و قطع آب يا نيامدن باران و يا افتادن سيل در زراعت يا كم آبي شكايت كردنـد، بـه انـداز                       

زيـرا  . كارشان اصالح شود،به آنان تخفيف بده و ازخراجشان كم كن و البته اين تخفيف به نظر تو سنگين نيايد          
چه بدين وسيله شهرها آبـادمي شـود و ايـن خـود موجـب آراسـتگي                . آن ذخيره اي است كه به تو برمي گردد        

خود جلب مي كني ، و از مشاهده آثـاردادگري          از اين گذشته توجه آنان را نسبت به         . فرمانروايي والي مي گردد   
و بـه آنچـه از      . خود شادمان مي شوي ، و مي تواني بين آسايش و نيرويي كه به آنان بخشيدي ، اعتماد كني                    

عدالت خواهي و مداراي خود، ايشان را برخوردار كردي ، تكيه داشته باشي ، چـه بسـاپيش آمـدهاي نـاگوار و                       
زيرادل و جان آنان از تو خشنود است ، و با طيب نفس و جان و دل                 . بان تو باشند  دشواري بشود كه رعايا پشتي    

ويرانـي زمـين از خـواري و        . آن راتحمل مي نمايند و آنگاه كه زمين آباد گردد، اين تخفيف جبران مـي گـردد                
شـتن كيسـه   و زبوني مردم ، معلول طمع ورزي واليان و توجه آنان به جمع مال و انبا             . مسكيني مردم آن است     

ومي خواهند در اين مدت كوتاه تا مي توانند جيب خـود را             ( است ، و اينكه فرمانروايي خود را موقتي مي دانند           
 .ازسرنوشت گذشتگان هم عبرت نمي گيرند) پر كنند

* * * 

 نامه هاي سـري و اسـرار  . در وضع دبيران و نويسندگان خود دقت كن ، بهترين ايشان رابه كارهاي خود بگمار         
كسي كه هرگاه به او نيكي كردي       . جنگي را به نويسنده اي واگذار كه خصال نيكو در او بيشتر از ديگران باشد              

و مقامش را باال بردي خود را گم نكند، و غرور مقام باعث نشود كه در حضور ديگران بـا سـخن تـو مخالفـت                        



ن را كه به نام تو مي رسد به موقع به تو            بنمايد، و نيزغفلت و عدم اطاعت او موجب نشود كه نامه هاي كارمندا            
نويسنده اي كه اگراز . عرضه ندارد، يا در پاسخ نامه هايي كه بايد به طور شايسته از طرف تو بدهد كوتاهي كند

طرف تو و به نفع تو پيماني بست و عقدي استوار كرد، سست وكم مايه نباشد، و هرگاه پيماني به زيان تو بـود                        
 . نمايد واز بين ببردبتواند آن را فسخ

چـه بسـا كسـاني كـه بـه انـواع            . كاتبان را نبايد تنها از روي حسن ظن و آرامش خاطر و اعتماد خودبرگزيني               
مختلف تظاهر به حسن خدمت مي كنند و امر را بر والي مشتبه مي سازند، در حالي كه نه خيرخواهندنه امـين                      

 را در نظربگيري ــ خدمتي كه به واليان صالح پيش از تو كـرده               بايد آنان را بيازمايي و سابقه خدمتشان      . باشند
اند ــ سپس ازميان ايشان كسي را برگزيني كه عامه مردم به او حسن نظر دارند و تـأثيرنيكي در ميـان مـردم                

اگر چنين كردي معلوم است كـه مطيـع         . گذاشته باشند، كسي كه به امانت داري و درستي شناخته شده است             
 . و امامت هست خدا ورسول

در رأس هر يك از كارهاي خود، يكي از آنان را بگمار، تا مغلوب كارهاي بزرگ نشود و بسياري كارها، باعـث                      
 .پريشاني او نگردد و هرنقصي كه در نويسندگانت باشد و تو نديده بگيري ، آن نقص به گردن توخواهد بود

دستور ده كه به آنان نيكي كنند، خواه افراد اين صنف در سفارش بازرگانان و صنعتگران را بنما و به عمال خود 
يك جا مقيم باشند، واموال خود را براي تجارت و دادوستد به شهرهاي ديگر بفرستند وخـواه خـود بـه كسـب                       

اينان منشأ و سبب سـودهايي هسـتند كـه بـه مـردم و               . اشتغال داشته و با دست خود احتياجات مردم رابرآورند        
مين ها هستند كه منفعت را از نقاط دوردست ، از خشكي و دريا، كوه و بيابان ــ يا جاهايي                    كشورمي رسد، و ه   

 .كه مردم نمي توانند در آن گرد آيند وجرأت رفتن به آن را ندارند ــ به سوي تو جلب مي كنند

ـ                  ه در ايشـان    اين بازرگانان و صنعتگران مردمي آرام و صلحجو هستند، كه هيچگاه خطر نافرماني و ايجـاد فتن
امور اين طبقه راچه در مركز فرمانروايي خود، و چه در شهرهاي اطراف ، به دقت رسيدگي كـن و بـه                      . نيست  

 .آنان توجه داشته باش 

) و تنـگ نظـر  (با همه صفات نيكي كه درباره بازرگانان گفتـه شـد، بسـياري از ايشـان در دادوسـتد سـختگير                 
 مي نمايند؛ در خريد وفروش زورگو هستند )4(د خوراكي مردم را احتكارهمچنين بخيل اند، و نيزاحتياجات و موا

پس به شدت از احتكـار جلـوگيري        . كه اين اعمال براي عامه مردم زيان آور، و براي واليان عيب بزرگي است               
خريد و فروش بايـد آسـان واز روي عـدالت انجـام گيـرد،               . ار را منع فرمود   هم احتك ) ص  (كن ، چه رسول خدا    

قيمت اجناس بايد طوري باشد كه به فروشنده و خريدار زياني وارد نيايد، و هرگاه پس از اينكـه از احتكـارنهي                      
 .كردي ، كسي مرتكب آن شد، او را عقوبت كن و به كيفر عملش برسان ، ولي در مجازاتش زياده روي مكن 

 



)4( 

احتكار آنست كه كسي مواد خوراكي مورد احتياج مردم را جمع و نگهداري كند، تا در بازار                 . 
احتكـار در غيرمـواد خـوراكي       . كمياب شود و مردم ناچار گردند با قيمت گران تـر بخرنـد            

 م ...نيزصدق مي كند

آنها بيچارگان و مسكينان و نيازمندان خدا را در نظر داشته باش و در رعايت حال گروه بينوايان ، از خدابترس ، 
در اين گروه افرادي يافته     . و كساني اند كه در شدت فقر به سر مي برند و گرفتار بيماري هاي گوناگون هستند                

مي شوند كه از ديگران درخواست ياري مي نمايند، افرادديگري هم وجود دارند كه با وجود شدت احتياج ، زبان 
ق هر يك را آنطور كه خدا خواسته نگهداري و به آنهابرساني ، براي افـراد ايـن طبقـه ،                     تو بايد ح  .سؤال ندارند 

قسمتي از بيت المال و قسمتي ديگر ازمحصوالت زمين هايي كه متعلق به مسلمانان است اختصاص ده ، واين     
در مقر فرمـانروايي  امر را در تمام نواحي و شهرها رعايت كن ، زيرا همان حقي كه افراد نزديك به تو يا ساكن          

 .والي دارند، افراددوردست و دور از تو نيز دارند

زنهـار كـه غـرور      . تفاوتي نيست ، تو موظفي كه حق هر يك را رعايت كني ، خـواه دورباشـد، خـواه نزديـك                      
اگر امور مهم را استوارسازي ولي به امور جزئـي تـوجهي            . فرمانروايي باعث شود كه از اين طبقه غفلت نمايي          

هيچگاه اهتمام و توجه خويش را از اين طبقه بر مگردان و چهـره خـود را از                  . ني ، از تو پذيرفته نخواهد شد      نك
در طبقه بي نوا كساني هستند كه چون در چشم هاكوچكند و اطرافيان تو به . روي خودپسندي ،از آنان برمتاب 

بـه ايـن    .  فراموش مكن و به وضعشان برس        نظر حقارت به آنان نگاه مي كنند، به تودسترسي ندارند، اينان را           
ترتيب كه از افراد مورد اعتماد خود كسي را كه از خدا بترسد و متصف به فروتني و تواضع باشد، به كار ايشـان                        

سپس طوري با آنان رفتار كـن و دسـتور ده كـه در روز               . اختصاص ده ، تا وضع وحالشان را به تو گزارش دهد          
در اداي  . اين طبقه بيشتر از ديگرطبقات ، نيازمند رسيدگي و عـدالت و انصـافند             . يردحساب ، خدا عذر تو را بپذ      

 .حق هر يك ،آن گونه باش كه عذرت در درگاه حق مقبول باشد

رعايـت ايـن    . به وضع يتيمان و سالخوردگان توجه كن ، آنها راهي در زندگي ندارند،و اهل گدايي هم نيسـتند                 
اما گاه باشد كه انجام اين وظايف را خداوند بر افرادي سبك و آسـان               . ست  حقوق بر واليان ، سنگين وسخت ا      

كساني كه از او طلب عافيت كردند و خود راشكيبا ساختند، و به دوستي وعده حـق دربـاره خودشـان                     . مي كند 
 .اعتماد نمودند

يـن امـر را در يـك        ا. قسمتي از اوقات خود را به حاجتمندان اختصاص ده ، كه خودشخصاً به كار آنان برسـي                  
در اين مجلس براي خاطرخـدايي كـه تـو را    . مجلس عمومي كه همه بتوانند به آن وارد شوند، به انجام رسان             

خلق كرده ، با مردم فروتن باش ، نگهبانان و سپاهيان رااز خود دور كن ، تا هر كسي سخني دارد بدون تـرس                        



مردمي كـه در ميـان آنـان ،         : ين بار شنيدم كه مي فرمود     چند) ص  (من از پيغمبر خدا   . و لكنت زبان با توبگويد    
ضعيف نتواند بدون واهمه و گرفتگي زبان ، حقش را ازقوي بگيرد، هرگـز روي پـاكي و رسـتگاري را نخواهـد           

 )5.(ديد

 

 .لن تقدس امة ال يؤخذ للضعيف فيها حقّه من القوي غيرمتتعتع ). 5(

 از سخن گفتن عاجز ماند و زبانش به لكنـت           كسي: آن است كه    ) مصدر باب تفعل    ( تتعتع  
وضـع مجلـس و شـكوه و تشـريفات آن طـوري نباشـد كـه                : مقصود اين است كـه      . افتد

 م ...ستمديدگان مرعوب گردند، و از سخن گفتن باز مانند

خسته نشوي و سنگدلي و خودخواهي را       . در اين مجلس بايد تندخويي و درماندگي ارباب رجوع را تحمل كني             
 .خود دورنمايي ، تاخداوند رحمت همه جانبة خود را برتو بفرستد و پاداش فرمانبري تورا بدهداز 

 .آنچه عطا مي كني با گشاده رويي باشد، و اگر امكان بر آوردن حاجت نيست ، با لطف و مهرباني عذر بخواه 

بخشـداران اطـراف ، كـه       نامـه هـا ودسـتورها بـه         : كارهايي است كه ناچار خود بايد انجـام دهـي ، از جملـه               
ديگر جواب مقتضي دادن بـه درخواسـت هـاي مـردم در همـان روزي كـه                  . نويسندگانت از نوشتن آنهاعاجزند   

در هر روز كار همـان  . درخواست را دريافت كرده اي ، چه بر همكاران تو دشواراست كه همان روز جواب دهند             
 .داردروز را انجام ده ،چه كارهاي هر روز به همان روز تعلق 

گرچه ، هرگاه نيت انسان درسـت  . بهترين اوقات خود را به انجام وظايف خويش نسبت به خداونداختصاص ده        
هر وقتـي كـه بانيـت خيـر، در راه     . (باشد و باعث به صالح آمدن كار مردم بشود، تمام اوقات به خدا تعلق دارد   

 ). عبادت محسوب مي شودآسايش خلق خدا قدمي در آن برداشته شود،اختصاص به خدا دارد و

. بايد فرايض را كه خاص خداوند است ، در ساعاتي انجام دهي كه اختصاص به خداوند و ديـن خـود داده اي                        
و آنچه را به قصد قربت انجام مي دهي كامـل و بـدون              . بنابراين در شب و روزفريضه هاي خدا را به جاي آور          

 .وبدنت در اين راه در رنج و زحمت قرار گيرد، تحمل كن هر قدر هم جسم . خدشه و دور از عيب و ريا باشد

چون براي نماز جماعت مي ايستي حد وسط را نگاهدار، نه آنقدرطول بده كه مردمان از نماز جماعت برمنـد، و                     
ممكن است در بين مردمي كه بـه تـو اقتـداكرده انـد،              . نه آنقدر شتاب كن كه به اركان نماز لطمه اي وارد آيد           

مرا به يمن مي فرسـتادند، از       ) ص  (هنگامي كه پيغمبر  .ار و ناتوان باشند، يا كساني كه كار فوري دارند         افراد بيم 



با آنان چگونه بخوانم ؟ فرمود ضعيف ترين ايشان را در نظر بگير، و مانند               ) جماعت  (نماز  : آن حضرت پرسيدم    
 .او نماز بخوان و به مؤمنان مهربان باش 

چـه ، نهـان بـودن والـي از          ! م پرده بكشي و مدتي طوالني خود را ازآنان نهان كني            زنهار كه ميان خود و مرد     
واليـان چـون در پـرده باشـند، از          . مردم ، نوعي سختگيري است ونيز باعث كم اطالعي او از كارها خواهد بود             

خوب . ودبيرون بي اطالع مي مانند، و در نتيجه ، امور بزرگ در نظرشان كوچك ، و امور كوچك بزرگ مي ش                    
والي ، يك انسان معمولي است كه نمي        . ، زشت و زشت ، خوب جلوه مي كند و حق و باطل مخلوط مي گردد               

حق نيز نشـانه هـاي آشـكاري نـدارد كـه بتـوان آن را از باطـل         .داند مردم چه چيزهايي را از او نهان كرده اند         
 ).بلكه با آزمايش و دورانديشي مي توان به آن پي برد( تشخيص داد

يا عادت به بذل و بخشش داري ، كه دراين صورت دليل ندارد كه در راه اداي حق : تو از دو حال خارج نيستي     
يا به محروم كردن مردم و خودداري از احسان عادت كـرده اي ؛              . مردم يا عمل جوانمردانه خود رو نهان كني         

روبه رو شدن با تو، به اخالقت پي مي برند، و           در اين صورت نيز در پرده بودن معني ندارد، زيرا مردم در نتيجة              
گذشته ازاينها، بيشتر مراجعات مردم به تو . از برآمدن حاجتشان نااميد مي گردند، و به زودي از تو دور مي شوند

شكايت از ستمگري مي كنند، يا درخواست انصـاف         : در اموري است كه هزينه اي براي توندارد، از قبيل اينكه            
 . را مي نماينددر معامله اي

. در دستگاه والي كساني هستند كه به او نزديكند يا خويشاوند وي هستند، و به اين جهت مستبد و خودخواه اند           
تو بايدموجبات ستمگري ها را از . دست تعدي به طرف مردم دراز مي كنند و در دادوستد بي انصافي مي نمايند        

 . از تصرف در شئون مردم كوتاه نمايي ميان ببري ، از ايشان مؤاخذه كني و دستشان را

هيچگاه زميني را تيول خويشان و نزديكان خود مساز و نبايدهيچيك از آنان به طمع افتد كه تو زمين و مزرعه                     
يا كاري كه بايد    . اي را به ملكيت آنهادرآوري ، و بدين سبب به امالك مجاور تعدي كند و جلو آب آن رابگيرد                  

ترك انجام دهد، ياخرجي كه بايد ميان همه تقسيم شود، بـه آنـان تحميـل كنـد كـه                    با همسايگان به طور مش    
 .خوشي وسود اين عمل را او ببرد، و زيان و عيب آن در دنيا و آخرت بر توبرسد

و هر جاكه مربـوط بـه خويشـاوندان و نزديكانـت            . حق را با هركس هست ، چه دور و چه نزديك رعايت كن              
 ودر جايي كه رعايت حق بر تو سنگين است عاقبت آن را كه بسيارپسنديده است ،                 است صبر را پيشه خودساز،    

 .بجوي و در نظر بگير

هرگاه مردم گمان كردند كه تو در موردي ظلم كرده اي ، عذر خود راآشكارا به آنان بگو، و بدين وسيله گمـان                       
فاق و مهرباني بر مردم ويك نـوع بيـان          اين امر، هم تمرين عدالتخواهي تو، هم ار       .بد ايشان را از خود بگردان       

 .عذري است كه نتيجه آن اقامه حق است ، كه مورد عالقه و هدف تو است 



ايـن صـلح    . هرگاه دشمن دست آشتي به سوي تو دراز كرد، چنانچه خشنودي خدا را در آن مي بينـي ، بپـذير                    
ه هوش باش كـه دشـمن پـس از          اما ب . موجب آسايش سپاهيان وآرامش خاطر تو و مردم و امنيت شهرهاست            

چه بسا كه دشمن خود را به انسان نزديك مي كند تا وي را غافلگير نمايـد، در ايـن مـورد                      . آشتي نيرنگ نزند  
 .احتياط را ازدست مده ، و حسن ظن را به كلي از خود دور ساز

دار بـاش ، و بـه ايـن         اگر ميان خود و دشمن پيماني بستي يا چيزي به عهده گرفتي ، به عهد و پيمان خود وفا                  
وسيله آن را حفظ نما و باامانت داري ذمه خود را رعايت بكن و حتي جان را در گرو حفظ عهـدو پيمـان خـود                          

از ميان فريضه هاي خداوندي هيچ چيز مانندبزرگداشت وفاي به عهد مورد توجه مردم نيسـت ، و بـا                    . قرار ده   
موضوع توجه به اهميت وفاي     .د، همه در اين امر توافق دارند      اختالفي كه درآراء و انديشه هاي ايشان وجود دار        

به عهد، اختصاص به مسـلمانان ندارد،مشـركين نيـز بـه آن توجـه داشـتند و بـر خـود انجـام آن را الزم مـي              
وقتي كه مشركين خود رامقيد به وفاي عهد بدانند، معلـوم           ( دانستند،زيرا نتايج شوم عهدشكني را آزموده بودند        

بنابراين در آنچه به ذمه داري نيرنگ و حيله به كـار مبـر ودر               ). لمانان بايد بيشتر مقيدبه آن باشند     است كه مس  
آنچه به عهده گرفته اي خيانت روامدار و با دشمن خود نيز خدعه به كار مبر، زيـرا تنهـا جـاهالن و بـدبختان                         

منزلة حريم امني ميان مردم قرار داده كه خداوند عهد و پيمان خود را به . هستند كه جرأت نافرماني خدارا دارند
اين رحمتي است ازاو نسبت به بندگانش كه در سايه آن به كارهاي خود              . به طور تساوي از آن برخوردار گردند      

 .بپردازند، پس نبايد فساد و خدعه و فريبي در كار باشد

يگـري برگردانيـد و هرگـاه پـس از          پيماني كه با دشمن مي بندي قابل تأويل نباشد كه بتوان آن رابه معناي د              
استوار ساختن پيمان ،دشمن به سخن قابل توجيهي متوسل شد و خواست برخالف نظـر تـوآن را معنـي كنـد،       

همچنين اگر در پيماني كه بسته اي خود را درتنگنا ديدي و فسخ آن را بر خود الزم دانسـتي ، بـاز هـم                         . نپذير
اگر در اين مضيقه اي كه اميد گشايش در آن داري و            . متوسل مشو براي رهايي خود به جمله هاي قابل توجيه         

منتظر پايان نيك آن هستي ، شكيبا باشي بهتر از اين است كه متوسل به خدعه اي شوي كه از عاقبت بد آن                       
بيمناك ماني ، و مورد بازخواست خداوند قرار گيري ، و نتواني از خدابخواهي كه تو را از اين بازخواست معـاف                      

 .رددا

هيچ چيز ماننـد ريخـتن خـون نـاحق ، باعـث      . زنهار كه خوني را كه خداوند ريختن آن را حرام كرده ، بريزي      
در روز حساب ، نخستين چيـزي       . دشمني خدا و از ميان رفتن نعمت و سپري شدن مدت فرمانروايي نمي شود             
يچگاه درصدد برميا كه با خـون  ه. كه از طرف خداوند مورد پرسش قرار مي گيرد، خون هاي بي گناهان است       

اين امر، نه فقط حكمروايي تو راتقويت نمي كنـد، بلكـه موجـب              . بي گناهان ،فرمانروايي خود را استوار سازي        
 .ضعف و سستي آن مي گردد و باشد كه باعث زوال و انتقال آن به ديگري بشود



چه در قتل عمد، قاتل بايد به قصاص        . ه من   اگر به طور عمد انساني را بكشي ، عذر تو را نه خدا مي پذيرد و ن                
و اگر خطا كردي وبدون قصد كسي را كشتي ، مثل اينكه خواستي كسي را با تازيانه ياشمشير يا دسـت                     . برسد

 .ادب كني ، اما او درگذشت نبايد نخوت وخودخواهي تو سبب شود كه ديه مقتول را به اولياي او نپردازي 

 . آنچه از خودپسنديده اي اعتمادكني زنهار كه خودپسند باشي و به

اين مـوارد، فرصـت هـاي مناسـبي         . زنهار از اينكه دوستدار چاپلوسي باشي و بخواهي مردم تو رابسيار بستايند           
 .است براي شيطان كه نيكي نيكوكاران را از بين ببرد

د را از آنچه هست بيشتر      زنهار كه بر مردم منت گذاري و بخواهي خدمت خود را به رخ آنان بكشي ، يا كار خو                  
زيـاد  . چه منت ، نيكي را از ميان مـي بـرد          . يا وعده اي به مردم بدهي ولي به آنان وعده عمل نكني             . بنمايي  

چنانكه خـدا   . جلوه دادن خوبي ، نور حق را برطرف مي سازد و خلف وعده موجب دشمني خدا و مردم مي شود                   
 )6(».يد آنچه را نمي كنيددشمني بزرگي است نزد خدا، كه بگوي«:فرموده 

 

 ).»صف  « 61ــ از سوره 3آيه . ( كبر متقاً عنداهللا ان تقولوا ما ال تفعلون ). 6(

 . زنهار از شتابزدگي در كارها پيش از آنكه وقت آن برسد  

 . زنهار از سستي در كار، هنگامي كه امكان انجام آن هست   

 .اه صواب از خطا در آن روشن نيست  زنهار از لجاجت و پافشاري در كاري كه ر  

هر كاررا در جاي خود قرار ده ، و در وقت خود            .  زنهار از انجام ندادن كاري كه درست بودن آن واضح است               
 .آن را به انجام رسان 

زنهار از انحصارطلبي و به خود اختصاص دادن آنچه همه در آن شريك اند؛ مبادا در آن امور خود را برگزيني يا                      
تـو مسـئول ايـن      . ز عمل خالفي كه پاره اي از عمالت مرتكب مي شوند و همه مردم مي دانند، تجاهل كني                   ا

 .عمل هستي و به زودي پرده ها كنار مي رود و دادمظلوم را از تو مي گيرند

اگـر بخـواهي از     . در هنگام غضب خوددار باش ؛ همچنين مواظب تندخويي ودست افكني و تيزي زبانت باش                
همچنـين در   . خطرات محفوظ بماني ، در موقع خشم ، سخن تندي بر زبان جاري مكن و خاموش بمـان                   اين  

اين خـوي هنگـامي     . اين مواقع سطوت خود را به تأخير انداز، تا غضب آرام گيرد و اختيارت را در دست گيري                   
 . انديشناك شوي در تواستوار مي شود كه روز بازگشت به خدا را يادآوري و از اين يادآوري ،بسيار



تو بايد روش پيشينيان خود را به ياد آوري و ببيني كه چگونه ازروي عـدالت حكـم مـي كردنـد، و چـه رسـم                           
يا فرايضي كه خداوند درقرآن قرار داده باشي        ) ص  (همچنين متذكر دستور و سخن پيغمبر     .پسنديده اي داشتند؟  

  .، و آنچه را از طرز كار ما ديده اي سرمشق خودقرار دهي

در آنچه به تو سفارش كرده ام در اين عهدنامه ، و وثيقه محكمي كه براي خود در آن گرفته ام ، بكـوش ، تـا                           
 !در گرداب پيروي از هواي نفس غرق نشوي 

* * * 

 

از خدا مي خواهم كه با رحمت وسيع خود و قدرتي كه به هر كار وانجام هر نيازي دارد، مرا و تـو را بـه آنچـه                            
 .وست موفق بدارد،تا در مقابل اعمال خود و عذرمان نزد او و خلقش روشن و پذيرفته باشدمورد رضاي ا

نعمتش را بر ما تمام و كامل كند و كرامت و           .مردم نام ما را به نيكي برند و اثر نيكي از ما در شهرها باقي بماند               
. زگشت همه مابه سوي خداسـت       و عاقبت ما را با سعادت و شهادت قرين سازد كه با           .لطفش را چند برابر سازد    

 والسالم » .درود و سالم بسيار بر پيغمبر و خاندان پاك او باد

* * * 

ما به زودي بعضي از اوامر و وصاياي علي بن ابيطالب را بر اين عهدنامه خواهيم افزود كه امام رهنمود بـزرگ                      
ا گرمي ومحبت ما را به سوي آن مـي          با آنها تكميل نموده و تحكيم مي بخشد و ب         » زمامداري  «خود را درباره    

برد و اين در بخش منتخباتي از ادبيات وطرز فكر امام ، در جاي خود، خواهد آمد و اكنون بايد به بحث هـايي                        
و همچنين مقايسـه اي  . بپردازيم كه شامل مفاهيم انسانيت ، از نظر همه متفكران قرون و امام علي ، مي شود        

رگ فرانسه و بين مبادي و اصولي كه انقالب علي بن ابيطالب آنها رااز خود بـه                 ميان مبادي و اصول انقالب بز     
 !.يادگار گذاشته است ، به عمل آوريم 

 

در » توضـيحات   « در آغاز حروفچيني جديد كتاب ، تصميم گرفته شد كه همة پانوشتهاي مترجم ، به عنـوان                  
توضيحات در ذيل صفحات ، مفيدتر خواهد بـود و       آخر كتاب آورده شود، ولي در اغلب موارد ديده شد كه بودن             

روي همين اصل ، همة توضيحات مترجم در پانوشتهاي صفحات گذشتة كتاب آمده است ، جـز چنـد توضـيح                 
 كوتاه كه چون در

 ...پايين صفحات نيامده و به آخر كتاب ارجاع شده است ، در اينجا نقل مي شود



 چند توضيح 

 74ه مربوط به صفح) 1(توضيح شماره 

 دو شاهد ابدي 

 :اقتباس شده است كه درقصيده اي مي گويد» ابوالعالء معري «عبارت مؤلف در اين مورد، از اشعار 

  ين ، علي ّ و نجله شاهدان ?????????و علي االُفق من دماء الشهيد

  ان ِ و في اولياته شفقان ?????????????فهما في اواخر الليل فجر

 )1( مستعدياً الي الرحمان ????????لحشرثبتا في قميصه ليجي ء ا

فجـر كـه در پايـان    : در سراسر روزگار از خون دو شهيد، علي و فرزندش ، دو گواه جاودانه مانده اسـت             : يعني  
ايـن دو   !. غروب ها، خاور را در خون مي كشـد        شب ها، سينة تاريك مشرق را مي شكافد و شفق سرخ فام كه              

 !.نقش خونين ، همواره برپيراهن زمان خواهد ماند تا در روز رستاخيز، دست در دامن عدل داور رحمان درآويزند

* * * 

ــكلي ،       ــه شــ ــدام بــ ــر كــ ــوالعالء را، هــ ــروده ابــ ــن ســ ــز، ايــ ــوي نيــ ــي گــ ــاعران پارســ  شــ
 :د نمونه از آنها را در اينجامي آوريم به شعر درآورده اند كه ما براي تكميل كالم ، چن

 

)1( 

از ابـوالعالء معـري ، فيلسـوف و شـاعر معـروف ، چـاپ             » شرح التنوير علي سقط الزند    « . 
 .93مصر،ص 

 دو شاهد آسماني 

  كه كرده پيرهن كائنات را گلگون ?????????????به خون پاك علي و حسين فرزندش

  سرآورند برون ، از دريچة گردون ???????دو شاهدند كه تا صبح حشر بر اين خاك



  دمد ز بعد سياهي ، سپيديش زدرون ???????يكي است فجر، كه از چاك سينه مشرق

  كه پنجه اش افق خاوران كشد در خون ? ???????????دگر بود شفق سرخ فام وقت غروب

 )2( زعرش دست تظلم برآورند برون ????????به پيشگاه خدا صبح حشر اين دو گواه

 دو گواه جاودان 

 تا زمان باقي است ،

 مي درخشد در ضمير روشن آفاق 

 دو گواه جاودان از خون دو جان باخته ، در معبر تاريخ آزادي ،

 دو گواه جاودان از خون بيدار علي و آن پاك فرزند برومندش ،

 ن نور سپيد سرخ آميزي كه در پايان شب ها مي شكافد سينة مشرق اي: فجر

 آن پرتو خونين ، كه هنگام غروب آفاق خاور را كشد در خون : و شفق 

 اين دو نقش جاودان چون دو گواه زنده ، بر پيراهن پاك زمان ثبت اند

 تا كه در هنگامة پرشور رستاخيز،

 دادخواهي و تظلم را،

 )3(!.ور رحمان درآويزنددست در دامان داد دا

 

)2( 

 .از دكتر قاسم رسا. 

 .آزرم . از م ). 3(

 شاهد خونين 



  دمد از شام تيره صبح اميد?????????????بامدادان كه سر زند خورشيد

 صبحدم شود گلگون  گونه ????????????????پر شود دامن افق از خون

  نور گردد به تيرگي پيروز????????????بر شب تيره چيره گردد روز

  سر برون آورد ز تيغ جبال ??????????????خسرو روز باشكوه و جالل 

* * * 

  ديو وحشت فزاي شب جان يافت ??????????شامگاهان كه روز پايان يافت

 م شام ، گشت عيان  شبرو شو?????????????سايه گسترد تيرگي به جهان

  طشت زرين چرخ پر خون شد??????????????چهرة زرد مهر ميگون شد

  دامن شام را كند خونين ????????رنگ سرخ شفق به چرخ برين

* * * 

  گونه چرخ را كند گلگون ?????اينكه هر صبح و شام موجي خون

  هست همرنگ خون به شام شفق ??????????اينكه خونين بود به صبح فلق

  رنگي از خون پاك و ناحق كيست ؟???????????هيچ دانسته اي نشانة چيست ؟

?????* * *  

  تا شود دامن افق پرخون ?????????تا كه برجا است گردش گردون

  با رخي شرمگين و آتشناك ???????????????تا برآرد فلق سر از افالك

  مذاب  شفق سرخ چون عقيق????????????تا كه ريزد به صفحة سيماب

  شود از دور چرخ بوقلمون ??????????تا كه تاج خروس شب پرخون

  نقش بندد به جامة ايام ???????رنگ خوني كه صبح و شام مدام



 )4( از شهيدان حق ، حسين و علي ??????????????هست گويي دو شاهد ازلي

 

 ، راز   بـه نقـل از كتـاب علـي        . ( 1342ر10ر15از دكتر محمد سياسـي ـــ اصـفهان          ). 4(
 .1347اكبرزاده ، چاپ مشهد . گردآورنده م ) ناشناخته 

* * * 

 91مربوط به صفحه ) 2(توضيح شماره 

 علي ، يكتا نسخة جاودانه 

مؤلف مي گويد كه تاريخ و حقيقت به خوبي گواهند كه علي بن ابيطالب ،شهيد راه حق و صداي عدل انساني ، 
وز، چون او به خود نديده است و ايـن نكتـه ، اشـاره بـه سـخن                   يكتا نسخه اي است كه جهان در گذشته وامر        

 كه شاعر گرانمايه ، سيد محمد حسين شـهريار،آن را در شـعر              )5(دانشمند مادي معروف است     »شبلي شميل   «
 :خود چنين آورده است 

 دشمنان باشندمثل خوشست و به مصداق خوشتري هم وصل گواه فضل تو آن به كه 

 يكي به گفتة شبلي شميل بد زنديق ببين كه گفته به وصف علي خطابي فصل 

 »علي است نسخه فردي كه شرق و غرب جهان دگر نديد سوادي از او، مطابق اصل «

 

)5( 

خة مفـردة لـم يـر       االمام علي بن ابيطالب عظيم العظماء، نس      « : مي گويد » شبلي شميل   « . 
 .»لهاالشرق و الالغرب ، صورة طبق االصل ، ال قديماً و الحديثاً

   

 مربوط به صفحه ) 3(توضيح شماره 

 هر زمان چون علي ؟



مؤلف از روزگار بازخواست مي كند كه چرا در هر عصر و زماني ، بزرگ مردي چون علي را، با همـان عقـل و                         
در شعري كه تاكنون چاپ » شهريار« به جهانيان ارمغان نمي دهد؟ و همان قلب ، همان زبان و همان شمشير،

 :نشده است ، گفتة او راچنين به شعر مي آورد

 چه بودي اگر هر زمان چون علي يلي زادي از مادر روزگار

 ترازوي عدلي چنان مستقيم ستون اماني چنان استوار

 مكارم ، همان گونه آرام بخش مواعظ ، همانگونه آموزگار

 مانگونه از ظلم بنياد كن همانگونه با زخم مرهم گذاره

 به مغز عظيمش همان عزم جزم به كف كريمش ، همان ذوالفقار

 همانگونه هم چون قضا و قدركماندار پيكار پروردگار

 !كه بر كندي از سينة دوست دق برآوردي از جان دشمن دمار

* * * 

 177مربوط به صفحه ) 4(توضيح شماره 

 زهد 

 ن بيني اسالم در جها

مطالبي را مطرح ساخته است كه به قول خود شايد مورد پسند همـه نباشـد،                » از اينجا «مؤلف محترم در فصل     
وكساني كه به غلط خود را به اسالم بسته و حقايق اسالمي را وارونـه               » !وعاظ السالطين   «چرا كه او برخالف     

 ...ان داده استجلوه داده اند،اهميت نان و معاش را در زندگي بشري نش

و البته كساني كه به نام اسالم مردم را به ترك كار و كوشش و به زهد مصـطلح دعـوت مـي كننـد، حقيقـت                           
و معنـي   ! آنهايي كه مي گويند بايد با سختي و رنج سـاخت            .اسالم و معني زهد از نظر پيشوايان را نفهميده اند         

مل بدبختي و رنج و ستم و دم برنياوردن ،تفسير مي   صبر را كه استقامت دربرابر مشكالت زندگي است ، به تح          
و آن كساني كه به جاي كار و كوشش فقط به دعا و ذكر و تسبيح چسبيده اند . كنند، از اصول اسالم بي خبرند 

و مردم را هم به آن دعوت مي كنند، راه پيشرفت هاي اقتصادي دشمنان مسلمانان را باز مي نمايند و درنتيجه                  



ما در اينجا براي تأييد مؤلف و نشـان دادن نظريـه صـحيح اسـالم                ! دم مسلمان خيانت مي ورزند    به اسالم ومر  
» كتـاب المعيشـة     «رواياتي چند از ابـواب مختلـف        »زهد«درباره معاش و زندگي و روشن ساختن معني واقعي          

ننـدگان محتـرم    فروع كافي ــ تأليف مرحوم شيخ كليني ــ ترجمه و نقل مي كنيم و اميدواريم كـه بـراي خوا                   
 :جالب وآموزنده باشد

پيامبر در زمان بـي آبـي و        «: امام صادق عليه السالم علت بركناري پيامبر از نعمت ها را چنين تشريح مي كند              
قحطي به سر مي برد، ولي اگر نعمت و نيكي هادر دنيا زياد باشد، بايد نيكوكاران و مردم با ايمـان از آن بهـره                         

 .» تبهكاران و منافقان مند شوند، نه بدكاران و

: سپس امام صادق با گروهي كه مردم را به زهد و سختگيري بر خود دعوت مي كردنـد، بـه بحـث پرداخـت                         
آنها چنين استدالل مي كردند كه خداوند در قرآن كساني را كه ديگران را بر خود مقدم مـي دارنـد، تحسـين                 «

:  كساني كه در خدمت امام نشسته بود به آن گروه گفت             يكي از . كرده و اين خود بر لزوم زهد، داللت مي كند         
و مردم را هم دعوت مي كنيد كه دست از مال و هستي ! شما از خوراك ها و نعمت هاي پاك دوري مي جوييد

 ...خود بكشند تا شما از آنها بهره مند شويد؟

هاي نيكي كه كرده انـد تحسـين        اينكه خداوند در قرآن گروهي را به خاطركار       : و امام در جواب آن گروه فرمود      
نموده ، صحيح است ولي كار آنها، كار جايز ومباحي بوده و از آن منع نشده بودند و البتـه پاداشـي نيـز در نـزد                           

ولي خداوند دستور داده كه مردم براي حفظ جان خود و فرزندان و خانواده خود،برخالف آن گروه                 . خداوند دارند 
 .» و پيرمردان به زحمت و مشقّت نيافتند، چون طاقت گرسنگي ندارندعمل كنند تا كودكان و پيرزنان

دعاي فردي كه فقط در خانه بنشيند و دعا كند كه خدا بـراي              : از پيامبر خدا نقل شده كه فرمود      «: و بعد فرمود  
ند به او او روزي برساند، ولي بيرون نيايد و در راه به دست آوردن آن كار نكند، مستجاب نخواهد شد، زيرا خداو    

 .»بدن سالمي داده كه كار كند و سربار جامعه نشود

سلمان با اينكه زاهدبود، مخارج ساليانه خود را آماده         «: اشاره كرد و فرمود   » سلمان  «امام صادق آنگاه به وضع      
چطـور شـما    : در پاسـخ فرمـود    ! شما چرا چنين مي كنيد، شايد امروز يا فـردا بميريـد           : به او گفتند  . مي ساخت   

مگرنمـي دانيـد كـه      ! حتمال مي دهيد كه من بميرم ولي احتمال نمي دهيد كه زنده بمانم ؟ شما اي نادانـان                   ا
نفس انسان ، اگر معيشتش مرتب نباشد كه به آن تكيه كند، در اضطراب و ناراحتي خواهدبود ولي اگر معيشت                    

 »او كامل باشد، آرامش خاطر خواهد يافت ؟

باشـند و بـه كـاال و متـاع          ! گوييد، اگر همه مردم آن طور كه شما مي خواهيدزاهـد          به من ب  «: آنگاه امام پرسيد  
زندگي اعتنا نكنند، ماليات هايي را كه اسالم واجب كرده است و بايد اخذ كرد، چه كسي بايد بدهد؟ شـما مـي                 



 ازجهـل و    گوييد مردم هر چه به دست مي آورند، خود از آن استفاده نكنند و از آن دست بكشند و ايـن ناشـي                      
 )6(»...عدم آشنايي شما با قرآن و سنت پيامبر است

 

 .فروع كافي ، كتاب المعيشة ، باب اول ). 6(

* * * 

از نظر پيشوايان اسالم چيست ؟ آيااعراض از دنيا و بـي رغبتـي بـه لـذات                  » زهد«اكنون بايد ديد اصوالً معني      
 ي است كه اسالم مردم را به آن مي خواند؟»زهد«مادي 

ابوطفيـل از   «و  » دوري واحتراز از حرام اسـت       «: زهد در دنيا چيست ؟ فرمود     : ني از حضرت صادق پرسيد    سكو
زهد در دنياكمي آرزو و شكر نعمت ها و پرهيز از هر چيزي است كه خداونـد                 : امام علي نقل مي كند كه فرمود      

يا با تضييع مـال وحـرام سـاختن         زهد در دن  : ابن مسلم از امام صادق نقل كرد كه فرمود        «و  » حرام كرده است    
باب معني الزهدــ   (» حالل نيست ، بلكه زهد آن است كه آنچه در دست داري تو رامغرور و غافل از خدا نسازد                  

 ).كتاب المعيشة 

 :و اصوالً پيشوايان ما، دنيا را غير از آنچه در نزد ما مصطلح شده است معرفي مي كنند

مـردي بـه    «: و ابن ابي يعفور مي گويـد      » ر خوبي براي طلب آخرت است       دنيا چه ياو  «: امام صادق مي فرمايد   
دوسـت داري   : امام پرسيد ! ما دنيا را دوست داريم ومي خواهيم نعمات آن را به دست آوريم              : امام صادق گفت    

 به  به خودم و اهل و عيالم برسم ، به ديگران بدهم و به نزديكانم صله نمايم و                : كه با آن چه كار كني ؟ گفت         
 .»اينكه طلب كردن دنيا نيست ، اين طلب كردن آخرت است : امام فرمود... زيارت خانه خدا بروم

 ).االستعانة بالدنيا علي االخرة ــ كتاب المعيشة : باب (

* * * 

را ديدم كه بـا آنكـه       ) ع  (در يك روز گرم ، امام محمد باقر       «: محمد بن منكدر مي گويد    !: و اما كار و كوشش ؟     
جلو رفتم و در حالي كه امام از ! خواستم موعظه كنم  ! ود و به دو نفر تكيه كرده بود، پي كسب دنيامي رود           پير ب 

پيرمردي از قريش در اين ساعت گـرم و بـا ايـن             ! خداوند تو را اصالح كند    : شدت گرما عرق مي ريخت گفتم       
اگر مـرگ  : اشي چه مي كني ؟ فرموداگر مرگ تو فرا رسد و تو در اين حال ب    ! حالت در پي كسب دنيا مي رود؟      

بر من برسد، در حالي رسيده كه من درطاعت خداوند هستم و در پي كاري مي روم كه خودم و اوالدم را با آن                        
 ).باب ما يجب من االقتداء باالئمة في التعرض للرزق (» !ازنيازمندي به تو و مردم ، باز دارم 



اي مي نشينند و عبادت مي كنند و ازخدا مي خواهند كه روزي آنهـا               و اما آنهايي كه كار نمي كنند و در گوشه           
مردي است كه : گفتم ) ع (عمر بن يزيد مي گويد به امام صادق «:، هرگز دعايشان مستجاب نخواهد شد!برسد

مي گويد در خانه ام مي نشينم ، و نماز مي خوانم و روزه مي گيرم و به پروردگار عبادت مي كنم ، وروزيم هم                         
امـام صـادق    «و  » اين شخص از زمرة كساني است كه دعاي وي مسـتجاب نمـي شـود              : ، فرمود !واهد رسيد خ

كليب «و  . »!آيا ديده ايد كه كسي در خانه بنشيند ودر آن را ببندد و چيزي از آسمان براي وي فرود آيد                   : فرمود
من روزي برساند،امام بالفاصله    كار من سخت شده از خدا بخواهيد براي         : به امام صادق گفتم     :الصيداوي گويد 

 ).باب الحث علي الطلب و التعرض للرزق ــ ازكتاب المعيشة فروع كافي ! (»برو كار كن : فرمود

* * * 

بـراي طلـب روزي     ! اين بود نمونه اي چند از روايات ما درباره زهد و زاهدي و كار و كوشش ودعا و وردگويي                    
مورد ! اروايت نظير اينها، اميدواريم كه گفته هاي مؤلف را در اين فصل             و پس از مطالعه اين روايات و صده       !... 

 .و آن را برگرفته از اسالم ندانيد! تأييد قراردهيد و از منافقان و زاهدان ريايي ، دوري بجوييد
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خبارو روايـات ، بـر ضـد سـنت هـاي      بر خالف گفتة استاد شيخ محمد جواد مغنيه در كتاب اهل البيت ، جعل ا  
اصيل اسالمي و به نفع آزمندان و زورگويان مخصوص به دوران معاويه و بني اميه نيست ، بلكـه متأسـفانه از                      

 .زمان خود پيامبرشروع شد و بعد از آن نيز ادامه يافت 

... «: د، چنين مـي فرمايـد  امام علي عليه السالم در باره علت اختالف احاديث و دروغ هايي كه بر پيامبربسته ان        
! مـردم  : در دوران خود پيامبر بر وي دروغ هايي بستند ونقل كردند تا آنكه پيامبر روزي چنـين اعـالم داشـت              

... دروغ هاي دروغگويان زياد شده ولي بدانيد كسي كه عمداً دروغي را بر من نسبت دهد جايگاه او دوزخ است                   
اينهارا مردمان منافقي كه تظاهر به اسـالم        . لي به نام پيامبر نقل كردند     ولي بعد از پيامبر نيز روايت هاي مجعو       

آنان به عنوان اينكه با پيامبر بـوده و از او           . مي كردند ولي از ارتكاب به گناه و دروغ ابايي نداشتند جعل نمودند            
 شگفتي وامي داشت    و ظاهر آنان چنان بود كه شما را به        . ديده وشنيده اند چيزهاي دروغي بر مردم نقل كردند        

اين گروه بعد از پيامبر باجعل و دروغ و بهتان ، بـه پيشـوايان گمراهـي و                  !. و حرف هاي آنان را باور مي كرديد       
جباران وقت تقرب جستند و آنان هم به اينها واليت و فرمانداري دادند و بر گرده مردم سوار كردنـد كـه مـال                        

 و )7(» ...ن و دنيا را خواهند خـورد، مگـر آنكـه خداونـدحافظ باشـد       مردم راخوردند و اصوالً مردم گول زمامدارا      
 و  ?)...يتعمد الكذب علي ابي     (نقل مي كند كه فرمود مغيرة بن سعد         ) ع  (از حضرت صادق    » هشام بن حكم    «
را بر امام رضا عليه السالم عرضه داشت ) ع (از اصحاب حضرت صادق روايات زيادي »يونس بن عبدالرحمن «

 .و آن حضرت بسياري از آنها را تكذيب و انكار نمود



در . »قددسست في كتبكم اربعـة االف       «: در موقع كشته شدن صريحاً اعتراف كرد و گفت          » ابن ابوالعوجاء «و  
براي تفصيل به رسائل مرحوم شيخ مرتضي انصاري        !... (كتاب هاي شما چهار هزار روايت مجعول داخل كردم          

و بدين ترتيب روشن مي شود كه منافقان و سرسپردگان زر و زور، چه دردوران پيامبر و چه بعد از ) مراجعه شود
آن ، به جعل حديث به نفع جباران و بر ضد توده هاي محروم و اصول اساسي اسالم ، پرداختـه انـد و بايـد در                   

و چه نيكو بود اگر گروهي از اهل تحقيـق و تقوا،شـهامت             !  و درطرد اخبار مجعول كوشيد     اخذ حديث دقت كرد   
 !.اين كار را داشتند؟

 

)7( 
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 سوسياليسم اسالمي 

 مرحوم آيت اللّه كاشف الغطاء ــ در كتاب الفردوس االعلي ــ و يا به قول» سوسياليسم اسالمي «بحث دربارة 
نيازمند كتاب مستقلي است ولي در اينجا اشاره به ايـن نكتـه بـي مناسـبت نيسـت كـه                     » اشتراكيت صحيح   «

ــ كه مؤلف هم نقل كـرده       »الناس شركاء في ثالث الماء و الكالء و النار        «گروهي از فقهاءِ ما بااستناد به نظاير        
: ــ در اين سه چيز كه از ضروريات زندگي جامعة صدر اسالم بود،به اشـتراكيت قائـل شـده و گفتـه انـد                       است  

و يـا مـثالً مرحـوم شـيخ         » هيچكس نمي تواند چراگاهي را به خوداختصاص دهد و ديگران را محروم سـازد             «
شد وآب از آن درآمـد،      اگر كسي با احياء، مالك چاهي       «: طوسي فروش مازاد آب را جايز نشمرده و گفته است           

بايد به مقدار احتياج خود و چهارپايانش از آن استفاده كند ومازاد آن را بـراي رفـع احتيـاج ديگـران ، مجانـاً و                          
 )8(».بالعوض به مردم بدهد

 

 .225، چاپ جديد، ص 2، ج »خالف «كتاب ) 8(

يعني همه زمين هاي موات     . است  جزو ثروت هاي عمومي معرفي شده       » انفال  «و عالوه بر اين ، در اسالم ،         
، زمين هاي زراعتي و قصبه ها كه از طرف صاحبانش رفع يد شده و يا سكنه اي ندارند، يـا بـدون جنـگ بـه                           
مسلمانان واگذار شده و همچنين همه كوه ها يا اشجار و معادني كه در بردارند و همه رودخانـه هـا بااشـجاري     



كه وارث ندارند، و همه معادن زيرزميني و يا بيرون زمين و همه جنگل              كه دارند و تمام دارايي و ثروت كساني         
 .ها و نيزارها و مراتع ، ملي و اشتراكي بوده و از آن همه و براي همه است 

 درصد مساحت تمام كشورــ     11/5به عنوان نمونه ، در ايران كه نوزده ميليون هكتار جنگل وجود داردــ تقريباً             
فت گرفته تا معادن آهن ، سرب ، مس ، زغال سنگ ، فيروزه ، گوگرد و غيره كه بـه                     همچنين همه معادن از ن    

 .ده ها نوع مي رسد،همه و همه ملي و از آن جامعه است 

و از همه باالتر از نظر اسالم ، حكومت صالح و شرعي اسالمي ، براي اداره اجتمـاع و مـيهن اسـالمي و رفـع                          
 دارد ودر صورت لزوم ، از اين اختيارات اسـتفاده مـي كنـد و بـا وضـع                    ضروريات توده مسلمان ، اختيارات تامه     

ماليات ها وملي كردن صنايع و كارخانه ها و هر قانون ديگري كه براي حفظ و بقاي مجتمع اسالمي ضروري                    
 .تشخيص داده شود، در حفظ اسالم و مردم مسلمان و جامعه اسالمي مي كوشد

بناميم يا مانند مرحوم كاشـف الغطـاء   »سوسياليسم اسالمي «دي اسالم را    و بدين ترتيب ، خواه ما اصول اقتصا       
بخوانيم ، اگر حكومت واقعي و صالح اسالمي در جامعه اي وجود داشته باشد، همة مردم                » اشتراكيت صحيح   «

از مزاياي مادي و معنوي زندگي بهره مند مي گردند و از محروميت ها و بدبختي هـاي جوامـع كمونيسـتي و                       
 .ر اختالف طبقاتي ضدبشري جوامع سرمايه داري درامان خواهند بودمضا

: اقتصاد اسالمي و طرح كلي نظام اسـالمي و همچنـين دو كتـاب             : در اين زمينه مي توان از دو كتاب سودمند        
 ...عدالت اجتماعي در اسالم و زيربناي صلح جهاني كه توسط ما ترجمه و منتشر گشته است ، استفاده كرد

 

 

 


