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 ناشر سخن

                 و دادي برتري فرشتگان بر را او اسماء، تعليم با و پوشاندي هستي لباس را بشر كه را تو شمار از بيرون سپاس! پروردگارا

    . دادي اختصاص دانشمندان به را خويش از خشيت ميان اين در و داشتي گراميش كرّمنا تاج به و نشاندي ارض كره خالفت سرير بر

      مشعلداران كه باد پاكش دودمانِ و عبداللّه محمدبن حضرت گراميت فرستاده آخرين و انبيا ساالر تابناك روان به فراوان درود و

 آموزگار و جويان صلح رهبر و برداشتند ميان از را بشر عقيدتي و فكري هاي تاريكي خود ايمان و علم نور به و اند بوده بشري دانش

 گام آنان دانش و علم اشاعه راه در تا فرمودي موفق را ما كه سپاسگزارم را تو نيز و اند بوده مستقيم صراط راهنماي و پژوهان دانش

. بپردازيم علمي آثار و حقايق نشر به رسمشان و راه از پيروي به و برداريم

 گرانبهاترين و علمي هاي شخصيت و بزرگان آثار بهترين تا فرمودي ام ياري انتشاراتي دوران همه در كه كنم مي شكر را تو! خدايا بار

 شد نصيبم افتخار اين گذشته سال در خوشبختانه. دهم قرار گرامي خواهران و برادران عموم دسترس در و چاپ را فضيلت صاحبان اثر

. باشم داشته را البيان مجمع الشأن عظيم تفسير ترجمه مجدد انتشار و چاپ توفيق كه

 است، تشيع عالم افتخارات ترين ارزنده از كه لغات شرح با همراه طبرسي مرحوم حال شرح و ترجمه در بازنگري و ويرايش با اثر اين

 ترجمه گلپايگاني اللّه آيت دارالقرآن علمي هيئت عضو كرمي علي آقاي المسلمين و االسالم حجت حضرت محترم دانشمند بوسيله

 شما اختيار در كه را االنسانية، العدالة صوت علي االمام كتاب مجلد شش تا فرمود عنايت توفيق كه تشكر را خدا باز و. است گرديده

 ـ زماني مصطفي ـ خسروشاهي هادي سيد ـ سردارنيا عطامحمد آقايان گرانمايه مترجمين همكاري با و است گرامي خواهران و برادران

 ما عصر در كه است آثاري بهترين از كتاب اين شك بي. سازم منتشر چاپ صنعت اسلوب بهترين با است، شده ترجمه بهشتي احمد دكتر

              انسانيت، عالمِ داد و عدل دانشگاه استاد و اسالم گرامي پيامبر مكتب اول شاگرد و مطلقه واليت صاحب شخصيت پيرامونِ

 داده سخن داد الحق كه مسيحي محقّق دانشمند جرداق، جرج تواناي دست با هم آن است شده نگاشته السالم عليه ابيطالب بن علي مولي

 همه كه است اين كتاب اين امتياز بزرگترين. است برانگيخته خود به نسبت را جهانيان تحسين و اعجاب و است كرده ادا را مطلب حقّ و

 شيعه دانشمندان كه است اينجا از و است شده عرضه انسانيت به جهان انصاف با عالم اين دست با و شده گرفته شيعه منابع از آن مطالب

 من كه نويسد مي ها نامه از بعضي جوابِ در منصف مرد اين و سازند روانه طرفش به تقدير هاي نامه سيل سو هر از كه داشته آن بر را

 كه هم اندازه هر تا نويسنده فرد يك كه زيرا مقصرم السالم عليه ابيطالب بن علي شخصيت معرفيِ و تحليل و تجزيه در كه دارم اعتراف

 كه رسد چه است، عاجز معمولي و عادي انسانهاي زندگي كامل تحقيق در هم باز باشد، بيان قدرت داراي كه هم ميزان هر و باشد توانا

. الطير عليه يرقي ال و السيل عنه ينحدر آسياب، از است قطب مانند انسانيت به نسبت او موقعيت كه باشد طالب ابي بن علي انسان اين

.) است آمده كتاب اين ششم جلد انتهاي در ها نامه از برخي ترجمه كه(

             اسالم، عالمِ عاليقدر زعيم و شيعه بزرگ مرجع اند نوشته قدراني و سپاس نامه كتاب اين درباره كه شخصيتهايي جمله از

 آن در و شود نوشته مؤلف به موسي سيد بحرالعلوم آل بوسيله اي نامه فرمودند امر كه است) ره( بروجردي آقاي العظمي اللّه آية حضرت

 تو كتاب اين مطالعه از پس زيرا نوشتم مي خود دست به را نامه اين تا نداشت ارتعاش دستم كاش اي اند فرموده كه است شده اظهار نامه
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 تو بهره اما اند رسيده موفقيتهايي به خود همت اندازه به راه اين در كه كساني بسيارند يافتم، شهامت و باانصاف و خبير محقّق فرد يك را

. است ديگران از بيش

 آن ترين دقيق نظرم به و واداشت تحسين و تعجب به مرا جهاتي از كتاب اين: نويسد مي) ره( حكيم سيدمحسن العظمي آية همچنين

. است انصاف و عدل جنبه مراعات جهات،

 بزرگي زندگي شرح كتاب اين: گويد مي چنين جهان مردم همه با و شما با ،»نعيمه ميخائيل« مسيحي ديگر نويسنده يك از سخني هم باز

        هاي قهرماني البته. گذارد تأثير او در نتوانست »عربيت« وقت هيچ و آمد دنيا به عرب سرزمين در كه است بشريت عالم بزرگان از

 شور انسانيت، كمال عمق و بيان سحر و وجدان پاكي بيني، روشن در او بلكه نيست كارزار ميدانهاي به منحصر فقط السالم عليه علي امام

 در تواضع و فروتني و جباران و خطاكاران مقابل در ديدگان رنج از هواداري و دستگيري و فكر علو و همت بلندي ايمان، حرارت و

 روشنتر و تر گسترده و تر تازه قهرمانيها اين همه برود پيش زمان چه هر و بود نظير بي قهرماني هم باز كند تجلّي كه كجا هر حق مقابل

              يك زمان هر در و بردي مي كار به داشتي قوت و قدرت چه هر اگر شد مي چه جهان اي جرداق جرج گفته به و شود مي

. بخشيدي مي انسانيت عالم به ذوق آن با و بيان آن با قلب، آن با عقل، آن با السالم عليه علي

 و كردند تشويقم راه اين در عمالً كه كنم قدرداني مسلمانم »برادران« و »خواهران« باوفايم دوستان عنايت و توجه بذل از بايد خاتمه در

 بنام و سعي نهايت عظيم اثر اين سازي آماده در كه فراهاني فاطمه عزيزم چشم نور از همچنين و دادند قرار خود لطف مورد مرا پيوسته

    در آموزگارانم اولين كه مادرم و پدر پرفتوح روح به را است مزين السالم عليه طالب ابي بن علي اميرالمؤمنين الموحدين مولي نامي

. آرزومندم احديت حضرت از پايان بي مغفرت و درجات علو ايشان بر و نمايم مي اهداء اند بوده اسالم مبين دين

 است دولتي و شاهي بنده غالم كس هر                                           

 است علي ما شاهنشاه و حقيم بنده ما                                                                                 

 

   خدا كوچك بنده

 موال حضرت بوس عتبه

 فراهاني شمس
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 مترجم سخن

 اين عهده از و نكرده ادا سخن حق بگشايند، زبان او ستايش و مدح به جهاني اگر كه گويد مي مردي از سخن داريد، دست در كه كتابي

 كتابهاي طوالني مدت اين در كه اين با.دارد تازگي او از گفتن سخن هنوز ولي گذرد، مي او زمان از قرن چهارده. آمد نخواهند بر مهم

 نشناخته را او وشايد بايد كه طور آن و اند، نياورده جاي به مطلب حق و نرسيده او حقيقت ژرفاي به هنوز اند نگاشته او باره در بسياري

! اند نكرده معرفي و

 او حيات تاريخ و نما، و نشو زندگي، ها دوران پيرامون بحث به منحصر تنها ، السالم عليه طالب ابي بن علي اميرمؤمنان درباره سخن

       كه دارند نهفته دانش و حكمت از دنيايي خود در همه و همه دستوراتش، و فرمانهايش هايش، نوشته و ها گفته او، كارهاي. نيست

 اين پيرامون گفتن سخن كه است دليل همين به گيرد قرار زندگي العمل دستور و جهانيان، براي مشقي سر تواند مي خود نوبه به يك هر

 دارد، تعلق جهان مردم همه به و نيست مذهبي و ملت هيچ انحصار در حق به كه بشر، حقوق منادي و پرچمدار تاريخ، بزرگ شخصيت

. نيست ناپذير پايان

 آورده در تحرير رشته به كتابها و داده سخن داد مختلف مذاهب و ملل دانشمندان و نويسندگان ، السالم عليه علي امام شخصيت درباره

 و شهير نويسنده كه را كتابي ولي نمايد؛ مي بازگو را السالم عليه علي امام ماجراي پر تاريخ از اي گوشه خود نوبه به كدام هر كه اند

 و است، مانند بي حاضر عصر در راستي به است، داده دست به زمينه اين در بزرگ مجلد پنج در »جرداق جورج« لبناني مسيحي دانشمند

 شده متحمل آن تكميل و تهيه در محترم مؤلف كه زحماتي ارزش به پي ـ بشر حقوق و علي ـ آن جلد نخستين مطالعه با عزيز خواننده

. ندارد موردي اينجا در آن پيرامون بحث و برد خواهد است

 ترجمه به اشتغال و ايام گذشت ولي گماشتم، همت آن ترجمه به آوردم، دست به عراق در را ارزش پر اثر اين كه قبل سال پنج از من

 ترجمه آن جلد نخستين از اي نيمه از بيش اندكي فقط و انداخت، تعويق به را آن تكميل »اسالم تاريخ در المؤمنين ام عايشه« نقش كتاب

     تا نمايم، تقديم زبان پارسي خوانندگان به را ارزنده و نفيس اثر اين و دهد دست فرصتي كه داشتم را آرزو اين هميشه ولي. گرديد

     و كرد ياري بخت اينكه تا باشم، كرده السالم و التحية آالف عليه المؤمنين امير حضرت مقدس ساحت به ادبي عرض وسيله بدين

      و ، السالم عليهم البيت اهل هواداران و بنام رادمردان از كه فراهاني مطبوعاتي مؤسس و مدير فراهاني شمس حاج آقاي جناب

 به مال و مجاهدت بذل از راه اين در و است اسالمي فرهنگ و دانش و علم عالم به خدمتگذاران و مؤمنان، امير حضرت فداكار شيعيان

 نگارنده از مصرّانه را آن تكميل »اسالم تاريخ در المؤمنين ام عايشه نقش« كتاب انتشار و چاپ از پس ندارند، مضايقه روي هيچ

. گرديد خواستار

 كه آنجا تا مهم اين انجام در و گماشت، همت آن تكميل به داشت كه گرفتاري همه با ديد، مي آورده بر را خود ديرين آرزوي كه نگارنده

 است ضروري مطلب اين ذكر اما. برد كار به را خود كوشش آن نوشتار شيوايي و رواني رعايت و ترجمه امانت حفظ در داشت قدرت در

 تواند نمي شود، مي مربوط اسالمي شرايع و فقهي امور به كه مواردي در خاصه او، ديدگاههاي است، مسيحي فردي محترم مؤلف چون كه

 كرد، مي ايجاب ضرورت كه آنجاها در روي، اين از گذاشت؛ صحه گيرد، مي خود مباحث از كه اي نتيجه هر بر يا و گيرد، قرار مأخذ
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    شخصيت كننده بازگو اي مالحظه قابل حد تا كه كتاب اين است اميد. است داده را الزم توضيحات مربوطه صفحات ذيل در مترجم

 ميهنان هم كامل استفاده مورد و خرد، ارباب مقبول است، بشريت عالم بزرگ مرد راد آن روحيه نمودار و ، السالم عليه طالب ابي بن علي

 جهان دو خوشبختي و سعادت او مشي خط از پيروي در كه دهند قرار خود زندگي راهنماي را حضرت آن دستورات و گرفته قرار عزيز

     المؤمنين امير حضرت مقدس ساحت همچنين و احديت، حضرت پيشگاه در ناچيز خدمت اين كه دارم واثق رجاء نيز و. است نهفته

  فرمايد، ياري آن بعدي مجلدات تكميل و ترجمه به مرا و واقع قبول مورد السالم عليه طالب ابي بن علي

. »انيب اليه و توكلت عليه باللّه اال توفيقي ما و«

 

 ،1347 ماه آبان تهران،

 سردارنيا عطامحمد
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 مؤلف سخن

 را آن روزگار دست. دهد مي تشكيل ايام، ترين قديم از و بشر، عمر را آن درازاي. دارد واحدي و انگيز شگفت و طوالني تاريخ انسانيت،

 قدم ديگر اي دوره به اي دوره از و ديگر مرحله به اي مرحله از سنگين و آرام كه سازد مي متصل زمين آفرينش روزهاي نخستين به

. است برداشته

        ولي داد؛ قرار تحقيق و بحث مورد كتابي در يا و آورد اي مقدمه در بتوان كه است آن از بيش شود، مي آن شگفتي باعث آنچه

 وجود با آن، افراد از فردي يا و انسانها، از گروهي مختلف، ها دوران در كه كرد بيان چنين توان مي را شگفتي اين مظاهر ترين روشن

 شگفت تضاد اين برابر در بيننده كه جائي تا اند كرده زيست انسانيت مقام مرتبه ترين عالي در انحطاط، و سقوط وحشتناك هاي پرتگاه

 درخشان تمدن و پيشرفت وگرنه رود؛ مي پيش آن در كه است شده حساب و دقيق سيري را تاريخ كه كند قبول گردد مي ناگزير انگيز

 خود، بزرگان و نوابغ ياري و كمك به كه ملتي!... نمود؟ تعبير و تفسير توان مي چگونه سقوط و انحطاط دوره چنان در را قديم يونان

 و آزادي فكري، هاي زمينه ساير و اخالق و دانش و هنر براي تابناكشان هاي انديشه و افكار دارند؛ مي بر حقايق چهره از نقاب

 خيره را ها چشم شود، مي آوازه بلند جهان در آنان، بزرگ شهر آتن، كه جائي تا گذارند، مي محكم اي پايه و اساس انسان، آزادمنشي

 سوي به جنگي سالحهاي با طرف هر از آنگاه بپرورانند؛ سر در را آن تسخير خيال جنگجويان تا شود مي موجب آن شهرت و كند مي

 خود حقيقي چهره مغلوب، آتن كه هنگام آن در اما!... بگسترانند آن بر نيستي و مرگ سايه آوردند، در تصرف به را آن چون و شتابند، آن

 كودكان چون و زده، زمين بر زانو آن هاي ويرانه در تا ندارند آن جز اي چاره دهد، مي نشان خيره غالب به را انسانيت كمال مفاهيم و

 رها را تابناك هاي انديشه و افكار مقدس زمين سر و زنند بوسه حكما و هنرمندان و شعرا پاي بر گردند، فرمانبردار و مطيع باور، زود

             .نمايند مي تحقير را خويش آوران جنگ و فرستند مي لعنت خود ستيز و جنگ آلود طمع هوسهاي بر كه حالي در سازند،

 هاي خرابه بقاياي در كه انساني، كمال از بيش و كم اي بهره با و گرائيده انسانيت به ستمكاري و بربريت از و گشته نرم سنگشان دلهاي

 و بشريت نور يونان، ملت دست به و ترتيب بدين!... ببرند ارمغان به جهانيان براي را آن و گردند باز خود بوم و زاد به اند، يافته يونان

. درخشد مي ايام تارك بر و شود مي منتشر گيتي نقاط اقصي در انسانيت

 صورت به چه اگر اند، رفته پيش به گذارده قدم آن مسير در جهان مختلف ملل كه است مراحلي شود، مي تاريخ وحدت موجب آنچه اما

 اگر آورده، فرود خود پشت بر خويش دست به بشر كه است دردآلودي تازيانه تفرقه و اند؛ داشته فرق هم با موارد از اي پاره در ظاهر

 مسير در زمين روي ملل كه است هدفي در يگانگي و است؛ نموده جلوه خاص رنگي به جا هر در و داشته نامي زمان هر در نيز آن چه

. است گرفته خود به مختلف نامهاي چه اگر اند، داشته نظر مد در خود جانكاه

 يا فرد كه پيشرفتي هر كه است اين از عبارت آن و دهد، مي نشان را وحدت اين ضرورت كه است امري انسانيت واحد، تاريخ در

       او پيدايش ابتداي از زمان، و عصر هر در اش معاني همه با انسانيت، كه است واحدي نتيجه هم روي به نهاده، بنيان بشر از جماعتي

  .است بوده شريك و سهيم آن در كنون تا
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 چه آن حوادث پود و تار در را عرب ملت ما است، بزرگ خطوط و روشها ضمن اي جانبه همه تطور داستان تاريخ، گذشت سر اگر

      خدمتي چه خود به ديگر عبارت به يا و ايم؟ داده انجام انسانيت براي آن مراحل خالل در را اي وظيفه چه و!... است؟ بوده نقشي

! ايم؟ كرده

. باشيم مي سهيم و شريك آن، تاريخي وحدت و آن، شگفتيهاي و تاريخ طول در هستيم، زمين روي بر زنده موجودي آنكه حكم به ما

         نمودارش كه اي شگفتي باشد، داشته ما ملت خاص تاريخ در اساسي نقش آن، شگفتيهاي ايجاد در ما وجود كه گفت بتوان شايد

     او از پس كه است هايي سقوط و ها انحطاط مقابل در او نزديكان و طالب ابي بن علي بزرگي و عظمت تاريخ، مختلف ها دوران در

 چنان آن او به دارد جا حق به كه درون و قلب در بزرگ و انديشه، و تفكر در عظيم هولناك هاي سقوط و ها انحطاط آمد؛ ظهور به

 گمراهي و ناداني به خود آنچه در مگر نبود، تنگ آدمي بر عرصه گذشته، در. انسانيت تاريخ در ديگر شامخ مقام هر به كه بنگريم

. است آن مبين تاريخ كه داد مي تحويل ديگر نسل به نسلي از را آن و گرفت مي خو بدان و ساخت مي محدود بدان را خويشتن

 تيرگي و تزايد به رو دم هر كه ناداني و جهل سنگين و سياه ابرهاي جز همواريها، و فرازها ديدن و دوربيني، از را او ديد ميدان همچنين

. است پوشانيده نمي بوده، بيشتر چه هر

     او به كه مواهبي از برخورداري از را آدمي كه است بوده فرسا توان و تنگ حدي به تاريخ گذشته هاي دوران در محدوديتها اين

. داشت مي باز اندازد، كار به داشته وجود محدوديتها سوي آن در كه نيكي و خير منابع كشف در را آنها تا بود شده ارزاني

     كرانه بي آبهاي در تا شدند مي مانع كه بودند گرفته بر در را او و آورده هجوم او بر اي گونه به ناداني و جهل تار و تيره ابرهاي آن

. بپردازد سياحت و سير به زمين اطراف به و كند شنا

 فراز بر رحمت ابر چون زمين، بر كه نيستند واقعي بزرگان دستهاي جز چيزي... زمين اطراف كرانه، بي آبهاي نيكي، و خير منابع اما

 باران شديد، رگبار با و كنند، مي عبور اميدي نا و يأس سايه در كه بخشي فرح و اميد ابرهاي گذرند؛ مي سوزان و خشك صحراهاي

. اند گذارده باقي تشنه و گرسنه مردمي براي روان آب و خرمي و سبزي سر سر، پشت در كه حالي در گذرند مي و بارند مي زندگي

    گريستند؛ خود بر بود، ساخته تنگ را آدمي بصيرت و ديد ميدان كه ها ناداني و ها گمراهي آن و شد، بسته سياه تاريخ صفحات

 و اسير چنان مردم چنگال در آنان از برخي كه بودند گرفته سخت چنان آن تاريخ افتخارات و بزرگان بر كه هايي ناداني و ها گمراهي

. داد جاي خود در را جهاني و شد باز ميدان. نبود ممكن ديدن حتي و دسترس را ديگران كه بودند شده زبون

 همچون كرد؛ ظهور داد، اختصاص بشر اقوام از قومي يا و اي طايفه به توان نمي را او حق به كه واقعي بزرگ شخصيت حال اين در

 ، السالم عليه طالب ابي بن علي تا جهان بزرگان ساير و باشد مي... اعراب و چينيان و هنديان و يونانيان از بشريت همه آن از كه سقراط

 و بيابانها در كه است خورشيدي چون وجودش كه... او همگنان و جهان نوابغ ساير و او، مسلكان هم از شرق در آنها همه ترين بزرگ

 نورش برابر در و برگيرد، بهره او انوار پرتو از كه است آدمي بر و تابد؛ مي نور يكسان به درياها و ها خشكي ها، دره و آنها قلل كوهها،

 خود وجود زواياي از اي گوشه و كند گرم او حرارت و نور به را خود است، گرفته را وي سردي كه حال آن در و نسازد، مانعي و ديوار

. نسازد محروم آن از را
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 كه اند داشته وجود خرداني بي و نادانان، اي، حرفه دزدان تبهكاران، آوران، جنگ ـ بشر جوامع ساير تاريخ مانند ـ زمين مشرق تاريخ در

         !!... باشند مطيع جهان و نهي و امر صاحبان و زمامداران و پادشاهان كه اند بوده آن زيبنده وسطي، قرون و قديم عصر منطق به بنا

!! بيافرينند بزرگ و برق و زرق پر مختلف عناوين و القاب برايشان زندگي و مرگ در و بسازند بزرگاني و دالوران آنها از مرگ از پس و

 بزرگي و عظمت و تبهكاران آن قهرمانيهاي از است پر كه چاپلوسان و متملقين و سازان القاب رونق بي كتابهاي سرد صفحات هم هنوز

 خود تأليفات در فرومايه، متملقين اين. زند مي ما چهره بر سيلي اند، بافته هم به و ساخته فصلها آن در كه قيمت و قدر بي خردان بي آن

 و غارت در گرفتن پيشي و داري ميدان جز بزرگواري و بزرگي و تزوير، و تقلب جز قهرماني و دالوري گويي كه اند رفته پيش آنجا تا

 هم در و ناراحتي توليد و مباهات، و فخر موجب جرائم اين به ارتكاب و نيست بردن بين از و ساختن ويران و كشتار و غصب و چپاول

!! است افتخار موجب ديگري فرومايه و پست امر هر يا و جنايت هر به زدن دست و گرسنگي ايجاد و مردم اعصاب كوبيدن

 

 و شخصيت يك از آن در و زنيم مي كتاب اين تأليف به دست بيمار، نويسندگان قبيل اين براي سالمتي و صحت آرزوي از پس ما

 هاي كتابخانه در روزگار اين در كه ارجي پر هاي تأليف سلسله به را آن و راند، خواهيم سخن واقعي انسان يك عنوان به حقيقي قهرمان

 و تابناك صفحات ما تاريخ در: از اند عبارت آنها ترين مهم كه هستيم نكته چند ذكر به ناگزير اما. افزائيم مي خورد مي چشم به ما

 از كه اموري. بخشد مي افتخار انسانيت تاريخ به همچنانكه است، عرب ملت ما فخر مايه كه دارد وجود انسانيت تجلّي از درخشاني

 ستيز و جنگ مظلوم، وياري ظالم برابر در پايداري از است بزرگي سهم داد، خواهيم دست به آن از پس و السالم عليه علي دوران مطالعه

 با و برداشته ميان از مكان و زمان چوب چهار در قوانين و مقررات ايجاد با را آنها عوامل فعاليت، و كوشش با كه استثمار و گيري برده با

 تاريخ كه بينيم مي پيش از بيش ما كه اينجاست. است برخاسته مجاهده به انسانيت و شرف راه در گذشتگي خود از و فداكاري و گذشت

 ژرفاي در و اقماري، و انواري هايش تاريكي در و هاست روشنايي و ها جرقه آن هاي شب از اي پاره در نيست، ستم و ظلم همه ما

 سيراب را آن صحراهاي اندك اندك زماني و آسا سيل گاهي كه ست بارانهايي و خندان آفتاب و روشن روزهاي هايش ستم و ظلم

. است ساخته

 پاي و دست به تاريك و طوالني ها دوران كه زنجيرهايي گسستن براي تا دهد مي اجازه ما به كه ماست تاريخ در تابان صفحات همين

 نسلهاي از نسلي يا و افراد از فردي دالوري شامل كه انسانيت راه در واقعي قهرماني از و بنگريم خويشتن بر ديگر بار است پيچيده ما

 چهره از نقاب است توانسته كه ملتي چه،. نماييم تحكيم انسان به خدمت محدوده در تنها را عرب مليت اساس كرده، تجليل است بشر

 و او مكتب شاگردان چون ديگر جمعي و ، السالم عليه طالب ابي بن علي چون شخصيتي وجود به اين از پيش قرن چهارده در خود نبوغ

 ناظر و رود پيش بشريت كاروان همراه به تواند مي بهتر فضا، تسخير عصر روزگار، اين در ملت همين بردارد، روزگار، آن در يارانش

 از آنكه نه باشد كرده كسب اراده و نيرو آن طوالني و فرتوت سيماي از كه است رو آن از افكند مي عقب به نگاهي اگر و باشد برآينده

. سازد خارج دور از را او تاريخ امواج و بازمانده راه
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: كنيم مي اضافه نيز را ديگر مطلب دو

 خور در را يك هر و داده قرار خود دقيق بررسي و بحث مورد را انسانيت تاريخ افتخارات و بزرگان عالم، ملل از يك هر آنكه نخست

 بررسي و بحث به آنگاه است؛ شده برخوردار خود سهم به كدام هر واز نموده مشخص و معين جايگاهي برايشان و برگزيده خويش مقام

 از است بوده ممكن كه آنجا تا و رفته پيش همچنان و پرداخته دارند قرار آنها از تر پايين مرتبه در كه افتخاراتي و بزرگان ساير پيرامون

 استمداد آن از و گرفته عبرت درس خويش پيشرفت براي حقيقي بزرگان و قهرمانان رفتار و سير و تاريخي رويدادهاي و آمدها پيش

 حالي در ننماييم؟ مقابله و مقايسه آنان بزرگان و افتخارات با را خودمان بزرگان و افتخارات چرا و نكنيم؟ چنين ما چرا پس. است نموده

. دارند تعلق ما همه به تاريخي بزرگان و افتخارات و است يكي ما تاريخ سرگذشت كه

 تاريخ، بزرگان معرفي در گذشتگان شيوه از تقليد از دور اگر كه است مواردي جمله از السالم عليه طالب ابي بن علي شخصيت اينكه دوم

 حق و انسان شرافت كه است ايماني تنها ايشان عظمت محور كه شود مي معلوم گيرد، قرار تحليل و بحث مورد آنان شخصيت حقيقت

 نيست نابودي و مرگ به دادن تن جز چيزي گذشته، و حال در ارتجاع و جمود اينكه و دارند او شرافتمندانه و آزاد زندگي در آن مقدس

. رود پيش كمال سوي به بايستي حال هر در انسان و

    همچنانكه بپاشند؛ را تكامل و تحول اصلي قاعده اين تخم آدمي جان و دل در كه تاريخ گذشته بزرگان اند اندك بسيار كه راستي به

 براي آنان چه نكنيد، تربيت خود اخالق به را خود فرزندان«: كه گفت مي سخن زندگي كانون و بشريت طبيعت زبان از السالم عليه علي

 قاعده اين تخم آدمي جان و دل در كه آنهايي نادرند، بسيار تاريخ گذشته افتخارات از جداً و» !اند شده خلق شما زمان از غير زماني

 باشد، برابر و مساوي او روز دو كسي هر«:كه بپاشند علي چون باشد، ها فعاليت همه به ناظر و انساني هاي روش همه شامل كه را بزرگ

           كمال سوي به قدمي و باشد مساوي ديروزش با او امروز كه اجتماعي: فرمايد مي صراحت به السالم عليه علي »است برده زيان

 همراه پيشرفت با جز اين و »است ديروزشان از بهتر امروزشان كه است ملتي آن از پيروزي و بهره و است، كار زيان باشد نداشته بر

. نيست ميسر زندگي امواج

 باشد، خود به قائم حقيقت در كه را انصاف و عدل موازين تخم آدمي جان و دل در كه گذشته تاريخ بزرگان از اند كم بسيار كه راستي و

     بسيار جدا و. »دهد مي آزار را خود بدخوي،«: كه عميق بيان اين نظير دهند، ارائه و بيابند را آنها دارند كه نبوغي با يا و بپاشند

. »برابرند باهم همه مردم و توست، چون خلقت در كسي هر«: گفتند و شدند معتقد و دريافتند كه آنان تاريخ، گذشته بزرگان از اند كمياب

           گرسنه بينوايي... است، گناه و جرم احتكار«: زدند مي فرياد كه آنهايي تاريخ، گذشته بزرگان از اند اندك بسيار حقيقت، در و

 يكديگر به افراد گوناگون شكلهاي به كه است ستمي نابخشودني، گناه... باشد، شده مند بهره او حق از توانگري آنگه مگر ماند، نمي باقي

. نمايند وضع هايي نامه آئين و قوانين مضامين، همين پيروي به آنگاه و »...دارند مي روا

        و اند، داده اشاعه را آنها اند، كرده زندگي اصول و مبادي اين جميع اساس بر كه تاريخ گذشته بزرگان از نادرند بسيار كه راستي و

 خلل و محكم بناي ريزي پي در خويش سهم به يك هر آزاد، افكار چوب چهار در و اند نهاده اجتماعي و فكري مكاتب آنها اساس بر

. اند كرده اقدام انسانيت ناپذير
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 و عظمت را آن اصلي خطوط كه داستاني. است انگيز شگفت فصولي داراي كه آمده وجود به ما تاريخ در سرگذشتي علي، وجود اثر از

 تباهي و تاريك ها دوران خالل در كه است عرب جهان انقالب داستان، آن. است داده شكل را آن زمان دست و داده تشكيل علي بزرگي

. است پيوسته وقوع به استبداد، زاي وحشت و تاريك هاي شب و سركشي و درماندگي و استثمار و

   داد، مي آزار بود؛ فرمانده و سرور و آقا آنگه مگر نداشت وجود »زندگي نيروي مقياس به« نيرومندي آفرين،هيچ وحشت عصر آن در

. كشيد مي بدبختي به را ملت و زد، مي تازيانه كشت، مي

 آنكه مگر شد، نمي يافت خونخواري هيچ. بدزدد را مردم اموال دزدان، ساير چون تا بود آن بر كه آن مگر نداشت، وجود دزدي هيچ

 هاي كله استخوان بر عظمتش با كاخ هاي پايه آنكه مگر نداشت، وجود ناداني هيچ. بود او شمشير دروگاه گناهان بي و آزادگان گردنهاي

. بود شريك آزادگان شكنجه و قتل در آنكه مگر شد، نمي ديده اي بنده هيچ. بود شده بنا روشنفكران

. سايد مي كوه قله به سر بزرگي از و شكافد مي زمين كه است او گويي گذاشت، مي زمين بر قدم متكبرانه آنكه مگر نبود، خردي بي هيچ

 بيچاره ملت زندگي ساختن محدود و سرنوشت در نظري و رأيي آنكه مگر شد، نمي يافت سگان آن زمره از اي توله هيچ باالخره و

. باشد داشته

. است كرده درك را مظالم اين بيش و كم است، انسانيت عمومي تاريخ از فصلي كه نظر نقطه آن از ما تاريخ

 تا! بفروشند بازار در بردگان چون را حكيم افالطون تا داد فرمان بود، فرومايه و پست ديكتاتوري كه سيراكوز حاكم ديونيوس نمونه براي

!!... كرد آزاد و خريد باز را حكيم افالطون، دوستان از يكي اينكه

 وضعي با كه برآمد كشتنش مقام در ديگر بار يافت؛ نجات حكيم ولي برآمد، او آزار مقام در نشست، پدر جاي به چون صغير ديونيوس

!! برد در به جان مهلكه از شاگردانش از يكي دستياري به انگيز شگفت

 به و آنان زبان بر و آزادگان، از بسيار گروهي درون در ناگوار هاي مهلكه خالل در كه است، عرب انقالب داستان همان داستان، اين

 در پايداري و او اخالق و روش از كه اند داده مي تشكيل علي مكتب شاگردان را آنها سردمداران كه پيوست وقوع به ايشان هاي دست

. اند بوده وسطي و قديم قرون طول در كامگان خود و كشان گردن حكومت برضد مبارز تازان پيش و كردند مي تبعيت استبداد برابر

 درماندگان و افتادگان پاي واز بينوايان و خود از دفاع اساس بر امتيازي، هيچ بي را آن هاي پايه كه اي ديده ستم و خسته انسانِ انقالبِ

 شايسته و. اند خوانده خطا و را آن گروهي و صواب، و آن جمعي آمده، بر آن تحليل مقام در بعضي كه دراز بس است داستاني و قرارداد،

 شخص داستان به زمان طول در بينيم، مي ما كه طور همان حقيقت، در انقالب اين چه گيرد؛ قرار بررسي و بحث مورد ديگر بار كه است

      آن صفحات كه انقالبي. بودند آمده او پيكار به نيرنگ و حيله و شمشير با كه جنگيد مي كساني با كه دارد، بستگي السالم عليه علي

. رود مي شمار به ها كاري تجاوز و آلود گناه گذشته از بزرگ و عظيم بس تحولي ما براي كه زندگي، راه در ما پدران نبرد از است پر



 

Noorfatemah.org 
 

 )1جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي  ۱۱

 نزديك تاريخ دو به محدود عربيت زمان قيد از و پردازيم مي جهان كل به و گذارده، فراتر پا عرب جهان چوب چهار از ما آنكه، خالصه

 قوانين تدوين و بزرگ نوابغ زندگي و پيدايش زمان كه اروپا صنعتي انقالب تازمان بشر آمدن وجود به از جهاني، تاريخ محدوده به هم، به

 در نيز را طالب ابو فرزند كه كنيم مي درك ناچار گذار، سيرو اين از پس و گذاريم مي پاي است، سياسي و اخالقي و اجتماعي انقالب و

 ميان در بزرگ مرد اين جاي و است؟ مقامي چگونه آن اما. است خاص موقعيتي و مقام انقالب رهبران و گذاران قانون و نوادر اين بين

 كجاست؟ تاريخ مردان آن

 موضوع يك همه گويي كه باشد آمده ميان به مطالبي از سخن است، شده نوشته علي پيرامون كه كتابهايي غالب در كه نيست ستم اين آيا

 و كند، مي نيمه دو ضربتي به كه است زني شمشير از سخن نهند، فراتر پا چون و زند مي دور موضوع يك همان پيرامون تنها سخن و اند

 هم از را آنان بيابان درندگان و آيند مي فرود آنان نابودي در آسمان پرندگان كه است او دشمنان از سخن و شكافد مي كه است اي نيزه

! درند مي

. است مندرج دراز، و دور بس زماني از و اتفاق و داستان يك و ازهزار او، تاريخ در كه دارند خود براي جايي شك بي امور اين

 زواياي گيرد، قرار مداقه و بحث مورد خوب اگر كه جايي تا هاست، اين از بيشتر خيلي طالب ابو فرزند واقعي بزرگي و عظمت ولي

. زند دور آن محور بر تنها انتقاد و بحث هر اينكه نه شد خواهد روشن بزرگ رادمرد اين زندگي تاريك

 شامل كه نويني و گسترده و متين هاي ديدگاه همچنين و علي دوران پيرامون اي تازه هاي ديدگاه به را كتاب اين كه ايم كرده كوشش ما

 است موجودي خود انسان، اينكه به توجه با و است مندرج آن تاريخ در كه انسانيت مفاهيم به توجه با آنگاه. بياراييم باشد، او نبوغ

 را انسان مفهوم ايم كوشيده امكان حد تا. است رفته پيش تاريخ پاي به پا دوره هر در را انسانيت مراحل چگونه او كه كنيم بيان اجتماعي،

 مباني و قوانين بين و سازيم روشن جوانب اي پاره از تاريخ، روشنفكران ساير با او مقايسه و مقابله هنگام به طالب، ابي بن علي نظر از

 عصر آغاز و بشر تاريخ در ها دوره آن پايان و وسطي قرون و قديم عهد در انسانيت معالم مبين كه فرانسه كبير انقالب مباني و او عمومي

 تحليل و تجزيه به كه علي و سقراط پيرامون است مطالبي ايم آورده كتاب اين در كه مواردي از همچنين. نماييم مقايسه باشد، مي جديد

 كه گفتاري و كند؛ مي مقايسه و موازنه يكديگر با انسانيت مفاهيم و معالم ديگر و اخالق و فلسفه نظر از را مرد دو آن آنگاه پردازد، مي

 و ميزان از است داري دامنه بحث نيز و. است هستي جهان در اجتماعي عدالت اعظم قسمت نمودار خود علي كه سازد مي آشكار

 اموري او، شخصيت در هماهنگي اين از ما بود؛ نخواهد صحيح نظري اظهار و بحث هيچ آن بدون كه طالب ابو فرزند شخصيت هماهنگي

 كه است اشتباهاتي كشف و عرب تاريخ در تشيع پيرامون است مطالبي همچنين،. ايم كرده حاصل است اعجاب و شگفتي مايه خود كه را

. اند شده مرتكب عمداً دقيق موضوع اين پيرامون مؤلفين

 مليت و السالم عليه علي« پيرامون است اي ويژه بررسي و داشته ميانه قرون در عرب ادبيات در السالم عليه علي كه است اثري سرانجام

. ديگر مفيد مباحث و »عرب

 و پردازند مي ما گذشته تاريخ بررسي و بحث به كه هنگام آن در محققين، روش درباره را خود مفصل ديدگاههاي مباحث اين تمام در ما

 نماييم، بررسي آن ضمن در را خود تاريخ تا دهد مي امكان ما به كه را آن واقعي حدود فصلي، در و ايم؛ داشته اعالم كنند، مي نظر اظهار
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                   درباره كه عرب غير و عرب نويسندگان ساير بررسي و بحث درباره را خود هاي ديدگاه پايان، در همچنين و ايم نموده

. ايم داشته بيان اند، نوشته كتابي السالم عليه طالب ابي بن علي

   شعر به بيشتر اهميت، جنبه از كه كنند، مي اشاره بدان گيران خرده از جمعي گريخته جسته كه است موضوعي ماند، مي باقي كه چيزي

 خودداري اينجا در آن بازگويي از است، شده داده توضيح ايم رانده سخن اروپائيان و امام از كه فصلي در آنها مورد در چون و ماند؛ مي

. كنيم مي

 و آتش، از را حرارت بخواهند كه همچنان شود؛ مي دانش به كه است اجحافي واقع در كه است دليل اين به مورد اين در ما پاسخگويي

     پوشيده را آن آنها كه بينيم نمي ديگر چيزي زبوني و عجز جز آن در ما و ستانند؛ باز رودخانه از را حركت و سير و باد، از را جنبش

          از قسمت، اين چه. نماييم توجه عمقي طور به بدان است شايسته كه! است دانش نتيجه اين گويند مي و كنند مي تظاهر داشته و

. آن عوارض و فروع جزء نه باشد، مي تحقيق و بحث جوهر و اساس

 كاروان همراهي به و زندگي گردونه در كمال سوي به هميشگي سير در و باشيم كرده ادا را خود تاريخ ها دوران از حقي كه است اميد

 از كه هنگام آن در گرديم ديگران و خود براي اي نمونه و باشيم خاصشان تاريخ مسير در همنوعان براي مشقي سر خود تجدد، و تكامل

. گيريم برمي بهره انسانيت تاريخ

. است كتاب اين از ما خواسته آرزو اين

 

 1958 بيروت،آذار،

 جرداق سجعان جورج
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 مقدمه

 و شور با ما كه هستند شامخ قللي شود، نمي خشك اميد و ايمان و پند و خبر از كه است اي زاينده چشمه ما براي بزرگان، زندگي

 به را ما اعتماد و سازند، مي طرف بر ما هاي چشم و پا پيش از را تاريكي و ظلمت كه باشند مي انواري و رويم، مي باال آن از اشتياق

 سايه ما بر مجهوالت با نبرد در ها اميدي نا و ها يأس نبودند، آنها اگر و. نمايند مي تجديد پرارزش و دور هاي هدف و زندگي و خود،

! بكن خواهي چه هر ما با هستيم، تو بنده و اسير ما! مرگ اي: گفتيم مي مرگ به و كرديم مي بلند سفيد پرچم حال در و افكند، مي

     فرزند و آوردند، دست به پيروزي و بودند ما از كه همانهايي شهادت به. شد نخواهيم تسليم هرگز و نشديم، ها نااميدي تسليم ما ولي

 هستند، ما با هميشه آنها ولي دارد، وجود فاصله ايشان و ما بين مكان و زمان نظر از گرچه. شد خواهيم پيروز نيز ما بود، آنها از ابوطالب

 ما خاطر از را ايشان صورت تا نه قوت آن را مكان و سازد، خاموش ما هاي گوش در را آنان صداي تا نيست آن نيروي را زمان و

. بزدايد

 عرب سرزمين در كه است بشريت عالم بزرگان از بزرگي زندگاني كننده بازگو آن و. مدعاست بر شاهد بهترين داريد دست در كه كتابي

. نگذاشت جاي به تأثيري او در مكان ولي يافت، نما نشو

 نظير بي زندگاني خاطر به چگونه نه، گر و. ندارد اختصاص اسالم به تنها وجودش ولي آورد، جوشش به را كرامتش هاي چشمه اسالم،

 چون و پردازد مي آن پيرامون تحليل و بحث به كه شود مي ملتهب چنان 1965 سال در و لبنان در مسيحي نويسنده يك روان او،

 سرايد؟ مي را هايش دالوري و يادگارها و افتخارات و وقايع شيدا، شاعري

 گرمي انتها، بي و عميق انسانيت بيان، سحر وجدان، پاكي بينش، صفاي در او نداشت؛ اختصاص كارزار عرصه به تنها امام، هاي دالوري

. است بوده شجاع و دلير و بزرگ هماره پرستي حق و كار، تجاوز و ستمگر جور از ستمديده و محروم ياري انديشه، و فكر بزرگي ايمان،

 ما شوق كه آنگاه مخصوصاً آوريم، مي روي آن به ما كه است محكمي سنگر همواره گردد، سپري كه روزگاران چند هر دالوريها، اين و

. گيرد فزوني آرماني و خوب زندگاني ساختن براي

 آنجا و اينجا كه است تابناكي گفتار جمله از بسيارند، آنها كه زيرا بپردازم، كتاب اين ارج پر مطالب كشف به خواننده از پيش خواهم نمي

 و اتفاقات شرح آراستگي و زيبايي نيز و. افرازد مي بر جذاب نوايي و دلپذير، رنگهايي با احساس، و عاطفه از سرشار شعر، از صورتهايي

. است تفسير

 زندگي محيط با آن مقايسه و اش اقتصادي و اجتماعي و ديني و سياسي آراء و السالم عليه علي نقل در است اي جسورانه اقدام همچنين

. اند نيافته توفيقي چنين اند، داشته تأليفاتي آن پيرامون گذشته در كه آنها و است آميزي موفقيت و عالي اقدام خود سهم به كه ما امروز

 تا كه مورخيني تفسير روش با و داده، رخ امام زندگي مسير در كه اتفاقاتي تفسير در اي تازه هاي كوشش به را شما توجه مورد، اين در

. كنم مي جلب دارد، مغايرت اند نگاشته مطالبي او درباره امروز به
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 نمودار صفحه هزار در حتي بتواند باشد، نابغه و بزرگ خود كار در و هوش تيز كه چند هر اي، نويسنده يا مورخ هيچ كه است محال

 و مهم آمدهاي پيش سراسر اي دوره و دهد دست به هم را السالم عليه علي همطراز بزرگان از يكي از نقصي و عيب هيچ بي و كامل

 كرده تفكر خويش خداي و خود بين عرب بزرگ نابغه آن كه را آنچه چه،. نمايد باز را است زيسته مي آن در وي كه دوراني چون بزرگ

 دستهايش با او آنچه از همانها، و. است نديده چشمي و نشنيده گوشي حال به تا هرگز است، برده كار به و آورده زبان بر و انديشيده و

 نموده وي از كه صورتي هر وضعي، چنين در. است زيادتر و بيشتر بسي است، ساخته جاري قلم به يا و آورده زبان بر يا و داده انجام

 مراد. دهد حرارتي و گرمي و بخشد تازه روحي را ما زندگي تا داريم فراوان اميد و انتظار نيز اندك همان از و است ناقص شك بي شود

 قيافه آنگاه. كنيم درك دقت كمال با را آن تا رسيده ما به السالم عليه علي از كه است گفتارهايي و كارها بررسي گفتارها قبيل اين از

 كند، درك را او گونه همان كه دارد انتظار نيز خود خواننده از و كرده ترسيم خود خيال در مؤلف كه همچنان فضايل، چنان با را مردي

. دهيم شكل

 وجود او قلب در كه حرارتي و گرمي و برد، كار به خود نوشته در كه استادي و مهارت با نفيس، كتاب اين نويسنده كه دارم كامل اطمينان

 كه طوري به است، يافته توفيق طالب ابو فرزند سيماي و شخصيت نمودن در ممكن حد آخرين تا خواهش حقيقت و پاك وجدان و دارد،

. اسالم پيامبر از پس عرب، جهان مرد بزرگ از است اي زنده صورت و نمودار كنيم اقرار كه نيست اين جز اي چاره آن برابر در

 

 نعيمه ميخائيل
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 نبوت گهواره

 و باريد مي آن در باران اگر كه وسيع است فالتي. بود خواهد و است بوده معروف معجزه سرزمين به آينده و گذشته در كه است سرزميني

. ساخت مي فراهم را جهاني پوشاك و غذا شك بي شد، مي يافت فراوان آب آن در و گراييد مي خرمي و سرسبزي به

 دل در مواج است ريگزاري تكوين، ابتداي از پهناوري همه با سرزمين اين. كند قياس تواند مي گمان و وهم فقط را آن بيابانهاي حدود

 هايي تپه آنجا و اينجا. است انقالب سرزمين همان آنجا. كشاند مي ديگر سويي از و چرخاند مي فضا در را آن باد كه سخت، هايي صخره

 كم منفرد هاي كوه و شوند مي پراكنده و نشينند مي كنند، مي تغيير و حركت سخت بادهاي اثر بر دائماً كه است آمده بوجود ريگ از

 خود كه سوراخ سوراخ سياه سنگهاي از سخت و سوزان سرزمين اين سطح. اند برافراشته سوزان ريگزار فراز بر كه خشك و ارتفاع

. دارند نهان خود در هنوز را آتش و حرارت گويي كه بطوري است شده پوشيده است آتشفشاني بقاياي

 سكونت و كشاورزي و زراعت شايسته روي هيچ به سرزمين اين. آن خور در و شايسته نامي شود؛ مي ناميده سوخته سرزمين آنها

 و ترين گرم است، محدود دريا به جانب سه از كه وجودي با و. رود مي بشمار افراد تجمع براي اصلي عامل كشاورزي زيرا نيست؛

. شود مي محسوب جهان مناطق ترين خشك

 پاس مردم، نقاطي چنان در و بخشد، مي آن به سرسبزي و طراوت كمي و بارد، مي اندك باراني سوخته، سرزمين اين از هايي گوشه در

 و نشيند نمي بيكار طبيعت ميان اين در ولي روند؛ مي آن استقبال به شتر و فرزند و زن از خود دارايي همه با و دارند مي را موسم آن

 را حيات حتي و نوردد مي در را مناطق آن خرمي و سرسبزي تمام است جهان از منطقه اين بادهاي بدترين از كه سموم باد با گهگاه

    به بهشت بوي از همچنانكه ستايد مي خود اشعار در وزد مي مشرق جانب از كه را صبا نسيم شعرا، اصل همين روي. كند مي تهديد

 كه آن نقاط از اي پاره در جز ندارد؛ وجود باشد جريان در دائم كه اي رودخانه سرزمين، اين در آن، رودهاي اما!! آيند مي سرور و وجد

 مدتي براي را آن آب مگر تا بندند مي سدي آن پيرامون مردم و شود، مي روان باديه دل در گهگاه هايي سيل بارانها ريختن فرو با همگام

    دراز ساقي آنها به خداوند كه است طوري آنها خلقت. نيستند زمين ديگر مناطق حيوانات ساير چون آنجا حيوانات اما. كنند ذخيره

 فرموده عنايت گرد سمي آنها به همچنانكه باشند؛ توانا سوزان و خشك بيابانهاي در سخت و دراز و دور مسافات طي به تا كرده عطا

 و فرموده عنايت سخت هاي راه هاي دشواري و ها سختي برابر در توانايي و نيرو اعجاب، حد تا آنها به نيز و. نروند فرو شنها در تا است

    چند روزهايي براي كه است داده آنها به اي معده و است كرده مخصوص فرسا طاقت گرماي و تشنگي مقابل در تحمل و بردباري به

 حيوان آن معده آب ذخيره از لزوم مواقع در خوانند مي نام هزار به را شتر كه نشين باديه اعراب و بردارند ذخيره آب از آن در توانند مي

!! كنند استفاده وسايلي با

. آب از تشنه لب اي ريشه و سوزان و سخت تيغهاي با خاردار گياهاني آيد، وصف به تا ندارد چيزي آن، گياهان اَما

 توان مي كه جايي تا كند مي كوران آن در سوزان باد كه چادرهايي و ها خيمه بخوانيم، خانه را آنها اگر خطاست آنها، هاي خانه ولي

 اگر است بيهوده و دارند نمي پا بر مخصوص اَماكني و خاص مواردي در جز را آنها وصف اين با است، يكي بيرونش با آن درون گفت
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 سياه چيز دو در آنها زندگي مايه. اند بسته ابدي پيمان بدوشي خانه و گردي بيابان با آنها زيرا كنند مي اقامت جايي در آنها شود گمان

! آوردند مي چنگ به كه شكاري از گاه يا و شتري از امكان بقدر كه گوشتي اضافه به آب؛ و خرما: است

 شود مي محسوب آنها زندگي اساس و ناپذير جدايي جزء كه هميشه غارت و قتل و ستيز و جنگ به را خود ساكنان صحرا، طبيعت

 آن، تفتيده و داغ ريگهاي به كه افكند مي جانگدازي و سوزنده آتش چنان از پوششي العرب جزيرة هاي خانه بر آفتاب. است واداشته

. كنند مي بريان را خود شده كشته گوسفندهاي و آمده در پاي از گرگهاي صحرا، بينواي و فقير مردمان

 و يكنواخت آن اندازهاي چشم و مناظر است؛ افكنده خيمه بدبختي و رنج فشار و كشنده درد آن، منازل و العرب جزيرة بيابانهاي بر

   هم خودنمايي اجازه آن به صحرا طبيعت كه اي بربادرفته آرزوهاي آن، اندك و پراكنده آباديهاي درون تا ريگزار دل از است، يكسان

 سلب صحرا ساكنين از را تدبر و تفكر قدرت فرسا، طاقت و سخت وضعيت دردناك، زندگي خشن، طبيعت. است افكنده سايه دهد نمي

 چنين چه،. باشند داشته رحيم دلي و ظريف طبعي و بخشند ساماني و سر را خود ادبار پر زندگي آن سايه در بتوانند تا است، كرده

 از محرومين در نه شود مي يافت زندگي هاي نعمت از برخوردار و آرام زندگي و معتدل، هواي و آب و سرسبز اماكن در احساساتي

. سوزان صحراي ساكنين و زندگي امكانات كمترين

 سرزمين در تاريك هايي بيغوله و مسخره هايي دهكده آنها چه، آورد، بحساب نبايد بودند برخوردار آبادي نعمت از حدي تا كه را اماكني

 در را راه نيز راه هدايتگران و راهنمايان و شدند، مي سرگردان آن در بيخبران كه نبودند بيش انتها بي و سوزان و خشك بياباني و سوخته

. كردند مي گم آن

 هواي مقابل در كه چرا اينها؛ از باالتر بلكه، گذاشت تر سخت برابر در سخت و كمتر، مقابل در كم حساب به بايد را آن آباديهاي

 و طائف استثناي به جهان رويدادهاي و پيشامدها از خبري بي و راهها دوري و معيشت سختي و فاقه و فقر طغيان و صحرا ناسازگار

. ندارند خارجي وجود گويي كه بودند ارزش و اهميت بي چنان بودند، ثروتمندتر و آبادتر نسبت به كه يثرب

!! گرفتند مي ديناري دادن مقابل در را جاني گاه كه بودند خوگرفته اندازه آن تا سوداگري به آنجا مردم كه نبود بيش اي بتكده مكه، اَما

 زندگي قاموس فردا، از كامل نااميدي و يأس حال در تلخكامي احساس با همراه شنزار، در سوزان جهنمي در ناگوار و سخت زندگي

! است العرب جزيرة

 و غذا از سرشار آن، محدوده از خارج در خرم و سرسبز اماكني وجود با سرزميني، چنين در كه نيست شكفتي جاي آيا آن، انسان اما

! باشد؟ داشته وجود انساني كشيد، عزيمت رخت آن سوي به است كافي فقط كه زندگي نوع هر براي آماده و پوشاك

 حاضر و كند نمي معاوضه ديگر جايي با را آن و است شده محصور بيابانهايش و درياها و كوهها بين كه سرزميني چنين در انسان وجود

 السالم عليه علي انقالب و آله و عليه اهللا صلي محمد قيام از پيش كه اي معجزه است، صحرا معجزه از خود نيست، خود سرزمين ترك به

. است گرفته صورت

 شود، بركت پر كه ساري چشمه هر نه اما
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 و ها راحتي نه و صبحگاهي، ژاله نه و صبا نسيم نه و شبانگاهي نشاط نه و گرايد، سبزي سر و خرمي به كه سرزميني هر نه و

 كه دنيا هاي نعمت تمام نه حتي و ها بوستان و باغ در نشاط و ها شادي و طبيعت خنده نه و شهدها، و ها شيريني و ها خوشگذراني

 شرف در جهاني براي معجزات سرزمين در آنچه برابر در همه و همه دادند، مي او به اگر بود، محروم آن از روزگار آن در العرب جزيرة

. نداشت ارزشي بود ظهور و طلوع

 و يافت پيوند هم به زمانه و درآمد صدا به هستي جهان كه همگامي. شد عرضه دنيا به اينها همه از تر عظيم و بزرگتر چيزي روز آن در

 بزرگداشت و نيكي برتري و پيوست هم به مطلق انسانيت در وجود حقيقت شدو آشكار زندگي ارزش شد، پاكيزه و صاف سارها، چشمه

 دگرگوني اين. كرد تجلّي آله و عليه اهللا صلي عبداهللا بن محمد حراي غار ساكن در همگي و شد نمودار فضيلت عناصر كمك به طبيعت

 و اسالم بزرگ مرد قيام و بعثت اين. شد منتهي السالم عليه ابيطالب بن علي بزرگ انقالبي مرد نيكان، برگزيده به تا يافت ادامه همچنان

 معجزه بود؛ بزرگ اي معجزه خود دادند مي جاني مقابل در ديناري كه ملتي ميان در و صحرا قلب در بزرگش عموي پسر در آن استمرار

 و بدبختي برضد زمان آن خواهانه خير اجتماعي انقالبهاي گردانندگان ، السالم عليه علي و آله و عليه اهللا صلي محمد از پس صحرا

. محيط آن درماندگي
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 آله و عليه اهللا صلي محمد صداي

. شد مي ديده سوزان صحراي شراره از حرارتي چشمهايش در

. داشت فروزان خورشيد برابر در سوزان شنهاي عرياني از تأثيري بيانش صراحت

 زير در پراكنده جزايري همچون سوخته سرزمين در كه تك تك و يثرب، و طائف بوستانهاي و باغها از مدارايش و بردباري و قلب رأفت

. داشت حكايت كردند، مي خودنمايي ماه پرتو

. گفت مي سخن سركش و تند بادهاي صفير از انقالبش

 برف را او انديشي راست و پايمردي و بود آسماني پاك انوار و احساسات از مملو جهاني از نموداري درونش التهابي و بيان سحر و

. داد مي گواهي تابناكش رسالت و بران شمشير

        پرستي بت پرستي، بت رسم و راه شكننده درهم و عرب آله و عليه اهللا صلي پيامبر ، آله و عليه اهللا صلي عبداهللا بن محمد او،

. بود احمقانه پرستي خون و ملّيت پرستي، رسوم و عادات و پرستي سرمايه چون شركي و برانداز خانمان

 آنان نظر در دنيا ارزش. گيرد جاي آنها جيب در و بلغزد اعرابي دست از ديناري كه شد مي خالصه اين در قريش خاندان نظر در دنيا

 و فالتها و گيرد پيش در را بلنديها و پستيها راه كاالها، از كارواني اينكه و بود سوداگري هم باز و سوداگري و تجارت از گيري بهره

 تنها كرد مي حكومت دينار و درهم فقط آن در كه) آنها بتكده( مكه. نيابد قريش سايبان جز استراحتگاهي و گذارد سر پشت را بيابانها

. رفت مي بشمار آنها پناهگاه

 آن اثر بر را دنيايي و داد باد به را هوسهايشان و آرمانها و كوبيد درهم را روحشان و انداخت طنين گوشهايشان در بانگي حالتي، چنان در

 اي وظيفه نيز ناشناخته صحراي سرگردان و بياباني عرب. ميدانيد كه است آن بجز آدمي ارزش: گفت مي صدا آن. كرد خراب سرشان بر

. بود آله و عليه اهللا صلي محمد صداي صدا اين!...بريد مي گمان شما كه دارد آن از غير رسالتي و

 و معصوم دختران. بودند رفته پيش گمراهي و ضاللت مسير در و تاخته اسب حماقت وادي در توانستند مي تا اسد بني و تميم بني قبايل

          و انسانيت خالف و زشت رسوم و عادات از كوركورانه تبعيت جز هدفي هيچ راه اين در و نهادند مي گور در زنده را بيگناهشان

. نداشتند زندگي گرمي مايه و طبيعت زيباييهاي از گردانيدن روي و الهي، آيات به حرمتي بي

: كه شد انداز طنين گوششان در زندگي و عشق از اي زمزمه و محبت و مهر از سرشار و ماليم صدايي كه بود هنگام همين در درست و

 و مرگ نيست؛ زندگي و مرگ حقّ ديگري بر را هيچكدام و است، يكسان مرد و زن براي حيات حقّ آييد، خود به خدا، بندگان اي

. بود محمد صداي صدا اين و خداست، دست به تنها زندگي

 شمشير، لبه كنار در. گويند مي سخن يكديگر با تازيانه با گويي كه بدانسان بودند، خو تند و بدزبان. نبود زدن شمشير جز هنري را اعراب

 و محتاج و توان و تاب بي كودكاني حال، عين در و كارزار، مردان متكّبر، سواركاران از بودند تلفيقي! زدند مي بوسه دوشيزگان لب بر
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 آنان هاي خيمه در بانگي كه بود اوضاعي چنين در و بودند نبرده بويي برادري و دوستي عاطفه از گويي ديگران؛ مساعدت و كمك منتظر

 يكديگر برادر را شما زمين و آسمان خداي كه حالي در! كنيد؟ مي چه كه:گردباد، صفير از تر هولناك و رعد، غرش از تر سهمگين پيچيد

 سايه در و است تر زيبنده شما براي آشتي و صلح. است اهريمن خصايل از خونريزي و جنگ ؟!ايد بسته كمر هم كشتار به است، آفريده

! بود آله و عليه اهللا صلي محمد صداي صدا، اين و برسيد خود هاي خواسته به توانيد مي آن

 تندخوي بداخالق متكّبر فرد يك حد در را عرب غير آنان. نبودند خودبرتربيني و پسندي خود گرفتار عرب همچون قومي و ملت هيچ

 سخت رسالت پرچمدار بر امر اين داشت؛ شيوع انسانيت مقام تهديد حد سر تا رفت مي عرب غير بر كه ستم اين و كردند، مي تحقير

 از مگر نيست امتيازي و برتري هيچ عرب، غير بر را عرب: فرمود و آورد خود به را راضيان خود از و متكبران فرماني، با و آمد گران

 كه پناهاني بي و ستمديدگان اَما! بود محمد صداي صدا، اين ؛...يكديگرند برادر نخواهند چه و بخواهند چه آدميان و پرهيزگاري؛ نظر

 تر پست هستي عالم در و بود شده ناگوار و تلخ كامشان به زندگي رانده، خود از را آنان اجتماع، و بود سوخته را بدنهايشان صحرا سموم

 فقرا همچنانكه بودند؛ رسالت پرچمدار طرفداران و ياران از گذراندند، مي را پرادباري و سياه روزگار و رفتند مي بشمار بيابان ريگهاي از

 شورا عهده بر را حكومت آنان نفع به نيز او اند، داده تشكيل را تاريخ بزرگان ديگر و السالم عليه مسيح ياران اجتماع، شدگان رانده و

 و زد، تازيانه خويش غافل اعمام پشت بر خواهي خير راه از و كرد اعالم ملي را المال بيت و تحريم را صرف استثمار و بردگي. گذاشت

 تا داشتند وامي را خود كودكان و بيخردان آنان، كه حالي در كرد، كوشش يكتاپرستي و توحيد پرچم زير بشر يگانگي راه در قوا تمام با

!! كنند مسخره و سنگسار را او

 بود، آنان جزو پيغمبر خّاص گوي اذان و اسالم مؤذن نخستين كه بالل مانند بردگاني و شدگان رانده و پناهان بي و ستمديدگان همان اما

 كه وقتي يافت، آرامش بانگي، هر از متنفذتر و شب، بالهاي از نيرومندتر و صبحگاهي، سرود از نفوذتر با و مؤثرتر نوايي با دلهايشان

: شنيدند

 

 آله و عليه اهللا صلي محمد صداي صدا اين و باشد مفيدتر خود همنوع به كه است تر محبوب او نزد كسي خدايند، خور روزي مردم همه

! بود

 تو اطراف از بودي، سنگدل و گژخوي تو اگر: كه شنيدند وي از را سخن اين كردند، مسخره و سنگسار را او كه آنها دشمنانش؛ اما و

 كه كن توكل خدا بر گرفتي تصميم چون و كن مشورت آنها با كارهايت در بخواه؛ آمرزش برايشان و ببخش را آنها شدند، مي پراكنده

 برضد او ياران و جنگيدند، مي بهتر زندگي براي كه مبارزين اما. بود محمد صداي صدا، اين ؛)...1(دارد دوست را كنندگان توكل خداوند

 درونشان در ديگران شرافت و حقوق هتك براي اي وسوسه انقالب، اساس تحكيم منظور به پيكار و نبرد همگام كه آنهايي فساد، و شر

 و زنان و كودكان نكشيد، زنجير به را مردم و نبريد، كار به حيله: كه بست مي نقش جانشان و دل در تابناك كلمات اين يافت، مي راه

 اين!...نسازيد ويران را اي خانه و نكنيد قطع را درختي و نزنيد آتش را نخلي نياوريد، در پاي از را نشين صومعه و گير گوشه پيرمردان

. بود آله و عليه اهللا صلي محمد صداي صدا،
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 از و داد قرار خود الشعاع تحت را تختي و تاج صاحب هر كه آنجا تا داد اشاعه جا همه در و پذيرفت عبداهللا فرزند از را ندا اين عرب،

 بود خوانده همتا بي خداي را آن صحرا، آله و عليه اهللا صلي پيامبر كه كائنات، روح و انسان و انساني، جامعه ميان پيوند آورد؛ در پاي

. شد محكم

 تا مشرق زا را قديم جهان همه تا شد تر وسيع و وسيع و يافت گسترش بود آورده آله و عليه اهللا صلي عبداهللا بن محمد كه ديني سايه

 جهان تمامي بر رحمت دست صحرا، آله و عليه اهللا صلي پيامبر. روييد آشتي و صفا و معرفت و خير آن، از و گرفت خود در عالم مغرب

 بزرگ ملتي تاج خورشيد پيشاني بر و شد گسترده آندلس تا هند از عرب حكومت ميدان. بپاشد آن بر محبت و برادري تخم تا كشيد

! گرفت درخشيدن

 همه وبرابري او، كارهاي و اموال ملت، از فرمانروايان عمال و ظلم دست ساختن كوتاه انسانيت، و برادري به جهاني دعوت صدا، اين

. شدند اعالم مساوي و برادر مردم همه. بود حقوق مقابل در عرب غير و عرب محكوم، و حاكم بزرگ، و كوچك از مردم

 و تفكر طرز و محيط آنجاكه تا و كارفرما، تعدي و ظلم برابر در كارگران آزادي مردان، ستم و جور از زنان آزادي دعوت، اين مبناي بر

 و حكومت امر در مردم دادن دخالت. شد تأمين اسارت و بندگي قيد از خدمتكاران و بردگان آزادي. داد مي اجازه زندگي شرايط

 و كار اينكه جرم به مدني حقوق از را بندگان و صنايع و حرف صاحبان و كارگران كه قديم فالسفه نظريات برخالف خويش، سرنوشت

 خير قدم بزرگترين بودند؛ كردن تقسيم مختلف طبقات به مشاغل و حقوقي نظر از را مردم و ساخته محروم!! است پست و سبك آنها پيشه

. شد تحريم انسان از انسان استثمار و رباخواري. است شده برداشته ايام آن مردم و مكان و زمان مقتضاي به بنا كه بود اجتماعي

. شد نهاده بنيان تجاوزگري و ستمكار هر برضد آن شالوده كه بود انقالبي كرد ايجاد او كه تحولي همانا ، السالم عليه علي انقالب اما و
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 تاريخ فراز بر

 حال و گذشته در عالم مغرب و مشرق كه است فردي به منحصر شخصيت تنها جهان، بزرگان يگانه در ، السالم عليه ابيطالب بن علي امام

. ديد نخواهد و نديده خود به اويي چون

 شميل شبلي

 

 و تصادف حسب بر را آن نمونه گاهي فقط كه كند آگاه رازي از را تو تا نسپردي جان گوش جهان به صميميت و صداقت سر از چرا

! كند؟ مي عنوان نسلي در اتفاق

 دارد نهفته بزرگي روح چنان آن خود درون در كه دهد خبر اي نابغه پيدايش از وجود تمام با را تو تا ندادي جان و دل گوش دنيا به چرا

 جاه، و مال و نزديكان و فرزندان ارزد، نمي پشيزي به او قبال در است آن در آنچه هر و جهان كه گيرد مي اوج آنقدر و گيرد مي اوج كه

 از كه گيرد مي اوج اي گونه به او ندارد ارزشي برابرش در كند مي غروب كه زماني و كند مي طلوع كه هنگام آن در آفتاب جمال حتّي

. بود خواهد او اخالقي وجدان و فطرت انسان، به او مشابهت تنها كه جا آن تا رود مي فراتر آدميان زمره

 شفق و فجر: كه) 2(بشنوي را پاكان و دانشمندان ديگر و ابولعال زبان از تا ندادي توجه را نفس اين و دل اين و گوش اين دنيا به چرا آخر

 اوايل در و فجر صورت به شب پايان در كه است شهيد خون همان اين و. است شده رنگين دو آن بين حق و پرور عدالت خون به

. كند مي جلوه گونه سرخ غروب،

 و زندگي، و مرگشان قوانين در جديدي آراي مدار داير كه اي پسنديده و صحيح منطق تا نينداختي ديده زمين مشرق تاريخ به چرا

 در يكديگر با انسانها رابطه و همكاري پايه بر بشريت مقررات جامع و اخالقي، دستورات و فرامين و احكام و شرايع در عميق نظريات

 كني؟ درك است شده وضع برابري و مساوات اساس بر مجتمعي هر

 محكم و متين نتايج از و قرون مذاهب زاييده كه نگرفتي فلسفه در جديد مكتب و مذهب آن از سراغي ها، انديشه و افكار تاريخ در چرا

 به را خود بهره اند؛ كرده پيروي آن از و سپرده ارث به خويش نوادگان و پسران به و اند گرفته خود گذشتگان از پيشينيان كه است آن

 اند؟ گذارده جاي به خود از پس محققان براي را باقي و گرفته آن از خويش طاقت و وسع قدر

 پاي پيش و آورد، ارمغان به زندگي و نعمت مردم براي از و بدبختي، و رنج صاحبش براي كه پرسي نمي انگيز شگفت هوش آن از چرا

 ساختن آشكار و كشف به مايل ذاتاً كه... كرد، مي بررسي را چيزي هر نتيجه و علت كه هوشي گشود ابدي راهي دشمنانش و ياران

 كه حدي به بود سنج نكته و االنتقال سريع كه... داشت، وسعت فراگيرش قدرت و بود عميق كه... بود، طبيعت ناموس قوانين و موازين

 و دانش از كه... بود، نگذارده بيرون آنها انديشه و فكر دايره از پا هنوز كه اموري حتي ماند نمي پوشيده او از مردم رفتار از جزيي هيچ

 ؟!آمد وجود به شرق در وي از پس كه شد حكمتي و علم هر منشاء سر و اصل كه بود مند بهره چنان آن بينش
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 سوي به حركت و اجتماع آمدن وجود به علت و اجتماعي حقايق اساس كه بزرگ حقيقت درك در كه نافذي خرد آن عقلها، بين از چرا

 كه اند؛ نكرده درك آنرا هنوز و است غرب و شرق دانشمندان بحث مورد سال چهارصد و هزار از پس كه حقيقتي! اي؟ نشناخته است، او

 امور درك از را مردم عقول دهند، مي طبيعت اصول و قواعد در كه تغييراتي با مكّارانه كه است استثماري اقسام و انواع ما منظور اينجا در

 هيئت فرامين و بينوايان، استثمار مقابل در ثروتمندان ارزش بي و سست منطق همچنين و سازند؛ مي منصرف آن حتمي نتايج و صحيح

. است جهان در خويش نفوذ و قدرت و روحانيت مقام تثبيت براي نمايان زاهد اعمال و مردم، جنبش و حركت بازداشت مورد در حاكمه

           كه را اوهام جلوي و دارد، مي مقرر را اجتماعي بزرگ واقعيت يك پيش، قرن ده از پيش كه اي شناخته را نيرومندي خرد آيا

 در آنگاه» !...شد مند بهره او حق از توانگري آنكه مگر نماند، گرسنه بينوايي هيچ«: دارد مي اعالم و گيرد مي دارد منشاء يك و هزار

. »!خورد مي چشم به اي رفته باد بر حق كنارش در آنكه مگر نديدم، را فراواني نعمت هيچ«: گويد مي حقيقت اين تأييد

: نگارد مي چنين است، اجتماعي هاي محروميت اساس كه احتكار، امر در خود كارگزاران و عمال از يكي به كه اي نامه در و

» !...كن جلوگيري شدت به احتكار از پس است؛ حاكم از جويي عيب و زشتي مايه و ملت، توده ضرر و زيان سرفصل اين«

 و باملّت ناگسستني و عميق پيوند كه رازي باشد؟ انسانيت اسرار به راهنما را او خردش قبل، قرن ده از پيش كه اي شناخته را بزرگي آيا

 او به و كردند نمي انتخاب اي وسيله جز را آن خويش، آرزوهاي و آمال به رسيدن براي پادشاهان، و زمان حكّام كه دارد مردمي توده

. نهادند نمي وقعي

 نظر مورد كه را انسانيت و بزرگواري وسيله بدان تا داد قرار عيسي، مادر ، السالم عليها مريم مدل را نشين باديه زنان از يكي رافايل، اگر

 تفاوت اين با آنها از پيش سال صدها بزرگ مرد آن گرفتند، الهام رافايل از خود هنر در گونه و ولتر و تالستوي اگر سازد؛ مجسم بود، او

 اين همه با ولي. بين روشن و مترقي آنان اجتماع و نادان، و بين كوتاه وي عصران هم بود، مساعد آنها امكانات و نامساعد وي شرايط كه

 ستم و مظلوم توده راه در آنها تفكر طرز و بيني كوتاه با برخاست؛ مبارزه به سوداگران و استانداران و فرماندهان و پادشاهان با احوال

 مذلت خاك به را ظالم بيني. گرفت خواهم ستمكاران از را ستمديدگان داد كه سوگند خدا به«: گفت مي كه حالي در كرد، قيام ديده

 در كه زند؛ مي فرياد خود زمان تبهكار امراي گوش در آنگاه» !نباشد مايل چه اگر آورد خواهم باز حق راه به را او و سائيد، خواهم

             صراحت و روشني به بدبخت زده فقر ملت توده ماهيت و پسند، خود تبهكار اريستوكراتهاي قشر ماهيت و حقيقت آن، خالل

 شما مهتران و دارند، برتري شما بر شما، زيردستان«: گويد مي كه است، قدر و قضا بانگ گويي كه كوتاه، بياني با آنجاكه. شود مي بيان

 چهره و ملت، ستمديده و محروم توده بزرگواري و آزادمنشي آشكار و صريح بيان جز قصدي سخن اين از» !ترند فرومايه و پست

. است نداشته اند، داشته پنهان آراسته لباسهاي زير در ومحتكرين فرمانروايان و فئودالها كه اي اهريمنانه نيرنگ و فساد شرو شيطنت

 يك هر قوم و عقال سران چنانكه آن كند، بازگو را انسانيت بودن ابدي و ازلي حقيقت بشر براي كه اي شناخته را بزرگي شخصيت آيا

 به فقط و فهميدند، نمي چيزي عمالً آن سايه در زندگي از غير به كه مذهب عادي پيروان تنها. برگيرند بهره آن از خويش ذوق مناسب

 حقيقت آن از بودند، آورده سرفرود آنها به كوركورانه تقليد اساس بر و گرفته فرا زحمتي هيچ بي كه خود اجداد و پدران آراي و افكار

. است تحقيق و بحث و اثبات، و نفي فلسفه اساس كه حقيقتي زدند؛ سرباز
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 چون آيد، آنها از چه هر و جان و دل و عقل آن در كه نيست انحاء از نحوي به حقيقت بررسي و بحث جز واقع در منطق، پيرامون بحث

. دارند اساسي نقش آن در معني هر و شكل هر به ها، پديده و ها انگيزه و مناسبات، و ظروف

 او و است؛ نيرويي خود منطق، بر استقامت و ثبات كه دريافت را اين خود دل و عقل به آنگاه كرد؛ درك خاص نحوي به را منطق اين او،

 و فتح قبال در حال همه در او،. است يكسان او نيروي برابر در شكست، و پيروزي اساس، همين بر. باشد مي نيرو اين كامل نمونه خود

. است غالب و پيروز مكان هر و جا هر در كلي طور به و سياست، پهنه در چه و جنگ، ميدان در چه هزيمت، و شكست يا و پيروزي،

. است مقياس و محك بذاته خود او، بلكه نيست، شكست يا و غلبه او، محك

 هم از و متزلزل فشاني آتش و زلزله هيچ اثر بر كه اي گرفته را ناپذير خلل و محكم اي عقيده سراغ زمين مشرق تاريخ از هيچ آيا

 و تخطئه و تكفير حربه با نيرومند، و بسيار دشمنان فشردگي هم به از است تر سهمگين عقيده، برضد اي زلزله چه ؟!باشد نشده پاشيده

 تهديد، آن به عمل سرانجام و حتمي مرگ به تهديد از تر سوزنده زا عقيده فشان، آتش كدام و!... شود؟ مي ناشي آنها از كه جرائمي

 ثروت و نيست مترتب آن بر سودي ظاهر به كه انحراف، قابل غير و ناپذير خلل عقيده خاطر به پيكار كه اي پرسيده هيچ نيز و... ؟!است

 و جاه و مال هر از خود عقيده، اين در پيروزي كه كنيم قبول اينكه مگر باشد؟ بايد پيكاري چگونه ندارد، دنبال به مقامي و مال و جاه و

! است تر ارزش پر جاللي

 كه جسته بيرون زباني از و برخاسته، مهر و عاطفه از سرشار قلبي از كه گويد محبتي و مهر از سخن تو براي تا اي خواسته دنيا از آيا

 و. منكوبند و مقهور مقابلش در و شوند نمي شمرده چيزي به جهان فريبنده مظاهر نيرويش به كه مهري... صفاست؟ و صلح و آشتي منبع

 آن صاحب با جنگ براي سپس و خيزند مي بر يكديگر با پيكار به دشمنانش احتكار، و استثمار و سنگدلي راه در كه است زماني در اين،

!! فشارند مي را يكديگر اتفاق و اتحاد دست محبت، پر زبان و دل

 به بيش، و كم و نويسند، مي را آن زنند، مي دم آن از مردم كه اي پاكي... اي؟ شناخته باز لغات قاموس در را پاكدامني و عصمت آيا

 به را آن اگر كه خالص پاكي خوانند؛ مي را آن نيت صفاي و قلب سالمت از مترادف، نامهاي با و دارند كار سرو آن با خود طبيعت حكم

 و شب زائيده نه است، انسان قداست و پاكي آن، سرچشمه منبع چه باشد؛ نكرده درستي كار كني، تشبيه صبحگاهي ژاله و شب، گريه

 زمستان كه بخشد، مي اطميناني و گرمي پشت چنان اش دارنده به كه اي پاكيزه و سليم قلب از كه خالص پاكي و صافي عصمت آن پايان

. گيرد مي خرمي و سرسبزي آب وجود از زمين و گرمي، خورشيد حرارت از

 و خالص، طبيعت چوب چهار در محبت و مهر اين و شناخته ديگران از بيش را وفا و محبت عوامل كه اي شناخته را عظمتي با بزرگ آيا

 است؟ گرفته جاي وجودش پود و تار در

 است قداستي را آزادي كه بود دريافته را اين وجودش تمام با نداشت؛ آن در تكليفي اما بود، وفادار كرد؛ نمي غلو آن در و داشت دوست

 و صريح وفا و محبت و زند، مي دور اي عاطفه و فكر هر محورش بر و. خواهد نمي را آن جز و است آن خواستار هستي جهان كه

 آن، عكس كه است واضح كرد؛ بايد تكلف او براي كه است كس آن برادران، بدترين اساس، همين بر چرخد؛ مي مانعي هيچ بي و آشكار

. آنهاست نيكوترين
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 لباس و گذاشتند؛ مي بالين بر سر گرسنه شكم با مردم از بسياري كه عنوان اين به نخورد سير نان كه اي گرفته سراغي فرمانروايي از آيا

 توده ميان در چون نگذارد درهم بر درهمي!... بود؟ خشن لباسشان كه كساني شدند مي يافت ملتش آحاد در كه سبب اين به نپوشيد، نرم

 سيره و روش اين بر جز كه كرد مي سفارش را خود ياران و فرزندان و! داشت وجود سوختند مي احتياج و فقر آتش در كه افرادي ملت

 و ياران و دهد؛ قرار بازخواست مورد خواست، مي ملت المال بيت از بناحق ديناري آنكه جرم به تنها را خود برادر آنگاه!... نباشند

 از يكي به و بترساند و كند تهديد بكشاند، محاكمه پاي به اند، گرفته توانگري از رشوه به كه ناني ازاي در را فرماندارانش و پيروان

 و بينوا تا گيرد مي سخت او بر چنان كند، خيانت ملت اموال به بيش و كم به اگر! سوگند خداي به راستي به كه فرستد پيغام فرماندارانش

 را زمين تو كه اند داده گزارش من به«: سازد مي مخاطب چنين كوتاه و زيبا بيان اين با را ديگري فرماندار و!... شود آبرو بي و مضطر

 كه را آنها از يكي و» !كن روشن را حسابت و بده من به را كارت گزارش! ؟ اي كرده تصرف تمام، را آن و برداشته را محصول كرده درو

 اموال و بترس خدا از«: داد قرار بيم و سرزنش مورد چنين ساختند، مي ثروتمند را خود بينوا، و فقير مردم اموال با و گرفتند مي رشوه

 تو شمشيرم به و داد، خواهم انجام تو حق در را خود ديني وظيفه باشد، دسترس تو به مرا و نكني چنين اگر بازگردان خودشان به را اينان

. رفت دوزخ به اينكه مگر نزدم، آن با را كس هيچ كه شمشيري زد، خواهم را

 نان از و كند آرد را گندم خود دست به فرمانروائيش، محل در و خود حكومت دوران در كه داري سراغ را فرمانروايي بشر، ابناي از آيا

 طوري به و زند، وصله خويش دست به را خود كفش شكست؛ مي خود زانوي سر بر را آن خشكي، شدت از كه ناني بخورد؟ آن خشك

 را آنان داد تا باشد فقرا و ستمديدگان و درماندگان به رسيدگي او همت وجهه نكند؛ انداز پس چيزي بيش و كم دنيا مال از شد، گفته كه

 راحت و بپوشد خوش و بخورد سير تا نبود آن سر در او، ؟!ببخشد آنها به راحت و آرام زندگي و بستاند محتكرين و كنندگان استثمار از

 و خالي شكمهاي آن، در كه جائي باشند؛ نداشته هم ناني قرص به اميد حتي كه باشند بينواياني و فقرا زمين روي در كه حالي در بخوابد،

 در ولي بگويند، اميرمؤمنان من به كه كنم قانع را خود من آيا«: است بزرگ چه او بيان و گفت، مي! دارد وجود سوخته جگرهاي

. »نباشم شريك و دمساز آنان با روزگار و زندگي سختيهاي

! بردارد ميان از را باطلي و دارد پا بر را حقي نتواند كه وقتي بود مردم بر رياست و حكومت همان نظرش در دنيا، اين چيز ارزشترين بي

! نگرديد؟ منحرف عدالت و حق مسير از او كردند، قيام او برضد جهاني اگر كه شناختي را بزرگي عدالت، زادگاه در آيا

 بر او تا نبود خاصي مكتب خود دادگستري، و عدالت موضوع. بودند ناحق و باطل بر ميساختند، پر را بيابانها و كوهها چه اگر دشمنانش

 جزء چه اگر نبود، او حكومت سياست و برنامه و گرديد؛ خاصي مكتب و مذهب خود شيوه، اين وي از پس چه اگر باشد، مسير آن

 بر گرچه گردد، نائل رايزني مقام به جمعي ياري به وسيله بدان تا نبود معيني هدف و خاص روش رفت؛ مي شمار به آن مفاهيم الينفك

 اصول با كه است اصلي او، ادب و اخالق در دادگستري و عدالت بلكه. كرد باز خود به مخصوص جايي پاكان دل در و رفت، سيره آن

 شخص جسماني بنياد در گستري عدالت خس كه آنجا تا داد، نمي اجازه خود به را آن از عدول كه است خصلتي دارد، سازگاري ديگر

. رفت مي شمار به او روح حقيقت مانند و جاري عروقش در خون همچون يافته، تركيب مواد ساير چون او،
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 آنها با او، برضد پيكار در نيز بستگانش از جمعي و برخيزند، ستيزه به باوي پرستان منفعت كه اي شناخته را بزرگي دشمنيها، كانون در آيا

 توطئه و فريب و مكر با آنها زيرا ساخت، مغلوب و محكوم بودند شده پيروز او بر كه را كساني انسانيت، مفاهيم ولي! شوند؟ همداستان

 گردانيد، بلند سر و پيروز را منكوب و خورده شكست و شدند؛ پيروز و برخاستند نبرد به وي با ستم، و ظلم شمشير و دنياداري و چيني

 براي و بشر، حقوق و انسانيت، مقام بزرگداشت و كرامت راه در گذشتگي خود از و شهادت شامل دل، و خرد پرتو در او شكست چون

 و مقام براي بزرگي پيروزي شكست، اين و گرديد، تلقي شكست آنان پيروزي ترتيب، اين به بود؛ مساوات و عدالت مفاهيم به وصول

. رفت شمار به بشر منزلت

 به تا دوستي اين در و بدارد، دوست انسان عنوان به را خود ضد رزمندگان كه اي گرفته سراغ نيرومندي و شجاع مرد از تاريخ، از آيا

 گرفته قرار آنها نيرنگ و حيله تيرهاي آماج خود بزرگ مصلح آن كه حالي در كند، سفارش ايشان حق در را خود ياران كه رسد آنجا

 را آنها و يافتيد دست آنها بر خدا خواست به چون و نكنيد پيشدستي شما اند، نكرده آغاز را نبرد آنها تا«: گويد مي كه آنجا! است؟

 كه وقت آن در و!!... ننمائيد اذيت را زنان و ندهيد آزار را مجروحين نكنيد، دنبال را رفتگان هزيمت و نكشيد را فراري داديد، شكست

 فرستاند پيغام او به و بستند، او روي به را آب بودند، ايستاده خونش ريختن و كشتنش، پاي به ناروا به كه او برضد متحد مبارز هزار دهها

 مجبور نشيني عقب به را ايشان و كرد، كوتاه آب از را آنان دست خود آنكه از پس بميرد، تشنگي از تا داشت خواهند باز آب از ويرا كه

!! شوند برخوردار نيز آنها نمايند، مي استفاده آب از آسمان پرندگان و سپاهيانش و خود همچنانكه داد، اجازه و خواند فرا را آنها ساخت،

 دور و! رسد نمي نمايد، عفو و كند صرفنظر ولي بگيرد انتقام بتواند كه كس آن پاي به خدا، راه در شهيد مجاهد پاداش«: فرمود آنگاه

 آن دست از كه مرگباري ضربت از پس كه رود مي پيش بخشش و عفو در آنجا تا باز و. باشد فرشته يك حد در كننده عفو كه نيست

» !!است نزديكتر شايستگي به درگذريد، او از اگر« التَّقْوي الَي اَقْرَب تَغْفر وانْ: فرمود سفارش چنين يارانش به او حق در خورد، گناهكار

. داشت عجين دل در يكجا محبت، و عطوفت با را مانند بي دليري و انگيز شگفت شجاعت كه شجاعي مبارز

 در شخصاً نيز را سرزنش اين و كرد، سرزنش و توبيخ تنها آورد، در پاي از و بكوبد هم در تا داشت قدرت كه حالي در را گران توطئه

 و آهن در غرق آنان كه صورتي در داد؛ انجام بود، شده روبرو آنها با برهنه سر با حتي و نداشت خود با چيزي جنگي سالح از كه حالي

 لطف راه از و كرد دعوت انساني برادري و دوستي به را آنان! شد مي ديده زحمت به آنها خالل از صورتهايشان كه حدي به بودند، فوالد

 بينوايان و محرومان شمشير او اينكه به توجه با گردانيدند، روي او پيشنهادهاي از چون و شد، گريان آنان گمراهي و ضاللت از شفقت، و

 هم از را ايشان صفوف ساخت، متزلزل را آنها اركان وقت آن. كردند مبادرت خونريزي و جنگ به آنان تا كرد صبر و درنگ آنقدر بود،

 طاغيان، جز او حال اين با و ساخت، پراكنده را آنها سازد، مي پراكنده را بيابان شنهاي گردباد كه بدانسان بگسيخت؛ يكديگر از و بدريد

 پايان در چون و نياورد، در پاي از بودند، داده نشان خود از او با دشمني و توزي كينه راه در را خود عناد و سري سخت كه گمراهاني و

 و بودند، طمع و آز و خودپرستي و هوس و هوي كشته آنان اينكه به توجه با بگردانيد، ديده در سرشك ايشان هاي كشته بر شد، پيروز

 و ثروت و سلطنت، و حكومت شكوه پر اسباب و وسايل كه اي ديده را فرمانروايي هيچ مردم، ميان در آيا. حقيقت و حق راه از منحرف

: بگويد ولي باشد، زاده بزرگ و شريف!برد؟ سر به عسرت و حسرت در همواره ولي باشد، داشته خود همگنان از تر بيش منال، و مال

 را خود بايد بدارد، دوست مرا كه كس هر«: بگويد او ولي بدارند، دوست جان به را او دوستدارانش» !است تواضع به آدمي شرافت«
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 آنگاه» !دانند نمي مردم آنچه از بيامرز مرا! خدايا بار«: فرمود خود به خطاب او و كردند روي زياده و غلو دوستيش، در» !كند فقر آماده

 مقابل، در داد؛ آنها به سختي گوشمالي الجرم ناميدند، خدا را او» !نيابد نجات كند، افراط و غلو من دوستي در كه كس هر«: فرمود

 آنها و كردند مثل به مقابله و شده ناراحت يارانش دادند، دشنامش. آمد در ايشان با برادرانه نصيحت مقام در گردانيدند، روي او از ديگران

    به غيابش در و برخاستند، دشمني به وي با و گفتند بد او از» !باشد دهنده دشنام شما كه ندارم دوست«: فرمود او ولي دادند، دشنام را

 و بخشش با و كن، سرزنش نيكي به را برادرت«: گفت مي او ولي شدند، آماده جنگ به او برضد سرانجام و پرداختند، اش گوئي بد

 و احسان نيروي و است، بريده تو از كه تري قوي او از باشي داشته را برادرت با پيوند هواي سر در تو اينكه! گردان باز را او احسان

 ولو مملكت، عاليه مصالح حفظ نام به گردنكشان، و گمراهان بعضي با تا كردند تشويق را او» !چربد مي او بديهاي قدرت بر تو، بخشش

 كه است كس آن تو دشمن و شود، مي مانع را تو كه است كسي تو دوست«: گفت پاسخ در. كند مدارا است شده كه هم كوتاه مدتي براي

. »دار مقدم باشد، تو سود به چه اگر دروغ، بر رساند، زيان را تو چه اگر را، راستي«: كرد اضافه سپس و »نمايد مي وادار را تو

 كه كس آن« گفت خود به خطاب او. آمد جنگش به و پيوست دشمنانش به بود، كرده نيكي حقش در تر بيش السالم عليه علي كه كسي

 و نگريست وي در خيره او كرد، مي تعريف جهان نعمتهاي از شخصي» !نكني نيكي ديگر تو كه نگردد آن باعث نداشت، را تو نيكي پاس

. »است خوبي نعمت چه خويي خوش«: فرمود

 گناه طريق از هركس« : گفت شود؛ پيروز دشمن بر است ممكن كه وسيله هر به فرمانروايان، روش و سيرت در كه كردند تشويق را او

» !است مغلوب حقيقت در آورد، دست به پيروزي شر طريق از آنكه! است نكرده فتحي شد، پيروز

 ترين عالي«: گفت مي و كرد مي پوشي چشم او ولي بودند، خبر بي آنها از ديگران كه دانست مي چيزها دشمنانش زشتيهاي و بديها، از

 بر را عرصه ديگر، سوئي از نادانش و بيخرد ياران از جمعي و سويي، او دشمنانش. »داند مي كه است چيزهائي از پوشيدن چشم بزرگوار،

 بدهي، خوب احتمال تواني مي كه سخن آن در: ميگفت او ولي آورد، مي بدرد با كس هر دل كه گفتند مي چيزها و بودند، كرده تنگ او

!!. مبر بد گمان

 تو با دين در يا: نيستند خارج حال دو از آنها«: نمايد سفارش چنين مردم حق در را فرماندارانش كه اي شناخته را ديني پيشواي آيا

 را تو و درگذرد تو از خداوند داري توقع همچنانكه ده، قرار خود بخشايش و عفو مورد را آنان باشند؛ مي تو همنوع يا و برابرند،

 و مال صاحب و توانگر و باشد، نكرده استفاده خويش سياسي نفوذ از حق اقامه در كه اي شناخته را قدرتي صاحب هيچ و »ببخشايد

 تا بخواهد دنيا از و باشد؛ برادرانش نفع نظرش در زندگي و كند، اكتفا ناني قرص به گرسنگي رفع به تنها جهان منال و مال از كه ثروتي

! خورد؟ نمي را آن فريب او چون دهد، فريب با را ديگري

 انساني تا كه باشد داده دست به هايي نمونه عاطفه و خيال و فكر از كه اي گرفته سراغ البالغه نهج از هيچ زمين، مشرق تاريخ در آيا

 و منسجم هايي نمونه كند؟ مي حكايت آن صاحب پروازي بلندي هنري ذوق از كند، مي خودنمايي او عاطفه و خيال و فكر و دارد وجود

 و موضوع، اصل! آنها ماوراي درك به مشتاق و حقيقت، حرارت و واقعيت شور از لبريز كرده، تراوش عميق احساساتي از كه متناسب

 با حرارت كه بدانسان اند، آميخته هم به معني و صورت و شده يكي آن مدلول با تعبير گويي كه داده پيوند هم به زيبا چنان را آن بيان
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 يا و دريا، شكننده امواج و خروشان سيل برابر در كه است چنان آن برابر در شخص. است همگام و همراه خورشيد با روشنايي و آتش،

 شنيده عقل گوش به اگر كه بياني. رود مي بين از اساساً يا و كند مي تغيير واقعيت يك برابر در يا... سركش و تند طوفانهاي مقابل در

 و. هستند كاملي معاني خواهد، مي زنده طبيعت كه طور همان خود، حد در كه گردد مي تبديل پروري روح و گرم نواي به آن معاني شود،

 آن در كه نمايد، مي تجلّي رنگها و اشكال و خطوط با زيبا، نقاشي تابلوهاي شكل به آن معاني شود، نگريسته آن در خرد ديده به اگر

. است رفته كار به رنگها و نواها و آهنگها، و شكلها تركيب از هنر، و زيبايي جهاني

 و پرجوش فشاني آتش شود، گفته تبهكاران تهديد براي اگر و است سركش و تند شود، برده كار به انتقاد و كوبيدن براي اگر كه بياني

 برهان و استدالل هر روي بر را دري هر و كند، مي جذب خود به را احساسات و عقول شود، استفاده آن از منطق در اگر. است خروش

 خود كه آنجا به و كند مي تحريك را انديشه و حس بخواند، تفكر و تأمل به را آدمي چنانچه. بندد مي خويش مدعاي اثبات جز ديگري

 و پند مقام در. سازد مي هماهنگ حقايق كشف براي را آدمي نيروهاي همه و دهد، مي پيوند هستي جهان با و نمايد مي هدايت بخواهد

 ندارد، انتها ولي دارد آغاز كه محبتي گرمي و انساني، وفاي و صدق از مملو و پدرانه بياني با كه كني مي حس را پدري گرم نواي اندرز،

. دهد مي پند

 ستارگان، انوار از سحرگاهي دلت در بگويد، سخن هستي جهان بزرگيهاي و آفرينش هاي زيبايي و خلقت عظمت و بزرگي از اگر اما

 نخواهد و نبوده آن چون عرب، زبان امكانات با كه سخني نگارد؛ مي اي آيه هر از انگيزتر اعجاب و رسايي سخن هر از رساتر سخني

. »است بشر بيان از باالتر و خدا، گفتار از تر پائين او گفتار«: است گفته چنين آن گوينده، حق در يكي كه آنجا تا بود،

 كه محبتي با كه اي، شناخته شجاعت اين بسان شجاعتي و بالغت، اين مانند بالغتي و دانش، اين مثل دانشي و خرد، اين چون خردي آيا

 مزايا آنهمه از بود خواهي حيرت و شگفت در همچنانكه باشي، شگفت در آن اندازه و ميزان از كه باشد، همراه نيست، متصور آن بر حدي

 و حاكم و مدبر، است اديبي و متفكر، است دانشمندي او كه روست اين از است؟ داده هم به دست حوا و آدم اوالد از فرد يك در تنها كه

 احساسات و آورد روي تو به تا بپردازند، توطئه به او برضد كه كند مي رها را داران سپاه و طمعان خام و فرمانداران كه است فرماندهي

 چنين مهر و عاطفه از سرشار و دلكش و نغز سخن اين با دلت در و انگيزاند بر است، افكار و عواطف داراي كه را بشري

 نزديكي و دوستي محبت، و نرمي به مردم، با« يا» !مكن شادي ديگران مصيبت به« يا» !است غربت دوستان، دادن دست از«: كند زمزمه

 پيوند است، بريده تو از كه كس آن با و ببخشاي ساخته، محروم را تو كه كس آن و ببخش، است، كرده ستم تو به كه را كس آن« يا »كن

. »!مشو خشمگين است، گرفته خشم تو به كه كسي به و كن

 با دانشمندان با و آنها، عميق انديشي خير و محبت با نيكوكاران با و آنها، عالي افكار با متفكرين با كه، داري سراغ را مردم از بزرگي آيا

 اصالح نظر با مصلحين با و آنها، پارسايي و زهد با پارسايان با و آنها، دوستي با دوستان با و آنها، تحقيقات با محققين با و آنها، دانش

 و ادب نظر از اديبان با و آنها، عصيان و احساسات نظر از ستمديدگان با و آنها، درد و مصائب حيث از اجتماع دردمندان با و آنها، طلبانه

    افتخار و نازد مي آن به آنچه با انساني هر با و آنها، بازي جان با شهيدان با و آنها، آوري رزم جهت از جنگجويان با و آنها، فرهنگ
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 پي در پي گذشتهاي و وفداكاريها كار، نتيجه لحاظ از برتري و فضل موارد، تمام در و شود مواجه است، شده ممتاز وسيله بدان و كند مي

! باشد؟ او آن از زمان، در سبقت و

 و متناقضات از پر است بوده اي دوره آنها، زمان زيرا است، مقدار بي و اهميت بي بسي تو نظر در او بر دشمنانش چيرگي كه بزرگواري

. رفت مي حساب به آسمان جاي به زمينش و چپ، جاي به راستش كه آنجا تا ها، فريبي ظاهر و شگفتيها

       گواهي دو هر حقيقت و تاريخ چه، اي؛ نشناخته هنوز يا اي شناخته را مرد اين تو كه است تفاوت بي تاريخ، و حقيقت پيشگاه در

 شخصيت بزرگ و انسانيت، عدالت صداي طالب، ابي بن علي شهيدان، پدر و حقيقت، و حق راه شهيد بزرگ، وجدان او كه دهند مي

. است زمين مشرق جاودان

     علي چون ذوالفقار و زبان و خرد، و قلب به را شخصيتي دوره، هر در و بردي مي كار به را نيرويت همه تا شد مي چه! روزگار اي

! داشتي؟ مي عرضه جهان به ، السالم عليه
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 ابوطالب و آله و عليه اهللا صلي پيامبر

 و حيات، شور و آفرينش، زيبايي و ستارگان خودنمايي و طبيعت، وحدت در دو، آن كه بود خواسته چنان هستي جهان نيروي گويي

. كنند خودنمايي هم با زندگي، هيابانگ و زمين، حركت و فضا لطافت آسمان، ستارگان سرمدي زيبايي

 جزئيات به توجه بدون و نمائيم، توجه آن، مختلف اشكال از صرفنظر معناي، به و دهيم قرار مطالعه مورد عمقي طور به را امور ما اگر

             و السالم عليه طالب ابي بن علي داستان كه شود مي روشن ما بر خوبي به كنيم، جستجو را آن واقعي سير تاريخ، مفصل

. است واحدي داستان آله و عليه اهللا صلي عبداللّه محمدبن

 در اسالم صدر مسلمانان و آله و عليه اهللا صلي پيامبر موقعيت چون او، هواداران و معاويه برابر در يارانش و السالم عليه علي موقعيت

 خود و سوداگران دسته دارو توانست اسالم آله و عليه اهللا صلي پيامبر كه تفاوت اين با بود، قريش دسته دارو و ابوجهل و ابوسفيان مقابل

 عليه طالب ابي بن علي امكانات و شرايط اما كند؛ سركوب و ساخته مغلوب و مقهور را پرستان مقام و جاه و استثماركنندگان و كامگان

. گردد پيروز اميه بني پرستان مقام و جاه و بالجهت عزيزان و مستبدين و تجار گروه بر نتوانست كه بود طوري السالم

 قلبهاي در را خود نفوذ و سلطنت نداشت، فرمانروايي در را آنان شيوه و نكرد حكومت مردم بر اميه، بني چون ، السالم عليه علي اگر اما

 دلها بر حكومت شايسته را وي كه است انسانيت صفات و شخصيت نمودار چنان خود او. نداد دست از نهاد نيكو و سرشت پاك مردمان

. سازد مي

 و عميق پيوند تا بيندازيم، گذشته به كوتاه نگاهي ناچاريم بپردازيم، سخن به السالم عليه طالب ابي بن علي درباره آنكه از پيش اكنون،

 جزيي حوادث در كه پيوندي سازيم، روشن دهد مي ربط آله و عليه اهللا صلي محمد به را خاندانش و السالم عليه علي كه ناگسستني

. است شده گذاري پايه دارد، وجود واحد اي خانه محيط در كه ادبي و روحي امور در يا متقن تاريخي

. روند مي بشمار آن ممتاز و كامل نمودار دو هر طالب ابو فرزند و ، آله و عليه اهللا صلي اسالم گرامي پيامبر كه محيطي

          گرديد، محروم مادر محبت و مهر پر آغوش و پدر گرم زانوي از آله و عليه اهللا صلي اسالم گرامي پيامبر كه وقت آن در

. گرفت عهده به را او پرستي سر علي، جد و او جد هاشمي، عبدالمطلب

 اطرافيان و ياران از جمعي در« كه است افتاده اتفاق زياد. كرد نمي مضايقه نيز خود جان از حقش در و داشت مي گرامي را خود نوه او

 را او عبدالمطلب،. دارد درخشاني آينده كودك اين گفت مي كرد، مي اشاره او سوي به كه حالي در و دوخت مي خود نوه به چشم »خود

 چون. نشانيد مي فرزندانش ساير كنار در و كعبه سايه زير خود، عمومي مجلس در و برد مي كعبه به خود با بود، خردسال كودكي آنكه با

 مهر محيط در كودك آن گذشته، چون و گماشت همت او سرپرستي به ، السالم عليه علي پدر طالب، ابو عمويش گذشت، در عبدالمطلب

 طالب، ابو چگونه اينكه اما. كرد مي نما و نشو بود، رسيده ارث به طالب ابو عمويش به عبدالمطلب، جدش از كه تربيتي حسن و محبت و

 خود گرفت، عهده به را او پرستي سر بود، برادرانش ساير از تر جمعيت پر اوالد و عيال نظر از و تر دست تهي مكنت و مال نظر از كه

. دارد جالبي داستان
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 گردانيد؛ مفتخر خود فرزندزاده سرپرستي به را او فرزندانش ساير از صرفنظر و پذيرفت حضور به را طالب ابو مرگ بستر در عبدالمطلب

 آنكه مگر نكرد انتخاب را طالب ابو او،. دانست مي خوبي به را آنها باطن و ظاهر حقيقت و شناخت مي را خود فرزندان از يك هر او چه

 هيچ ولي اند، داشته نصيبي و بهره عبدالمطلب فرزندان تمام محبت، و عاطفه و مهر از چه اگر. داشت اطالع كامالً او رفتار و اخالق از

 مهر تأثير است معلوم كه حالي در رسيد، نمي او پاي به زد، مي موج طالب ابو قلب در كه عواطف اين شدت و عمق نظر از آنها كدام

                 محمد سرپرستي براي را او عبدالمطلب دليل، همين به. است تر بيش بسي منال و مال از كودك، سرپرستي امر در محبت

         شخص ساخت، نمي آله و عليه اهللا صلي محمد سرپرستي به موظف را او پدر، هم اگر عالوه، به. كرد انتخاب آله و عليه اهللا صلي

 بدهند، هم به دست دو هر محبت، و تكليف كه وقتي اما نمايد، سرپرستي خود زاده برادر از تا داشت دوست را محمد قدر آن طالب ابو

. سازد مي روشن آله و عليه اهللا صلي محمد به نسبت را او توجه ميزان

 بود، داشتني دوست و محبوب شخصيتي خود طالب ابو كه است اين نيست، ترديد و شك جاي هيچ و است واضح كامالً كه چيزي

 مرحله به حال هر در را خود نهادي نيك و تجارب همه كه آزموده، كار و ديده جهان مرد پير آن امانت و نهادي نيك از كه شخصيتي

 سيرت و زندگي تاريخ محققين بر ديگري از پس يكي كه صفاتي كرد؛ مي حكايت داد، مي بروز را خود شخصيت و آورد مي در عمل

 قوم سروري به تنگدستي و فقر عين در طالب ابو«: گفت و كرد اعتراف آن به جاهليت دوران در قريش و گردد مي آشكار شخصيت اين

» !نمايد احراز را مقامي چنين كه شود مي يافت فقيري تر كم كه حالي در رسيد،

 را رياست و سروري آنها شود؛ مي واضح و آشكار خوبي به قوم رهبري و سيادت امر در اسالم از پيش مكه اهل نظريه سخن، اين در

 نداري و فقر عليرغم كه رساند مي را طالب ابو روحيه بزرگي و عظمت ديگر، طرفي از. دانستند مي توانگران و ثروتمندان خور در فقط

 ممتاز بدان را عبدالمطلب خانه كه اي پسنديده اخالق! است؟ يافته تفوق توانگران آراي بر رأيش و رسيده ملت رياست مقام به چگونه

 خداوند كه وقت همان گفت توان مي كه آنجا تا نمود جلوه او رفتار در و كرد رسوخ آله و عليه اهللا صلي محمد درون در ساخت، مي

 كه بود خواسته چنان هستي جهان شگرف نيروي و برگماشت، او تربيت به را طالب ابو شخص برگزيد، عبدالمطلب فرزندان از را پيامبرش

 و قحطي از كه هنگام آن در او، كه بود اساس همين بر. بودند محروم آن از ديگران كه باشد داشته اطالعاتي اش برادرزاده درباره وي

 ديوار به پشت تا خواهد مي او از گرمي و نرمي با و آيد مي بيرون خردسال كودك آن با بود، رسيده مردم استخوان به كارد خشكسالي

 آسمان در ابري نه موقع آن در كه حالي در سازد، مي متوجه آسمان سوي به را خود ظريف انگشتهاي و برد مي فرمان كودك. زند كعبه

 صحراي گرفت، باريدن آسا سيل باران و گشتند پديدار آسمان در شتاب به آنجا و اينجا زا باران ابرهاي آن، از اثري نه و داشت وجود

 جواب در كند، معرفي آنان با را كودك تا خواستند ابوطالب از چون!... گرديد زنده نو از مرده زمين و شد آب سير سوزان و لب تشنه

: گويم مي حقش در كه است من برادرزاده او: گفت

 لالرامل عصمة اليتامي، ثمال                  بوجهه الغمام يستسقي وابيض

. است زنان بيوه پايدار و يتيمان پناه كه         خواهند؛ باران ابر از احترامش به كه رويي سفيد

. رساند مي اش برادرزاده و عمو بين را شديد عالقه و شگرف محبت ميزان باشد كه هرچه داستان اين
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             او از را خود محبتهاي و عنايات و ورزيد مي مهر او به داد؛ ادامه وجودش تمام با كودك اين از خود سرپرستي به طالب ابو

 افتاد اتفاق بسيار چه. گذاشت نمي تنهايش و رفت مي بيرون او با و خوابانيد مي خود كنار در را او شد؛ نمي دور او از داشت؛ نمي دريغ

 طالب ابو. »افتم مي برادرم ياد به بينم مي را او وقت هر«: گفت مي و گرديد مي چشمهايش در اشك دوخت، مي نظر او به مشفقانه كه

    خود محربان عموي به نگاهي محمد گردد، مي حركت آماده قافله كه وقت آن در. شود مي شام عازم كارواني همراه به تجارت، براي

 او آمد، درد به دل سخن اين از را طالب ابو »سپاري؟ مي كه به مرا ندارم، مادري و پدر كه من! گرامي عموي اي«: گويد مي و افكند مي

    . »شد نخواهيم جدا يكديگر از هرگز او و من. برم مي خود با را او من كه سوگند خدا به«: گفت و نشانيد مركب بر خود رديف به را

. داشت آن از تر كم يا و سال چهارده محمد كه حالي در باشد، او شام سفر رفيق آله و عليه اهللا صلي محمد كه خواهد مي طالب ابو

 ايستند مي آنجا در كاروانيان. نمايد مي توقف شام حوالي باغات در و كند مي عبور »ثمود« ديار و »القري وادي« و ،»مدين« از كاروان

 روشن را آن اطراف و زمين آن پرتو و است، شناور آسمان پهنه در كه بينند مي را خورشيد. باشند طبيعت خاموش و زنده مناظر شاهد تا

 اسرارآميز جهان اين ديگر سوي به اندكي از پس و رسد مي انگيز شگفت كران بي فضاي در خود جايگاه به كه هنگام آن تا سازد، مي

 خود سايه و رسد مي فرا شب گردد، مي پنهان ديدها از سوي آن در و فرستد مي زمين به را خود اشعه آخرين كه آنگاه. شود مي سرازير

           چيزي آسمان ستارگان چشمكهاي جز. پوشاند مي شب سياهي را چيز همه و يابد مي فزوني تيرگي گستراند؛ مي زمين بر را

. شود نمي ديده

 عموي سرپرستي و نظر زير و زد، مي موج آله و عليه اهللا صلي محمد جان در گذشت، مي طالب ابو روح در طبيعت معاني از آنچه

 سرور، و شادي اندوه، و حزن مايه كه اموري كرد، مي خودنمايي طبيعت در آنچه. كرد مي نما و نشو آن با و شد مي ذاتش جزء مهربانش،

. ساخت مي مشخص را هستي جهان معاني و انسانيت روح از نموداري و بست، مي نقش محمد جان در شد، مي پيچيدگي و و سادگي

 لطافت آن، سرمدي زيبايي و حيات شور ستارگان، خودنمايي و طبيعت، وحدت در دو آن كه بود خواسته چنان هستي جهان نيروي! آري

. باشند همگام هم با زندگي، هيابانگ و زمين حركت و فضا

 شام راه سر بر اي صومعه در او. هستند آنان جزو نيز اش برادرزاده و ابوطالب كه است كارواني مهماندار كه است راهب بحيراي اين

 طالب ابو به نگريست، مي محمد در خيره كه حالي در او. نيست ساكن ديگر كسي نصرانيت دانش وارث جز آن در كه كند مي زندگي

 سوي به را طالب ابو دروني احساسات ترتيب اين به و يافت خواهد عظيم منزلتي و قدرت جهان در كودك، اين كه داد مژده و هشدار

. كرد تأييد بود، گذشته ضميرش در قبالً آنچه در او، حق در را وي دانش و برانگيخت، سخت محمد

 اسرار به و نمود توجه نگرد، مي فرزندانش عزيزترين به كه پدري چون و نگريست، كودك به شگفتي و عاطفه از پر نظري با طالب ابو

 مردم زبان از طالب ابو. برد پي بود، شده او خانه خير مايه و ساخته نزديك عمويش به را آله و عليه اهللا صلي محمد كه خيري موجبات

. افتاد مي تپش به دلش و گردانيد، مي ديده در اشك شعف و شوق از. اند داده لقب »امين« آله و عليه اهللا صلي محمد به كه شنيد مي مكه

 آله و عليه اهللا صلي محمد از بود گذاشته قريش اشراف و پولدار و ثروتمند خواستگاران سينه به رد دست خود كه حالي در خديجه

 سراغ را كسي روحي، مرتبه علو و بزرگواري نظر از خود، عموي از غير به آله و عليه اهللا صلي محمد. كند ازدواج او با تا خواست

 روحي علو كه بود كسي نخستين طالب ابو كه آنجا از و دهد، انجام بزرگوار بانوي اين با را او مقدس پيوند مراسم جان و دل به تا نداشت
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 و عقل خواسته به جز مورد اين در آله و عليه اهللا صلي محمد كه دانست مي و بود كرده حس را آله و عليه اهللا صلي محمد اخالقي و

. كرد اجابت فوراً را او خواسته است، نگفته سخني درونش ضمير

 طالب ابي بن علي و خديجه همسرش برخاستند نماز به او با كه كساني نخستين گرديد، نازل محمد بر وحي حراء غار در آنكه از پس

 فرزندش از رسيد، طالب ابو به خبر اين كه آنگاه و. آوردند ايمان خدا رسول به كه بودند كساني نخستين دو آن چه بودند؛ السالم عليه

 خدا پيامبر به«: گويد مي پدر جواب در السالم عليه علي و »دهي؟ مي انجام تو كه چيست اين! من پسرك«: پرسيد السالم عليه علي

 را تو او! من پسرك اي«: گويد مي ابوطالب. »ام كرده پيروي وي از گزارده، نماز او با و كرده تصديق آورده، آنچه به و ام آورده ايمان

 فرمان قريش آزار از رهايي براي نخستين مسلمانان به اسالم پيامبر كه هنگام آن در و» !كن پيروي او از خواند؛ نمي نيكي به جز

 سايه در دو هر و داد مي نشان عالقه عمويش پسر به بيشتر همه از كه« طالب ابو ديگر فرزند جعفر، فرمود، صادر را حبشه به مهاجرت

 و سرود، شعر اسالم در كه بود كسي نخستين طالب ابو. داشت عهده به را حبشه به مهاجران گروه سرپرستي »بودند شده بزرگ طالب ابو

 رسانيد مي اش برادرزاده وجود به آزاري كه گفتاري و رفتار هر از و كرد، دعوت آله و عليه اهللا صلي محمد ياري و دوستي به را مردم

. برد مي رنج

                       و او ندارد، بر خود روش از دست آله و عليه اهللا صلي محمد اگر كه دادند خبر او به قريش سوداگران كه آنروز در

 از بلكه ترسيد، مي اش برادرزاده و خود جان بر كه جهت آن از نه بگردانيد، ديده در سرشك كشت، خواهند را آله و عليه اهللا صلي محمد

 نظر تبادل از پس قريش چون اينكه خالصه. داد نشان خود از آن شنيدن هنگام آله و عليه اهللا صلي محمد كه بود العملي عكس شگفتي

 آنها به را آله و عليه اهللا صلي محمد تا خواستند او از و رفتند طالب ابو عمويش نزد آمدند، بر آله و عليه اهللا صلي محمد كشتن مقام در

 در توطئه به نيز قريش و داد مي ادامه خود دعوت به همچنان آله و عليه اهللا صلي محمد... سرپيچيد آنها خواسته از طالب ابو واگذارد؛

 و مقام نظر از هم و سن نظر از هم تو،! طالب ابو اي«: گفتند او به و رفتند طالب ابو نزد قريش سوم، بار همچنين و دوم، بار... او قتل

 كار بي ما كه سوگند خداي به نپذيرفتي را مار حرف ولي برداري، دست ات برادرزاده از كه خواستيم تو از محترمي؛ و معزز ما نزد منزلت

 مگر گويند، مي نقص و عيب ما خدايان از و نمايند مي توهين ما عقايد به و شود مي بدگويي ما پدران از ببينيم تا نشينيم نمي آرام و

. »آيد در پاي از ما از يك تا خيزيم مي بر ستيزه به او و تو با اينكه يا. كني دور ما از و داري باز كار اين از را او اينكه

 مسير حركت؛ بي و مبهوت ايستاد، باز خود مسير از آن برابر در هستي تاريخ كه كرد مكثي. رسيد آله و عليه اهللا صلي محمد به آنها خبر

 اين لب دو از كه كلمه يك به تنها تاريخ، حركت فرمان. دهد مي جهت تغيير يا رود مي پيش مسير همان به آيا. شناخت نمي باز را خود

 دعوت راستي و عظمت نور و اراده نيروي از كه حالي در. كرد خود عموي سوي به رو بزرگ، مرد اين. دارد بستگي شود مي خارج مرد

 زبان بر سازد، مي آشكار را پيامبران حقيقت آن در كه را خود جاويدان سخن بود، نهاده آن راه در جان سرو كه امري در اخالصش و

 هرگز گردم، باز راه اين از تا بگذارند چپم دست در را ماه و راستم، دست به را آفتاب اگر سوگند، خدا به! عزيز عموي«: گفت او. راند

 او كار شگفتي و زاده برادر مهر از ابوطالب» !شوم كشته راه اين در يا و گرداند، پيروز را خود قانون خداوند كه آنگاه تا گشت نخواهم باز

. كرد مي معين آن براي اش برادرزاده كه بود تاريخ جديد مسير شاهد تنها او هنگام آن در و افتاد گريه به
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 همه بلكه شد، نمي ابراز او به طالب ابو جانب از تنها كرد، مي احساس طالب ابو خانه در آله و عليه اهللا صلي محمد كه عميقي دوستي

 عليه علي مادر و طالب ابو همسر اسد، بنت فاطمه ويژه به كردند، مي محبت و مهر اظهار آله و عليه اهللا صلي محمد به خانه آن ساكنين

 اهللا صلي خدا رسول. ورزيد مي مهر آله و عليه اهللا صلي محمد به دلسوز مادري چون پيغمبر، شخص گواهي به محترم، بانوي اين.  السالم

 كس هيچ طالب ابو از بعد«: گفت مي هميشه و نمود؛ مي خطاب مادر را او و كرد مي محبت او به داشت، مي گرامي را او نيز آله و عليه

. »نبود من به او از دلسوزتر

 عزيز مادر چون را او و گذاشت مي طالب ابو عمويش همسر به نسبت وجودش تمام به آله و عليه اهللا صلي محمد كه احترامي اين شايد و

 اسالم پيامبر نظر از الْحطَب، حمالَةَ چون قريش، بانوان ساير از عظيمي گروه و او بين كه فاحشي تفاوت به توجه با و داشت، مي گرامي و

     همسر فاطمه بانو منظور بنامد؛ او نام به را خود دختران عزيزترين وي كه گرديدند آن باعث و دادند هم به دست همه داشت، وجود

 تسليم براي قريش جانب از كه نمايندگاني به بار يك طالب ابو. است السالم عليه حسين و السالم عليه حسن مادر و ، السالم عليه علي

 بر ياريش از دست نفر آخرين تا و داد، نخواهيم تحويل را او! سوگند خدا به«: گفت بودند، كرده مراجعه او با آله و عليه اهللا صلي محمد

» !داريم نمي

 حدي تا كه است اخالقي عظمت و نبوغ استمرار همان محمد شخص وجود كه كرد نمي فراموش خود زندگي در لحظه يك طالب ابو

 جمع او دور كثيري عده كه مرگ هنگام دليل همين به. اند بوده معروف و ممتاز بدان عبدالمطلب پدرشان و عبداللّه برادرش و او شخص

 عرب ميان در و قريش امين او كنم؛ مي سفارش نيكي به شما به آله و عليه اهللا صلي محمد حق در من«: گفت چنين آنها به بودند، شده

 دعوتش مردم ستمديدگان و درماندگان و بينوايان و عرب پوشان ژنده كه بينم مي چنان. است من سفارشات همه محور او. است راستگو

 خوار قريش بزرگان و سران ميان، اين در و. اند شتافته مرگ كام به او با و دانسته، بزرگ را امرش داشته، باور را گفتارش اند، پذيرفته را

. اند يافته سروري و بزرگي آنها بر افتادگان پاي از و بيچارگان و گرديده،

 او به آنها، دورترين و اند شده تر محتاج او به بودند، گرفته سخت او به و فروختند مي فخر آله و عليه اهللا صلي محمد بر روزي كه آنها

. است شده تر نزديك

 گيرد نمي پيش را او راه كس هيچ! سوگند خدا به كنيد؛ پشتيباني و تأييد را او حزب و طريقت و بداريد، دوست را او! قريش گروه اي

 در پاي از مرا مرگ و ماندم مي اگر. گردد مي خوشبخت آنكه مگر كند نمي عمل را او دستور كس هيچ و شود؛ مي رستگار آنكه مگر

. ساختم مي دور او از را بالها آورد، نمي

 افتخار مايه او برانيد؛ را دشمنش و شويد هماهنگ ياريش به و بپذيريد، را دعوتش است، امين و راستگو ، آله و عليه اهللا صلي محمد

. »بود خواهد جهان در شما سرمدي

 نگهداري و سرپرستي او از و كرد حمايت آله و عليه اهللا صلي اسالم گرامي پيامبر از روز و شب سال، 42 مدت آنكه از پس طالب ابو

 كه دريافت خدا رسول گذشت، در طالب ابو چون. بست فرو جهان از ديده برخاست، طريقتش و او از حمايت به قريش برابر در و نمود،

 از بارزي نمودار خود احساس، اين. كرد مي دفع او از را قريش آزار و بود متكي او به كه اي حامي است، داده دست از را بزرگي پشتيبان
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 يافته تكامل و نموده نما و نشو آن در كه اي خانه بزرگ و سرپرست بود عمويش و آله و عليه اهللا صلي محمد بين خير عوامل همبستگي

 از جان پاي تا كه ياوري است داده دست از را اي گذشته جان از نگهبان كرد احساس آله و عليه اهللا صلي محمد طالب، ابو فقدان با! بود

 از آنان سخت سر و متجاسر فرزندان و خودكامگان و قريش برضد را محكمي پناهگاه و. كرد مي حمايت قريش اذيت و آزار برابر در او

 كه عميق اندوه اين» !رسيد نمي ستمي من به خاندانم و طايفه از بود، زنده طالب ابو عمويم كه مادام«: گفت كه آنجا تا است، داده كف

 ناراحتي اينهمه علت و كرد؟ تعليل توان مي چيز چه به است، كرده دار جريحه سخت عمويش مرگ به را آله و عليه اهللا صلي محمد قلب

 خواه بود، مطمئن خود رسالت پيروزي به و حزم، با و دار خويشتن و شكيبا شخصي آله و عليه اهللا صلي محمد كه حالي در چيست؟

 ماهيت اگر اندوه، و حزن اين علت! آري. باشند كه منزلتي و مقام هر در اشرار و اخيار و باشند بسيار دشمنانش و اندك دوستانش

 گرفته خود، مهربان و حامي فرد عزيزترين دادن دست از براي را، آله و عليه اهللا صلي محمد وجود سراپاي كه نباشد بزرگي مصيبت

 باشد؟ تواند مي چيز چه پس است،

 فقدان با كه كند مي حس بشر افراد از فردي هر چون ، آله و عليه اهللا صلي خدا رسول كه نباشد اين بر گواه اشك سيل اين اگر و

 بود؟ تواند گواه چيز چه به پس بود، خواهد باقي عمر آخر تا اثرش كه است داده دست از را خود وجود و هستي از چيزي عمويش
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 السالم عليه طالب ابي بن علي و آله و عليه اهللا صلي پيامبر

. ايم دوخته چشم آسمان ستاره به گويي كه نگريستيم، مي چنان علي به ما خدا، رسول زمان در

 خطاب عمربن

 

 شاخه و تر ژرف چه هر اي ريشه با و گذاشت، هستي جهان به قدم كامل نظر وحدت و صفا و صدق با يگانه، روحي طالب، ابو خانه در

 آنگاه تا خرد، بچه پسر و كوچك طفل اين خود، پرورده دست به نسبت آله و عليه اهللا صلي اسالم پيامبر عالقه در پربارتر چه هر هايي

. يافت استمرار و كرد گري جلوه گرديد، ارجمندش عموي پسر السالم عليه طالب ابي بن علي چون برومندي جوان كه

 تابناك رسالت به ايمان مبناي بر السالم عليه طالب ابي بن علي تولّد كه ديد خواهيم افكنيم، نظر جان و دل در انسانيت معاني ميالد به اگر

 آن در آله و عليه اهللا صلي محمد كه طالب ابو خانه مختصات و است؛ بوده استوار آن ياري و آله و عليه اهللا صلي اسالم گرامي پيامبر

. يافت انتقال تولد هنگام عمويش پسر به طبيعي طور به يافت، تربيت

 را محمد دعوت بانگ بار نخستين براي ديوارهايش كه اي خانه كرد، نما و نشو طالب ابو خانه خصوصيات اساس بر السالم عليه علي

. است كرده سرايت بيرون به و برخاسته دعوت اين آوازه جا همان از و شنيده،

 به السالم عليه علي. خواند برادر و داد نسبت خود به را او آله و عليه اهللا صلي محمد كه نداشت تمام سال چهار هنوز السالم عليه علي

: گويد مي و كرده اشاره است، معروف »قاصعه« به كه اي خطبه در داستان، اين

 كه حالي در مرا او،. دانيد مي مخصوص مقام و منزلت و نزديكي و قرابت نظر از آله و عليه اهللا صلي خدا رسول نزد مرا موقعيت شما و«

 را بدنش بوي و چسبانيد مي بدنم به را بدنش. خوابانيد مي خود رختخواب در و فشرد، مي سينه به و گرفت مي آغوش در بودم، كودك

 خود اخالق از روز هر كردم؛ مي پيروي مادر رو دنباله كودك چون من. نديد كارم در لغزشي و نشنيد، دروغي من از. كردم مي حس

. »فرمود مي آن پيروي به امر مرا و داد، مي من به درسي

. دارد را شايسته اخالق مدارج قبول اهليت، آن در كودك كه است اي دوره نخستين دوره، اين

 ناداني و جهل ظلمتكده در كه قريشيان از جستن دوري در بوده، آله و عليه اهللا صلي پيغمبر مونس خلوت در كه السالم عليه علي بسا چه

 در آاليش بي و پاك محيط اين در كه بسيار چه و. است كرده مي پيروي وي از بودند، سرگردان خود فكري جمود و رسوم و عادات

 از كه است معلوم و. بود گرامي و عزيز او نزد و آله و عليه اهللا صلي پيغمبرگرامي محبوب كه حالي در گذرانيد، روزگار عمويش پسر كنار

. رسيد نمي السالم عليه علي پاي به او مكتب پيروان و خدا رسول ياران از يك هيچ اسالم، پيامبر به نزديكي و برادري نظر

 شناخت با بار نخستين براي را عبادت طريق و بود ساخته مشخص را آن عمويش پسر كه شد، گشوده راهي به السالم عليه علي ديدگان

. طالب ابو از محمد كه ديد مي را همان آله و عليه اهللا صلي محمد از او. بود برخوردار اش برادري و محبت و مهر از. كرد آغاز او نماز
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 ياد وي به محمد كه بود زيبايي سخن كالمش، نخستين و تپيد، آله و عليه اهللا صلي محمد عشق به بار اولين براي السالم عليه علي قلب

 را آله و عليه اهللا صلي پيامبر اگر و. شتافت ديده رنج آله و عليه اهللا صلي پيامبر ياري به كه يافت، كمال وقتي اش مردانگي و دالوري. داد

 از غير چيزي بود، برادرش و شاگرد و يافته تربيت كه السالم عليه علي آيا گذاردند، مي احترام دشمنانش و داشتند مي دوست يارانش

 باشد؟ تواند مي بزرگ، و عظيم وجودي از بزرگ جزيي ، آله و عليه اهللا صلي اسالم پيامبر وجود

 از بسياري كه وقتي آوردند؛ اسالم پرستي بت از رهايي منظور به و عقل از پيروي به دعوت ابتداي در قريش سران از بعضي كه هنگامي

 از انزجار و تنفر اظهار و بود، آن هوادار آله و عليه اهللا صلي محمد كه عدالتي پيروزي و پيشبرد براي ستمديدگان و غالمان و بردگان

 قبول عنوان به كثيري جمع اسالم پيامبر پيروزي از پس كه زماني شدند؛ مسلمان بود، كشيده خون به را آنان پشت كه ستمي و ظلم تازيانه

 مختلف معاني و ارزش و خاص شرايط به توجه با اينها همه كه موقعي كردند؛ قبول را اسالم امويان غالب چون فاتح، از پيروي و واقعيت

                 شدند، متحد و مسلمان آورده، فرود تسليم سر آن واقعيت و حقيقت و اسالم قوي منطق برابر در هستند، دارا كه انسانيت

 از جزيي فطرت و خلق نظر از و بود رسالت معدن از نما و نشو و تولد نظر از او چه شد، زاده مسلمان السالم عليه طالب ابي بن علي

. آمد مي شمار به او وجود

 ربطي هيچ و نبود ديگران موقعيت و شرايط چون ساخت، آشكار را خويش اسالم حقيقت و ايمان روح علي آن در كه شرايطي طرفي، از

 داشت، جريان او روح در ايمان باشد؛ متكّي شرايطي به كه بود آن از تر عميق السالم عليه علي اسالم چه نداشت؛ او سال و سن به

. گردد مي جاري خود چشمه سر از آب و خيزد مي بر آن معدن از چيز هر همچنانكه

        محمد خداي بر السالم عليه علي سجده نخستين كه حالي در كردند، مي سجده قريش خدايان به نخست اسالم، صدر مسلمانان

! بود آله و عليه اهللا صلي

 و درستكار پيشوايي او از پس تا كند، نمو و رشد اسالم پيامبر پرورش و نيكي پايه بر تا يافته امكان كه است مردي اسالم اسالم، اين

. اليق ناخدايي را امت زده طوفان كشتي و باشد، دادگستر
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! است من برادر اين

. دارد وجود مريم بن عيسي به شباهتي تو در: فرمود السالم عليه علي به آله و عليه اهللا صلي خدا رسول

 و روحي برادري ميزان كه شود درك تا است، ناگزير باشد آن مؤيد كه احاديث از اي پاره ذكر به گردد، روشن موضوع اين اينكه براي

             پايه چه تا كه شود معلوم نيز و بوده، حد چه تا اش گرامي عموي پسر و آله و عليه اهللا صلي اسالم گرامي پيامبر بين معنوي

 و محبوب احترام، مورد و گرامي وي نزد مقدار چه به و او، همرنگ و ، آله و عليه اهللا صلي خدا رسول مزاياي وارث السالم عليه علي

. است بوده او زبان و دل به ارجمند و بزرگ

 راه آن، قدرت و پيشرفت و اسالم، انقالب حدود و مقتضا به بنا آله و عليه اهللا صلي اسالم پيامبر كه گرفت نتيجه چنين توان مي آن از پس

 در كه كرد مي مساعد السالم عليه علي خالفت براي را زمينه روي آن از. ساخت مي هموار السالم عليه علي خالفت مقام به نيل براي را

. نمود مي مشاهده را خود واقع در آمد، خواهد تفصيل به آنها شرح كه فضائل ساير و اخالقي، مراتب علو نظر از او

. »است عبادت السالم عليه علي صورت به كردن نگاه«: فرمود آله و عليه اهللا صلي خدا رسول كه كند مي نقل چنين مسعود ابن از طبراني

. »است آزرده مرا بيازارد، را السالم عليه علي كه هر«: فرمود پيامبر كه كنند روايت وقاص ابي بنِ سعد از و

 موسوم جحفه نزديك مكاني در الوداع، حجة از بازگشت در ، آله و عليه اهللا صلي خدا رسول گويد، مي خود تاريخ دوم جلد در يعقوبي

: گفت و گرفت را السالم عليه طالب ابي بن علي دست آن ضمن در و خواند خطبه و خواست پا به الحجة ذي ماه هجدهم »خم غدير« به

 دشمن را او كه هر بدار دشمن و بدارد، دوست را او كه هر بدار دوست خدايا بار اوست؛ موالي علي اويم، سرور و مولي من كه را هركه«

 گوارا«: گفت او به و كرد ديدن را السالم عليه علي خطاب بن عمر آن، از پس كه است آمده رازي فخر امام بزرگ تفسير در و... ؛ »دارد

. »گرديدي مؤمن مرد و زن هر و من مولي كه! ابوطالب فرزند اي را تو باد

 اهللا صلي خدا رسول اصحاب از تن شانزده و حنبل، بن احمد امام و نسايي، ترمذي، چون دانشمندان، و مورخين از بسياري را حديث اين

. است كرده ياد آن از خود اشعار در است، انصاري ثابت بن حسان آنها نخستين كه شعرا از جمعي همچنين اند؛ كرده نقل آله و عليه

: آورده چنين را خم غدير موضوع حسان،

 مناديا بالنبي أسمع و بخم،     نبيهم الغدير يوم يناديهم،

 التعاميا يبدواهناك ولم فقالوا،     وليكم و موالكم فمن: قال و

 عاصيا بالوصاية منا مالك و     نبينا انت و موالنا، الهك

 هاديا و اماماً بعدي من وضيتك     فانني علي، يا قم: له فقال

 مواليا صدق انصار فكونوايه     وليه فهذا مواله، كنت فمن
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. گويد مي سخن كه بده گوش آله و عليه اهللا صلي پيامبر به ـ راند سخن خم غدير روز در ، آله و عليه اهللا صلي اسالم پيامبرگرامي

 و دستور هيچ در ما و) مايي پيامبر تو و ما موالي تو خداي گفتند نداشتند، عنادي هيچ كه حالي در( كيست؟ شما سرور و موال: گفت

 مردم پيشوايي و رهبري به را تو خود، از پس ـ من كه برخيز!  السالم عليه علي اي: گفت او به آنگاه. نداريم پيچي سر تو از سفارشي

. باشيد او دوست و ياور حقيقت به نيز شما پس ـ اوست سرور اين هستم، او سرور و موال و من را كه هر. برگزيدم

 روز آن خود، »عينيه« قصيده در كه است شاعر اَسدي كميت ديگري و كرده، درك را روزي چنان كه است ديگري شاعر طايي تَمامِ اَبو

: گويد مي آن ضمن در و آورده نظم به را

 اطيعا لو الوالية له أبان     غديرخم دوح الدوح، يوم و

!! مضيعا حقاً مثله أر ولم     يوماً اليوم، ذالك أرمثل ولم

! گرديد مي آشكار روز آن در واليت پذيرفتند، مي را آن اگر كه است بزرگي روزهاي آن از غديرخم، روز

! ندارم سراغ شده پايمال را حقي حق، آن چون و نديدم، را روزي روز، آن چون من،

: است آورده چنين أآلل نام به خود كتاب در خدرِي اَبوسعيد از خالُويِه، اَبنِ

 شود، مي وارد بهشت به كه كسي اولّين است؛ نفاق تو با دشمني و ايمان، منزله به تو با دوستي«: فرمود طالب ابي بن علي به خدا، رسول

. »بود خواهد تو دشمن شود، مي وارد آتش به كه كسي نخستين و است، تو دوستدار

 السالم عليه علي به كه افتاده اتفاق بسيار آله و عليه اهللا صلي اسالم پيامبر كه ندارند اختالف اين در محدثين، و راويان از كدام هيچ

. »است من برادر اين«: است گفته و نگريسته

 منافق جز!... دارد وجود السالم عليه مريم بن عيسي به شباهتي تو در«: گفت السالم عليه علي به روزي ، آله و عليه اهللا صلي خدا رسول

» !بود نخواهد تو دشمن

 و آدم، علم به اگر«: فرمود خود ياران از جمعي ميان در آله و عليه اهللا صلي خدا رسول: گفت كه اند كرده نقل ابوهريره از حديثي در و

 گردنهاي مردم» .كنيد نگاه آيد مي كه كسي اين به بنگريد، خواهيد مي محمد علم و هدايت و عيسي، زهد و موسي، مناجات و نوح، همت

. بود السالم عليه طالب ابي بن علي او ببينند، را وارد تازه تا كشيدند را خود

 هالكت به بپرسيد، او از اگر كه نشوم رهنمون كسي به را شما آيا«: فرمود آله و عليه اهللا صلي خدا رسول: كنند مي نقل ارقم بن زيد از و

. »داريد باور را او و گيريد پند او از است، السالم عليه طالب ابي بن علي شما پيشواي و است خدا شما ولّي نيفتيد؟
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 چه علي از«: فرمود كردند مي شكايت السالم عليه علي از موردي در كه اصحاب از بعضي به ، آله و عليه اهللا صلي اسالم گرامي پيامبر

 مؤمني هر سرور من از پس او هستم؛ علي از من و است من از علي خواهيد؟ مي چه علي از خواهيد؟ مي چه علي از خواهيد؟ مي

 السالم عليه علي از راه ميان در او همراهان فرستاد؛ يمن به هيئتي رأس در را السالم عليه علي ، آله و عليه اهللا صلي خدا رسول. »است

 پس. ننمود قبول و نرفت بار زير السالم عليه علي. بياسايند خودشان شترهاي و كنند استفاده المال بيت شترهاي از تا خواستند دستوري

     خدا رسول اي«: گفت او. بود شهيد مالك بن سعد شاكيان سخنگوي. بردند آله و عليه اهللا صلي خدا رسول به شكايت بازگشت از

 ران بر پيامبر سخنش ميان در كه داد مي ادامه طور همين و» ...و ديديم سختگيري و خويي تند السالم عليه علي از!  آله و عليه اهللا صلي

 منزله به را او سوگند، خدا به. كن كوتاه السالم عليه علي برادرت از را سخنت! شهيد مالك سعدبن اي«: فرمود بلند صداي به و زد او

. »دانم مي خدا راه در لشكري

: فرمود عباس و حمزه خود عموي دو به آله و عليه اهللا صلي محمد موقعيتي چنين در و شدند؛ مبتال قحطي و تنگي به قريش كه اند آورده

 آنها به كردنشان اداره براي را فرزندانش تا خواستند او از و رفتند او نزد پس »نكنيم؟ سبك را طالب ابو بار حساسي موقعيت چنين در«

. واگذارد

 محمد و برگزيدند را جعفر حمزه، و طالب، عباس، آنگاه«. ببريد خواهيد مي كه را كدام هر و بگذاريد برايم را عقيل«: گفت طالب ابو

. »برگزيدم من است، كرده انتخاب خداوند كه را آنچه« :گفت و برگزيد را السالم عليه علي ، آله و عليه اهللا صلي

 امر اين در گويي گرديد؛ برخوردار تربيتش حسن و مهر و شفقت و نيكي از و رفت، پيغمبر نزد سالگي شش از السالم عليه علي گويند

. نگهداشت خود نزد را محمد عبدالمطلب وفات از پس طالب ابو همچنانكه بود، كار در اي معاوضه و مكافات

     خدا رسول: اينكه آن و نيست اي شبهه و شك هيچ جاي آن پيرامون كه شود مي ثابت امر يك تنها اينها از غير و احاديث اين از

 پود و تار در برادري اين و كرد، مي احساس خود در السالم عليه طالب ابي بن علي به نسبت خاص برادري نوع يك آله و عليه اهللا صلي

 علي شخصيت در كه انسانيتي عظمت به را نظرها آله و عليه اهللا صلي اسالم پيامبر همچنين بود دوانيده ريشه نيز السالم عليه علي وجود

 را رسالت شرايط آله و عليه اهللا صلي پيغمبر از پس تواند مي كه است فردي نيكوترين و ترين شايسته او اينكه و بود، متجلي السالم عليه

. ساخت مي متوجه آورد، جاي به

 باشد، آله و عليه اهللا صلي محمد ذات جزء السالم عليه علي است خواسته كه هستي، جهان اراده از است تابناكي انوار ثابت، روايات از و

 وي با آن در را كسي كه گردد فراهم السالم عليه علي شخص براي خصايصي آن در كه نمود فراهم را مناسباتي و امكانات اراده، همين و

 به دعوت كه يافت تولد كعبه در زماني او. آمد دنيا به گشت، واقع مسلمين قبله بعدها كه جايي كعبه، در علي كه است اين. نباشد مشاركت

 طالب ابو خانه محمد مأواي و بود نرسيده آن مـوقع و نگرديده آشكار هنوز گرچه بود، موجود آله و عليه اهللا صلي محمد ذات در اسالم

 قبول هنگام كه است مسلماني فرد اولين هم و ديد را خديجه همسرش و پيامبر گزاردن نماز كه بود كسي نخستين السالم عليه علي. بود

 گرديد، واقع عتاب مورد بود، يافته انجام طالب ابو پدرش مشورت بدون كه اسالمش به چون. بود نرسيده جواني مرحله به هنوز اسالم

 »دارم؟ او با مشاوره به حاجتي چه خدا عبادت براي پس است، آفريده ابوطالب مشورت بدون مرا خداوند«: دارد جواب تأمل بدون
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 و همسرش، و آله و عليه اهللا صلي محمد تنها آن پيروان و بود، محصور آله و عليه اهللا صلي محمد خانه در تنها اسالم و گذشت روزگاري

. بودند حارثه، فرزند زيد، غالمش و عمويش پسر

 آنها با كه اميد اين به كرد دعوت اش خانه در غذا صرف به را خود نزديك خويشان آله و عليه اهللا صلي اسالم گرامي پيامبر كه روزي

. گذارند تنها را او و بروند، و برخيزند تا واداشت نيز را ديگران و بريد را سخنش ابولهب، عمويش كند، دعوت اسالمشان به و گويد سخن

 ندارم سراغ عرب در را كسي«: گفت آنها به غذا صرف از پس. كرد دعوت را آنها آله و عليه اهللا صلي محمد دوم مرتبه براي ديگر، روز

 رو او از همه »كنيد؟ مي ياري امر اين در مرا شما از يك كدام باشد؛ آورده قومش براي ام، آورده شما براي من كه چيزي از بهتر كه

 بود، بالغ نا جواني هنوز كه السالم عليه علي تنها ميان اين در ولي گويند؛ ترك را او خانه تا كردند قصد اول دفعه مانند و بگردانيدند

 هاشم بني» !جنگم مي برخيزد، ستيزه به تو با كه كس هر با و هستم تو ياور من!  آله و عليه اهللا صلي خدا پيامبر اي«: گفت و برخاست

 كردند مي مسخره كه حالي در و دادند مي نشان طالب ابو به را السالم عليه علي چشم با و داده سر قهقهه ها بعضي و خنديدند او گفته به

 جنگ. بود السالم عليه علي با قتالي و جنگ هر در ، آله و عليه اهللا صلي محمد پرچم. گفتند ترك را آله و عليه اهللا صلي محمد خانه

 كه بود، او رسالت پيروزي و آله و عليه اهللا صلي اسالم گرامي پيامبر عمويش پسر وقف همه زبانش، و دل او، خون او، شهامت و آوري

 در كه جنگي خندق، جنگ در. داد نشان خوبي به را آن آله و عليه اهللا صلي محمد دشمنان با نبرد هنگام اش شرافتمندانه دالوريهاي در

 كوه چون بودند كرده پشت او با يارانش بهترين و بود شده متزلزل دلهايشان و گرفته فرا را آله و عليه اهللا صلي محمد ياران ترس، آن،

 و مطمئن، مسلمين پيروزي به را آنان جنگ، آن در كه بود السالم عليه علي. كرد ايستادگي قريش رزمنده سران و بزرگان برابر در استوار

. ساخت اميدوار قريشيان هزيمت و دالوران شكست به

 و تجارب با و كردند، مي مقاومت سختي به آن جنگجويان چون بود؛ بزرگي فتح ، السالم عليه علي دست به خيبر هاي قلعه گشودن

 محاصره مدت: است قرار اين از خيبر فتح داستان خالصه. بودند كرده ايجاد وحشت و بيم دلها در داشتند كشتار و جنگ در كه ممارستي

 در شكست كه بودند معتقد كامالً زيرا كوشيدند؛ مي دفاع به جان پاي تا دژها ساكنان و انجاميد، طول به مسلمانان توسط خيبر دژهاي

. آنهاست تجارت و رياست بساط شدن پيچيده هم در و العرب جزيرة در يهود هاي توطئه سريع پايان ، آله و عليه اهللا صلي محمد برابر

 جنگ وجهي نيكوترين به مؤمن دالوري چون او. كرد خيبر دژهاي گشودن مأمور را ابوبكر ، آله و عليه اهللا صلي اسالم گرامي پيامبر

             ، آله و عليه اهللا صلي خدا رسول ديگر روز. نمود بازگشت باشد، گرفته اي بهره خود پيكار از اينكه بدون سرانجام ولي كرد،

 سرانجام،. نبرد پيش از كاري آن سخت سر مبارزين و محكم قلعه برابر در ابوبكر چون نيز او ولي ساخت، مأمور را خطاب بن عمر

 در السالم عليه علي. كند فتح را قلعه تا فرمود امر او به و خواست را السالم عليه طالب ابي بن علي ، آله و عليه اهللا صلي اسالم پيامبر

 و شاد بود شده ارجاع او به و سرشته او زندگي و خون در كه اي عقيده و ايمان راه در وظيفه انجام براي كه جديد خدمت اين از كه حالي

 السالم عليه طالب ابي بن علي با نوبت اين در كه دريافتند خيبر اهل و رسيد قلعه پاي به چون. نهاد پيكار به روي نمود، مي مسرور

 در و بردند حمله وي به يكباره همگي ندارند، را او با مقاومت تاب جنگجويان و كند نمي جنگ به پشت هرگز كه كسي هستند، روبرو

 درهاي از يكي و برد دست ديد، رفته دست از را خود سپر كه السالم عليه علي افتاد دستش از سپر كه زد او به ضربتي مردي ميان اين

 وقتي دژ سقوط. كرد فتح را قلعه تا كرد مي جنگ آن با همچنان و كشيد؛ سر بر سپر مانند را آن و درآورد جاي از را دژ عظيم و بزرگ
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 امر آنجا در! بودند شده كشته همگي بود، ابوزينب فرزند حارث آنان همه فرمانده و آمد سر كه آن و رزمندگان تر بيش كه پذيرفت انجام

. كند مي جلوه انگيزي شگفت

 دادند مي ترجيح نبرد و جنگ بر را آشتي و صلح كه وجودي با اند، جنگيده ايمان و عقيده راه در كه شناسد مي را آوراني جنگ تاريخ،

   را رزمندگاني تاريخ، همچنين. است بهتر نشوند ستيز و جنگ به مجبور آنها و رود پيش طبيعت مجاري از كارها اگر كه بودند معتقد و

 و گذشتگي جان از اين و نبرد، آن واقع، در ولي. اند نوشيده را شهادت جام خود، مقدس هدف و شرف به رسيدن راه در كه شناسد مي

 تنها بلكه كرد؛ نمي مجسم را كندن جان رسيدن فرا رنج و مرگ سيماي آهسته آهسته رزمندگانش سر در وقوع، هنگام در دو هر شهادت،

. است بوده آنها جان و دل در تأثير و مردم، ديد در خود باكي بي و شجاعت كشيدن رخ به و دالوري و حماسه گيرودار، آن در هدف

             عقيده همان كه خود، عقيده راه در قدم كه وقتي او كار است، انگيز شگفت چه كه راستي السالم عليه طالب ابي بن علي اَما

   كهن تاريخ را آن از برتر و باالتر كه اقدامي برادري؛ و شرف رعايت حق، طريق!... گذارد است، آله و عليه اهللا صلي عبداللّه بن محمد

. است گواه بزرگ مرد دو اين ذات وحدت بر كه اقدامي شناسد؛ نمي

 به آله و عليه اهللا صلي محمد بستند؛ كمر پيغمبر كشتن به اسالم نابودي براي و رسيد خود شدت اوج به قريش سختگيري كه آنروز در

 او از ابوبكر كند، هجرت مكه از تا است عازم او و اند آمده بر كشتنش صدد در قريش كه داد اطالع او به و رفت صديق ابوبكر خانه

. پذيرفت نيز او و باشد او همراه مهاجرت اين در كه خواست

 با محمد دليل، همين به. كرد خواهد دنبال را آنها قريش كه نداشتند شكي هيچ و دانستند مي يقين به شدند، مكه ترك به عازم دو آن چون

. شوند خارج كردند نمي عبور آن از معموالً قريش كه مسيري و شب نيمه از ساعتي در كه گرفت تصميم داشت، امور درك در كه نبوغي

 كشتنش مأمور را، او دشمن و توز كينه مردان از كثيري جمع قريشيان بود، هجرت عازم آله و عليه اهللا صلي محمد كه شب همان در

 اما! بگريزد آنان چنگ از كرده استفاده شب تاريكي از او مبادا آنكه بيم از بگيرند محاصره در را وي خانه تا داشتند وا را آنان و كردند؛

 او بستر در و بپوشد را او رنگ سبز قباي تا داد دستور السالم عليه علي عمويش پسر به مخفيانه شب اين در آله و عليه اهللا صلي محمد

. برگرداند صاحبانش به اوست، نزد كه را مردم امانات و بماند مكه در او از پس كه داد فرمان و بخوابد؛

 هنگام همواره گرچه كرد، اطاعت را آله و عليه اهللا صلي محمد فرمان بود، گرفته شادي را وجودش سراپاي كه حالي در السالم عليه علي

. داشت حالتي چنين خدا رسول راه در جانبازي

 لبه با برخورد بدون نيز هوا كه داشتند كامل اطمينان كه حالي در گرفتند، محاصره در را آله و عليه اهللا صلي محمد خانه قريش مردان

 آن در مردي كه ديدند مي و گرفتند نظر زير را پيامبر خوابگاه اي روزنه از. بگذرد ايشان محاصره حلقه از تواند نمي آنان برهنه شمشير

. است نكرده فرار محمد كه بودند جمع خاطر ترتيب، اين به و است خوابيده

 آماده ابوبكر خانه در آله و عليه اهللا صلي محمد بود، آلود خواب هنوز مردان آن چشمهاي و رسيد، مي فرا شب آخر ثلث كه هنگام آن در

 تا قريش مردان از اي عده كه غاري شوند، خارج ثور غار سوي به داشت، قرار خانه عقب در كه كوچكي در از او همراه به كه شد مي

. كرد كوتاه دو آن از را دستشان خدا ولي رفتند، پيش آن دهانه
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         سرچشمه مقاومتي روح از گذشتگي، خود اين. گرديد آله و عليه اهللا صلي محمد بقاي باعث علي جانبازي و فداكاري و گذشت

 به دعوت راه در جانبازي ، آله و عليه اهللا صلي پيغمبر بستر در خوابيدنش. بود معروف آن به آله و عليه اهللا صلي محمد كه گرفت مي

 درك به را او كه اي انديشه و فكر نمو شد، نمودار امام حقيقت از جزيي اقدام، اين در! بود طوالني بس نبردي براي آمادگي اعالم و اسالم

 اش اعتنائي بي و زهد. شود مي ديده خوبي به است، مشكل بسي او سال و سن به جواني براي آن دقيق و صحيح فهم كه دعوتي حقيقت

 خود دانستن برابر است؛ گر جلوه انگيزش شگفت اخالص و صدق آن، در. رساند مي باشد، اخالقي مكارم از عاري كه دنيايي دنيا، به را

 شتافته افتادگان پاي از و ستمديدگان ياري به اسالم پيروزي و پيامبر نجات با شود، كشته خود اگر دهد؛ مي نشان را مجاهدين ساير و

 مروت، او، عمل اين در. سازد مي روشن آن، زحمت و رنج گرفتن نظر در بدون خطير امور در را او انگاري و آسان و گيري ساده. است

 بلكه است؛ نمودار است، جمع السالم عليه طالب ابي بن علي شخص در كه دالوري و مردانگي صفات ساير و شجاعت، آاليشي، بي وفا،

! او آينده جانبازي از است نموداري اينها همه

 يابد، مي ادامه السالم عليه علي و آله و عليه اهللا صلي محمد بين رسالت، امر پيروزي براي همكاري و برادري، و دوستي پيوندهاي

 تاريخ همان از شناخته را آله و عليه اهللا صلي محمد ، السالم عليه علي و طالب ابو كه هنگام آن از آن هاي ريشه و عمق كه اي همكاري

 طالب ابو خانه از. است گرديده ومتحد محكم بودند؛ آمده گرد بود، شده گذاري پايه شهامت مزاياي به كه واحدي خانه در تن سه آن كه

 آله و عليه اهللا صلي محمد عظمت و نبوغ تا دارد وا را السالم عليه علي فرزندش و ابوطالب شخص كه داشت توان نمي انتظاري اين جز

 و پرشور و عميق احساساتي قوي، فكر علي در و فداكاري، و گذشتگي خود از و محبت و مهر ابوطالب در كه ادراكي كنند، درك را

. انگيزاند بر معجزه حد سر تا اي گذشتگي جان از و فداكاري

 نفس مصدر از ناشي دوستي اين و داشت، دوست را السالم عليه علي و بود دريافته را حقيقت اين آله و عليه اهللا صلي اسالم پيامبر

. كرد مي تلقين و تبليغ مردم به مناسبتي و موقعيت هر در را اش دوستي كه بينيم مي بلكه كرد نمي اكتفا دوستي اين به تازه و بود؛ رسالت

                  پيغمبر پيرو چون السالم عليه علي واقعي ارزش به بردن پي با مردم مگر تا سازد، هموار او آينده خالفت براي را راه تا

 هاشمي خاندان از وي كه روي آن از نه برگزينند، خالفتش به خود و كنند اطمينان او به و بدارند دوست را او است، آله و عليه اهللا صلي

      مبارزه آن مفاهيم و اصول بردن بين از براي قوا تمام با و بود دور به عصبيت از معني تمام به پيغمبر چه. است پيغمبر عموي پسر و

 و فرمانداري از دادند، مي تشكيل را او خانواده كه را هاشم بني عموم كه بود اين آله و عليه اهللا صلي پيغمبر كارهاي جمله از. كرد مي

! بود كرده محروم دنيوي لذات جميع از را خود آنكه از پس داشت، باز دنيوي، هاي بهره و كارگزاري
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 امام از نموداري

      علي: نويسد مي او. است ذخائرالعقبي كتاب صاحب اند، كرده مكتوب را السالم عليه طالب ابي بن علي وصف كه كساني جمله از

 زيبا. درشت و سياه چشماني و بلند، و سفيد ريشي با سير، سبزه او پوس رنگ بود؛ كوتاهي به مايل او قد و كامل، مردي ، السالم عليه

 و بازو و شير، استخوانهاي چون استخوانهايي و پهن هايي شانه و اي، نقره اُريقي چون دراز گردني با. متبسم بسيار رو، گشاده صورت،

 پايي ساق و افراط، به نه اما چاقي به مايل شكمي و. درشت و پهن هايي پنجه با. نبودند پيدا يكديگر از كه پيچيده هم به چنان ساعدي

 رفتن راه به شبيه حدي تا رفتنش راه. باريك انتهايش و كلفت و پيچيده هم به نيز ساعد عضالت. باريك انتهايي با پيچيده هم به و ضخيم

 به را همه كه بود چنان قدرتش و نيرو. كرد نمي توجه چيزي به حال آن در و گذاشت مي كارزار عرصه به قدم دو، حالت با. بود پيغمبر

 كند مي بر زين روي از خوار شير كودكي چون دشواري، و زحمت هيچ بي چاالكي، به به سواري كه شد ديده بسيار. داشت مي وا شگفتي

 از كشيدن نفس قدرت و است؛ گرفته را جانش گويي گرفت، مي را دالوري دست مچ كه افتاد اتفاق بسيار چه و. كوبد مي فرو زمين بر و

. گرديد مي سلب او

 به را او آنكه مگر نخاست، بر مبارزه به نبرد ميدان در بوده، بزرگ و قوي و نيرومند كه هم قدر هر جنگاوري، هيچ با كه است معروف

. افكند هالك خاك

 عادي سپر چون و گرفت مي بر دست يك با نداشتند، را آن نموده جا به جا و كندن توانايي پهلوانان، كه را سنگين چندان و بزرگ دري

. كشيد مي سر بر

 دست يك با و تنها او بردارند، توانستند نمي را آن شدند، مي همدست برداشتنش براي نيرومندان از جمعي اگر كه را عظيم و بزرگ سنگ

! داشت مي بر

 كه بود طوري بدنش ساختمان و تركيب! ريخت مي فرو يكباره به رزمندگان و دالوران قلب كه كشيد مي نعره آنچنان نبرد، ميدان در

 در را تابستاني پوشاك و بپوشد، تابستان در را زمستاني لباس كه نداشت باكي دليل، همين به گذاشتند، نمي اثري آن بر جوي تغييرات

! بركند در زمستان
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 بزرگ اخالق

      علي به و كرد احضار را دعوا طرفين خليفه،. برد عمر به السالم عليه علي از شكايت موضوعي سر بر يكي عمر، خالفت زمان در

: گفت او به عمر و گشت نمودار السالم عليه علي سيماي بر ناراحتي آثار» !بايست خصمت كنار در! ابوالحسن اي«: گفت السالم عليه

 او و من بين كه جهت آن از بلكه المؤمنين، امير اي! نه«: داد پاسخ علي» !ناراحتي؟ ايستي مي خود خصم كنار در اينكه از! علي اي«

» !نكردي رفتار چنين او با و نمودي، احترام وسيله بدين و كردي صدا كنيه به مرا تو! نكردي مساوات

 و كرد آنان به روي السالم عليه علي. بودند روان دنبالش به پياده جماعتي و رفت، مي راهي به بود، سوار كه حالي در السالم عليه علي

 و پياده حقارت و ذلت مايه سوار، با پياده همراهي چون برگرديد، پس«: فرمود السالم عليه علي» !نه«: دادند پاسخ »داريد؟ كاري«: گفت

» !!است سوار تباهي باعث

 آنها كه چرا عظيم؛ و بزرگ شخصيتي مورد در ويژه به است، مشكل بسيار امري بشر افراد از فردي هر طبايع و صفات، و اخالق تجزيه«

 نتيجه، و علت در اينكه يا و باشد؛ مي اين نتيجه آن يا و آن سبب اين يا و ديگري، مكمل يكي كه كنند مي تأثير يكديگر در طوري

. هستند يكديگر مرادف

 تواند نمي دهند، مي تشكيل را واحدي نماي تطبيق، هنگام كه نظري بندي تقسيم يك جز ام، آورده عمل به من كه اي تجزيه بنابراين،

 و عادي اشياء، طبيعت در كه برسم تعليلي و استنتاج به كه شود مي داده امكان اين من به كه است بندي تقسيم و تجزيه اين در. باشد

 اين و باشد مي جهت هر و حيث هر از امام شخصيت به يابي دست آنها، ذكر از ما هدف و است كوتاه و مختصر آنها همه و. است بديهي

. كنيم مي آغاز آن مفهوم و امام عبادت از را خود سخن. ماست آينده بحث براي محوري امام، خصائل و اخالق به آشنايي

 نفس با او ارتباط كه است دگرگونيهايي از بسياري علت خود كه است مشهور تقوايي و كاري پرهيز به السالم عليه طالب ابي بن علي

       پارسايان، بندگي و عبوديت چون چيزي السالم عليه علي تقواي كه معتقدم من. خورد مي چشم به مردم و نزديكانش با و خودش،

 يا و شود، مي حاصل ايشان نفس ضعف از كه است واكنشي اثر بر آنان اكثر نزد عبادت چه، نيست؛ نفساني هواي يا و مقتضيات حسب بر

 به ميل آن محرّك كه است جديدي يا و موروثي هوس مولّد يا و دارند، اجتماع و زندگي ديدار از كه است ترسي نوع يك از احياناً

. است مانده يادگار به زمان هر در گذشتگان از كه است چيزي هر از اجتماع و مردم تقديس

 و زمين تا است سر آن بر خلقت عالم هاي حلقه همه اتصال براي نيرو تمام با جستجوگري كه يابي مي چنان امام نزد را عبادت ولي

 از چيزي حال هر در و دهد، پيوند خير و نيكي به را زندگي كه راهي در جهاد، معاني از است مفهومي و سازد؛ متصل هم به نيز را آسمان

 كشتار و استثمار و وابستگي اساس و نفاق برابر در است قيامي و دارد؛ جانبه همه نبرد سر آن با كه تباهي و فساد برضد سركش روح

 ساير ضرر بر همچنين و. ديگر سوي از زبوني و ضعف و مسكنت و فقر و ذلت برضد و طرف، يك از خاص اي دسته منافع حفظ براي

 را آن كه امري براي شهادت روح از ديگري زياد چيزهاي و سازد، مي مشخص و متمايز را او پريشان و مضطرب زمان كه است صفاتي

. داند مي عدل
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 زيان به چه اگر را، راستي كه است آن ايمان نشانه«: گويد مي سخن آن از خود كه آنجا نيست، ايمان عالمت و مقتضيات از او تقواي آيا

 منافع كه حالي در نگرديد؟ راستي همين راه شهيد و كشته خود او آنگاه... ».دهي ترجيح باشد، تو سود به چه اگر دروغ، بر باشد، تو

 راستي، همين آيا باشد، قبول قابل زندگي در شهادت مقياس اگر كه كرد اضافه توان مي بلكه! بود؟ شده گذارده راستي غير پايه بر زمانش

 همچون تقوايش، و عبادت در السالم عليه علي كه بيند مي بنگرد، امام عبادت به دقت به كه هر طرفي از! است؟ نكرده زنده ابد براي را او

 وجود نماي برابر در كه است شاعري چون عبادتش، در. داشت خود به مخصوص طريقي و خاص روشي سياستش، و حكومت نحوه

 شود، منعكس او جان و دل در و گردد متجلي او بر وجود زيبايي اين چون و ايستد، مي شوق و جذبه از آكنده قلبي و پاك دلي با مطلق،

 عبادت اميدي به را خداي كه آنان«: شود جاري او زبان بر است، بزرگان عبادت و آزادگان تقواي كامل دستور كه زيبا و بديع سخن اين

 و اند؛ داده انجام بندگان عبادت كنند، مي پرستش را خدا بيم و ترس روي از كه آنان و اند؛ كرده پرستش را او سوداگران چون كنند، مي

» !اند آورده جاي به آزادگان عبادت كردند، پرستش سپاس راه از را خداي كه گروهي

 كنندگان عبادت بيشتر شيوه اكنون هم همچنانكه نيست، اميدوار سوداگر يا و ترسو، و بزدل فردي پرستش چون منفي عملي امام، عبادت

 دلي و دانا خردي و آگاه، مردي خبرگي اساس بر را هستي جهان و خود كه بزرگ انساني طرف از مثبت است عبادتي بلكه است؛

. نگرد مي حساس

 كه راهي در گفت توان مي آنكه يا« بشريت خير راه در تا فرمود مي امر را مردم السالم عليه علي كه بود تقوا و عبادت از مفهوم اين با

 دادگري به راه اين از شايد تا خواند مي پرهيزكاري به را آنان. گيرند پيشه پرهيزكاري »است ديگر جهان نعم در سوداگرانه اميد از باالتر

 امام، نظر در» .دشمن و دوست با دادگري به و...آوريد روي الهي تقواي به«: گفت مي. بستانند ستمكاران از را مظلومان داد و آورند روي

 ناروا است، داشته روا ستم تو بر كه كس آن بر و بپذيري، را آن ببيني، چشم به آنكه از پيش را حق آنكه مگر ندارد سودي پرهيزكاري

 روا ستم تو بر كه كس آن از و نبري؛ كار به نيرنگ و مكر كسي با و نشوي؛ آلوده گناه به داري، دوست كه كس آن راه در و نپسندي؛

!! گذري در است، داشته

 متاع به ديگر او،. است نگريسته طالب ابي بن علي كه نگرد مي چنان آن زندگي به ناگزير كند، درك چنين را عبادت مفهوم كه كس هر و

 علي اساس همين بر. هستند هماهنگ درونش عالي واكنشهاي با كه نگرد مي رو آن از را آنها بلكه ندارد؛ چشم دنيا گذر زود لذات و

 و دل بر يا و زد مي سر او از كه كاري هر در همچنانكه خود، زهد در او،. گرفت سخت خود بر و كرد گيري كناره دنيا از السالم عليه

 و داشتند نظر مد آن به رسيدن براي ديگران كه را چه هر و سلطنت، و دولت عوامل و دنيا، لذات در. بود صادق شد، مي جاري دستش

. ورزيد زهد دانستند، مي خود غايي هدف

 كه خورد مي جويي نان. كرد مي زندگي سلطنت،بلكه نه بود خالفت ثقل مركز كه خانه يك در تواضع و فروتني كمال در فرزندانش با او

 به حجاز از آنچه و عراق، نعمتهاي و مصر و شام پاكيزه هاي نعمت از كارگزارانش، و عمال كه حالي در كرد؛ مي آسياب را آن همسرش

. بودند مند بهره آمد، مي دست
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 دست به خود بود، اميرمؤمنان و مسلمانان خليفه او كه حالي در و شد، مي همسرش كردن آسياب مانع كه افتاد مي اتفاق بسيار چه و

           خود زانوي سر بر سختي و خشكي شدت از را آن كه كرد مي استفاده اي خشكيده نان چنان از! گردانيد مي را آسياب خويش

 در سرما آسيب و رنج از را او تا نداشت ديگري جامه رسيد؛ مي خود شدت اوج به هوا سردي چون كه افتاد مي اتفاق و! شكست مي

. رساند مي را او روحي مرتبه علو نهايت اين و ساخت؛ مي تابستان نازك جامه همان با و دارد امان

 پيچيده خود بر اي كهنه) 3(قطيفه! او شدم؛ وارد السالم عليه علي بر زمستان فصل در: گفت كه كند مي حكايت پدرش از عنتره بنِ هارونِ

 بر تو و است، فرموده مقرر سهمي المال بيت از ات خانواده و تو براي خداوند! اميرمؤمنان اي«:گفتم. لرزيد مي خود به سرما از و بود

 خود با مدينه از من كه است اي قطيفه اين و دارم، نمي بر شما مال از چيزي سوگند، خدا به«: داد جواب »؟!داري مي روا چنين خود

 آن داشتم، را پيراهني بهاي من اگر خرد؟ مي مرا شمشير اين كسي چه«: گفت مي منبر بر كه شد شنيده السالم عليه علي از... »!ام برداشته

... »!دهم مي را پيراهن پول من«: گفت و برخاست مردي... »!فروختم نمي را

 را آن رفت، پيش علي» .دارم من«: گفت مردي »دارد؟ ديناري سه پيراهن كسي چه«: برآورد بانگ و رفت بازار به السالم عليه علي

» !گويم مي سپاس را خدا پوشاك، اين بر«: گفت و پوشيد و گرفت و پسنديد

 و نگريست آن در و نخورد، آن از السالم عليه علي. گفتند مي پالوده آن به كه آورد السالم عليه علي براي شيريني عالي خوراك يكي،

 تاكنون كه دهم عادت چيزي به را خود نفس كه ندارم دوست ولي هستي، مزه خوش و رنگ خوش و بو خوش تو! سوگند خدا به«: گفت

» !است نكرده عادت آن به

 يك هيچ بود، مسلمانان خليفه او كه حالتي در و كرد، خيانت او به ملجم ابن كه آنگاه تا زيست، مي قناعت سايه در همچنان اش خانه در

 شجاعت مفاهيم از يكي جز السالم عليه علي پارسايي و زهد اين! سوگند خودم جان به و. نبودند زندگي در او از تر بهره بي رعايايش از

 از تعبيري حقيقت در ، السالم عليه علي شجاعت آيا. ندارند يكديگر با سازگاري سر دو، اين اي عده نظر به چه گر باشد، تواند نمي

 دندان از آنان نجات و درماندگان و بيچارگان ياري متوجه كه انساني عالي فكر راه در جهاد از نموداري و نيست؟ او اخالق و شهامت

 نعمت و لذت در سرزميني در كه پسندد مي خود بر السالم عليه علي آيا »است چنين حتما كه« باشد چنين اگر و باشد؟ نمي درندگان

 ؟!برند مي سر به روزگار عسرت و دستي تهي و بدبختي به مردم از بسياري آن در كه كند زندگي

 السالم عليه علي. شد نمي يافت خوردن براي چيزي خانه در و كرد غلبه گرسنگي اش خانواده و السالم عليه علي بر روزي كه اند، آورده

 يك جو، مقداري ازاي به نخلستاني، آبياري براي!... آورد دست به ناني راه آن از و دهد انجام خدمتي و كاري مگر تا آمد بيرون خانه از

 حريرِه آن از و كردند آرد را آن سوم يك و برد خانه به را جو!... نمود دريافت را خود زحمت حق و كرد كار صبح تا و شد اجير شب

 بينوايي شدند، غذا صرف آماده چون و پختند را ديگر سوم يك و دادند او به را حريرِه كرد؛ كمك تقاضاي فقيري شد پخته چون ساختند؛

 بدهند، خوراكي او به تا كرد تقاضا مشركين از اسيري كه گذاردند آتش بر را آخر ثلث و خورانيدند او به هم را آن رسيد، راه از ديگر

 خاندان خلفاي از يكي عبدالعزيز، عمربن براي را پسنديده رفتار اين. كردند سر گرسنه را آنروز خود و سپردند او به هم را حصه آخرين
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: گفت او كردند، دادند،بازگو مي دشنام و ناسزا را او منابر بر و دادند مي نسبت او به بديها و بودند السالم عليه علي دشمن كه اموي

» .است السالم عليه طالب ابي بن علي جهان، مردم پارساترين«

 كوفه در او براي كه سفيد كاخ در سكونت از و ننهاد، خشتي بر را خشتي و آجري، روي را آجري ، السالم عليه علي كه است مشهور

 كه است السالم عليه علي سخن اين و! نباشد بهتر و ممتاز بينوا نشينان زاغه بيشتر خانه از اش، خانه تا كرد خودداري بودند، كرده آماده

 آنان با روزگار سختيهاي در اما بگويند، السالم عليه اميرمؤمنان من به كه كنم قانع را خود آيا«: است او زندگي طرز از بارزي نمودار

 »نباشم؟ انباز و شريك

 رختخوابي و انداز زير گوسفندي پوست جز و كرد ازدواج خدا، رسول دختر ، السالم عليها فاطمه با السالم عليه علي«: گويد مي اثير ابن

 مالي اصفهان از رسيد، خالفت به چون! ريختند مي علوفه آن روي خود آبكش شتر براي روزها و خوابيدند، مي آن بر شبها كه نداشتند

» !نمود تقسيم قسمت هفت به نيز را نان آن بود، آن ميان در نيز ناني كرد؛ تقسيم قسمت هفت به را آن آوردند، او خدمت به

» .است آن داشتن پنهان پارسايي، بهترين«: گفت مي السالم عليه علي

 طبعي بلند و داري خويشتن

 دو كه طبعي وبلند داري خويشتن بود؛ شهامت محاسن جميع و شجاعت مفاهيم ترين عالي نمودار خود السالم عليه طالب ابي بن علي

 اگر آيد، بر كسي آزار مقام در كه دهد نمي روا خود بر اصول، همين روي. بود امام بارز صفات از است، شجاعت اصول از اساسي اصل

 كشتنش قصد كه باشد داشته اطمينان كه حالتي در حتي برآيد، احدي با دشمني و ستيزه و جنگ به اينكه و باشند؛ رسانيده آزار را او چه

 دادند، قرار ناسزا تيرهاي هدف را او كه روزي را امويان كه شد مي مانع را او كه بود طبعي بلند و داري خويشتن روح همان. دارد را

 خود ياران و اصحاب حتي او. كند مقابله دشنام و ناسزا با را ده دشنام دشمنان كه نيست سزاوار را بزرگ خوي زيرا دهد؛ ناسزا و دشنام

 برده كار به كه اي حيله و مكر علت به را شام اهالي يارانش شنيد صفين جنگ در كه وقتي و فرمود، مي منع شام اهل به دادن دشنام از را

  را آنها اعمال شما اگر. باشيد ناسزاگو و ده دشنام شما كه ندارم دوست من«: فرمود چنين آنان به اند، گرفته دشنام و ناسزا باد به اند

! خدايا بار: بگوئيد آنها به دادن دشنام جاي به اگر. شماست جانب به حق و است؛ تر شايسته نمائيد بيان را آنان احوال و كنيد، بازگو

 شناسد باز است، نشناخته را حق هنوز كه كسي تا برهان گمراهي از را آنها و ده، آشتي را آنها و ما بين فرما، نگهداري را آنها و ما خون

» .است تر شايسته بازگردد، آن از آورده روي دشمني و تباهي و ظلم به آنكه و
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 امام مروت و جوانمردي

 اوست، جوانمردي و مروت بازگوي كه وقايعي. يافت توان مي تر كم را آن نظير تاريخ در كه است نوادري از امام، مروت و جوانمردي

 مانع بود، گرفته را وجودشان سراپاي كينه و خشم كه حالتي در را خود سپاهيان آنكه جمله از آورد؛ حساب به بتوان كه است آن از بيشتر

 كسي مال و نسازند برهنه را كشتگان و نرسانند آزار را مجروحين تا داشت مقرر. برسانند قتل به و تعقيب را فراري دشمن كه گرديد آن از

 و زبير بن عبداللّه به كه هنگام آن در! كرد مغفرت طلب آنها براي و خواند، نماز دشمن كشتگان بر جمل، جنگ در. نستانند ستم به را

 آنان از يافت؛ دست بودند، بردنش بين از براي مناسب فرصت پي در و او سخت سر مخالفان از كه العاص بن سعيد و حكم مروان

!! كنند خودداري آنها آزار و تعقيب از تا داد دستور خود پيروان به و نمود نيكي آنها به و درگذشت

 كمي دست او براي مزاحمت ايجاد و خطر در كه العاص بن عمرو به كه بود هنگامي ، السالم عليه علي مروت و جوانمردي موارد از يكي

 از خاص، روشي با و زد نيرنگي به دست ديد، آخته خود سر بر را »علي شمشير« ذوالفقار چون عمرو. يافت دست نداشت، معاويه از

 چون او، برضد ها توطئه و تحريكات در تا ساخت رها را او و گذشت در كشتنش از السالم عليه علي) 4.(يافت نجات حتمي مرگ

. شود كار به دست گذشته

 شكستي معاويه سپاه به نتيجه در و خدعه، و مكر اساس به واقع در بود، داده خاتمه عمرو زندگي به روز آن در السالم عليه علي اگر

. گشت مي وارد سخت

 ساحل و مشربه قصد، اين بر. آورند در پاي از تشنگي اثر بر را السالم عليه علي تا آمدند بر صدد در او ياران و معاويه صفين، جنگ در

 سپاه با او كار ولي! بميري تشنگي از تا نيست، آب قطره يك: كه دادند مي شعار و گرفتند نظر زير را آن و آوردند تصرف به را رودخانه

 همچنانكه داد اجازه دشمن سپاه به ولي آورد؛ تصرف به را رودخانه سرانجام و برد حمله آنان به بزرگ مبارز آن انجاميد؟ كجا به معاويه

 اثر بر مرگ ترس از آينه هر بست، مي آنها روي به را آب او اگر! كنند استفاده آن آب از نيز آنها برند، مي بهره آن آب از يارانش و خود

. شد مي پيروز آنها بر و شدند، مي تسليم تشنگي

 اين، زدند؛ تازيانه ضربه صد تا فرمود مقرر بودند، داده عايشه به جمل جنگ در كه ناروايي نسبت اثر بر را خود ياران از تن دو بار، يك

! بردارد ميان از را السالم عليه علي تا بود گرفته عهده به را آن فرماندهي و داشته، پا بر عايشه كه بود جنگي

 حقش در و كرد مشايعت را او پياده راه، ميل چند و گفت، وداع را او وصفي بهترين به شد، پيروز عايشه بر جمل جنگ در آنكه از پس

 زنان از تن بيست گويند. گرديد وارد مدينه به احترام و عزت با تا كرد او از نگهباني و خدمت مأمور را اي عده و نمود، سفارش

 ركاب در تا پوشانيد شمشير و سالح آنان بر و آورد در مردان شمايل به را آنان و نهاد عمامه سرشان بر مردان سبك بر را عبدالْقَيس

. روند مدينه به عايشه

 از كه مرداني با مرا، حرمت پرده«: داشت اظهار چنين و نارواگفت سخناني السالم عليه علي حق در عايشه. رفتند راه مقداري چون

» !بوديم زن تو چون همه ما«: گفتند و برداشتند سر از عمامه زنان) 5(رسيدند، مدينه به چون. است دريده كرده، من همراه خود سپاهيان
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 اخالص و صدق

 و صدق سلسله، اين هاي حلقه آمد سر. يكديگرند گوياي و دليل انتها بي سلسله يك در ديگري، وجود به يكي بزرگ، صفات اين

       اخالص و راستي جاي به را ديگري چيز او اگر. گذاشت آن سر بر را خالفت كه رسيد اي پايه به او راستي مرتبه. است اخالص

. گردانيد مي بر روي او از دوستي نه و يافت مي دست او به دشمني نه كرد، مي قبول

 كاري معاويه با گردد، مسلط اوضاع كامالًبر زماني تا سازند قانع را او مگر كه رسيدند، وي خدمت به مهاجرين سران از گروهي روزي

! نرفت آنان پيشنهاد بار زير حيله، و مكر عنوان به او. باشد نداشته

 تو«: گفت وي به فشرد، خالفت به را السالم عليه علي دست آنكه از پس بود، زرنگ و رأي نيكو و سياستمدار مردي كه شُعبه بنِ مغَيرةِ

 چيزي امروز اگر و شود؛ مي حاصل فردا آن نتيجه رود، مي كار به امروز كه انديشي دور با داري؛ فرماندهي و راهنمايي حق ما بر

 فرزند فرمانداري و مساز، خارج دستش از را حكومت و باش نداشته كاري را معاويه... آيد نمي چنگ به چيزي فردا در فروگذارگردد،

 كه كار هر تواني مي وقت آن رسيد، تو به سپاهيانشان و خود بيعت و وفاداري مراتب چون نده تغيير را فرمانداران و كن تأييد نيز را عامر

» !برداري را آنان يا و بگذاري كارشان سر بر دهي، انجام ايشان با بخواهي

 سازش و مداهنه خود دين در من«: گفت و كرد اعالم حيله و مكر از را خود بيزاري آنگاه و كرد سكوت كوتاهي مدت السالم عليه علي

» .دهم نمي باج كسي به خود فرمانروايي براي و كنم، نمي

 معاويه! سوگند بخدا«: راند زبان بر اوست عظيم خلق نمودار حق به كه را سخنان اين السالم عليه علي گرديد، آشكار معاويه نيرنگ چون

 و زشت امري نيرنگ و حيله اگر. است فاسق و فاسد مردي و برد، مي كار به نيرنگ مكر او ولي نيست، تر فهميده و تر هوش با من از

» .بودم تر باهوش و تر زيرك او از من نبود، ناپسند

 بر رساند، زيان تو به چه گر را، راستي كه است ايمان عالمت از«: گويد مي كه شرايطي، هر در راستي تأكيد مورد در است او سخنان از

» .دهي ترجيح باشد، تو سود به چه اگر دروغ،
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 شجاعت

 و ايمان؛ مزاياي از است مزيتي و نفس طبايع از است خصلتي بلكه نيست؛ بدني اعمال و حركت تنها خود، درست معناي در شجاعت

 ايمان و حق از دفاع شجاعت، محور زيرا است؛ تصميم و اراده زائيده عمل؛ همپايه و تفكر طرز از است تعبيري منزله به امام، شجاعت

. نيكي به است

 را او با هماوردي و مقاومت ماهري سواركار هيچ و نداشت، را السالم عليه علي ميدان به رفتن تاب نيرومندي هيچ كه است مشهور چنان

 و مشهور آوري رزم در و قدرت پر و نيرومند كه هم قدر هر دالوري، و پهلوان هيچ از نداشت بيمي مرگ از چون. آورد نمي تاب

. كرد نمي خطور او خاطر به نبرد ميدان در شده، كه هم يكبار براي حتي مرگ، انديشه بلكه داد؛ نمي راه دل به هراسي بود، معروف

. كرد مي نصيحت و راهنمايي را او نخست اينكه مگر شد نمي روبرو جنگ و نبرد براي دالوري هيچ با او

 مشركين، وحشتناك و مهيب دالور و العرب جزيرة پهلوان با شدن روبرو براي نبرد، ميدان به قدم كه بار نخستين او كه است مشهور

 غرور برضد هدايت، پيروزي مبارز، سواركار اين بر او انگيز شگفت پيروزي. بود نيامده بيرون سبيلش موهاي هنوز گذارد، عبدود عمروبن

. بود تفاخر و خودپسندي و سري خيره و

 تاخت بيرون بود، شده فوالد و آهن غرق كه حالي در مشركين، سپاهيان از عبدود، عمروبن. آمد پيش خندق جنگ اسالم، آغاز در چون

 فرياد و گرديد نمايان رخسارش بر اراده و عزم آثار و آمد، گران السالم عليه علي بر عمرو جسارت. خواست هماورد مسلمانان از و

 از كه عمرو نيرومندي از جهتي از و سوخت، مي او جواني به دلش طرفي از كه حالي در اسالم، پيامبر» !روم مي او پيكار به من«: برآورد

» !است عمرو اين! بنشين«: گفت او به داشت، بيم بود، برابر سوار هزار با دشمن و دوست نظر

 مالمت و سرزنش باد به را مسلمانان و كرد بلند بارها را خود خواهي هماورد فرياد عمرو اينكه از پس و بسيار، فَر كَرُّو از پس سرانجام

. گرفت

 قرار عمرو برابر در و نهاد ميدان جانب به روي خوشحالي و شادي با علي. رود او ميدان به تا داد اجازه را السالم عليه علي اسالم، پيامبر

: گفت و كرد او به رو آنگاه و كرد خودداري او با پيكار از ديد، نورسي و سن از مايه بدان را او چون عمرو. گرفت

» !كيستي؟ تو«

! نيفزود آن بر چيزي و» !علي«

 »مناف؟ عبد فرزند«

» .طالب ابو فرزند«

» .شود مي پيدا هم بزرگتر تو از عموهايت ميان در شود؛ آلوده تو خون به دستم ندارم دوست من! زاده برادر اي«
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» !شوم نمي ناراحت تو كشتن از من! سوگند خدا به ولي«

 سپر السالم عليه علي آورد، فرود او فرق بر آتشي شعله چون را خود شمشير و آمد، خشم به السالم عليه علي جواب اين از عمرو

. نشست وي سر بر و كرد نيم دو به را او سپر عمرو شمشير داد، جلو را خود چرمين

 و گرد. شد بلند و افتاد زمين بر ديگر بار برخاست، و افتاد زمين بر عمرو. نواخت او گردن به را خود شمشير چاالكي به السالم عليه علي

 شده كاملي مرد كه هنگامي او، نظير بي شجاعت از سخن نيز اين از پيش. بود افتاده كشته عمرو نشست، فرو چون و خاست هوا به غبار

! كوبيد مي زمين بر و كرد مي بلند هوا به اسب روي از زحمتي و رنج هيچ بي را دلير و قدرت پر و تناور مردان او، كه آمد، ميان به بود،

 به عبداللّه نشست، چون. ديد نشسته خود بستر كنار را زبير بن عبداللّه و برخاست خواب از معاويه روزي كه است آمده البالغه نهج در

: گفت شوخي

» !بكشم را تو توانستم مي خواستم، مي اگر! اميرمؤمنان اي«

» !اي شده شجاع ما از بعد است معلوم! ابوبكر اي«

» !ام؟ ايستاده طالب ابي بن علي برابر در جنگ، در آنكه حال و است؟ منكر كسي چه مرا شجاعت«

 نيز را او تا گشته مي ديگري دنبال به راستش دست و رسانيده قتل به خود چپ دست با را پدرت و تو او، حتما است، بوده چنين اگر«

» !بكشد

 تا او كه شود مي معلوم بوده، السالم عليه علي برضد جويان فتنه سخت سر دشمنان از و نامي دالوران از كه زبير فرزند دانم مي كه وقتي

» !دهد مي نشان جنگ ميدان در السالم عليه علي هماورد را خود كه است بوده خود شجاعت مبالغه مقام در پايه چه

 مناقب و فضائل حكومت، سياست و ملك مصلحت به بنا كه شناسيم مي السالم عليه علي سخت سر دشمن را معاويه كه وقتي طرفي، از

 دالوري و شجاعت پايه شنويم، مي او از السالم عليه علي حق در را گفتاري چنين وقت آن و كرد؛ مي كتمان شديداً را السالم عليه علي

. است بوده آن به اعتراف به مجبور معاويه كه حدي به كنيم، مي درك را السالم عليه علي

 خبر راويان و نويسان تاريخ. ورزيد نمي مبادرت ستم و ظلم به موقع هيچ نظير، بي شجاعت و شگرف نيروي همه آن با السالم عليه علي

 تا نمود مي سعي او. كرد نمي مبادرت خونريزي و جنگ به كردند نمي وادار را او و شد نمي مجبور تا السالم عليه علي كه متفقند همگي

: كه كرد تكرار حسن فرزندش به را سخن اين بارها و. بردارد ميان از خونريزي بدون و مسالمت راه از را دشمني و كند مدارا دشمنانش با

 به كه سفارشي به همواره خود گرفت، نمي سرچشمه او پاك روح از جز امام گفتار چون و» !منما دعوت جنگ به را كسي هرگز«

 كه هنگامي اساس، اين بر... زد نمي دست خونريزي و جنگ به شد نمي مجبور كه وقتي تا و. كرد مي عمل فرمود، مي حسن فرزندش

 او كنند، آغاز را حمله آنان آنكه از پيش كه كرد پيشنهاد او به يارانش از يكي كردند، مي او با نبرد و جنگ آماده را خود خوارج سپاهيان
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 به ايمانش و عقيده و او مردانگي و شهامت» !كرد نخواهم پيكار آنها با من نكنند، جنگ من با آنها كه مادام«: داد جواب. كند دستي پيش

. شوند قانع شايد بپردازد، مذاكره به آنها با تا ساخت مي وادار را او او، روح در انسانيت درجه و نيكويي

 از يكي سخنانش دانستند؛ مي كافر را وي كه داشتند وجود خوارج از گروهي آن در كه بود جمعي پند و موعظه مشغول كه هنگامي

 فرود را او تعظيم سر داشته وا اعجاب به را او السالم عليه علي بيان سحر و بالغت كه حالي در و داد قرار تأثير تحت سخت را خوارج

                بكشند، را او تا آوردند هجوم السالم عليه علي ياران» !است فقيهي كافر چه بكشد، را او خدا«: برداشت بانگ بود، آورده

» !درگذريد گناهش از يا و بگوئيد بدش تا داد دشنام«: برآورد فرياد السالم عليه علي

 داشتيم بيان آورند، در پاي از تشنگي از را او تا بودند كرده قصد كه هنگام آن در معاويه، سپاهيان برابر در را او العمل عكس اين، از پيش

. كرد برقرار مساوات آب برداشتن در آنها و سپاهيانش و خود بين و نفرمود منع آب از را آنان و داد، پاسخ نيكي به را آنها بدي او كه

 در ويژه به علوي، عظمت و نبوغ گوياي تماما كه نيست آن ذكر مجال اينجا در كه است داستانهائي معاويه لشكريان با را السالم عليه علي

. است احسان، و نيكويي به مبادرت و ستم و ظلم در خودداري

: گويد مي او. است آورده امام سيرت در مورخين از يكي كه است داستاني آنها از يكي

 هماورد و برداشت بانگ لشكر دو ميان در و آمد ميدان به حميري صباح كريزبن نام به معاويه ياران از يكي صفين جنگ در روزي

. خواست

 مردي. طلبيد مبارز و زد بانگ دوم بار او كشته سر بر و درآورد پاي از را او كريز. شد بيرون او مبارزه به السالم عليه علي ياران از مردي

 براي و افكند هالكت خاك به بنز را نفر سومين و طلبيد هماورد ديگر بار كريز. شد كشته كريز دست به نيز او. شتافت او مقابله به ديگر

 از السالم عليه علي. كشيدند عقب به را خود مقدم، افراد و نكرد او جنگ به جرأت كسي ديگر نوبت، اين در. خواست مبارز چهارم بار

 داده نشان را خود دليري و شجاعت كه مرد آن جنگ به خود پس دواند؛ ريشه سپاهش افراد دل در وحشت و ترس مبادا كه ترسيد آن

          آغاز را مبارزه شما اگر! مردم اي«: گفت شنيدند، سربازان همه طوريكه به بلند، صداي با و درآورد پاي از را او و شتافت بود،

» .بازگشت خود جايگاه به آنگاه! كرديم نمي شروع ما كرديد، نمي

 صفوف يارانش تا داد فرمان رفتند، مي پيش او سوي به و شده جمع دشمنانش كه هنگامي. افتاد اتفاق جمل جنگ در واقعه اين نظير

 همه اين از منظورش» .باشيد معذور شما تا نزنيد شمشيري و نيفكنيد، اي نيزه و نيندازيد، تيري«: گفت آنان به آنگاه. كردند مرتب را خود

 مسامحه اين اما. نشود كشته كسي و نمايد برگزار مسالمت به را كار و كند جلوگيري خونريزي و جنگ از كه بود اين تأمل و مسامحه

 گواه! خدايا بار«: برآورد فرياد السالم عليه علي. رسانيد قتل به را السالم عليه علي ياران از يكي دشمن، سپاه از تيري نپائيد؛ ديري

 گرديد مجروح بديل بن عبداللّه... »!باش گواه خدايا بار«: گفت السالم عليه علي و شد شهيد السالم عليه علي اصحاب از ديگري» !باش

   جنگ آنگاه» !باش گواه! خدايا بار«: گفت هم باز السالم عليه علي. آورد السالم عليه علي خدمت و كشيد دوش به را او برادرش و

. شد آغاز
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 وفا هاي ونشانه دوستي نمودار ترين عالي

 دوستي مردم و پيمان نگهداري و عهد شناخت با اي جانبه همه پيوند كه است خُلقي و روحي اصول از يكي ستم و ظلم از خودداري

. بنمايد خودي بيرحمي و سنگدلي و شود خيانت پيمان در آنكه مگر دارد،

 پيكار مقام در كه آشناياني و دوستان به و بايستد، جنگ ميدان در مبارزي سوار كه است آن وفا هاي نشانه و دوستي نمودار ترين عالي

 گذشته دوستيهاي شود؛ يادآور را رفته باد بر و گذشته صفاي و دوستي و بخواند آشتي به را آنان و بنگرد برادري ديده به اند برآمده او با

 فصل و حل است، تر نزديك آشتي و صلح به كه راهي از را اختالفات و گذارند زمين به را اسلحه مگر تا شود؛ يادآور را آنها و خود بين

 دوستي مراتب و آورد او ياد به را گذشته نخست اينكه مگر كند، نمي پيكار است بوده دوست وي با روزي كه دشمني با او كه چرا نمايند،

 علي،. شود ستيزه و دشمني از مانع را او و بگيرد، جان خاطرش در گذشته دوستي مگر تا كند؛ زنده خاطرش در را قديم برادري و

 خود در را او و زد نمي موج دلش در دوستي و مهر و وفا از عظيم فيض اين اگر داد نمي ترجيح هرگز دشمني و عداوت بر را صداقت

. بود نبرده فرو

 مربوط است اخباري داشت، وجود در كه محبتي و مهر امواج و كرد مي حكومت امام قلب بر كه عميقي وفاي و عاطفه بر قطعي دالئل از

    كه كردند قيام او برضد هم با همه و دادند جاي دشمنانش صف به ساخته، پراكنده او گرد از را امام دوستان كه او دشمنان از تن دو به

. داشت عهده به او با پيكار در عايشه را آنها همه كردگي سر

 برخاستند او جنگ به مصرانه چون زبير و طلحه: گويند مي كه است اين اند بوده ناظر خود و كرده بيان را آن دشمن و دوست كه چيزي

 يا و دارد بر خود با سالحي اينكه بدون برهنه، سري با السالم عليه علي داشتند، پا بر را جمل جنگ هنگامه و كردند سرپيچي بيعتش از و

» !بيا من سوي به! زبير اي«: زد فرياد جنگ ميدان در او. است آشتي و صلح خواستار دل از كه دهد نشان تا آمد ميدان به بپوشد، زرهي

 او كه زيرا» !جنگ از واي«: زد فرياد شنيد، چون عايشه. رفت السالم عليه علي بسوي بود، مسلح و پوالد و آهن غرق كه حالي در زبير

 شك بي او با پيكار در السالم عليه علي دشمن كه دانست مي او. شود مي كشته السالم عليه علي دست به زبير كه نداشت شكي هيچ

. باشد قتال و جنگ در آزموده كار و نيرومند كه چند هر. شود مي كشته

               . است انداخته زبير گردن به دست السالم عليه طالب ابي بن علي ديدند كه وقتي شدند مبهوت و مات اطرافيانش و عايشه

. بود ناگسسته السالم عليه علي بزرگ قلب و وجود در محبت و مهر عوامل زيرا برگرفت در طوالني مدتي را زبير ، السالم عليه علي

» !است؟ كرده قيام به وادار را تو چيز چه! زبير اي تو بر واي«: پرسيد زبير از سابق دوستي گرمي و نرمي با آنگاه

» !!عثمان خون«

» !...است داشته دخالت عثمان كشتن در تر بيش كه را نفر دو ما از يك هر بكشد خدا«

 حالت آن در السالم عليه علي كه بسيار چه و كرد زنده خاطرش در را قديم برادري و دوستي و گذشته ياد السالم عليه علي آنگاه

           چون صفا، و محبت دار دوست براي او، مرگ شد؛ كشته تا داد نشان يكدندگي و سري سخت امام قتال در زبير، اما! گريست
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 كردار و مرام و رأي به را آنهايي خود، از پيش گانه سه خلفاي به او عهدي خوش اما. بود دردناك بسي ، السالم عليه طالب ابي بن علي

 در امام العمل عكس شايد) 6!(ناميد عثمان و عمر، ابوبكر، نامهاي به را فرزندش سه كه بس همين بود، داده ياري آنها به خود گفتار و

. باشد نداشته نظيري تاريخ در طلحه، دشمنش شدن كشته مورد

. كرد گريه شدت به و گرفت خود در را او وجود سراپاي اندوه و حزن ايستاد، طلحه كشته سر بر كه وقت آن در السالم عليه علي

        :گفت مي و نگريست مي طلحه كشته به او باريد؛ فرو اش ديده از اشك سيالب و زد آتش را قلبش گذشته، ارج پر يادگارهاي

 سال بيست خداوند كاش اي كه كنم مي آرزو. ببينم آسمان ستارگان زير افتاده و كشته را تو كه است ناگوار و سخت من بر! محمد ابا اي«

    بر آنان چه نكردند؛ رعايت را او دوستي حالت محبت، و دوستي طرفدار شخصيت اين دوستان اما» !بود گرفته مرا جان اين، از پيش

. گردند محروم آن از مردم توده و گذارد باز جهان لذات در را دستشان تا بيندازند، جدايي وجدانش و او بين كه بودند سر آن

 ستم به را جوي پوست تا بدهند من به دارند، آسمان زير را آنچه و جهان، اقليم هفت اگر! سوگند خداي به«: گفت مي السالم عليه علي

» !است مقدارتر بي ملخي دهان در برگي از من، نظر در شما دنياي. كرد نخواهم چنان هرگز كشم، بيرون اي مورچه دهان از

 احساساتي و داد؛ مي انجام كه بود عملي روح از ناشي او گفتار بلكه كند؛ عمل سپس كه گفت نمي نخست السالم عليه علي زمينه، اين در

. است آن به وابسته حيات كه اي زندگي و كرد، مي درك كه

 خود از آنان راه در كه بود فردي ترين صميمي ايشان؛ به بشر افراد ترين زيان بي و بود؛ آنها خود به مردم جوانمردترين السالم عليه علي

 يك اش زندگي روزهاي سراسر آيا. بود مؤمن گذشتگي، خود از اين ضرورت به وجدانش و روحش و درونش چون داشت، گذشتگي

 خود برداري بهره وسيله را ملت كه اشرافي و نورچشميها برضد ملت پيروزي براي و بيچارگان، ستمديدگان، رفاه راه در نبرد سلسله

 و مردم بر فرمانروايي براي را حكومت و خالفت خواستند مي كه نبود قريشيان گردن و سر بر آخته او، شمشير آيا نبود؟ بودند، ساخته

! آورند؟ دست به مال و جاه اندوختن

 ستمديدگان و درماندگان و افتادگان پاي از استثمار و گيري برده در دنياپرستان با همكاري عدم علت به را زندگي حتي و خالفت او آيا

 ملت، مال از سهمي تقاضاي خاطر به را عقيل برادرش كه روزي نبود، ملت به دلسوز فرد ترين بزرگ السالم عليه علي آيا! نداد؟ دست از

 و فقرا مال از كوچكي بسيار جزء به نشد حاضر ولي بپيوندد، معاويه خدمت به و ببرد او از برادر اين كه داد ترجيح و براند خود از

 به را خود كارگزاران و فرمانداران كه نبود، ملتش براي مهرباني پدر السالم عليه علي آيا! دارد؟ روا ستم بينوايان و كارگران و مظلومان

 آنان تخلف صورت در و كرد مي سفارش نفوذ، با مردمان و اشراف چون اجتماع، زالوهاي دستهاي ساختن كوتاه و مردم با مداراي و رفق

 خود از را مردم داد نخست«: داد مي تذكر فرماندارانش به چنين مكرر كه نبود السالم عليه علي آيا! نمود؟ مي تهديد شديد مجازات به را

 اش خواسته مانع و نداريد باز حاجتش از را كسي. ملتند پشتوانه آنها چه باشيد؛ بردبار و شكيبا آنها هاي خواسته برابر در و بدهيد

 خاطر به را كس هيچ و. نفروشيد آنهاست، ارتزاق وسيله كه را پايي چار و تابستاني، و زمستاني لباسهاي ماليات، گرفتن براي و نگرديد؛

 آن اطراف و مصر بر خود فرماندار اشترنخعي، به درخشان عهدنامه آن صاحب السالم عليه علي آيا» !نگيريد؟ تازيانه ضربات زير درهمي

 ديني برادر يا: گروهند دو آنها چه بشماري؛ خود غنيمت را آنان خوردن كه مباش درنده حيوان چون آنها بر«: گويد مي آن در كه نيست
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 اي كرده كه عفوي بر ببخشايد؛ و گذرد در تو از خداي تا داري دوست همچنانكه گذر، در و ببخشاي آنها بر تو؛ چون انساني يا و تواند

     گيري سخت» !...كن جلوگيري احتكار از«: گويد مي آنگاه و» !...مده نشان خود از شادماني اي رانده كه عقوبتي بر و مباش، نادم

 خود براي تنها را ثروت و مال و قدرت و زور اينان،. بود يارانش و معاويه با او كار اختالف اساس خود احتكار، امر در السالم عليه علي

! خواست مي ملت همه براي را آنها السالم عليه علي كه صورتي در خواستند؛ مي

 برخاستند جنگ به او با بصره اهالي كه بود حد آن به تا رفتارشان از آنها پوزش پذيرش در و مردم، با مداراي و رفق در السالم عليه علي

 ميان از شمشير يافت، دست آنها بر چون اما نمودند؛ نفرين و لعن و دادند ناسزا و دشنام را او كشيدند، اوالدش و او روي بر شمشيري و

 سفارش نيكي به ديد، خواهيم كه طوري به ملجم، ابن گناهكارش قاتل حق در حتي او!!... داد امان و عمومي عفو را همه و برداشت آنها

!! كرد

 به» ...باشيد مظلوم ياور و ستمگر دشمن بگوئيد؛ راست«: آمده چنين فرموده، السالم عليه حسين و السالم عليه حسن به كه وصيتي در

. باشد زمين روي نقاط دورترين از چه اگر باشند، مظلوم ياور و باشد؛ بستگانشان از چه اگر باشند، ستمگر دشمن كه كرد سفارش آنها

 راه اين در خونش و شمشير به و زبانش و قلب به او كوشيد؛ مي بيچارگان از ستم رفع و ستمگران، كوبيدن در همواره السالم عليه علي

. گذارد آن سر بر را جانش چه گر نبود، آن در كوتاهي و سستي يا و سازش به حاضر هرگز و كرد مي كوشش
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 مردم دادگرترين

 ، السالم عليه علي عدالت داستان. بود شگفتي جاي نبود چنين اگر بلكه باشد؛ مردم دادگرترين ، السالم عليه علي اگر نيست شگفت

 از را خود برادر عقيل، خواسته اندك ديديم كه بود او پروري عدالت روح همين. است انسانيت روح و بشريت واالي مقام و شرف يادگار

. است تر اولي او از خود، سهم تصرف در درمانده، ملت زيرا كرد، رد ملت مال

. خود رأي در تغييري نه و داد، آن به دل در اهميتي نه او ولي پيوندد؛ مي معاويه به و كند مي پشت او به كه كرد تهديد را او برادرش

» !است بهتر من دنياي براي معاويه«: گفت مي كه حالي در رفت معاويه محضر به عقيل

 و مسلك راه در برسد، سلطنت و قدرت به تواند مي آن وسيله به كه بود سالحي او نظر در المال بيت كرد؛ مي فكر عقيل مانند معاويه

. نمايد تجديد را اميه بني گذشته افتخارات و كند صرف خود مرام

 در مساوات كه داشت كوشش خويش روح آرامش براي خود، بلكه گذاشت؛ نمي فرقي ديگران و خود بين عدالت، اجراي هنگام امام

. پذيرد انجام حكم اجراي

. بستاند را او حق و كند حكم مسيحي آن و او بين تا برد قاضي شريح نزد را او ديد؛ ملت افراد از مسيحي نفر يك نزد را خود زره او

: گفت علي گرفتند، قرار قاضي برابر در دو آن چون

: گفت و كرد مسيحي به رو قاضي» !ام بخشيده را آن نه و ام فروخته را آن نه است؛ من زره اين«

: داد پاسخ مسيحي »گويي؟ مي چه اميرمؤمنان گفته درباره«

. پرسيد و كرد السالم عليه علي به رو قاضي» .است من مال زره، اين اما دانم، نمي دروغگو را اميرمؤمنان«

: گفت و خنديد السالم عليه علي» !است؟ تو زره اين كه داري دليلي آيا«

 كه حالي در شد، روان و برداشت را زره مرد آن. است مسيحي آن از زره كه داد حكم شريح» .ندارم دليلي من گفت، حق شريح«

: گفت و بازگشت كه بود نرفته قدم چند مسيحي ولي نگريست؛ مي را او السالم عليه اميرمؤمنان

» .كند صادر حكم تا برد مي قاضي نزد مرا خود اميرمؤمنان، است؛ پيامبران احكام از حكومت و داوري شيوه اين كه دهم مي گواهي من«

 را مرد همان مردم مدتي از پس» !گفتم مي دروغ خود ادعاي در من و توست آن از زره كه اميرمؤمنان اي سوگند خدا به«: گفت آنگاه

. بود شده نهروان جنگ در خوارج برضد ، السالم عليه علي ركاب در شجاع و سخت سر مبارزين از كه ديدند

 وجود مرواريدي بند گردن المال، بيت در. بودم السالم عليه طالب ابي بن علي نويسنده و المال، بيت مأمور من: گويد مي رافع ابي بن علي

 كه رسيده خبر من به«: گفت و فرستاد من نزد را كسي السالم عليه طالب ابي بن علي دختر. بود آمده دست به بصره جنگ از كه داشت

 قربان عيد روز كه بدهي عاريت من به را آن خواهم مي است؛ تو دست در كه دارد وجود مرواريدي بند گردن اميرمؤمنان المال بيت در
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 به و سالم را آن روز سه از پس كه دهم مي امانت تو به شرط يك به را آن اميرمؤمنان دختر اي«: گفتم من. »دهم آرايش آن با را خود

 آن و ديد دخترش گردن به را بند گردن السالم عليه علي. دادم او به را بند گردن من و پذيرفت، را شرط اين و» .گرداني باز خود ضمانت

» !اي؟ آورده كجا از را بند گردن اين«: پرسيد او از و شناخت را

 را كسي اميرمؤمنان» .برگردانم را آن سپس و كنم زينت آن با را خود عيد روز در تا ام گرفته امانت المال بيت خازن رافع، ابي فرزند از«

» !كني؟ مي خيانت مسلمانان به! رافع ابي فرزند اي«: گفت من به آنگاه. رسيدم او خدمت به من و فرستاد من دنبال به

» .باشم كرده خيانت مسلمانان به اگر برم مي خدا به پناه«

 »؟!اي داده امانت اميرمؤمنان دختر به من، اجازه و آنها رضايت بدون است، مسلمانان المال بيت در كه بندي گردن چگونه«

 بازگرداند، سالم را آن كه او ضمانت به نيز من دهم، امانت او به زينت براي را آن كه كرد تقاضا من از است، تو دختر او! اميرمؤمنان اي«

» .ام داده وي به

: گفت او و رسيد دخترش به سخن اين» !!كنم مي تنبيه را تو كه كني چنين اين از بعد مبادا و بازگردان؛ را آن امروز هم«

 »؟!است سزاوارتر من از آن پوشيدن به كسي چه هستم، تو از اي پاره و تو، دختر من! اميرمؤمنان اي«

 گردن من آنگاه» ...كنند؟ مي زينت آن مانند رابه خود عيد روز در انصار و مهاجرين زنان همه آيا نشو، دور حق از! طالب ابو دختر اي«

. گرداندم باز خود جاي به و گرفتم او از را بند

 اختيار را مالي مساوي طور به يك هر ديگري با شد مي بنا اگر. داشت جريان او روح در نيز ساده و كوچك بسيار امور در حتي عدالت

 اين در تران كوچك و است بزرگان مالزم مورد اين در تر بيش بهره كه نبرد گمان تا بردارد را آن نخست ديگري كه داد مي ترجيح كنند،

. گيرند مي تري كم بهره و نصيب ميان

 غالم» !كن انتخاب خواهي مي كه را كدام هر«: فرمود غالمش به آنگاه. خريد او از پيراهن دو و رفت نوار ابي دكان به غالمش با روزي

. برداشت خود را ديگري و برگزيد را آنها از يكي

 او برضد نزديك و دور مردم،. دادگري و عدالت. زند مي دور موضوع يك پيرامون گويي همه فرمانداران، به او هاي نامه امام، سفارشات

 و گرفت نمي قرار مندان زور تأثير تحت و شد، نمي متمايل سوي هيچ به كه بود ميزاني داد و عدل در را او آنكه براي مگر نكردند، توطئه

. نبود راهي آن به را حق جز

 تأثير تحت خود و گذاشت باز ثروت و جاه موارد از مورد هر در را خود اطرافيان و ياران و نزديكان دست رسيد، خالفت به عثمان چون

 عمل بود، كرده خطاب ـ عمربن خود جانشين به ابوبكر كه وصيتي به. گرفت قرار حكم، مروان آنان سردمدار ويژه به فاسد، اطرافيان

 كدام هر و نموده فراخ چشمها و كرده باد شكمهايشان و باشند مي آله و عليه اهللا صلي خدا پيامبر اصحاب كه آنها از«: بود گفته كه نكرد

» !باش حذر بر دارد مي دوست را خود فقط
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. ندانست روا چيزي آنان حق در عدالت اجراي جز نشست، خالفت به چون و بود، چيزي ها گنده شكم اين از السالم عليه علي دل در

 خيال سر در كه آنان با و. داشت باز احتكار و قدرت از داشت، مي روا كه را آنهايي و كرد كار بركنار از بود، الزم كه را كس آن پس

 نگهدارند، ثابت خود خاندان در را ثروت و نفوذ و قدرت خواستند مي و داشتند خود عادالنه و طبيعي مجاري از را اسالم رسالت انحراف

 به اما چيست؛ شما ميل و خواسته كه دانم مي من«: خواند فرو را ارزش با سخنان اين آنان گوش در كه بسيار چه و جنگيد، شدت به

» !كرد نخواهم اقدام خودم، تباهي بهاي به شما خواسته انجام

! شدند پيروز حيله و مكر به ظاهر به چه اگر خوردند، شكست خود فرمانروايي در ستمكاران كه آنگاه تا شد؛ آنچه شد آنان و او ميان و

! رفت ستم و ظلم آنها دوي هر به گرچه رسيد، پيروزي به يارانش و علي قلب در داد و عدل و

 مردم نظر بازگوي شعر بيت اين قصيده، آن در نَخَعي هيثَم اُم رفت، دنيا از گناهكار ملجم فرزند ضربت اثر بر السالم عليه علي كه وقتي

. اوست داد و عدل پايه شناخت و السالم عليه علي شخص درباره

 

قيمقَ يالْح رْتابفيه، الي 

 قربينا اال و العدا في ويعدل

» .ورزد مي عدالت دوست و دشمن بين و دارد مي پا بر ترديدي هيچ بي را حق«

» !كنيد رفتار عدالت به دشمن و دوست با«: گفت مي خود علي

 

 سرچشمه منبع يك از هايش خصلت ساير با چشمه سر ، السالم عليه علي خصلت اين. است بزرگ مردان خصلت گويي، رك و صراحت

 است او گويي رك و صراحت از. برادرند هم با همه اينها، امثال و جوانمردي پيرايگي، بي و اخالص، راستگويي، صراحت، است، گرفته

. آورد نـمي زبان بر ندارد دل در كه را چـيزي و كند؛ نمي پنهان دارد دل در كه را چيزي كه

 او رهايي حيله، و مكر در كه داند مي بهتر كس همه از كه صورتي در برد؛ نمي كار به نيرنگ و حيله دشمنانش، با شدن روبرو هنگام او

 و مطلقه صراحت از است تعبيري خود آنها رانديم، سخن امام اخالص و صدق از كه آنجا گذشته، در. است آنها انديشي كج و آنها شر از

. رود مي حساب به او شمار بي مزاياي از او گويي رك
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 جانبه همه سادگي

 برادران، بدترين«: گفت مي. شود مي واقع او نظر در امر مالك گاهي كه بود تكلف از دوري و جانبه، همه سادگي او، اخالقي اصول از

» .باشد تشريفات و تكلف اهل كه است كسي

    تا است دوست مراعات احتشام، از او منظور »است جسته دوري او از گذارد، احتشام را مؤمني برادر كه كس هر«: گفت مي همچنين

. زائد تشريفات و تكلف حد سر

. نمود نمي تظاهر كرد، مي جلوگيري آن از يا و بخشيد مي كه مالي و نمود، مي كه نصيحتي و ميداد، كه رأيي در! او

 حتي گردانيد اميد نا و مأيوس خود به آمدگويي خوش در شان حيله و مكر از را ورزان غرض كه بود او طبع مالزم آنجا تا روش اين

. گرديدند اميد نا و مأيوس نمايند، جلب خود سود به را خود نظر اينكه از چاپلوسان و دورانديشان

 نه و بود رحم بي و دل سنگ نه امام كه حالي در دادند؛ را مردم با تكبر و خشكي و رحمي، بي و دلي سنگ نسبت او به دليل، همين به

 رفته كار به تكلفي و تظاهر آن در آنكه بدون بود او خُلق و طبع از زد مي سر او از آنچه. عمد غير چه و عمد به چه متكبر، و خشك

 اظهار در تكلفي و شد؛ گمان بد آنان حق در بردند، مي كار به كه تكلفي از بودند، پرست منفعت جو سود اطرافيانش غالب چون. باشد

 بي و دلي سنگ نه و پسندي خود نه و بود تكبر نه بود، داشته اظهار و دريافته كه را حقيقتي االّ و نداشت، روا خود بر گماني، بد اين

. رحمي

 از را كارگزارانش و ياران و فرزندان بسيار چه و جست مي دوري آن از و كرد مي محكوم را پسندي خود و تكبر خود، السالم عليه علي

 هيچ به تكبر كه بدان و شويم، مغرور خود به كه مبادا«: گويد مي چنين داده، اينان به كه پندي در. است فرموده نهي پسندي خود و تكبر

» .است خرد افت آن و نيست شايسته روي

      تو كه آنم از تر كم من«: گفت و دويد كرد مي تعريفش كه آنان از يكي سخن در. پسنديد نمي خود بر خوانان ثنا از حتي را تكلف

 نمي تكلف گذشت مي طرف درون در آنچه ساختن پنهان در او كردند؛ مي متهم نيتش به را او كه افتاد مي اتفاق بسا چه و» !گويي مي

» !پنداري مي تو كه آنم از برتر من«: گفت مي او پاسخ در و ورزيد

 دو هر حق در و بود زار بي پيمودند، مي افراط راه اش درباره كه كساني دشمني از و كردند مي غلو حقش در كه آنهايي دوستي از علي

 مي تكبر نه او،. كند مي نمايي خود تكلف افراط، در چه» .مفرط دشمنان و دوستان افتادند، هالكت به من حق در گروه دو«: گفت دسته

 و حق، در صريح صريح، نماياند، مي هست چه آن را خود بلكه است رفته كار به تكلف آنها دو هر در زيرا كند مي تواضع نه و ورزد

 كه ساعت آن در اي، گرفته سراغ السالم عليه علي از تر روش خوش و تر ساده را شخصي مردم ميان در كنون تا آيا. طبيعت در صريح

 با »بياوريم؟ تو براي را آن دهي مي اجازه«: گفتند او به برد، مي خانه به خود با اي ملحفه در و خريده خرما مقداري كه ديدند را او

» !است سزاوارتر آن بردن به خود عيالمند، مرد«: داد جواب سادگي
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. است تكلف بي و ناشايسته تكلف انواع از چيزي آن بلكه آوريم، شمار به روح محسنات و فضائل از را عمدي تواضع كه خطاست اين

 هيچ و داد مي نشان باشد داشته وجود تكبر يا و تواضع براي جايي اينكه بدون را خود درون بلكه نبود؛ هم متكبر ولي نبود متواضع علي

 كه است مردم نظر اشتباه و خطا دانند مي متكبر را وي برخي و متواضع، را او بعضي اينكه اما نبودند بزرگ مرد آن خصلت جزء كدام

! است منزه و بري آن از خود او و كنند، مي توصف گونه اين را او حاالت

 آيا رفت؛ مي بود، پوالد و آهن در غرق كه خود هماورد جنگ به بود، برهنه سر كه حالي در او«: نويسد مي االمام عبقرية كتاب مؤلف

 و خلقي كج اما» !باشند؟ زده صورت به نيرنگ و حيله ماسك آنان كه حالي در بشتابد، آنان سوي به آزاد و باز روحي با كه دارد تعجب

. صراحت و بود سادگي عكس بر بلكه. نداشت وجود امام در خشونت
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 امام قلب سالمت

              براي حتي دشمني، براي مقامي و نداشت، دل در كينه مخلوقي هيچ از كه است اين بود، او قلبي سالمت مبين كه او اخالق از

. نداشتند خوش را او و بردند، مي حسد او به كه حالي در شناخت، نمي دشمنانش ترين سختسر 

 دوستي چون و گريست طلحه بر و فرمود، نهي ملجم، ابن خود، قاتل بستگان كشتن از را خود نزديكان و فرزندان مرگ، از پيش او،

. خواست مي را السالم عليه علي سر طلحه، همين كه صورتي در كرد نوحه سوگش به صديق

 بود آنها از يكي او قاتل اينكه با ـ نياورند در پا از اند برخاسته پيكار به وي با اينكه خاطر به را خوارج كه فرمود سفارش را خود ياران

     حس كه سبب بدين ـ بودند برآمده او براي ناراحتي ايجاد و آزار مقام در يارانشان، و عاص و عمر و معاويه اذيت و آزار اندازه به و

. باشند مي گمراهي و اشتباه بر چه اگر هستند خالص خود عقيده در آنها كرد مي

 نداشت، كينه دل در معاويه از او. شود نمي ديده باشد، دشمنانش بر او طبيعي حقد و كينه بر داللت كه چيزي اش زندگي تاريخ سراسر در

. داشت تكيه برنده شمشير بر دستش به و گويي رك و صراحت به زبانش بر و حق، به دلش، در

 همين ولي. ماند نمي خاموش برسد، ديگران به كه ظلمي يا و رود وي به كه ستمي از همچنانكه نيست، جنگاوران طبيعت در توزي كينه

 كينه در كه جمعي بين دانست؛ نمي جايز بودند مرگش طالب برخاسته، دشمني به وي با علناً آنانكه بر حتي را توزي كينه كه عالي طبيعت

 از اندوه اوست؛ جانكاه اندوه از سرشار علي، زيباي سخنان بود شده محسور بودند، گرفته پيش را افراط راه او به نسبت خشم و توزي

. نيرنگ و مكر به آلوده ديگران قلب و است، دوستي و مهر از ماالمال و پاك او دل اينكه
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 بخشش و كرم

 بخشش چون نه بود، منزه و پاك اهداف، و اصول در كرمي و نداشت، حصري و حد كه بخششي و كرم بود؛ او اخالق از بخشش و كرم

 و خويشان به فرمايند، كرم و ببخشند آنها اگر تازه. بخشند مي را مردم دسترنج حاصل و اموال كه نفوذ، و قدرت ارباب و فرمانداران

 اين از اگر و فرمايند؛ مي كرم نمايند مي خدمت و زنند مي شمشير سلطنتشان مقام قراري بر راه در كه آنها به و بخشند؛ مي خود نزديكان

 گيرند؛ قرار توجه مورد و آورند دست به موقعيتي مردم ميان در وسيله بدان تا بگويند بخشنده و كريم آنها به كه سرند آن بر بگذرد، حد

 نقاب در را آن ناتوانند و عاجز سياست در اگر و سازند، پنهان را خود مظالم باشند، ستم و جور اهل اگر. بپوشانند را خود هاي دزدي

 چيزي دادن رشوه بجز بخششي چنين اين. يافت توان مي زياد مشهور، كريمان قبيل اين از ديگران و ما تاريخ در كه كنند، مستور بخشش

 بخششي او، كرم. است نيالوده دست آن به و شناسد نمي را آن اش زندگي سراسر در السالم عليه طالب ابي بن علي كه باشد تواند نمي

. دارد ريشه جانش در كه است او جوانمردي مراتب همه مبين كه است

 و نمايد، مي سرزنش اعياد، از يكي در زنان ديگر چون تزيين براي ملت، المال بيت از بندي گردن گرفتن امانت علت به را خود دختر او،

 عطا دوستار و رشوه، خواستار هر او. رنجاند مي خود از كند، كمك او به مردم المال بيت از كمي كه تقاضايش، خاطر به را عقيل برادرش

 خود دست با كه خوانيم مي موثق اخبار در. راند مي خود از دارد، انتظار او از خدمتي، انجام و زحمت و رنج هيچ بي كه را بخشش و

 تنگدستان و فقرا به آنرا كند مي دريافت را خود مزد چون و زند مي تاول دستهايش كه كند مي آبياري آنجا تا را مدينه يهوديان نخلستان

 از او«: گويد مي شناختند، مي را السالم عليه علي كه كساني قول از شعبي! كند مي آزار را آنها فوراً و خرد مي را بردگان! بخشد مي

   علي بخشش و كرم باشد، دليل گوياترين موارد از اي پاره در دشمن گواهي اگر! بخشيد مي خود مال از كه بود كساني ترين بخشنده

: گويد مي كوشيد، مي جان به السالم عليه علي جويي عيب در كه ابوسفيان بن معاوية كه وقتي باشد، تواند مي پايه چه تا السالم عليه

» !بخشد مي علوفه از بيش را طال باشد، داشته علف از پر اي خانه و طال، از پر اي خانه علي اگر«

 همگي كه نيست اين »گفت خواهيم سخن آن از بعداً كه« ادبي نبوغ مكمل و علوي، مردانگي مزاياي و ممتاز، صفات اين كننده تكميل اگر

 ايجاب خصائص اين با را آن مالزمه ضرورت كه است چيزي آن بلكه باشند؟ بود، ممتاز بدان السالم عليه علي كه نفس، به اعتماد مالزم

. نمايد مي

 با عبدود، بن عمرو العرب جزيرة كار سوار با مبارزه به اقدام. است آن در حق صراحت و خود كار اصالت به مطمئن و كند مي عمل امام

 ماالمال روحش كه شجاعتي به اعتماد بر گواهي جز دارند، مي حذر بر آن ناگوار عاقبت از را او يارانش و اسالم پيامبر كه اين به توجه

 در اند، گرفته را اطرافش كه بسياري دشمنان خطر از را او كه محافظي و نگهبان بدون نماز، براي شدنش بيرون. باشد تواند نمي بود، آن

 را وجودش پاي تا سر كه نيست حقي به اطمينان بر ديگري گواه آيا زد، ضربت را او آلود زهر شمشير با ملجم ابن كه اين تا دارد؛ امان

! است؟ گرفته فرا

 و گفتار شك بي چه است؛ بوده مطمئن داد، مي انجام كه كاري درستي و شايستگي به او كه نيست آن مبين او گفتار و اعمال سلسله آيا

. اند بوده او عظيم خُلق و قوي خرد تابع او رفتار
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 او حق در مردم كه حالي در و داشت، خود داد و عدل به كه ايماني فيض از و كرد، مي حس وجودش تمام با كه اصيلي اطمينان پرتو در

 قطع را مؤمني مرد بيني خود، شمشير اين با اگر«: گفت و نورزيد سستي و نداد عقيده تغيير نرفت، كنار حق مسير از داشتند، نظر اختالف

» .داشت نخواهد دوستم بدارد، دوست مرا تا كنم فرو منافق كام به را دنيايي اگر و! شد نخواهد دشمن من با او دارد، دشمن مرا تا كنم

 هرگز و ندارم باكي باشند، كرده پر را زمين روي كه حالي در روم اينان جنگ به تنه يك اگر! سوگند خدا به«: گويد مي اين نظير باز و

» !كرد نخواهم وحشت

 در خود عامل انصاري، حنيف بن سهل به پيوستند، معاويه به مدينه مردم از گروهي كه هنگام آن در ، السالم عليه علي اطمينان اين با

: نوشت مدينه،

 دست از را آنان كه مباش اندوهگين اين بر اند؛ پيوسته معاويه به تو حكومت تحت سرزمين از مرداني كه رسيده گزارش من به. بعد اما«

. اند نپيوسته داد و عدل به و نگريخته، ستمي از! سوگند خداي به آنان،. است شده كاسته آنها رفتن با تو نيروي و اي داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
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 امام دانش

                                       .است دانش از آنها ترين مايه كم مردم، ترين ارزش كم »علماً اقلهم قيمةً، الناس اقل«

 السالم عليه علي امام

 

! نكني داوري آن در تو كه را مشكلي نگرداند مبارك خدا! ابوالحسن اي» !الحسن ابا يا فيها تحكم ال معضلةً في اللّه بارك ال«

 خطاب عمربن

 

 ندارد وجود عرب در دانشي هيچ بود، عرب علوم و معارف سرچشمه و اسالم قطب او. بود يگانه خرد در ، السالم عليه طالب ابي بن علي

 سخن او؛ اجتماعي عظمت و نبوغ و او بالغت اما. است بوده شريك و سهيم آن وضع در يا كرده گذاري پايه او را آن اساس اينكه مگر

 بحث مقام در اختصار طور به كه است مطلبي اينها جز و عرب علوم و داوري؛ و فقه، در او بينش و دانش اما. است بسيار آنها پيرامون

 به و گوئيم مي كوتاه سخن مورد اين در ما اگر. آورد خواهيم ميان به نيز او حكمت از سخن كالم، اقتضاي به و هستيم، آن پيرامون

 اين در ما هدف. اند داده سخن داد آن در محققان و اند، رانده سخن تفصيل به آن پيرامون ديگران كه است علت بدان پردازيم، مي اختصار

 اختصار به و كرده اهمال آن در كه موردي در بپردازيم، تفصيل به و اند؛ گفته مفصل ديگران كه جائي در بگوئيم مختصر كه است آن كتاب

. اند پرداخته

 با مطابق علي حق در پيغمبر گفتار حد چه تا شود درك تا پردازيم، مي ديگر موارد به سپس و كنيم، مي آغاز حديث و قرآن از نخست

» .است آن در علي و دانشم، و علم شهر من«: فرمود كه زمان آن بود واقع

 و زندگي مطالعه در را او روش و اخالقيات و يافت؛ پرورش اسالم پيامبر عمويش پسر سرپرستي تحت السالم عليه طالب ابي بن علي

 مغز تا كه اي حكيمانه بينش با قرآن، بررسي و تحقيق به. گرديد متمركز خردش و دل در يكسان به وديعه اين و برد، ارث به اجتماع

. گرديد آشكار او بر آن رموز و حقايق كه پرداخت چنان آن كند، مي نفوذ اشياء

 باطن و جوهر و قرآن ظاهر وّ  نص به و داد، او به عميق بررسي و مطالعه اين براي كافي فرصت عثمان، و عمر و ابوبكر طوالني خالفت

 پرده پس در كه نيست چيزي حديث به او دانش اما. يافت استقامت آن به قلبش همچنانكه گرديد محكم آن به زبانش يافت، دست آن

 كرده سپري خدا پيغمبر با را تري بيش زمان مدت ديگر صحابي و مجاهد هر از السالم عليه علي. نيست هم انگيز شگفت و باشد ابهام

 السالم عليه علي كه شود مي گفته. اند بوده محروم آن از ديگران كه شنيده چيزهايي او اند، شنيده پيغمبر از ديگران آنچه از گذشته. است

 خدا رسول گفتار از كلمه يك حتي اينكه به داشت كامل ايمان او. باشد شنيده خدا پيغمبر از را آن شخصاً آنكه مگر كند نمي بيان حديثي



 

Noorfatemah.org 
 

 )1جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي  ۶۵

 حديث بيشتر خدا آله و عليه اهللا صلي پيغمبر اصحاب ساير از كه است شده چه«: شد گفته او به. است نشده فوت او دل و گوش از

» .كرد مي سخن آغاز خود پيامبر ماندم، مي خاموش چون و داد، مي پاسخ من به او كردم، مي سؤال چون من« :داد جواب »؟!داري

 آگاه تر بيش كس همه از اسالمي فقه به كرد، مي عمل نيكو اسالم دستورات به همچنانكه السالم عليه طالب ابي بن علي كه است طبيعي

 علي فقاهت و علم كثرت به خطاب بن عمر و ابوبكر. شناختند نمي فتوي و رأي داده براي تري شايسته و تر فقيه او از معاصرانش. بود

 به و كردند مي رجوع او به ماندند، مي عاجز آن در و آمد مي پيش برايشان كه مشكالتي فصل و حل براي و داشتند، اطمينان السالم عليه

 در كه برهاني و حجت. داشت مرجعيت نيز صحابه ساير براي بود، عمر و ابوبكر براي فتوا بسيار چه. نمودند مي عمل او مشورت و رأي

 احكام و نصوص در اسالمي، فقه در السالم عليه علي دانش. است نادر بسيار باشد، شده اقامه او براهين و دالئل از بهتر شرعي، مسائل

 دسترسي بود، تر آگاه علم آن به مراتب به خود عصران هم از كه حساب، جمله از آن، عوامل و مقدمات به بلكه شود، نمي خالصه آن

. داشت كامل

 زيرا است؛ بوده السالم عليه علي شاگردان از خوانند، مي اكبر فقه امامِ را او ، السالم عليه علي دوران شدن سپري از پس كه ،)7(ابوحنيفه

. شود مي منتهي السالم عليه طالب ابي بن علي به اينكه تا پدرش از او و كرد، را السالم عليه محمد بن جعفر شاگردي نخست او

      از عباس بن عبداللّه از او و عكرمه، از ربيعه و ربيعه از او زيرا است؛ السالم عليه علي شاگرد واسطه چند با نيز) 8(انس بن مالك

 ابي بن علي منظور« عمويت پسر علم برابر در تو دانش«: پرسيدند اينها همه استاد عبداللّه، از. است گرفته فرا درس السالم عليه علي

» !اقيانوس برابر در باران اي قطره چون«: داد جواب »است؟ اي پايه چه در »است السالم عليه طالب
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 قضايي امور در فرد داناترين

        قضايي امور در شما همه از السالم عليه علي«: فرمود بار يك خدا پيامبر كه معترفند آله و عليه اهللا صلي خدا رسول ياران همه

» .است داناتر

 منشأ سر كه باشد، مي شريعت احكام و فقه به همه از داناتر او زيرا بود، تر آگاه قضايي امور به خود دوران مردم همه از السالم عليه علي

    كشف او بر قضيه جوانب همه اختالف، بروز موارد در كه بود چنان تفكر و خرد نيروي در او طرفي از. است اسالم در داوري و قضا

. ساخت مي منطبق صحيح منطق با وجهي نيكوترين به را آن و شد، مي

 و عقل اساس بر عادالنه و برد، كار به خود داوري و قضا در صورتي نيكوترين به را آن توانست مي كه داشت پاكي وجدان همچنانكه

 نگرداند مبارك خداوند! ابوالحسن اي«: داشته بيان السالم عليه علي حق در كه است خطاب بن عمر از سخن اين. نمايد داوري وجدان

 كه وقتي«: او ديگر گفته همچنين و» .شد مي هالك عمر نبود، علي اگر«: او مشهور گفته نيز و» !نكني داوري آن در تو كه را مشكلي

 در آنچه و داوري، در علي نبوغ و عظمت درباره زودي به ما. »دهد فتوي نبايد كس هيچ باشد، داشته حضور مسجد در السالم عليه علي

 تفضيل به پردازيم، مي مقايسه و بحث به فرانسه كبير انقالب اصول و وي اصول درباره كه هنگام آن در است، آمده دست به او عقلي امور

. گفت خواهيم سخن

 مغز به و كرده نفوذ مشكلي هر در كه دارند قصد بلكه كنند، نمي نگاه امور ظاهر به سطحي بانظري كه اشخاصي مانند طالب، ابي بن علي

 از يكي را دين او، اساس، همين بر. پرداخت نظر امعان و دقت به جهان، متفكران ساير چون دين، آن موضوع و قرآن در برسند، آن

 در آن نتايج و دين، ظاهر به تنها علي، چون بزرگ اي نابغه و عظيم شخصيت هرگز. دانست دقت و تفكر و تأمل قابل موضوعات

 است اساس آن بر او تفقه ولي گردد؛ مي ظاهر احكامي صورت به اثر و كند مي تفقه دين در علي. پردازند مي قضا و داوري و معامالت

 تا دارد نمي بر دست آن در تأمل و بررسي و تفكر از و دهد مي قرار مطالعه مورد عميق دقت و مطالعه و مغز فكري جنبه از را فقاهت كه

 كالم علم اينجا از. است متين و ثابت حقايق و اصول در و محكم بنيادش كه است گرفته قرار هايي پايه بر دين اين شود مطمئن كه آنگاه

 جز علم، اين در مقدمان پيش و گردد مي معرفي كالم علم پدر و سخنور، نخستين علي كه است اينجا از و آمد؛ وجود به اسالمي فلسفه و

 و اند افتاده راه علي دنبال به دانش اين متأخرين است رسيده آنها به او ناحيه از آن وسايل و اسباب و نگرديدند، سيراب علي چشمه از

. دانند مي خود از پيش دانشمندان و خود، پيشواي را او تنها

 محمد فرزند هاشم ابو شاگرد خود دانند، مي ديني موضوعات دايرمدار را عقل كه اسالمي فرقه اولين معتزله، فرقه رئيس عطا، بن واصل

. طالب ابي بن علي مكتب شاگرد پدرش و است حنفيه بن

      طالب ابي بن علي از واسطه چند با او عطا بن واصل از معتزله و اند گرفته درس معتزله مكتب از آنان اند معتزله چون نيز اشاعره

 آنكه از بيش اسالم، در تصوف اهل. يافت توان مي البالغه نهج در مختلف موارد در را آن ريشه و اساس طرفي، از) 9.( السالم عليه

 نهج به شود، ترجمه عربي زبان به غيره و هند و يونان فلسفه آنكه از قبل همچنين و بدانند مورد اين در را يونانيان تفكر طرز مسلمانان

 است، آمده الحديد ابي ابن البالغه نهج در كه متوكل، وزير خاقان، عبيداهللا به ابوالعيناء گفتار به خواهد، مي كه هر كردند مي استناد البالغه

. كند مراجعه
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 نحو علم واضع

. باشد اساس و ركن نيز عربي علوم در است، اساس و ركن اسالمي معارف و علوم در همچنانكه طالب ابي بن علي كه است خواسته خدا

. باشد امام همتاي عربي علوم در كه شد نمي يافت كسي او عصران هم ميان در

 قوائدي و اصول عربي زبان براي تا واداشت را او انگيزش، شگفت حافظه و هوش نيروي و او، صحيح منطق و عرب، زبان در او تبحر

. نمايد وضع قياس و عقل مبناي بر متين و مستدل

 نخستين علي كه كند مي ثابت تاريخ. است كرده هموار خود از بعد آيندگان براي را آن راه و است عربي علوم اساس واضع حقيقت در او

. است گذارده بنيان را نحو علم اساس كه است كسي

 درباره! المؤمنين امير اي«: گفت او به. يافت انديشه و تفكر در غرق را او و رسيد خدمتش به روزي او، همدم و شاگرد دئلي االسود ابو

» .بنويسم عربي اصول در كتابي ام گرفته تصميم ام؛ شنيده غلط به سخني »كوفه« شما شهر در من«: گفت» !كنيد؟ مي فكر چيزي چه

. آخر تا» ...حرف و فعل و اسم است؛ وجه سه بر كالم«: بود نوشته چنين آن در كه كرد تسليم وي به كتابي آنگاه

 از پس در عرب غير با آنها آميزش علت به عرب زبان در اغالط شيوع از دئلي ابواالسود: اند آورده نيز ديگري صورت به را داستان اين

 ابواالسود به آنگاه كرد، سكوت امام مدتي. برد شكايت امام به كردند، مي ادا و تلفظ غلط را عربي اينكه واسطه به و اسالم فتوحات

 حرف و فعل و اسم از عرب، كالم«: فرمود السالم عليه علي به برداشت كاغذي و قلمي ابواالسود» .بنويس گويم مي تو به آنچه«: فرمود

 فعل نه و است اسم نه كه است معانيي داراي حرف و دارد، مي بيان را مسمي حركت فعل و گويد، مي سخن مسمي از اسم يافته؛ تشكيل

 اشاره اسم آن نحو، علم علماي از بعضي قول به بنا كه ،»مضمر نه و است ظاهر نه كه چيزي و مضمر، ظاهر،: اند قسم سه بر اشياء و

. شد خوانده نحو علم علم، اين روز آن از» .كن دنبال را مطلب نحو همين به! ابواالسود اي«: فرمود ابواالسود به آنگاه. است

 

 

 

 

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 )1جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي  ۶۸

 امام بودن هوش تيز

 نغز و بديهه نيروي كه گفته را سخني سابقه بدون او كه افتاده اتفاق بسيار. است او درك سرعت و هوشي تيز السالم عليه علي مزاياي از

 و حكمت، در شيوا و نغز سخني سابقه بدون او كه است افتاده اتفاق بسيار. بودند وامانده و عاجز آن از ديگران و رساند مي را او گويي

. است شده المثل ضرب كه گفته دشمنانش و ياران درباره يا

 را پيچيده مسائل اين اش دوره هم مردمان و بود زمانش يكتاي حساب، پيچيده مسائل و معضالت درك سرعت در السالم عليه علي

 اين اند، آورده زمينه اين در آنچه از. نمود مي مشكل بسي آنها حل راه و حيران آن درك از ها عقل كه آوردند مي حساب به معماهايي

 از ولي است؛ رفته دنيا از گذارده، جاي به كه نقد پول دينار ششصد با برادرش كه كرد شكايت و رسيد او خدمت به بانويي: كه است

 برادر دوازده و مادر و دختر، دو و زن يك او، بازماندگان شايد«: فرمود او به السالم عليه علي. اند پرداخته او به دينار يك فقط او ميراث

. كرد بيان السالم عليه علي كه بود همان او بازماندگان و» !باشند؟ مي هستي تو كه خواهر يك و

 اويند، مادر و پدر و دختر دو و زن يك بازماندگانش و است مرده مردي كه پرسيد شخصي گفت، مي سخن منبر بر كه هنگامي روزي

 آن از گشت موسوم »منبريه فريضه« به حكم اين» .شود مي تبديل يك نُه به زن، يك هشت«: داد جواب فوريت به علي چيست؟ تكليف

. است داشته بيان منبر روي السالم عليه علي كه روي
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 امام فلسفه و حكمت

 روي مداوم فعاليت و كوشش سپس و ايجاز و استنباط و فراگيري نيروي و اصيل، ادراك و محيط، عقل و نافذ، بينش حقيقت، در فلسفه

 ساخته برجسته و ممتاز تاريخ نوابغ و فالسفه و حكما بين را او كه است السالم عليه علي امام فكري آثار از همه اينها و آنهاست؛ همه

 و حوادث رويدادهاي از ابدي المثلهاي ضرب دادن دست به و نظريات استخراج قدرت در علي همانند كه! سوگند خودم بجان و است؛

. است كم بسيار بسيار اتفاقات،

 در آن سرچشمه است، انساني دست به گرفته شكل و شده آراسته و اسالمي معارف توجيه در اثر باالترين كه علوي فلسفه و حكمت

!  السالم عليه طالب ابي بن علي و آله و عليه اهللا صلي عبداللّه بن محمد: باشند مي تن دو اول درجه

 بسيار ماوراءالطبيعه، و متافيزيك و الوهيت، و توحيد امر در بشري، اجتماعات و هستي و زندگي مختلف شؤون در امام فلسفي نظريات

 به او از بعد نظران صاحب كه است استادي. است اسالمي فلسفه گذار بنيان و كالم، علم مؤسس او گفتيم، پيش در كه طوري به و است

. اند بوده او آراي دهندگان شرح و او نظريات پيرو خود و معتقد، و معترف آرايش اصالت و او كمال

 قرار جهان فالسفه ساير حكمت كتب مقدم صف در و سبد، سر گل كه است فلسفه و حكمت جواهر از پر »البالغه نهج« او بزرگ كتاب

 به جز نظرش آيا ،»هستند اسرائيل بني پيامبران چون من، امت دانشمندان«: فرمود آله و عليه اهللا صلي خدا پيامبر كه هنگام آن در. دارد

 بود؟ السالم عليه علي شخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 )1جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي  ۷۰

! تلخ آزمايش

. شناسم مي را آن دهم، گواهي حق به آنكه از پيش من! سوگند خداي به* 

. كنند نمي درك بلند هاي انديشه و افكار و امين، هاي سينه جز را آن و است، دشوار و سخت بسيار ما وظيفه* 

 السالم عليه علي امام

 

 و ريخت، فرو سرشان بر سقفها و ساخت متزلزل را بنيانشان كه آورد بر بانگ چنان آن پي در پي آنها گرفته غفلت پنبه به گوش بيخ در

. آورد پايان بي نعمت و سالمتي و آرامش رسيدگان، ستم و افتادگان پي از و دردمندان دلهاي براي ولي پاشيد؛ هم از ديوارهايشان

 تا هايش ريشه كه است، محكم و متين چنان آن نظرياتي و اصول اجتماع، هدف غايت و بشر، حقوق در را السالم عليه طالب ابي بن علي

 و گذارده صحه را اصول و آرا آن تمام حاضر، عصر اجتماعي علوم. است يافته گسترش جهان سراسر بر فروعش و فرورفته زمين اعماق

. است پذيرفته

 و استبداد، بردن بين از از، است عبارت كه است، يكي آن هدف و انگيزه شود، ناميده كه نامي هر به و باشد كه شكلي هر به دانش، اين

 آن در بشر حقوق كه وجهي نيكوترين به اجتماع اساس ريزي پي سپس و ملت توده از تعدي و اجحاف و ستم و ظلم دست ساختن كوتاه

 براي و بوده مفيد كه حدي در عمل آزادي و بيان آزادي را آن محور كه اساسي گردد؛ تأمين باشد، انسان زندگي خور در كه نحوي به

. دارد اساسي نقش آن تكوين در و بوده مكان و زمان شرايط تابع خود علوم، اين. دهد مي تشكيل نباشد، آور زيان اجتماع

 بين از و فردي، حكومت و استبداد، بين گذشته در كه ديد خواهيم افكنيم، نظر بينانه واقع آن مختلف شؤون به و برگرديم، گذشته به اگر

 و عامه حقوق حفظ و مشروطه حكومت و عدالت قراري بر براي قيام و طرفي، از آزادي سلب و مردم، حقوق گذاشتن پا زير و بردن

 شد، مي پا بر ستمديدگان طرف از گذشته در كه سودمندي جنبشهاي. است بوده قرار بر شديدي نبرد ديگر، سوي از دمكراسي و آزادي

 به نوين بنياني ريزي پي و اجتماعي ستم و ظلم اساس چيدن بر براي فكران روشن و زدگان مصيبت رهبري به كه بود قيامي حقيقت در

. باشد داشته هماهنگي اجتماعي تحوالت با انقالب، منطق و ارزش نظر از كه طوري به گرفت مي صورت آن، جاي

 آن دستورات و تعاليم بر مبتني او نظريات و آرا. است ارجمند و واال بس مقامي بشر، حقوق تاريخ در را السالم عليه طالب ابي بن علي

 در كه كس هر. چرخيد مي مردم ميان طبقاتي اختالفات بردن بين از و استبداد و پرستي فرد برداشتن ميان از محور بر كه بود اسالم روز

 كامگان خود سر بر اي آخته شمشير چون او كه داند باشد،مي شناخته را السالم عليه طالب ابي بن علي اجتماعي، مسايل و امور

 خود اشرافي پوشالي افتخارات پايه جامعه منافع و مصالح گذاردن پا زير و توده كردن بيچاره با كه آنهايي مردم، حقوق به. بود تجاوزكار

. كرد مي كوشش نهادند، مي ملت كشيده رنج دوشهاي بر را
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 از به منتهي اي انديشه چنين اجراي كه است بديهي. گرفت نيرو اجتماع حقوق اساس بر امام، ذهن در اجتماعي عدالت برقراري انديشه

 شدت از مايگان بي و بينوايان و شده، زده پرخوري و سيري از ثروتمندان، و قوم بزرگان آن در كه شد مي طبقاتي اختالفات بردن بين

 از دفاعش و بود، كار به هميشه اش تازيانه و افكند، مي طنين مدام اجتماعي پيكار اين در او بانگ. گرائيده الغري و ضعف به گرسنگي

 فرمانروايي نمونه ترين عالي حكومتش، در. داد نمي نشان خود از نرمي و سستي هرگز راه اين در و داشت، ادامه شدت به بشريت ارزش

 و وسايل همه با و قوا تمام با خويش، منطق به بخشيدن تحقيق براي و. دهد مي نشان زمان و عصر آن در بشر حقوق حفظ راه در را

 او زمان اجتماع وضع دانست مي او كه نبود اين از تر روشن چيزي ولي نداشت، وجود او براي مجهولي چه اگر. كوشيد مي امكانات

. دارد موافقت آن تغيير با زمان پايه چه تا و باشد، چگونه بايد وضع حق به و است، شده نهاده فريبي مردم پايه بر حد چه تا و چگونه

 مشغول خود به آن مسير در تغيير و تحول ايجاد جز چيزي را، او تصميم و انديشه نداشت، وجود نيكويي و خير جز او اداره در گرچه

 نيروي را كارشكنيها و و ها توطئه. شد نمي مانع اش اراده و نيرو بردن كار به از را او جهان فريبندگيهاي و ها زيبايي همه و داشت، نمي

 و معرفي در كه نداشت وجود باطل برداشتن ميان از و حق داشتن برپا از تر گرامي چيزي او دل در و نبود؛ او تصميم اعمال از جلوگيري

. شد نمي يافت ترديدي و ابهام كمترين امام رأي در نيز دو آن تشخيص

 امر اين اصلي عوامل برد، مي كار به خود احساسات و افكار اعمال در كه نيتي پاكي و اخالص و او، ادراك و انديشه و تفكر درستي

 و سركش و قوي كارگزاران و فرمانداران برابر در او. كرد نمي توليد اي پيچيده و غامض مطلب اجتماعي شؤون از يك هيچ در كه بودند

. كنند نمي نشيني عقب بكوبند، هم در را حق قدرت خواهند مي كه آنها و درماندگان، و ملت كننده بيچاره

 طبيعي حقوق ايجاد براي همه اين و نداشت؛ خود دشمن و دوست اذهان و انديشه در خويش تدابير و افكار العمل عكس به توجهي او

. خندان سفيد و دردمند، سياه: نگردند منقسم گروه دو به مردم تا بود او شرافتمندانه حيات و زندگي و انسان،

 از ناشايستي و پست اهداف به سرانجام را آنان كه است راهي مردم، ميان در طبقاتي مادي اختالف كه كرد درك تيزبينش خرد پرتو در

 باعث طرفي از كه كشاند، مي يكديگر با مردم برخورد و حكومت در ناروا و زشت اعمال و بدبختي و گمراهي و بدنهادي، و فكري جمود

        اند گرفته دست به زحمتي و رنج هيچ بي را مقام و ثروت و جاه كه زورگويي و غاصب گروه در بديها ساير و تباهي و فساد بروز

 بدبيني و روحي، و جسمي بيماري گرفتار اند، برده تاراج به پيشين گروه را دسترنجش حاصل كه اي دسته ديگر، سوي از و گردند، مي

 جامعه كه اي نتيجه. گردند مي ورزي حسد و دشمني عداوت، و بغض ايجاد مردم، به اعتماد عدم و بدگماني و سوءظن زندگي، به نسبت

 دو چون مخالف، طبقه دو اين وجود. بود خواهد آن ويراني و پاشيدگي هم از ترديد و شك بدون شود، مي حاصل گروه دو هر از را

. گردند مي خُرد و قرباني بشر حقوق و مساوات دو، آن ميان در كه است آسياب سنگ

 و عدالت خواستار و مؤيد كه را اسالم قوانين و سنن اساس كه بود آن عثمان خالفت اواخر در اميه، بني خاندان مخصوصاً اشرافيت، هدف

. بكوبند هم در بود، حقوق در مساوات

 تا كنند ايجاد تزلزل آنها صفوف حكومت،در و دولت از وحشت و رعب ايجاد با و. آورند در خواري و بندگي و اسارت زنجير به را توده

 به را حقوقشان همچنانكه بريزند، را مردم خون تمايل، صورت در. باشند داشته هراس و وحشت فرمانروا برابر در حضور از كه جائي
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 يا و مردم جنبشهاي از را آنها كه بگمارند جاسوساني و مراقبين خود از. ننمايند خودداري آن امثال و خواري رشوه از. اند برده تاراج

 گذاردن پا زير و مخالفين خون به را خود پرچمهاي و كنند خفه نطفه در را انقالب آنان تا بياگاهانند دهند، انجام كه دارند سر در آنچه

 تبديل فردي منفور و پست حكومت به را، آن دمكراسي و سلطنت، را اسالمي پيرايه بي و ساده خالفت و سازند رنگين اجتماعي حقوق

 و صالبت برابر در ثروت، و حكومت و فرمانروايي و رياست مقام به رسيدن در خود آرمانهاي رسانيدن ثمر به براي گروه اين. نمايند

 دست به براي بازان قمار چون و بودند، فرصت منتظر و گرفته كمين السالم عليه طالب ابي بن علي امام اجتماعي داد و عدل اعمال شدت

 از برداري بهره گروه اين هدف كه جهت آن از. گذرانيدند مي انتظار برساند،به آورده باد ثروتي به را آنان يكباره به كه شانس، آوردن

 و سياسي نظر از پرستي، بت قوانين جايگزين تازگي به كه بود اي اجتماعي عدالت برضد ساختن كمين و جاهليت عصر آرمانهاي

 موقعيتي و رفته فرو هم به آن پود و تار كه ناگواري و سخت بسيار تجربه بود، گرفته قرار تلخي تجربه مقابل در علي بود، شده اجتماعي،

 آمدهاي پيش نگراني، و اضطراب. آن از شدن بيرون مجال نه و بود آن با سازش امكان نه را امام كه بود آمده وجود به دشوار چنان

 همه اجتماعي عدالت و اخالقي فضايل كه اسالم، و خالفت مسير زيادي حد تا كه بودند خطرناك و سهمگين قدري به ناگوار، و سخت

. داشت بستگي آن به شد، مي آن از ناشي

 عمومي، حقوق حفظ به او وفاداري حقيقت و ميزان و امام شخصيت ميان آن در كه بود؛ شخصيتها تشخيص براي محكي روز آن موقعيت

 و افكار اعمال و پيشآمد برابر در اش شكيبائي و صبر نيروي و اجتماعي و فردي اخالقي فضايل اشاعه در اش اراده و عزم ثبات و

. بود متجلي خوبي به خود، هاي انديشه

 به اشراف، و تجاّر افكار و استثمار و فريب و مكر با نبرد در اسالم، پيامبر گذشته در كه بود گرفته قرار آزمايشي برابر در طالب ابو فرزند

. بود گذاشته قدم اجتماعي عدالت روح اشاعه و دمكراسي و آزادي خاطر

 به آتش از دستي كه آنها و ناظران، ديد از تنها آن ناگواري و سختي ولي بود، گرفته قرار دشواري و تلخ تجربه برابر در طالب ابو فرزند

 گرفته پيش در كه را هدفي از مويي كلفتي اندازه به و نداشت مفهومي دشواري امام، انديشه و دل در. داشت معني و مفهوم داشتند، دور

. نگرديد منحرف بود،

 عدم برابر در سكوت دشواري مگر گرديد مي آسان او بر همه ها دشواري بود، السالم عليه علي داده خدا نيروي چون نيرويي را كس هر

. باشند مي اجتماعي عدالت و آزادي نگهبانان كه اخالقي نشرفضايل از جلوگيري و آزادي، روح كشتن و اجتماعي، رشد

 و) 11(خوار جگر زنِ آن و) 10(الحطب حمالة و ابولهب و ابوسفيان گرفته غفلت از گوش در آله و عليه اهللا صلي عبداللّه بن محمد

 بر ولي پاشيد؛ هم از ديوارهايشان و ريخت فرو سرشان بر سقفها درآورد، لرزه به را آنها اركان كه فريادي كشيد، فرياد قريش سوداگران

: گفت محمد بود، آرامش و سالمتي و نعمت از سرشار بردگان، و ديدگان ستم و بيچارگان دلهاي

 نخواهم هرگز كنم، ترك را كار اين كه بگذارند چپم دست در را ماه و راستم، دست در را آفتاب اگر سوگند، بخدا! بزرگوار عموي اي«

» !شوم كشته راه اين در من يا و سازد، آشكار را خود دين خداوند آنكه تا كرد؛
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 توانگري هواي سر در كه گويي مي جهت آن از را سخنان اين اگر«: گفتند او به كه روز آن در آله و عليه اهللا صلي عبداهللا بن محمد اما

    سرور و آقا خود بر را تو جويي، مي رياست و سروري اگر ؛و شوي توانگرتر ما همه از كه دهم مي تو به آنقدر خود دارايي از داري،

 ،براي ام آورده شما براي من آنچه«: داد جواب» !خوانيم مي خود پادشاه را تو ما خواهي، مي پادشاهي و حكومت اگر و ؛ گردانيم مي

 بشارت و بترسانم، را شما تا داد مأموريت و برانگيخت مرا خداوند نيست؛ شما بر پادشاهي و حكومت و آقايي، و سروري و مال، كسب

 به نپذيريد، آنرا اگر و گرديد، مند بهره آخرت و دنيا در شويد، پذيرا آنرا اگر. ام كرده ابالغ شما به را او دستور و خدا پيغام من و دهم،

» !كند داوري شما و من ميان در او كه آنگاه تا كنم شكيبايي خدا فرمان

 دنياپرست، و مزدور سربازان و سوداگران، و حكم، فرزند و جگرخوار، هند و ابوسفيان فرزند با كارش السالم عليه طالب ابي بن علي اما

 گرفته غفلت از گوش در نيز او! انجاميد؟ كجا به فروختند، مي را آن و زدند مي چانه خويش مرام و عقيده بهاي سر بر حتي كه آنها و

            دلهاي بر كه حالي در بپاشيد، هم از ديدارهايشان و ريخت فرو سرشان بر سقفها و بلرزيد آنها اركان كه زد بانگ چنان آن آنان

. داشت ارزاني كران بي نعمت و سالمت و آرامش كشيدگان، رنج و ستمديدگان و افتادگان پاي از

 ستمگر از ديده ستم داد سوگند، بخدا و! دهم نمي ستم به فرماني روانند ستارگان تا سوگند، بخدا! كهتر شما مهتران و مهترند، شما كهتران«

 به آنكه از پيش من كه سوگند خدا به! كشانم مي عدالت و حق منزل سر به خواه نا خواه را او و كنم مي مهار را ظالم بيني و ستانم مي

» !آيد در من بر مرگ كه آن يا آورم روي مرگ به كه ندارم باك آن از سوگند، خدا به! پذيرم مي را آن دهم، گواهي حق

: داد پاسخ» !ملتيم بزرگان ما«: گفتند او به كه آنروز در السالم عليه طالب ابي بن علي امام

 ديگران حق كه وقتي تا است، ضعيف من نزد قوي و بگيرم؛ را او حق تا است، بزرگ و گرامي و عزيز من نزد است، ذليل و خوار آنكه «

» !بستانم او از را

 آن و دهد شكل را ذهني انديشه و تفكر و بگذارد؟ عمل مرحله به بيان چهارچوب از را خود گفتار توانست چگونه السالم عليه علي امام

... انجاميد؟ كجا به مردم اين با كارش و سازد؟ مجسم را
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 هستي عالم به السالم عليه علي نگاه

 شدت به و افكند؛ جنبيد، مي شيطان دم آنها گرداگرد كه بلند ريشهاي باآن اورشليم، رؤساي به را خود بخش حيات و تند نظر مسيح

 او لبهاي از كه آتشي آنگاه. كوبيد زمين بر را آنها سختي به و بترسانيد را ملت حقوق غاصبين اش، چهره هاي زيبايي پرتو در صاعقه،

 محبت و مهر من! زادگان افعي اي و! رياكاران اي: كه برآورد بانگ طوفاني غرش چون و برد؛ فرو خود كام در را آنان كشيد، مي زبانه

       روا ستم كشاورزان و كارگران به!! بلعيد مي را شتر مقابل، در ولي كنيد، مي اجتناب اي پشه پليدي از شما!... قرباني نه خواهم مي

 آدمي براي شنبه زادگان، افعي واي! رياكاران اي! كنيد مي طوالني را خود نماز فريبي، مردم براي. چاپيد رامي زنان بيوه خانه و داريد مي

! است كفر به نزديك فقر،! شنبه براي انسان نه است شده داده قرار

 آله و عليه اهللا صلي محمد

 

! كشم مي را گردد،او مجسم مردي صورت به فقر اگر

 السالم عليه علي

 

! رود نمي مردم جنگ به آخته شمشير با چگونه كه شگفتم در شود، نمي يافت اش خانه در قوتي كه كسي از

 غفاري ابوذر

 

 آن در. نماند پوشيده وجودش ذرات ترين كم بين تيز نظر از آن جانب هيچ كه طوري به افكند، هستي عالم به نگاهي السالم عليه علي

 حقوق به تا نيست آن مجال كماالتش، با آن پيوند و هستي جهان در بشر انديشه و تفكر براي كه، رسيد نتيجه اين به بررسي و مطالعه

 ادامه و بقا راه در باشند مي ناگريز كه اجتماعي حقوق به يا و نمايد؛ تجاوز دارند، كامل ارتباط بقا و زندگي ادامه براي زمين با كه ديگران

. سازد وارد لطمه نمايند، معاضدت و همكاري يكديگر با حيات

 با را آنان حال همان در كرد، مي دعوت آفرينش شگفتيهاي و وجود هاي زيبايي در سير به را مردم كه هنگام آن در السالم عليه علي

 اقتصادي همكاري و تعاون راه به را آنها وسيله بدان تا نمود مي وادار مختلف اجتماعات و افراد احوال و اوضاع بررسي به صحيح روشي

 است؛ انسان شرافت حفظ شامل كه اي بهره بكشاند؛ است، تر بيش و كامل بهره به ايشان وصول ضامن كه مادي هماهنگي و همفكري و

. است او وجود مبين و دارد، حقوقي و شده آفريده ماده از كه است بدني و قوي اي عاطفه و فعال فكر داراي كه انساني
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 سنگ هنگام همان در برد، مي كار به مردم وجدان علو و آزادي شوق تقديس و درون پاكي براي را خود پيگير كوشش كه هنگامي او،

. نهاد مي بنياد متين قوانين ايجاد با را اجتماعي عدالت بناي

 صادقانه شوقي او روحي فضايل اشاعه و رذايل، كردن پاك و او، وجدان و دل و خرد تربيت در بشريت كمال سوي به مردم دادن سير در

 را او كه است امري ناميم، مي روحي فضايل يا اخالقي فضايل را آن و داشتيم، بيان اختصار به كه اموري در او عالقه و رغبت. داشت

 كند؛ آغاز معلوم و معين نقطه يك از را خود سالم اجتماعي و اخالقي بناي تا داشت آن بر آن، از پس و خالفت مقام به رسيدن از پيش

      يا نمود مي دعوت اخالقي فضايل كسب به را او السالم عليه علي كه انساني براي... و مسكن و پوشاك و آب و نان ساختن فراهم

. خواند مي فرا روح صفاي به را او السالم عليه علي كه بشري براي زندگي وسايل ساختن فراهم گفت توان مي

 و احتكارچي مشتي جيب به او قابل نا اجرت تازه و گيرد، نمي خود فعاليت خور در مزد و كند مي كار كه كارگري وجدان و دل در

 ارزش و خلقت هاي زيبايي درك براي احساسي و هستي، بدايع تحسين براي قدرتي رود، مي پرست شهوت و متكبر و كثيف ثروتمند

! ماند نمي باقي بشريت شريف معاني فهم براي فراغتي و زندگي،

 انسانيت شريف معاني فهم براي مجالي و زندگي، ارزش و خلقت هاي زيبايي درك براي احساسي و آفرينش، بدايع تحسين براي قدرتي

 فرمانرواي بزور را خود كه خورد؛ مي تازيانه اشرافي مرد آن از كه وقتي ماند، نمي باقي مستمندي كشيده زجر ميهن هم وجدان و دل در

 يا و بينواست؛ و فقير او كه طور همان است ثروتمند و توانگر حال؛ بي و گرسنه او همچنانكه است، بيمار پرخوري شدت از و كرده او

        سلب او از را هستي و برد، مي غارت به را مالش كه حالي در است، آمده او به خدمت براي كه گيرد مي قرار حاكمي تازيانه زير

 بدايع درك براي احساسي و آفرينش، هاي زيبايي تحسين براي نيرويي و! نيست ميان در هم فريادرسي و كشد، مي و بندد مي نمايد، مي

 او پليس كه ماند، نمي باقي عربي غير يا عرب، آن وجدان و دل در بشريت شريف معاني فهم براي اي حوصله و زندگي، ارزش و خلفت

 كارگر هموطنان كه جائي در خصوص به. بكشد ذلت به ندارد، خود ولخرج فرماندار به را آن پرداخت توانايي كه درهمي خاطر به را

 كه سخني خاطر به را او آنكه يا بستاند؛ او از باشد، كه عنوان هر به هم ناني قرص حتي ندارد حق او ندارند، را خود قوت تهيه قدرت

 و ضبط پادشاه يا و حاكم دارايي سود به و غارت را اش خانواده و او منال و مال بكشد، خون و خاك به نيست، فرمانروا خوشايند

 او در را خاطر اطمينان و دل آرامش درماندگي، و احتياج و كرده سلب او از را اخالقي فضيلت هر نداري، و فقر كه را آن! نمايد مصادره

 فضايل شادي در و شود، برجسته و ممتاز پاكدلي و پاكي به و بيارايد درستي و راستي به را خود تواند نمي است، ساخته تباه و كشته

! بزدايد دل از را نيكي خيرو از انحراف مظاهر ساير و نفرت و بغض و كينه و حسد و كند، سر اخالقي

 خاموش دلش در را ايمان نور و خشكاند، مي پوستش و رگ در را زندگي خون و دهد، مي عذاب را درونش گرسنگي آتش كه كس آن

 تواند نمي سازد، مي بدل وحشتناك عداوت و بغض و بدبيني به را روح پاكي و خاطر آرامش و عميق اي كينه به را دوستي سازد، مي

! باشد مردمان دار دست و خود برادر راهنماي و ديگران، عدالت به مؤمن و زندگي، هاي زيبايي به مطمئن فردي

 پيوند كه شعوري كند، مي احساس خود در را ذاتي حقارت و خواري و روي دنباله و وحشيگري و پستي سنگين زنجيرهاي كه كسي

    است، ناني قرص محتاج كه آن. گردد شهره دوستي در و بدارد، دوست كه ندارد را آن قدرت دارد، درماندگي و احتياج با ناگسستني
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 و تفكر آماده را انسان كه است اي وسيله و نظم و استقرار عامل است، آرامش و صلح وسيله همه براي نان. باشد فاضل تواند نمي

 پله از ملت كه است نردباني نيازمندي، و احتياج رفع. سازد مي استوار صحيح اساس بر مردم با را او همبستگي و نمايد؛ مي احساس

 داير كه پرتگاهي يابد، مي نجات است، شده مال لگد شريف احساسات آن در كه تنگدستي و محروميت پرتگاه از و رود، مي بال آن هاي

 تنهايي به احتياج و نيازمندي ساختن طرف بر. باشد مي خود از حتي و مفيد كار و ديار و شهر از بيگانگي و تنهايي احساس آن مدار

. دارد مي بر ميان از را ها كينه و بغضها سوزان جهنم در سقوط و پستي، و خواري احساس و روي، دنباله
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 نفاق و دورويي

 اراده تا كنند، دورويي! كند تكذيب مكاني و زمان هر در را آنها مردم واقعيت تا بتازند، سخت دورويي و نفاق در دورويان، تا بگذار

. كند تكذيب را آنها زندگي، و حيات

 ديگر اي عده گرسنگي و فقر و اي، عده خوري پر استمرار و ادامه به بسته مردم، بين آرامشِ و صلح اساس پندارند مي كه دوروياني

 كه است دوستي همين پاس به و دارد، دوست را بشر افراد همه كه اي زندگي. است زندگي مسير و حيات مشيت از فارغ خور، پر! است

. ندارند دگرگوني آرزوي ديگران و خود وضع در پرخوران،. خواهد مي را همان نيز بشر افراد از و است تطور و دگرگوني در دائماً

 فرزندان دهان از كه اي لقمه گرفتن پس براي آنكه يا بخواهند؛ را خود شده پايمال حق كه نيستند حدي در گرسنگان طبقه، اين گمان به

! نمايند قيام و شورش سازند، رنگين را خود سفره وسيله بدان تا اند كشيده بيرون اشراف و پرخوران آنها،

 اند كشيده بيرون فرزندانش دهان از كه ناني لقمه گرفتن پس براي و بخواهد، را خود شده پايمال حق كشيده زجر گرسنه اين روزي اگر

 و رنج سايه در كه است آنهايي آسايش و نظم مخلّ و گر اخالل و منحرف و كافر و نشناس نمك كه است آنوقت نمايد، شورش و قيام

! فرمايند مي استراحت و غلطند مي سفيد ابريشم و حرير در او، فعاليت و زحمت

 طرفي از و برند مي كار به خود پرخواري و شادي و عيش وسايل نگهداري و حفظ براي سويي از اشراف، و پرخوران كه را روشهايي

. است انگيز شگفت و عجيب بسي گيرند، مي بندگي و بردگي به را درمانده و گرسنه ملت ديگر

 تاريخ در كه را روشي گوياترين كه گفت بتوان شايد و اند، داشته آن درخور و ويژه روشي زماني و عصر هر در منافقان، و رويان دو

 و منافق سودجويان و. كردند مي خود بسود آن از كه بود تأويلهايي و تفسيرها و دين از استفاده بردند، مي كار به قديم و وسطي قرون

 و يكسان طريق، اين از خود مقاصد پيشبرد در همه اسالم، و مسيحيت و يهوديت و بودائيت در چه و روم، در چه و يونان در چه دورو،

. اند بوده برابر

 را آنها پيامبرانشان نمايند مي ادعا، كه است اين كنند، مي انتخاب خويش مقاصد پيشبرد براي منافقان و دورويان كه را راهي ترين نزديك

! اند نموده دعوت قيام و سركشي نوع هر از خودداري و! بينوايي و فقر به شكيبايي و قناعت و! زندگي در تنگدستي و! دنيا در زهد به

 آن سايه در خود و بربايند، مردم از را مكنت و مال وسيله بدان تا خواهند؛ مي را آن از پيروي نيز مردم از و كنند مي ادعا چنين اينان

 مقدمه تا شود، داده توضيح مطلب حقيقت و حق كه است الزم دعوتي چنين و ادعا اين مقابل در. بپردازند عشرت و عيش به خيال آسوده

 و زاهد زندگي، بزرگ بخش آزادي بودا، كه است صحيح. گردد السالم عليه طالب ابي بن علي دستورات و سياست اساس درك براي اي

 و آشاميدني و پوشاك و خوراك از زندگي وسيله ترين كم با و نداشت توجهي آن آسايش و آرامش و دنيا خوشيهاي و لذائذ به بود، قانع

! كرد مي سر آن وسائل ديگر

 كه ورزيد قناعت آن به دنيا از و ساخت، پيشه را زهد اش زندگي سراسر در چيني، پيامبر و فيلسوف كنفوسيوس، كه است درست و

    عوض زمستان و تابستان در را خود باالپوش سقراط كه است صحيح و! آورند نمي فرود سر آن برابر چند به پيروانش و دوستداران



 

Noorfatemah.org 
 

 )1جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي  ۷۸

      سرما، و گرما در حرارت تغييرات اينكه از نداشت بيمي و دهد، آزار را او برهنه پاهاي سنگ و خاك كه شد نمي آن مانع كرد، نمي

 بسا چه و ننمود، توجه راحت جاي و گذراني، خوش به هم بار يك حتي عمر همه در و. رساند آزار را او عريان هاي شانه و برهنه سر

! برد سر به گرسنه و تشنه شبان و روزان كه

 غذاي و گذاشت، مي سنگ بالش بر سر: است كرده وصف دوستي به را او السالم عليه علي امام همچنانكه مسيح، كه است صحيح و

 گياه را او سبزي و ميوه بود، او سايبان مغرب و مشرق هاي سايه تابستان در و ماه، شبش چراغ بود، گرسنه هميشه خورد؛ مي ناگوار

 ثروتي كند؛ غمگينش كه نبود فرزندي و سازد، مجبور را او تا نداشت داد،زني مي تشكيل خوردند، مي آن از نيز چهارپايان كه بيابان

 دستهايش و بود، او سواري مركب دوپايش سازد؛ زبون و خوار را او تا نبود وي در آزي و طمع و شود، مشغول آن به تا نداشت

 از و داشتند، بازش آن شير از گستردند، ديگران براي و گرفتند او از را دنيا كه آله و عليه اهللا صلي محمد كه است درست و! او خدمتكار

 ابوذر كه طوري به و خورد؛ نمي سير آنهم از و بود نامناسب غذايش گرفت مي سخت خود بر كه بود زاهدي كردند، منعش آن تجمالت

 خود نان با و كرد، مي اكتفا خرما به گاهي بود، نخورده غذا بار دو روز يك در وقت هيچ كه حالي در رفت دنيا از! او«: گويد مي غفاري

                كه است درست و» !شد نمي روشن غذايي يا نان پختن براي آتشي اش خانه در و گذشت مي ماهها. ساخت نمي سير را

 و كاخها جاي به و كرد، مي اكتفا نان قرص دو به آن غذاهاي از و كهنه، جامه دو به دنيا پوشاك از السالم عليه طالب ابي بن علي

 شماره به كه است آن از تر بيش قناعت و زهد در او داستان و بود؛ ورزيده اكتفا است، بينوايان و فقرا خور در آنچه به سلطنتي، قصرهاي

 درست نيز و. است كافي آوردهايم، زمينه اين در كتاب فصول از اي پاره در آنچه. بياوريم دليلي برايش كه است آن از مشهورتر و آيد

 اكتفا آن به! خوردند مي آن از فرزندانش و زن و خود كه كرد، مي قناعت جوين خشك نان قرص چند به غفاري ابوذر او رفيق كه است

! داشت را اطمينان و رضايت كمال خود وضع از و بود، راضي و قانع و كرد مي

 نفس در پيامبران، اين اينكه، از است عبارت آن و است، درست كامالً هم آن كه است ديگري چيز اينجا در اما است، درست اينها همه

 قلوبشان در. آنان بردباري و تحمل قدرت نه و آنهاست توانايي نه را ديگران كه داشت وجود زندگي و سيري و قناعت ماده رسالتشان،

 سازد، مي گر جلوه خاص شكلي به را آنان حال كه انواري نيست، خبري آن از ديگران دل در كه تابد مي درخشان انوار از هايي جرقه

 آرامش تا شد مي آن از مانع كه داشتند، اهتمام و توجه اجتماع و مردم امور به چنان آنان طرفي از نيست، مقايسه قابل ديگران حال با كه

. بيابند پوشاك و خوراك و خواب در را خود

 نيرومندترين گويند مي چنانكه بودا، مثالً گرفت؛ توان نمي سراغ مردم ساير در كه بودند، چنان جسماني نيروي نظر از آنان گذشته، اين از

 نيروي بود، تر چابك همه از جنگ در و تر ترسناك تر، بنيه قوي همه از يوناني جنگجويان درميان سقراط. بود خود زمان هندي فرد

 يا اند بوده ممتاز خاصي بدني نيروي به پارسايان آن كه كند نمي فرق دانيم، مي كه بود چنان آن السالم عليه طالب ابي بن علي جسماني

. است كار در تري مهم موضوع ميان اين در چه نه،

 اند، بوده انقالب مردان آنها كه است اين گردد مي او دستگير كه مطلبي نخستين يابد، دست بزرگ مردان اين زندگي تاريخ به كه كس هر

 روحيه شرايط و مكان و زمان به مقيد آنها انقالبي روش. گرفت مي نيرو كردند مي زندگي آن در كه اجتماعي از ايشان انقالبي هدفهاي و
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 مانند نوشيدند، شهادت شربت مقدسشان جهاد راه در انقالب، مردان اين از برخي داشتند؛ كار و سر آنها با كه بود مردماني و جهان مردم

. نيافتند آنها به دسترسي دشمنان ، السالم عليه محمد و بودا چون بعضي و السالم عليه علي و السالم عليه مسيح و سقراط

 در دهد، نمي طلبي راحت اجازه آنها به انقالب طبيعت چه ندارند، كار و سر زندگاني راحتي و نعمت فراخي با كه هستند كساني انقالبيون

      انقالب رهبر متوجه انقالب دشمنان حمالت كه آنجا از. است خيال و فكر آرامش گذراني، خوش و طلبي راحت شرايط از حاليكه

 از و باشند گرفته را گردش سو هر از دشمنان كه كسي گيرد، مي قرار تعقيب و فشار تحت طرف همه از پيروزي، به رسيدن تا و شود، مي

 بجويد، را خوشيها و لذّات و كند زندگي آسايش و راحتي و لذّت و عيش در تا ندارد امكان برايش باشد، شده واقع فشار زير جانب هر

. بگذارد آن سر بر جان يا برسد خود هدف به انقالب در آنكه مگر

 نوع هر و اند پسنديده خود به آنچه در حال، هر در آنها. است گرفته چشمه سر اينجا از دنيا از آنها دوري و انقالبي پيامبران اين زهد

 آنان انتخابي روش در زياد يا كم به ندارد حق كسي و بوده مختار و آزاده مرداني اند، ورزيده قناعت چه هر به و كرده اختيار كه زندگي

. بود نكرده مجبور آن به را آنها كسي و اند خواسته چنين خود آنان نمايد، گيري خرده و اعتراض

 و پارسايي و زهد به را آدمي و شده نقل پيامبران اين از كه كوتاهي و پراكنده گفتارهاي پيرامون كه است اين مانده، باقي كه آنچه اكنون،

. كنيم بحث خواند مي دنيا ترك

. اند گرفته عهده به را انقالب و قيام رهبري زمان، مقتضيات حسب بر كه بودند انقالبي مرداني تاريخ، مصلحين و پيامبران اين كه گفتيم

 مقتضاي به بنا آن روح و يافته، شكل او هاي گفته از بنيادش چه اگر گيرد، نمي صورت انقالب رهبر وجود به تنها انقالب، كه است واضح

 بپوشند، نبرد لباس آن راه در تا است مردم از جمعي محتاج قيام بلكه باشد؛ گرفته رنگ يابد مي وقوع آن در انقالب كه تاريخي و محيط،

 پرچمدار شرايط با را خود شرايط انقالب، رهبر ياران و جانبازان اين شد، چنين چون و برخيزند؛ مبارزه به راهش در صفت سرباز و

 به آنها دعوت بودن شايسته كه است موقعي چنين در. سازند مي او شبيه جهت هر و حيث هر از را خود و كرد خواهند هماهنگ انقالب

 دعوت در را آنها ادعاي صحت كه است موقعيتي چنين در تنها و شود، مي معلوم مايحتاج، به سازش و قناعت و زندگي لذات از دوري

. گردند قدم ثابت جهاد راه در و شود، انقالب ياري و نصرت صرف آنان كوشش تا كند، مي ثابت انقالبي پيامبر زبان از قناعت به

 و معين اشخاص به نسبت هم آن استثنايي معالجه و موقتي داروي يك جز رسيده، قناعت و زهد درباره پيامبران از كه اندكي گفتارهاي

 و بردارند قدم تنگدستي و فقر دنبال به آن سايه در كه دائمي دعوت نه است موقتي اسلوبي و روش ؛ نيست معين و مشخص مكان و زمان

! بيفزايد پرخواران و مفتخواران تعداد بر مقابل در ولي باشد، شرف و زينت حاجتمندان و مستمندان براي انجام سر تا گويند، دنيا ترك

 از نه معاش، امرار وسيله ترين كم به آنها قناعت و كنند، رفتار آن طبق بر مردم تا ندادند قرار قانوني و قاعده را خود تنگدستي پيامبران،

 رسيد، مي هدف به آنها انقالب »نيست چنين كه حالي در« بود چنين اگر. دهند قرار ديگران براي سنتي و مشق سر را آن كه است سر آن

 به آنها با و كردند نمي قيام آنها برضد بار، و بند بي تبهكاران و ستمكار كردگان سر و شده كنز اموال دارندگان و ثروتمندان، و اشراف و

. پرداختند نمي ستيزه و جنگ
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 عهده به را انقالبي رهبري و كنند قيام اجتماعي در ، آله و عليه اهللا صلي محمد يا و السالم عليه مسيح يا بودا كه نيست پذيرفته و درست

 اجتماع آن بنيان قيام، و انقالب اين در و باشد؛ داشته وجود پرخوار و گرسنه ستمديده و ستمگر شده، غارت و غارتگر آن در كه بگيرند

 و برگردند آنگاه و بگذارند، مرگ يا پيروزي كفه در را يارانشان و خود زندگي سازند، متالشي هم از را آن هاي پايه و بكوبند درهم را

 هرچه نعمت و طرب و عيش وسايل گيرند؛ پيش طبقاتي، امتيازات و اختالفات از اند، داشته گذشته در كه را آنچه كه كنند دعوت را مردم

 بار اول كه برود آن دنبال به نعمت، و بدبختي از كس هر فقر، و تنگدستي و بينوايي همان بينوايان براي و باشد پرخواران براي تر بيش

! است داشته

 سازد، مي رسوا را تنگدستي و فقر به متظاهر و نما زاهد رويان دو كه داريم چيزهايي آنان زندگي نحوه از و پيامبران تعاليم از ما

. چسبانند مي انقالب مردان اين به زور به را خود پرداخته و ساخته عبارات كه پارساياني

 و زهد به را كسي ولي بودند، زاهد آنان اينكه بر ميني نمايد مي تأييد را ما عقيده كه داريم چيزهايي آنان زندگي و تعاليم از همچنين ما

 غارت و غارتگري نه و تنگدستي و فقر نه خواستند مي را زندگي نعم مردم همه براي ولي بودند، تنگدست كردند؛ نمي دعوت دنيا ترك

. است بوده اخالقي شرافت و فضايل سايه در زندگي و اجتماعي عدالت مبناي بر زندگي ايجاد براي اينها همه كه است بديهي و را؛ زدگي

 راه به نه كند، مي دعوت او آسايش و بشر سعادت براي كوشش و كار لزوم به را مردم خود، بشارت كتاب در كه است بودا پاك روح اين

     جلوه زيبا زمين فرزندان چشم به را آن نمايان زاهد از برخي كه درماندگي، و احتياج سوزان جهنم در آنها افكندن و تنگدستي و فقر

 برابر در مسؤول داند، مي مردم مسؤول داند، مي مردم روحي هاي ناراحتي عالج مسئول را خود كه اندازه همان به او، آنگاه!... دهند مي

 آنان محبت جايگاه را خود دلهاي و كنيد، كمك ديگران به«: است او هاي گفته از شمارد؛ مي نيز مختلف طبقات مادي هاي بدبختي

» .سازيد

 و زندگي كننده تهديد را آن و نمايد، مي نفرين و لعن را تنگدستي و فقر گويي دارد؛ دلچسبي و نغز سخنان چنين كه است كنفسيوس اين

 كه است آن از تر مشكل بسي نكند، پرخاش و تهديد و نرود در جا از و باشد تهيدست و فقير آدمي اگر«: گويد مي او داند؛ مي حيات

» .نباشد خواه خود و باشد توانگر

 و بدبختي آنكه بدون است، داده مردم زندگي مادي جنبه به اهتمام و فعاليت به اختصاص را خود تعاليم از اعظمي قسمت بزرگ، مرد اين

 كلمات اين او، جاودانه نغز سخنان از. باشد داده جلوه زيبا شوند، توانگر روحي جنبه از خواهند مي كه كساني براي را تنگدستي رنج

 آن معنوي مادي هاي جنبه شامل اندازه يك به و است سعادت و بقا ضامن كه آن هاي خواسته تمام با زمين روي بر را زندگي كه است

 فرمانروايي، و حكومت شرايط بين كه است سقراط اين و» !است من نماز من، زندگي«: گويد مي و سازد مي مجسم نماز در باشد مي

 زندگاني وسائل از اگر. ندارد را حقي چنان تضييع حق و باشد مردم عامه منافع پايبند بايد حاكم كه كند نمي پيشنهاد اين از باالتر شرطي

 تن گذراني سخت به تا باشد داشته انتظار مردم از كه بود روا و بود،شايسته كرده قناعت آنها به خود كه خواست مي را همان مردم براي

. نمايد وضع فرمانروا براي را شرطي چنان تا نداشت موردي و است، كرده چنين نيز خود همچنانكه گيرند، پيشه زهد و دهند در
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 هدف يك براي را ملت حقوق به تجاوز و طغيان، و سركشي و داشت مي مبذول بليغ سعي سياست، توجيه و قوانين اصالح در سقراط

 و حقوق در مساوات برابري او سپس. خاست مي بر مبارزه به آن با و كرد مي محكوم بود، ملت از نيازمندي رفع كه مهم و اساسي

 اختالف ايجاد باعث كه وسايلي و امور بر قوا تمام با. داند مي فرمانروا شخص واجبات اهم از را آن اجراي و حكومت، روح را وظايف

 آوري جمع به مردم عامه گرفتن نظر در بدون كه آنهايي به و كوبد؛ مي سخت را آن و تازد مي گردد، مي ملت يك افراد بين ثروت در

. گيرد مي سخت پردازند مي ثروت و مال

 آسايش و رفاه چگونه كه بيند مي را حكيم آن پافشاري و اصرار آنها از يكي در باشد داشته دسترسي او مشهور پندهاي به كه كس هر

 سؤاالتي سرفصل كه ديد خواهيم خود جاي به و. چرخد مي فرمانروا كارگزاران و حاكمه هيئت كار آن گرد به كه دانسته محوري را ملت

 بايستي او اينكه و زد مي دور فرمانروا وظايف پيرامون سازد، مي مصرح ساختند مي آتن فرمانروايي آماده را خود كه كساني براي او كه

 فقر اينكه نه باشد داشته آگاهي ملت افراد بين آن توزيع و ثروت به دستيابي شيوه به مربوط عمومي قوانين به و بشناسد، را ثروتها منشاء

! كند نمايي خود ديگر سوي در مكنت و ثروت و طرف، يك در تنگدستي و

 بر روشني دليل گفتار، اين در» !نيست زنده آدمي نان، وسيله به تنها«: گويد مي كه است بزرگ انقالبي ، السالم عليه مسيح اين

. دارد وجود است، اساسي اصلي زندگي، و بقا اصلي ماده كرده فراهم و احتياج رفع اينكه و نان، بزرگداشت

     باز نان از را مردم كه آنهايي عبادات، سوداگران و كاهنان آنچه پا معني تمام به گيرد، مي نتيجه خود گفته از السالم عليه مسيح آنچه

 به البته سازند فراهم است آنها نظر مورد كه كس هر يا نزديكان و خويشان براي يا و گردند، برخوردار آن از تر تبش خود تا دارند مي

! دارد تفاوت آسماني پدر بزرگداشت عظمت خاطر

 آوردن دست به راه در فعاليت و كار از را مردم كه است ريا و مكر پر تفسيري كنند، مي السالم عليه مسيح گفته اين از آنها كه تفسيري

 چيزي آن حاصل از ولي بكشند، زحمت و كنند كار كه دهد مي فريب و دارد مي خوش دل همين به را ايشان يا و دارد مي باز نان

 به مربوط همه حقيقي شاديهاي و لذات و نيست، حسابي و حقيقي نعمتهاي جهان، نعمتهاي و است، گذران و فاني دنيا زيرا!! نخورند

! است ديگر دنياي و آخرت

 كه كند مي جلب مطلب اين به را توجه بالفاصله ولي كند، معرفي بقا اساس را نان خواهد مي السالم عليه مسيح پيداست، كه طوري به

. پرداخت بايستي قلب تهذيب و روح صفاي به نان، آوردن دست به از پس و نيست، زندگي پايه و قوام مايه نان تنها

 در كه صورتي در نباشد، جهان مردم براي زندگي خيرات و نعم ازدياد و فراواني متوجه السالم عليه مسيح خواست كه است ممكن چگونه

... هستي آسمانها در كه مام پدر اي«: گويد مي دعايش در او نمايد؛ نمي تقاضا و مسئلت نان از باالتر چيزي كند مي نمازش در كه دعائي

» .فرما عنايت نان ما به ما، احتياج اندازه به

 و فرمانروايان و كاهنان از فريبان، ظاهر و كاران ريا و غاصبان، برضد كوبنده انقالب جز اول، درجه در السالم عليه مسيح رسالت

 آنها بنه از را دار ميوه گياهان شيره بيد كه گونه همان و فروشند، مي ناز بينوايان و فقيران دسترنج حاصل بر كه آنهائي نبود؛ سوداگران،

. مكند مي را ايشان خون بلعد، مي
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 و اشراف ماهيت صريح، گفتار اين با او،. ندارد مردم همه براي پوشاك و آب و نان فراواني جز هدفي اول درجه در بزرگ انقالبي مرد

 آنها همگي كه عمومي اجتماع يك در را، قيصر پرخوار و گنده شكم نوكران و آنجا، كاهنان و رويان دو و اورشليم، سردمداران و بزرگان

 كرد، مي تحمل خود بر را روم تسلط و استعمار دره ترين دردناك و شديدترين ما ميهن كه موقعيتي در و ساخت؛ روشن داشتند، حضور

 حالي در گذارند؛ مي مردم دوش بر و بندند مي خوب را فرسا طاقت و سنگي بارهاي آنها«: گفت آنها وصف در عظيم اجتماع آن در او

 نشان را خود هاي عمامه ببينند، مردم تا است تظاهر و ريا كارهايشان همه! دهند حركت را آن خود انگشتان سر با حتي نيستند حاضر كه

       را مجلس صدر محافل و مجامع در و دارند، دوست را باال متكاي مهمانيها در سازند؛ مي بزرگ را خود لباس دامهاي و دهند مي

 وافر دلبستگي و عالقه كنند، خطاب! من سرور و! من آقاي را آنها اينكه و شود مي آنها به بازار و كوچه در كه سالمي به پسندند؛ مي

» !...دارند

. سازند مي محروم نان حق از را ايشان و خورند، مي را مردم دسترنج حاصل آنها زيرا پذيرد؛ نمي را رياكاران اين نماز السالم عليه مسيح

 فريبي مردم براي مقابل در و چاپيد، مي پاك را زنان بيوه هاي خانه شما! رياكار فريسيان و نويسندگان اي شما بر واي«: گويد مي او

» !كنيد مي طوالني را خود نماز

 در ديگري چيز اند شده جمع درمانده و گرسنه مشتي آن در كه اي خانه جز آورد، مي شاهد را زنان بيوه خانه السالم عليه مسيح كه اين

. نيست متصور او ذهن

 همچنين و را آن استعمارگرانه قوانين و آن، سربازهاي و روم، امپراتوري او،. است نفرين و لعنت بزرگ انقالبي زبان بر احتياج، و فقر

 ديدگان. كند مي تهديد خود الغر و نحيف اندام با را، آنها كوركورانه تقليدهاي و رسوم و عادات و بزرگان و اشراف و اورشليم، كاهنان

               اش پريده رنگ زيباي چهره پرتو در را ملت حقوق غاصبين صاعقه، شدت به و افكند، مي آنها به را خود خيز انقالب و تند

          را گرسنه نان كه كند باز آنهايي براي جا تا برد، فرو خود كام در را آنان كشيد، مي زبانه او لبهاي از كه آتشي. كوبد مي هم در

 آن از كه كشوري استعمار براي روح، از و پردازند، نمي پروري تن به مردم كوشش سايه در و نوشند، نمي را كام تشنه آب ،و خورند نمي

! آيند نمي نيست، آنها

 او هاي خواسته كه كسي باشد؛ نموده را بشريت زندگي مقام علّو وسيله بدان تا خواند، مي »انسان ـ فرزند« را خود كه بزرگي انقالبي آن

 كه كسي دادند؛ تغيير است، ميسر مردم كشاندن نداري و فقر به و كردن بيچاره سايه در كه خود منافع خاطر به عبادات سوداگران را

 كارگران دسترنج حاصل از گيري بهره و گرسنگان دهان از لقمه ربودن براي را ملت دشمنان و گنده شكم پرخواران و كنندگان، استثمار

 لعنت چنين اين به نمايند، مي ستم كشاورزان و كارگران بر كه را آنهايي و كنند مي غصب را زنان بيوه خانه كه را كساني كنند، مي تالش

 دينار سيماي افكند، بود حركت در آنها اطراف در شيطان دم كه آنها بلند ريشهاي به ديده كه هنگام آن در... كوبد مي هم در ابدي نفرين و

 به پايه چه تا آنها اينكه و گرديد، آشكار او بر آنها دروني شرمي بي و وقاحت و كرد، مشاهده آنها چهره در آشكار و واضح را درهم و

: گفت و آورد در لرزه به را آنان مهيب طوفاني چون و كوبيد هم در ابدي نفرين و لعنت چنين به بودند كرده عادت مردم تقديس و تمجيد

» !زادگان افعي اي«
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 براي جز به كه را كاري هر كه است كسي خواند، مي »انسان ـ فرزند« انسان، زندگي مقام بزرگداشت براي را خود كه بزرگي انقالبي مرد

. نمايد محكوم باشد، معبود عبادت و مقدس امر منزله به مردم در ولو پذيرد، انجام انسان به خدمت

 به كردنشان پرستش نحوه و عبادات شئون در او آزمودن براي خود، بزرگ كاهن رياست و نظر زير يهوديان از جمعي كه هنگام آن در

 صداقت از دوروئيشان و نفاق و كنند تكفير را وي ساخته، آويز دست را آن تا بيابند او از خود ميل مخالف چيزي مگر تا آمدند، وي نزد

 و بحث به وي با زمينه آن در و كشيدند پيش شنبه روز از سخن! بماند امان در او بزرگي و عظمت از آنها پستي و حقارت و او، راستي و

 و كرد بزرگوارشان رئيس به رو آنگاه ريخت؛ هم در شدت به را آنان توطئه اساس كه جايي تا افكند آنها بر تند نظري پرداختند، گفتگو

» !رياكار اي«: گفت

 ديگر بار السالم عليه مسيح... داد خود به تكاني روحانيت مقدس جامه در و... ؛ ماند مبهوت و متحير زده صاعقه چون بزرگوار، رئيس

 انسان خاطر به شنبه! رياكار اي«: گفت و آورد بيرون دورويي و نفاق جامه از را او تا افكند كاهنان مقدس رئيس به را خود انقالبي نظر

» !شنبه براي انسان نه است، شده آفريده

 اين در كه خدمتي اول و است، گرديده وضع انسان به خدمت براي فقط مذهبي، امور و عبادات نفس ، السالم عليه مسيح نظر در همچنين

. باشد مي نان به وي دستيابي براي او پاي پيش راه كردن هموار داشت، مقرّر توان مي انسان حق در راه

 كند؛ مي تقديس نان خاطر به را كوشش و كار و فعاليت كه است كسي نهد، مي خود براي را »انسان ـ فرزند« بزرگ لقب اين كه مسيحي

 دل در را حق به ايمان درجه خواست مي كه حالي در او. شمارد مي زندگي وسائل تهيه در را طاعت و عبادت هر مظهر و دين، اساس و

 پناهم بودم غريب نموديد؛ سيرابم بودم تشنه كرديد، سير بودم، گرسنه«: گفت بود، بشريت به ايمان او نظر در كه صورتي در بيازمايد، مردم

» !خوانديد نماز من با و خواندم، مي نماز«: نگفت و گفت را اينها. آخر تا» ...؛ داديد

 بر و دهد، مي رنج گرسنگان، دهان لقمه ربودن براي گران توطئه كه سخنانش شود؛ شمرده اينجا در كه است آن از تر بيش مسيح انقالب

 و حقوقشان غاصبان و غارتگران برضد را بيچارگان و درماندگان و فقرا كه او، هاي گفته و آيد مي فرود تازيانه چون آنها بدن

. است ساخته پر را چهارگانه هاي انجيل كنند، مي دعوت قيام و شورش به استعمارگران

 وي كه بود اين آوردند، روميها براي السالم عليه مسيح قتل سپس و محاكمه براي يهود، كاهنان كه را بزرگي اتهام نه مگر اين، از گذشته

 تشنگي و گرسنگي وحشتناك گرداب در كه كساني و بردگان، و بيچارگان و زجركشيدگان قلوب در شورش و انقالب تخم پاشيدن به را

 به ماليات پرداخت از را مردم كه، نبود او بزرگ اتهام اين آيا! كردند؟ متهم زدند، مي پا و دست بندگي و بردگي و بدري در و برهنگي، و

 و قيصر كه بود ناني كردن زياد براي نه آيا بپردازند؟ ماليات قيصر به ملت كه گذاشت نمي السالم عليه مسيح چرا! شود مي مانع قيصر

! ربودند؟ مي يتيمان دست و مندان نياز و محتاجان خانه و گرسنگان گلويِ از بودند، رسيده آقايي به كه انهايي و او، فرماندهان

» !نيستي قيصر دوستدار نزني، دار به را او اگر« كه داشتند اظهار قيصر اعزامي نماينده به كه وقت آن در اورشليم، كاهنان آيا بعالوه،

 ثروتهاي احتكار و مردم عموم اموال غارت در را او نمايندگان و كوچك قيصرهاي و بزرگ، قيصر روش و وضع ادامه و حفظ ضرورت

! نكردند؟ تأييد و اقرار آنها مادي



 

Noorfatemah.org 
 

 )1جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي  ۸۴

 مورد را آنان داشتند، وجود دو هر فرمانبردار و فرمانده زده، غارت و غارتگر آنها در كه مردم فشرده گروه برابر در السالم عليه مسيح آيا

 نور خانه اهل همه به تا بگذاريد مناره بر را آن ندهيد، قرار ترازو كفه زير را روشن چراغ« كه نداد قرار جاويدان كلمات اين خطاب

 خاموش بايد رسد نمي جا همه به نورش ولي شده روشن كه چراغي. بشر افراد تمام خانه اهل و است، جهان همه خانه، از مراد» !برساند

. برساند اي گوشه هر به را حرارتش و نور كه گردد روشن چراغي آن جاي به و شود،

 خواهد، مي سعادتمندانه زندگي در تري بيش بهره مردم طبقات عموم براي كه را، حكيم انقالبي آن خواسته و اراده كه آنهايي آيا اكنون،

 به را زمين خوبيهاي و خيرات پيش از بيش تا سازند مي گر جلوه نيكو مردم، براي را انتها بي قناعت و فقر و زهد و دهند مي تغيير

 دورو، و منافق و رياكار مرداني جز نمايند، اقامت خرم و سرسبز باغهاي در جهان نعمتهاي سايه در و دهند اختصاص خود مقدس ذوات

! است؟ گذارده آنها بر السالم عليه مسيح شخص كه نامي باشند، توانند مي افعي فرزندان و

 و غارتگر شده، خورده و خورنده آن، در كه كرد قيام اجتماعي برضد كه است السالم عليه مسيح برادر آله و عليه اهللا صلي محمد اين

 كوشيدند، مي اليتغير قانون مثابه به طبقاتي اختالف نگهداري و حفظ براي قوا تمام با كه آنها و رسيده، سروري به و بيچاره و زده غارت

. كردند مي فعاليت تنگدستي و فقر راه از فقرا نابودي براي و

 گيري بهره به فرمان كه» )12.(بخوريد آن روزي از و برويد، ـ زمين ـ آن اطراف به پس«: گويد مي سخن چنين مردم با او زبان از قرآن

 جاي در. كند نمي مردم از مخصوصي دسته و قوم و خاص گروهي ويژه آنرا و دهد مي است، زمين روزيهاي از خوردن كه بقا، وسيله از

 »صببناً الْماء صجبنا انّا طَعامه الي االِْنْسانَ فَلْينْظُرِ«: گويد مي ديگر

 باغهاي و خرما، و زيتون و سبزي و انگور و دانه، آن در پس شكافتيم، را زمين سپس فرستاديم، را آب ما بنگرد، غذايش به انسان بايد«

. شريكند چيز سه در مردم«: گويد مي آله و عليه اهللا صلي محمد شخص اما» )13.(رويانديم آن در وتر خشك از گياه و ميوه و درخت پر

 تأمين را او زندگي سعادت و نگهداري، و حفظ را او آنچه به و كند، مي تشويق و تأييد كند مي كار كه را كس آن» .آتش و گياه و آب

 بين رسد، مي برايش غنيمتي كه هنگام آن در و نباشد، نيازمندي و فقير زمين روي بر تا كند مي ترغيب و تشويق و نمايد؛ مي امر كند،

» .كنند استفاده مردم بايد نخست«: فرمود مي السالم عليها فاطمه دخترش به و كرد مي تقسيم يارانش

 روشني و واضح گفتار ديگر، فصل در و كنيم مي كوتاه توانگري و فقر موضوع در آله و عليه اهللا صلي محمد روش از را سخن اينجا در

 و فقر و گرسنگي و احتياج اجتماع آن در و گردد، مي كارگر عايد سودش كه ثمربخشي كار به را بشري جامعه او دعوت و اسالم، در

 نماز و روزه هر بر مفيد كار آله و عليه اهللا صلي محمد اسالم در شود معلوم كه آنجا تا آورد؛ خواهيم داشت، نخواهد وجود نداري

. دارد برتري) دارد وجود السالم عليه مسيح مسيحيت در همچنانكه(

 نزديك كفر به فقر،«: گويد مي خود دهد، نمي جلوه را درماندگي و احتياج و پسندد، نمي را نداري و فقر كه آله و عليه اهللا صلي محمدي

 يك ساختن به دعوتش و اجتماعي ساختار رموز و اسرار از بسياري درك در را محمد عظمت و نبوغ ديگر، فصل در زودي به» .است

. داشت خواهيم بيان هاست، نيكي به پاداش و سودمند، كار پايه بر كه زيبا زندگي
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 به تنگدستي و فقر برضد كنيم مداخله او اختياري زندگي در نداريم حق ما كه است سختگير خود به و قانع و زاهد غفاري، ابوذر اين

 فلسفه و بينوايي و فقر عليه پيكار در او عالي و نغز سخنان از. گردد مي بينوايان زندگي راه شهيد سرانجام خود و كند، مي پيكار سختي

 چه هر به! كفر... ببر خود با مرا: گويد مي او به كفر آورد، روي سرزميني به بينوايي و فقر چون«: گويد مي كه است اين مردم ساختن فقير

 شمشير با چگونه كه شگفتم در ندارد، قوتي خود خانه در كه كس آن از«: گويد مي نيز و» ...عبادتي هر و فضيلت، هر و است، ارزش با

» !رود نمي مردم جنگ به آخته

 شوند مي يافت بسياري عده اند، گرفته عهده به را آنان راهنمايي و نمايند مي نصيحت و ارشاد را مردم كه پيشه، قناعت زاهدان ميان در

 منع غارتگر، مشتي براي جهان نعم و خيرات واگذاري و نيازمندي و گذراني سخت با سازش و قناعت، و دنيا ترك و زهد از را مردم كه

. نمايند مي

 خداي با كمي فقط و است، مسلط و سختگير و كند، مي بازخواست غالباً كه باخدايي بينيم، مي هم عبرانيها اسفار در حتي گروه اين از ما

. »است مهربان و بخشنده« و »است محبت خدا« آنها نزد كه دارد هماهنگي و شباهت آله و عليه اهللا صلي محمد و السالم عليه مسيح

 نان كه آنها سر بر را انتقام شمشير عتيق عهد پيامبران كه بينيد مي است، سختگير و كننده خواست باز عبرانيها خداي غالباً كه وجودي با

 آنها بر كه اند ساخته اشخاصي زبون و خوار را خود داده دنيا به اعتنايي بي و زهد به تن كه فقيراني سر بر همچنين و خورند، مي را فقرا

. اند برافراشته كنند، مي سروري و آقايي

 مقدار بي و كوچك قضاوت، و داوري هنگام در و بده، نجات ستمگر چنگال از را ستمديده«: زند مي فرياد كه است سيراخ بنِ يشُوع اين

 آن و برسان، مصرف به دوستت و برادر راه در را پولت شوي؛ دچار انسان لعنت به كه نكن كاري و مگير بر بيچاره نيازمند از چشم نباش؛

       ديگر دست به دستي از گوئيها زور و ستمها و ظلمها اثر بر دارائيها، و مكنت همچنين و سلطنت، و ملك مساز؛ پنهان سنگ زير را

» .باش يتيمان پدر و كن، ياري را مضطر و درمانده گردد؛ مي

 در را او تاريخ جبر ندارد، اعتنايي مورد اين در دولت قانون به و كند مي توجه افراد وجدان و دل به دعوت اين در سيراخ بن يشوع اگر

. است داشته نگاه حد اين

 به خود ساده زندگي در ايشان كه همانها به مردم كه نبودند آن به راضي پيشه، قناعت زاهدان كه كنيم بيان تا هستيم صدد در اينجا در ما

 به بايد او كند، قناعت دارد آنچه به نبايد فقير و است؛ ظلم نداري و فقر كه ساختند آگاه را آنها بلكه نمايند؛ اكتفا بودند، ورزيده قناعت آن

. برسد راحت زندگاني از خود مسلم حق

 را عيبها كه است اي خانه و پوشاك و نان و آب بر زندگي اساس«: كنيد گوش پيشه قناعت زاهد سيراخ، بن يشوع سخنان به ديگر بار

» .پوشاند مي
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 بينوايي و فقر از باشد، مي ستمديده و مظلوم فقير، چون گفتار، اين در: گويد مي چه ثروتمندان و فقرا به نسبت كه كنيد توجه اكنون

 زاري و بيند مي ستم فقير و كشد، مي نعره و كند مي ستم ثروتمند«: كشد مي زبانه انقالب آتش كالم اين در است؛ آمده عمل به نكوهش

» !كند مي

 در را تو سيراخ فرزند بخورند؛ استثمارگران را تو دسترنج حاصل و بماني، بينوا و فقير كه باشي اين به راضي و زاهد و قانع آدمي تو اگر

    اگر و برد؛ مي او را تو بهره باشي، سودمند اگر«: دارد مي وا ات سركشي و طغيان به شك بي كه دهد مي قرار طوري استثمارگر برابر

 به را تو دارايي زحمتي و رنج هيچ بي و نمايد مي معاشرت تو با باشي، داشته ثروتي اگر سازد؛ مي ذليل و خوار را تو باشي، فايده بي

» !!برد مي بين از خود سود

 خود خشم ملت كنندگان استثمار طبقه بر و دارد مي وا ارزاق از حقشان گرفتن به را درماندگان كه بينيم مي سيراخ فرزند سفْر در ما اگر

 گويد مي سخن منافقين و دورويان از ايوب. بينيم مي چنين بود، پسنديده خود بر را قناعت و زهد كه نيز ايوب سفْر در ريزد، مي فرو را

 ستمگر كه گويد مي سخن آنها از يكي حق در و دهد، مي قرار آنها رأس در را ملت حقوق خورندگان و ثروت، و مال كنندگان احتكار و

: كوبد مي هم در و خرد را كننده احتكار و

 را فقرا مال او چه كشيد؛ خواهد بيرون او درون از را آنها كه خداست اين كرد؛ خواهد استفراغ را آنها ولي بلعيد، و خورد را اموالي او،«

 آتشي است، نهاده گنجهايش در و گرفته ستم به كه را چيزهايي است؛ نساخته را آنها كه كرده ويران و غارت را را هايي خانه و خورده

 سخت او بر زمين و كند مي مال بر را او گناهان آسمان رفت؛ خواهد بين از خود پناهگاه در آن مابقي و ندارد؛ دميدن به احتياج كه شود

» .گرفت خواهد

 كنند؛ مي زندگي آن سايه در و خورند مي را بينوايان دسترنج حاصل زحمتي و رنج هيچ بي كه را كنندگاني احتكار خود، سخن در ايوب

 زندگي سختي به و ندارند اي خانه و پوشاك و خوابند، مي تشنه و گرسنه ولي كنند، مي درو را خود زحمت حاصل كه را كشاورزاني و

 و كنند، مي تعدي ديگران به كرده تجاوز خود حدود از كه مردمي«: كنند مي توصيف و تعريف چنين شيوا و نغز سخن اين در نمايند، مي

 فقيران دارند، مي بر گرو به را زنان بيوه گاو و گيرند، مي كار به مجاني و مفت را يتيمان پاي چار نمايند، مي تصرف و ضبط را مردم گلّه

 را انگور و نيست، آنان از كه كنند مي درو را محصولي دهند، مي مأوا جايي بدترين به را آنان و رانند مي خود راه سر از را بينوايان و

 پناهي بي از شوند، مي خيس كوهستان باران از چون و خوابند، مي سرد هواي در باالپوش بي و عريان فقير، بينوايان. چينند مي غاصبانه

 شكمي كه حالي در عريان، و برهنه بيچارگان و فقيران اموال. دارند مي باز مادر شير از را يتيم كودكان. برند مي پناه كوهها شكاف به

 در گذراند؛ مي آفتاب تابش اثر بر اند، كرده ايجاد گاوآهن وسيله به كه شخمي خطوط ميان در و نهند، مي دوش بر بار دارند، گرسنه

» !كوبند مي خود پاي با را روغن دانه و دوند مي تشنه كامي با ها خانه عصار

 مردي رفت؛ مي راه پابرهنه و عريان كه بود دنيا تارك و زاهد درجه آن تا و بزرگ، است شاعري اشعياء، عتيق، عهد پيامبران ميان در

. بود خود زمان اعجوبه و انگيز شگفت
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 به اينكه مگر شود، نمي روبرو او با گويي زور تجاوزگر هيچ كه ايستد مي محكم چنان محكمترين و دورويان و تجاوزكاران برابر در او،

 اجراي و دادگري به را مردم. كوبد مي تازيانه كاران تجاوز پيكر بر قوي اي انديشه و نظير بي و دلچسب شعر زبان با. افتد در گردن

      خود به كاران گنه سيماي وقت آن شود، مي تر سنگين گناهانشان بار نكنند چنان اگر چه خواند، مي يكديگر به نسبت عدالت

 بدل گورستاني به شهرشان حال، آن در. برخيزند توانند نمي ديگر كه افتند مي چنان و شود، مي آلوده پاهايشان زير زمين گرفت، خواهند

! اي خرابه به آنها آبادي و شد خواهد

 و كارگر زحمت حاصل و نمايند، مي غصب ستم و زور به و كنند مي احتكار كه دوروياني و منافقان شهر جز او، زبان در ستمگر شهر

 و بزرگان«: گويد مي ستمگر شهر به خطاب اشعياء. نيست خوانند، مي نماز هم باز و خوانند مي نماز وقت آن خورند، مي را فقير دسترنج

 بانگ و كنند، نمي اجرا آنها حق در را عدالت و دهند نمي انصاف يتيمان به دارند؛ دوست را رشوه آنها همه و دزدانند، شريك تو رؤساي

 را بيچارگان و درماندگان حق كه را كساني ساخته، متوجه آنان به را سخن روي آنگاه» .رسد نمي آنان گوش به زنان بيوه دادخواهي

 تا نويسند؛ مي و كرده تحرير را زور و ظلم مقررات نموده، وضع ظالمانه قوانين كه آنها بر واي«: گويد مي و كرده تهديد كنند، مي پايمال

     سلب را ملت درماندگان و بيچارگان حق و. دارند باز حكومت و حق به دستيابي از را آنان و كنند پايمال را ضعفا و بيچارگان حق

» .نمايند مي غارت را يتيمان اموال و برند، مي غنيمت به را زنان بيوه كنند، مي

 و نگريسته كنند، مي دعوت قناعت و دنيا ترك و زهد به را ملت و نمايند مي استثمار و احتكار را ملت اموال كه كساني به اشعياء آنگاه

: گويد مي و زده بانگ آنها گوش در! نمايند مي ديني وظايف ساير و روزه به دقت و توجه بسيار آنها كه بيند مي

. گيرند مي بيگاري به را كارگران زيرا هستيد؛ خويشتن آرزوي پي در گيريد، مي روزه كه شما«

 تا نگيريد روزه. دهيد مي رواج را دورويي و نفاق كه حالي در بخشكانيد؛ را نزاع و دشمني ريشه تا گيريد مي روزه روي آن از شما

. شود شنيده نيز باالها در صدايتان

 و خاك آدمي جايگاه و شود انداخته پائين به سر كه وقت هر آيا اندازد؟ مشقت به آن در را خود انسان فقط كه است روزه اين آيا

 هم از دورويي و نفاق زنجيرهاي كه نيست اين داده برتري و فضيلت آن به خدا كه اي روزه آيا! شود؟ مي ناميده روزه گردد، خاكستر

» !شود؟ برداشته آنان از بندي و قيد هر و گردند آزاد ديدگان فشار و شدگان كشيده بند به و شود برداشته مردم گردن از يوغ و گردد پاره

 بند و قيد كه آنها. شود افزوده توانگران ثروت بر و بماند فقير همچنان فقير تا گيرند مي بيگاري به را را كارگران كه كساني روزه همچنين،

 و دهند، مي قرار شكنجه و فشار تحت را افتادگان پاي از و بيچارگان كه آنها و گشايند، نمي را آن و بندند مي محكم را دورويي و نفاق

 زاهد، اشعياء، قول به بگيرند، روزه اينان اگر بردارند، خود گردن از را بردگي و درماندگي و بينوايي و فقر يوغ آنها تا گردند مي مانع

. است دورويي و نفاق و احمقي صورت ترين زشت

       كار به نيرنگ و فريبي مردم و ريا خود روزه در همچنانكه اينان بيند مي و شود، مي متوجه منافق دورويان اين به اشعياء ديگر بار

 را آنها او، آنگاه است؛ تر شبيه دادن رشوه به كه كنند نزديك خدا به راهي از خواهند مي را خود پركارند؛ چنين نيز نماز در برند، مي

 خود چشمهاي من گشائيد، مي من سوي به را خود دستهاي شما كه وقت آن«: خواند مي ايشان گوش در را حق سخن ساخته مخاطب
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 فرياد به شويد، دادگر. است آغشته خون به شما دستهاي كه چرا دهم، نمي شما به گوش بخوانيد، نماز بيشتر كه هم قدر هر و بندم، مي را

» !كنيد حمايت را زنان بيوه و نمائيد، رفتار عدالت به يتيمان با برآوريد، را نيازمندان حاجت و برسيد، ستمديدگان

 اعتنايي بي و زهد آنگاه نمايند، مي احتكار را آنها دسترنج حاصل و كنند مي غارت را بيچارگان كه را ستمگراني سيماي نيكو چه اشعياء

 بيش اهميتي بي زايدهاي جامعه در كه كند مي توصيف چنين را آنها كه آنجا نمايد، مي تصوير دهند، مي جلوه زيبا آنها به را فقر و دنيا به

» .است باد دهان در كاهي چون ستمگر،«: گويد مي او برد؛ مي خود با را آنها باد ناچار و نيستند

 نيازمنديهاي رفع و اصالح، ضرورت اول، درجه در كه اساسي امر يك در اند، آمده ايشان از پس كه آنها و كار قناعت پيشه زاهد پيامبران

 در كه طوري به و گردد؛ باز اخالقي كماالت و روحي فضائل سوي به آنها پاي پيش راه تا اند؛ داشته نظر اتفاق است، بوده مردم مادي

 زندگي و سيري و قناعت ماده آنها رسالت نفس در كه بود آنروي از ساختند، پيشه قناعت و ورزيدند زهد آنها اگر گرديديم، متذكر پيش

. است داشته وجود

       لگدمال خود پاهاي زير استثمارگران شرمي بي و وقاحت كه وقتي نمايد، مي طي آسا معجزه شهامت و جرأت با راهي مسيح مثالً

 كساني پشت به آن تازيانه با و زندگي، خاطر به و كوبد، مي هم در هايشان حيله و نيرنگها همراه به را آنان بزرگواري و كبريا و كند، مي

   وارد شديد ضربات اند، شده سوگند هم تجاوز و ستمگري با و اند بسته وفاداري پيمان مردم اموال غصب و احتكار براي شيطان با كه

 و فقيران كه ساعت آن در و. گيريد مي سخت خيز مرگ تگرگ از طوفاني و كشنده، گردباد چون دورويان و منافقان بر و سازد؛ مي

 و جرأت اين كه حالي در و سازد، مي كوتاه را قيصر و روم استعمارگر دست واقع كنند،در مي ماليات پرداخت عدم به وادار را بيچارگان

 مردان از تن دو بود، اورشليم عازم كه موقع آن در! دهد مي سوق استعمارگران و منافقين دست به مرگ سوي به را او عالي، شهامت

 نگريست دو آن به مهر و عطوفت دنيايي با كنند، حركت او طرفين در دو آن تا كردند تقاضا وي از و رسيدند خدمتش به مستمند و بيچاره

! كرد دور خود راه سر از مهرباني و لطف با را دو آن آنگاه» !نوشم؟ مي آن از زودي به من كه بنوشيد جامي از توانيد مي آيا«: گفت و

 و فقر كرده، تفسير غلط به را او زندگي ها دوران از قسمتي و مسيح هاي گفته از اي پاره نفاق، راه از دورويان، و منافقان همچنانكه

 و برند بهره حالل نعمت آن از خود خيال به و واگذارند ايشان به را جهان نعم و خيرات آنها تا اند داده جلوه نيكو مردم براي را بينوايي

 فرمانروايان دهند؛ جاي خود هاي خانه در را مستمندان شده غارت اموال و كنند، فرمانروايي و حكومت مردم بر ستمگرانه و ظالمانه

 هر در و ستمي، و ظلم هر در دستشان و نگهدارند، ثابت را خود تسلط و نفوذ تا گرفتند تصميم نيز آن از بعد و اميه بني زمان در ما تاريخ

 مردم براي وسيله بدان و بسازند، خود از و وضع احاديث تا واداشتند را خود خائن و كثيف نوكران بنابراين باشد؛ گشاده تجاوزي و تعدي

 به پيامبران زبان از دروغ به سخناني نيز آنان. گردد گشاده ملت استثمار و آزادگان ساختن بنده در دستشان تا نمايند تهيه بندهايي و قيد

! باشد مي تسليم و خدمتگذاري و كوچكي، و تواضع افتادگي، و زيري به سر مشوق كه بافتند هم

 منافقان و شمرده، پست امري را بينوايي و نداري و فقر آنها كه فهمد مي باشد، داشته اطالع درست انبيا روش و سيرت بر كه كس هر ولي

 قيام آنها عليه زورگويان و ثروتمندان بود، اين از غير اگر و. اند دانسته جهنم مستحق كنند، مي دعوت آن به را مردم كه را دوروياني و

! گرفتند نمي را ايشان گرد بينوايان و درماندگان و كردند، نمي



 

Noorfatemah.org 
 

 )1جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي  ۸۹

 نظام و فرد اعمال طبيعي بستگي هم به و گرايش از عميق طور به آنها رساند مي كه داريم شواهدي عرب پيشين بزرگان رفتار از

. اند بوده مطلع و واقف سازد، مي مربوط مادي مسائل با دائماً را انسان اعمال كه محكمي پيوندهاي و اجتماعي،

 مادي وضعيت با ذهني نشاط و جنبش و روحي اعمال كامل جدايي مبين كه را خرافاتي اند خواسته خود رفتار و اعمال وسيله به آنان

. بردارند ميان از است،

 شايع اند، ناميده زمين مشرق را آن كه زماني از و ابتدا همان از زمين، مشرق در كه اي كننده ناراحت خرافات آن، وسيله به خواستند مي

             كه متفاوتي تعبيرهاي و مختلف اشكال وجود با و هدف، يك پيرامون كه خرافاتي براندازند؛ بن و بيخ از است، شده گير همه و

 كه چيزي يا» !است فناناپذير گنج قناعت« كه انديشه اين چون خرافاتي چرخيد؛ مي بود، يكي جوهر و اصل در ولي شد مي آن بر

. اند داده »روحانيت« نام آن به »دنيا ناپايدار مال« برابر در كاهنان

 زمان اين تا حتي را ما مشرق كه دردناكي خرافات بردن بين از براي قوا، تمام با و دريافتند، را حقيقت اين عرب پيشين نوابغ گويم مي

 عليه پيكار در نوابغ آن از بعضي!... موهوم گنج به قناعت و اكتفا و بينوايي، و فقر به دعوت افسانه. اند كوشيده است، كشيده سفاهت به هم

 فلسفه روحاني، امور اولياي و قديسان از برخي مقابل، در كه حالي در اند، كوشيده جان به تحسين و اعجاب برانگيختن حد سر تا فقر،

 موجب جامعه اگر كه افتاده اتفاق بسيار چه و. اند كرده تشويق و تأييد نفرت و خشم برانگيختن مرز تا را دادن بينوايي و فقر به تن

 نسبت باعث ناروايي كردن حرام اگر و داشتند مي مبذول بليغ سعي گناهكار و مجرم تبرئه در شد، مي گناهي پيدايش و جرم ارتكاب

. فرمودند مي حالل و روا سادگي به را آن گرديد، مي آن حقيقي مسبب غير به گناه دادن

: باشد مثالي شاهد تا كنيم مي نقل) 14(كنيم مي شروع اينجا از او ارزش با كتاب در خالد محمد خالد جهان، متفكّر يكتا از جالبي داستان

 براي قضيه. نمودند اقرار بودند، شده مرتكب كه جنايتي به و بردند سرقت به »مزينه« در را مردي شتر بلتعه ابي بن حاطب غالمان

 و دزد حضور و دزدي وقوع از آن، موجبات همه كه ديد پليدي امر برابر در را خود عمر. شد مطرح خطاب بن عمر خدمت در رسيدگي

 بدهد؟ چيز چه به حكم اكنون. است فراهم آمده دست به شكنجه و فشار اعمال و زور بدون كه اعترافي و اقرار

 از است عقوبتي اين اند؛ كرده آنچه كيفر به ببريد را دزد زن و مرد دستهاي«: خواند را خدا فرمان و افكند، نظري دزدان صورت به عمر

 اين افتاد، آنها رخساره به عمر چشم ديگر بار. ببرند را آن دستهاي بدهد فرمان كه گرفت تصميم عمر اصل همين روي) 15(».خدا طرف

 ديد؟ چه بار

 درد از كه بدنهايي و شده، خاموش آنها در درخشش و نور كه چشمهايي اند؛ نديده خود به خون هرگز گويي كه ديد را هايي چهره

 حاطب بن عبدالرحمن چون. سازند حاضر را غالمان اين خداوندگار تا داد فرمان پس است؛ گرديده دردمند و رنجور بيچارگي و بدبختي

 تا اي داشته وا گرسنگي و رنج به را اينها تو كه فهميدم اما ببرم؛ را اينها دستهاي كه بودم گرفته تصميم«: گفت عمر رسيد، او خدمت به

 از ام نبريده را اينها دستهاي اگر! سوگند خدا به. است حالل او بر بخورد، است كرده حرام او بر خدا كه را چيزي آنها از يكي اگر كه آنجا

 »ارزد؟ مي چند به شترت! مزني اي«: پرسيد شتر صاحب از آنگاه. باشد ناگوار بسي تو بر كه گيرم مي غرامتي چنان تو
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 غالمان به عطوفت و درايت از نظري ديگر بار براي و» .بده او به هشتصدتا! برو«: گفت و كرد امر عبدالرحمن به عمر» !چهارصد به«

» !برويد هم شما«: گفت و افكند

 مورد خود جاي در مفصل طور به و زودي به حكومتش منشور و دستور و است؛ مردم از نياز رفع سراسر السالم عليه علي روش اما

. گرفت خواهد قرار بحث

 نه گر و كنند، زندگي گان پيشه قناعت و فقرا روش و سيره بر مردم نبود راضي ولي گرفت، سخت خود به و ورزيد زهد السالم عليه علي

 گرفت؛پيش نمي صورت پيوست، وقوع به ملت اموال كنندگان غصب و اشراف، و او بين كه معروفي آمدهاي پيش و اوضاع چنان هرگز

 به بودند، مستمندان و فقرا و محتاجان كه صاحبانش به اموال آن رسانيدن و نبود آنها حق كه اموالي مصادره و اخذ اثر بر كه آمدهايي

. آورد وجود

 برابر در كه بيند مي آنجا را السالم عليه علي و است شده رخبه وارد كوفه در نبوده؛ بيش كودكي او كه وقت آن در كند، مي حكايت شعبي

         علي آنگاه. نماند باقي گرانبها فلز تل دو آن از چيزي كه وقتي تا كند مي تقسيم مردم بين را آنها و ايستاده نقره و طال از تل دو

! است نداشته بر خود با نقره و طال آن از هيچ كه حالي در گردد، مي بر خود خانه به السالم عليه

 دنيايت براي«: گويد مي و ساخته مخاطب را مردم همه كه است كسي همان برد، نمي خانه به چيزي دنيا مال از كه السالم عليه علي اما

» .اي زنده هميشه گويي كه بكوش چنان

 گونه هيچ جاي كه دارد خصوص به زمينه اين در گفتاري او. نيست مردم نيازمندي رفع از باالتر چيزي علي نظر در السالم عليه حق راه

: گويد مي او نيست؛ آن براي تأويلي و تفسير

 يا شود نمي درمانده و محتاج آن در شما از عيالمندي و گردد، آور شادي و بخش مسرت شما بر راهها بجوئيد، راهش از را حق اگر«

» .نگردد بينوا و فقير شما از كسي

 سنگهاي بر عرب، گروه شما«: گويد مي و كرده حمله آنها قناعت و معيشت تنگي به كوبد، مي را جاهليت عرب كه هنگام آن در او،

» .فقيران خشن غذاي: خورديد مي ناگوار غذاي و آشاميديد مي آلود گل آب و خوابيديد مي سخت

 از سبب آن از ولي ندارد، نفرت آن از و آيد نمي بدش عالي خانه و نرم لباس و اشتهاآور غذاي از كه گويد مي آشكارا السالم عليه علي

 لذت زندگي چنان به آنان كند، زندگي چنان آن او اگر كه دارند وجود دستي تهي و فقير اشخاصي زمين روي كه است گردان روي آن

. بود نخواهند توانا و قادر بخشي

 كه مادام و. برسند آسايش و راحت زندگي به مردم خواهد مي اول درجه در او كه اين بر است دليلي خود ، السالم عليه علي صراحت اين

 آنها مانند بايد مردمي چنين اين رهبر سوزند، مي ناني قرص آرزوي در و بينند نمي سيري روي كه شوند مي يافت كساني مردم ميان در

 معناي نكند چنين اگر. بگذرد آنها سر از نداري و فقر شبح كه آنگاه تا گردد، سهيم و شريك آنان با مصائب بار كشيدن در و! باشد

! چيست؟ پيشوايي و رهبري
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 من به كه كنم قانع را خود آيا« »الدهر مكاره اشاركهم وال المئومنان امير هذا يقال بأن نفسي من اقنع أ«: گويد مي السالم عليه علي

 و ناراحتيها ، السالم عليه علي نظر در روزگار ناراحتيهاي) 16(»!نباشم؟ شريك آنها با روزگار ناراحتيهاي در و بگويند، اميرمؤمنان

 توانستند نمي دختران ساير كه سبب اين به مگر نشد مرواريد بند گردن به دخترش زينت مانع او. است بينوايي و فقر از ناشي ناگواريهاي

 آن به را خود اعياد از يكي در خواست مي او كه را بندي گردن تا داد دستور خود دختر به چگونه كه گفتيم و باشند؛ داشته زينتي چنان

 و مهاجر زنان تمام آيا مساز؛ دور حق از را خود طالب ابو دختر اي«: گفت مي او به كه حالي در. بازگراند المال بيت به دهد، آرايش

 ساعت همان از بنابراين،. زادگان نجيب يا اشراف زنان گويد نمي زنان، همه گويد مي» !كنند؟ مي زينت اينگونه عيدي، چنين در انصار،

 گردد، فراهم مردم همه براي لباس و آب و نان كه نمود اين صرف را خود كوشش و فعاليت شد، سپرده وي دست به اجتماع امور زمام كه

. دارد سوسياليسم به نزديكي شباهت اساسش كه اي برنامه

 پشت بر خدا كه دردآلودي هاي تازيانه نمايد مي مالحظه او چه كند، مي شروع جا همين از را خود كار السالم عليه علي كه است طبيعي

. نيست درآمد نداري، و فقر مخوف و ترسناك تازيانه اندازه به آنها از يك هيچ ولي است؛ بسيار آورد مي فرود بندگانش

 صحيح درك و فهم و مردم، از احتياج و نيازمندي رفع لزوم و ضرورت به او عميق ايمان از خبر كه نيست سخن اين گوينده او مگر

 خداوند »الْفَقْر منَ اَوجع عباده اللّه ضَرَب ما«: گويد مي كه آنجا دهد، مي امور، نتايج و مقدمات و اشياء حقايق و مردم، احوال و اوضاع

 و دانسته و. كنند مي دعوت آن به را مردم زاهدان، از بعضي كه فقري همان» .است نزده فقر از تر دردناك اي تازيانه با را بندگانش

 بزرگ، انقالبي مرد غفاري، ابوذر آن، عليه همچنانكه برخاستند، آن جنگ به دو هر امام و پيامبر كه فقري پيمايند؛ مي خطا راه ندانسته

. برخاست مخالفت و جنگ به آنان سياست و حكومت روش و اميه بني دست شهيد و شيعيان، پرچمدار

 اي وسيله هر با دليل همين به. گردد مي كفر وسيله و بندد، مي را فضيلت هر جلو دستي تهي فقر كه بود دريافته را اين السالم عليه علي

     ترغيب و تشويق دستي تهي و فقر به را مردم و بود آن موافق كه را كس آن گرفت؛ آن بر طرف هر از را راه و برخاست آن جنگ به

 به ميهن اگر و) كند مي كودن را هوشمند ، السالم عليه علي عقيده به بنا فقر، كه( باشد زيرك و هوش با مرد اگر. كوبيد مي كرد، مي

    حس ترسو و غريب آن در را خود كه افرادي و يكديگر، دشمن و حسود و پراكنده مردمي نه دارد، احتياج وفادار و مخلص فرزندان

 رنج گويد، مي السالم عليه علي كه طوري به چه، نگيرد؛ را دستي تهي فقيران سراغ فرزندانش ميان از كه است واجب او بر كنند، مي

» .االَْكْبر الْموت هو اَلْفَقْرُ كه چرا است؛ كمتر فقر از مرگ

          دهند، مي جلوه خوشآيند و زيبا را آن كه دوروياني و منافقان و فقر پيكر بر السالم عليه علي كه است مقدسي تازيانه چه اين

 حيله و ها نيرنگ آنها ديدگان برابر در و بلعد؛ مي را آلوده كاه آتش، زبانه همچنانكه كند، مي نابود را آنها همه طوريكه به آورد، مي فرود

» .كشم مي را او گمان بي شود، ظاهر من بر مردي صورت به فقر اگر«: گويد مي كه وقت آن در و كوبد مي هم در را آنها هاي

 فراهم جا يك در اضداد و متناقضات آن در نيست شايسته روي هيچ به كه است واحد تن يك منزله به طالب ابو فرزند نظر در اجتماع

 در شود؛ گذاري پايه و تدوين و وضع طبقاتي اختالفات اساس بر وظايف، و حقوقي امور در اجتماعي نظامنامه و مقررات و شوند؛

 بي ديگري فرد مقابل در و گردد بيمار پرخواري از فردي كه نميدهد اجازه او است، طالب ابو فرزند اراده و افكار زائيده كه اجتماعي
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 توجه به بنا و شود؛ فعال غير فردي و اجتماع انگل نصيب او دسترنج معادل آنگاه بكشد زحمت و كند كار يكي باشد، گرسنه و قوت

 در خدا بندگان وضع به توجه و رسيدگي مشغول اينكه مگر نگذشت، او بر هم روز يك حتي داشت، مبدأ به طالب ابو فرزند كه خاصي

 نسبت او عمومي نظريه با روش اين نماند؛ غافل اند، آفرينش زيباي و كامل نمونه كه آنها، امور از امري كوچكترين از و باشد، زمين روي

: بود شده وارد او زبان بر كه پيامبري داشت؛ همآهنگي بود، گرفته پيش در خدا پيامبر روش و سيره بر كه روشي و هستي، و مردم به

» .داديم قرار زندگي امر در فعاليت براي را روز و استراحت براي را شب«) 17(»معاشا النَّهار وجعلْنا لباسا، اللَّيلَ وجعلْنَا«

 كند، مي فعاليت آن راه در دارد، كار و سر قانون با كه دارد كار و سر اجتماعي با السالم عليه علي امام اساس، و قاعده اين بر و اينجا، از

 و نظريات به بخشيدن تحكيم براي خود، جاي در يك هر را، خود شمشير همچنين و اندرز، و پند آنگاه. خواند مي سالم و صالح را آن و

 در. سازد مي اجتماعي عدالت تحكيم مصروف را خود همت و توجه و برد، مي كار به زمانش مردم طبقات ميان در آن موقعيت استحكام

 كفش كه حالي در او گويند، تبريك وي به را جديد مقام تا رسيدند او خدمت به خالفت، به او رسيدن از پس مردم، از جمعي كه وقت آن

 وأَزهقَ حقّاً اَقَم لَم انْ هذه وِاليتكُم منْ عنْدي خَيرٌ هو النَعل هذا انَّ«: نگفت چنين آنها به مگر زد، مي وصله خويش دست به را خود

» !برندارم ميان از را باطلي و نسازم پايدار را حقي اگر است بهتر من نظر در شما بر حكومت از كفش، لنگه اين» «!!باطالَ

 اجتماع به خدمت راه از چيز هر از پيش را ديگر جهان نعمتهاي تا خواهد مي آنها از امام كنند، مي فعاليت آخرت براي كه آنها اما

 در كه داند، مي اجتماعي مستقيم فعاليت به منوط آن، خواستاران براي را ديگر سراي و آخرت خير امام، ترتيب، اين به و كنند، جستجو

 پيكار عمومي، نيازمندي رفع بشري، جامعه عموم براي پوشاك و آب و نان تر بيش چه هر تهيه براي پيگير همكاري: فعاليت اين رأس

 آن از كامل دفاع و آنها، ساختن بيدار و خود حقوق به مردم ساختن آشنا آنگاه و ستمديدگان، و پناهان بي رسي فرياد ستمگران، عليه

. دارد قرار حقوق

 چنين با«: گفت او به ديد، را او خانه بزرگي چون. شد وارد بود، يارانش از يكي كه حارِثي زِياد بنِ عالء بر روزي السالم عليه علي امام

 به آن وسيله به تواني مي بخواهي اگر آري، نيست؟ بيشتر آخرت در منزلي چنين به تو نياز آيا كني؟ مي چه دنيا اين در وسيعي خانه

 كن، رسيدگي خود خويشاوندان به و آر جاي به رحم صله آن در بده، جاي آن در را بيچارگان: يابي دست نيز آخرت در اي خانه چنين

» .برسي تواني مي آخرت در خود آل ايده به ترتيب، اين به بپرداز؛ آن در داري گردن بر كه حقوقي

 مهم اين! بدهي صدقه و بگيري روزه و بخواني نماز كه نيست مهم اين! كميل اي«: گويد مي زياد فرزند كميل به روزه، و نماز معناي در و

 به و بجا اگر چه گزاري، مي نماز چيز چه بر و چه در تا بنگر شود؛ آورده جاي به خدا قبول مورد عملي و پاك دلي با نماز كه است

» !نيست پذيرفته نباشد، خود مورد

 يك«: است عابد هزار از بيش ارزشش فقيه شرط، يك اين با تنها باشد، مردم و خود خدمت در دين، مسائل به آگاه و فقيه شخص اگر

» .است اهريمن بر عابد هزار از تر چيره فقيه، فرد

 كه داشت مي آن بر را او داشت، آنها نان و آنها روزمره معاش مردم، دنياي زندگي وضع به آخرت، امور از پيش امام، كه را توجهي

: بگويد بلند بانگ به و بايستد بازار هر در بود، ملت رهبر و پيشوا كه حالي در و بگردد كوفه بازارهاي در روز هر سحرگاه
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 از و جوئيد دوري خوردن سوگند از بيارائيد، متانت و بردباري به را خود آئيد؛ كنار مشتريان با و بترسيد خدا از! سوداگران گروه اي«

 تبهكاران چون و نفروشيد، كم مردم به و كنيد، اصالح را خود ترازوي و پيمانه بدهيد، را مظلومان حق نگرديد، ستم گرد بپرهيزيد، دروغ

» !نكنيد زندگي زمين بر

 رحمت و سالم! اميرمؤمنان اي«: گفتم و رسيدم السالم عليه اميرمؤمنان خدمت به كوفه مسجد در: گفت كه اند كرده نقل بكالي بنِ نُوف از

» .بده پندي مرا اميرمؤمنان اي«: گفتم» .باد خدا بركات و رحمت و سالم! نوف اي برتو و«: داد جواب نيز او» .باد تو بر خدا بركات و

 سراي در اينكه از اگر! نوف اي«: فرمود» .بفرمائيد هم باز! اميرمؤمنان اي«: گفتم» .كند نيكي تو بر خدا تا كن نيكي مردم به«: فرمود

» !مباش ستمگران يار شادي، باشي من با ديگر

 او به خدا پيامبر بار يك. دهد مي تشكيل را ابوطالب فرزند سياست اساسي مواد ظلم، كوبيدن هم در نيازمندي، رفع انسان، به خدمت

 تو دل در را دردمندان و بيچارگان مهر: است آراسته خود پيرايه نيكوترين به را تو خداوند!  السالم عليه علي اي«: فرمود و نگريست

» .خوشحالند و راضي باشي، ايشان پيشواي تو اينكه از نيز آنها و گردانيده خشنود باشند، تو پيرو آنان اينكه از را تو و نهاده،
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 امام از پيش

. باشد گرسنه او همسايه و بخوابد سير كه كس هر است نياورده ايمان* 

. است نخورده خود دسترنج حاصل از گواراتر غذايي شما از يك هيچ* 

. نباشد مردم سپاسگذار كه هر نگويد، خدا سپاس* 

 آتش و گياه و آب در: شريكند چيز سه در مردم* 

. بندند مي را او گردن زمين طبقه هفت از بستاند، زمين از ستم به چيزي كس هر و است، خطاكار كند احتكار كه هر* 

. برابرند هم با شانه هاي دانه چون مردم* 

. است بهتر روزه و نماز از دادن، آشتي را نفر دو* 

. باشد مفيدتر اش خانواده براي كه است كسي آن خدا نزد آنها بهترين و خدايند، خوار روزي همه، مردم* 

. است معامله دين،* 

. باشيد برادر هم با! خدا بندگان* 

. يكديگرند برادر نخواهند، چه و بخواهند چه آدميان*

 آله و عليه اهللا صلي پيامبرخدا

 

 يك ناچاريم گوييم؛ سخن تفصيل به او، حقوق و انسان و اجتماعي، نظام ، السالم عليه طالب ابي بن علي موقعيت درباره آنكه از پيش

. دهيم انجام بود فرموده اتخاذ زندگي در كه روشي و امور، اين تمام در آله و عليه اهللا صلي پيامبر موقعيت پيرامون مختصر بررسي

 وضع با افراد رفتار در كه همانطور اسالم. داشت مي مبذول كاملي توجه اجتماع امور و مردم مختلف شئون به آله و عليه اهللا صلي پيامبر

 قوانين و اجتماع از اسالم، بنابراين،. دارد مراقبت و توجه نيز اجتماعي و عمومي برخوردهاي و روابط در دارد، كامل نظارت قوانين

        عبادت جزء باشد، رنگي و شكل هر به را اجتماعي خدمت كه دهد مي اهميت اجتماع امور به آنجا تا و نيست جدا آن به مربوط

 پيامبر). 18(است برتر ديني شعائر و واجبات اقامه از مفيد، ايمانِ و درست عبادت معنايِ در اجتماع، و همنوع به خدمت بلكه شمارد؛ مي

. دارد كافي داللت اسالم روشن و صريح روش بر زير داستان و» .است بهتر روزه و نماز از دادن، آشتي را نفر دو«: گويد مي

 گرمي روز. بودند دار روزه جمعي ما ميان در كه بوديم سفري در آله و عليه اهللا صلي اسالم پيامبر با: گفت كه شده روايت عبداللّه ابن از

                دور خود از را آفتاب نور دست با جمعي و بوديم برده پناه خود عباي سايه به ما تر بيش. آمديم فرود منزلگاهي در و بود
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 خدا رسول. دادند آب را حيوانات و برافراشتند را ها خيمه. برخاستند خدمت به نبودند روزه آنانكه و نشستند داران روزه. داشتند مي نگه

 به را ديني فرائض اقامه اجازه پيامبر كه نيست قاطع دليل اين آيا). 19(»!نبودند روزه كه بردند آنها امروز را مزد و اجر تمام«: فرمود

 غفلت و اجتماع، به خدمت و سازندگي، و فعاليت مانع هرگاه بود خواهد اهميت از خالي روزه و افطار موضوع و داد؛ نمي معاش حساب

 راه در رمضان ماه در را خواري روزه اسالم، پيامبر دليل، همين به باشد؟ اجتماعي تعاون راه در اهتمام و سعي و بقا و زندگي وسائل از

        كه آنجا پيامبر، گفته در آيا) 20.(داد ترجيح سودمند، و مفيد كار از گيري گوشه و عزت با همراه روزه گرفتن از مردم، به خدمت

 زبانش، با نتوانست اگر و بپوشاند و كند دور را آن خود دست به كه بايستي ديد، را وزشتي ناخوشايند كار كه شما از كس هر« :گويد مي

 براي خواهي خير به روشني و صريح اشاره »دهد، تغيير را آن) رساند مي را ايمان درجه ترين ضعيف كه( دلش و قلب با نتوانست اگر و

 اجتماع ناروائيهاي و زشتيها ساختن برطرف در دو هر اجتماع و فرد كه رساند نمي را اين آيا و نيست؟ مردم به رساني سود و اجتماع

! شريكند؟ و مسئول

 به انحاء از نحوي به كه است اشخاصي برتري و فضيلت گوياي همه كه است شده نقل آله و عليه اهللا صلي خدا پيامبر از بسياري احاديث

. است تر بيش مراتب به نمازگزار عابد از فضيلتشان و دارند، اشتغال اجتماعي خدمت

 است، برتر عابد ميليون يك از آله و عليه اهللا صلي خدا پيامبر نظر در باشد، مشغول اجتماعي مفيد كارهاي به دانشمندي و عالم اگر

 ماه برتري چون عابد، به نسبت عالم برتري نسبت، همين به باشد، مي تر بيش ستاره ميليونها انوار از نورش، چهاردهم شب ماه همچنانكه

. ستارگان به نسبت است

 و عموميت جنبه شد مي صادر اسالم در كه فرماني و بود آگاه ديگر كس هر از بيش خود احتياجات و محيط و اجتماع به طرفي از

 موارد چند جز كه فقهي كتب در كه مواردي در مگر است، واجب مكلفي بالغ هر بر روزه. انحصاري نه و استثنايي نه داشت همگاني

 اين به توجه به البته. خورد توان نمي را روزه گرسنگي و تشنگي گرما كار بهانه به بنابراين،. است آمده نيست، تر بيش هم ساده و واضح

 فرائض است، فرموده اشاره محترم مؤلف كه بياني و صورت اين به كه گفت بايد ولي نيست بحثي او بر است، مسيحي كتاب مؤلف كه

. كرد تعطيل توان نمي فعاليت و كار عنوان به را ديني

 كه است اكتشافاتي و اختراعات در مهمي عامل خرد و عقل نيروي كه چرا است؛ داده بسيار اهميت عقل و خرد نيروي به همچنين پيغمبر

 ساعت يك«: گويد مي كه آنجا ندارد، دست باال است قائل تفكر و خرد براي پيغمبر كه را مقامي. رود مي كار به جهان در آدمي سود به

» !است برتر سال يك عبادت از انديشه، و تفكر

 ساختن متوجه و گردد، مي جامعه پيشرفت و ترقي باعث كه اموري و آن قوانين و اجتماع به نسبت و رود مي پيش مسير اين در اسالم

: دارد مي مبذول عميق توجه و اهتمام تر، بيش چه هر سود آوردن دست به براي آن در كوشش و فعاليت به آنها تشويق و زمين به مردم

) 22(».داد قرار مردم براي را زمين«: لالَْنام وضَعها واالَْرض) 21(».آفريد شما براي است زمين در آنچه«: جميعاً االَْرضِ في ما لَكُم خَلَقَ

ولَ الَّذي هعج لَكُم ضشُوا ذَلُوالً االَْري فَامبِها فناككُلَو منْ وه مقگرد به پس ساخت، مطيع و رام شما براي را زمين كه است كسي او،«: رِز 
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 حق كس هر كه است معتقد و دانسته ايزد از سپاس راه تنها را مردم از سپاسگذاري اسالم همچنين) 23(».بخوريد آن از و بگرديد آن

. نباشد مردم سپاسگذار كه هر نگويد خدا سپاس: شناسد نمي را خداي نشناسد، را مردم

 از تعريف و تمجيد به تنها و رفته، پيش بسيار آن به دادن اهميت و بزرگداشت در ، آله و عليه اهللا صلي پيامبر سودمند، كار مورد در اما

 دوست را آن پيامبرش و خدا كه است دستي اين«: گويد مي و بوسد مي است، شده متورم كار اثر بر كه را دستي بلكه نكرده اكتفا كارگر

» !دارند

 اهللا صلي خدا رسول ياران: باشد مي زير داستان است، مفيد كار از آله و عليه اهللا صلي پيامبر تجليل از حاكي كه داستانهايي ترين عالي از

 را قدرت و نيرو اين تا خواستند او از. است روان راهي به كه ديدند پيچيده عضالتي با را بنيه خوش و قوي و چابك مردي ، آله و عليه

 آنان، آرزوي و تقاضا پاسخ در پيامبر! برد مي كار به خدا راه در را نيرو اين اگر او، حال به خوشا گفتند و اندازد كار به خدا جهاد راه در

 اگر و» «.خداست راه در او است، آمده بيرون خانه از پيرش مادر و پدر آسايش وسايل تهيه خاطر به اگر«: فرمود را حكيمانه گفتار اين

» !خداست راه در او است، شده بيرون خود خردسال دختران راه در كوشش خاطر به

» !خداست راه در او كند، حفظ را خود ناموس تا آمده بيرون خانه از همسرش خاطر به اگر و«

» !خداست راه در او بكند، دراز آن و اين بسوي تمنا دست و نگهدارد، خود آبروي و كند كار خود براي تا شده بيرون اگر و«

 الْمؤْمن يحب اللّه انَّ«: كه است روايت اين جمله آن از كه است آمده كارگر و كار از پيامبر تجليل در بسياري روايتهاي احاديث، كتب در

» !است نخورده خود دسترنج حاصل از گواراتر غذايي شما از هيچيك« و »دارد، دوست را ور پيشه مؤمنِ بنده خداوند« ،»الْمحتَرِف

 سود كند، مي كار كه وقتي او،. دهد انجام دقت با و خوب را كارش بايد نيز كارگر است، مقدس حد اين تا و محترم پايه اين تا كار اگر

 كه دارد دوست را او خداوند حالتي، چنين در نمايد؛ مي معرفي اجتماع حال به سودمند و مفيد فردي را خود و رساند، مي بهره و برد مي

 آن روزي از و بگردند، آن اطراف بروند، راه آن بر مردم كه داند مي رام را زمين اسالم، كه گفتيم» .دهيد انجام دقت با و مرتب را كار

 چيست؟ دهد مي زمين كه اي بهره توزيع در اسالم نظر اما. برند بهره آن منافع از و بخورند،

 و فعاليت ميزان اساس بر يا است؟ خاصي دسته ويژه و دارد معدودي عده به اختصاص تنها شود، مي حاصل زمين از كه بهره اين آيا

 از يا گيرد، قرار ملت حقوق غاصبين و توانگران و فرمانداران و پادشاهان تملك و اختيار در بايد بهره اين آيا گردد؟ مي توزيع احتياج

 كرد؟ خواهد اقدام آن، بناي به بخشيدن تحكيم منظور به آن، عادالنه توزيع در اجتماع كه است ملت حقوق جمله

 و فعاليت ميزان به جز را كسي و شمارد؛ نمي مقدار بي و كوچك آن در را احدي و نگرد، مي جامعه به منطق و عدل اساس بر اسالم

 صفات از باشد مي آن پرداخت به مجبور جامعه كه است مكافات و مزد خور در فعاليتي هر كه است بديهي. برد نمي باال او كوشش

 ازفرط آن در پرور تن متكبر بيكاره و باشد، گرسنه آن در كارگر كه نيست اين است، صحيح آن مشي و كند، مي كار درست كه اي جامعه

 اختيار در را زمين بهره و بگيرد، كم دست را زحمتكش و رنجبر كار كه نيست اين سالم جامعه صفات از نيز و! بيفتد بيماري به پرخواري



 

Noorfatemah.org 
 

 )1جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي  ۹۷

 و بود چنين جاهليت در نيز قريش وضع. است بوده چنين اين اسالم از قبل تا اوضاع كه همچنان است، نكرده فعاليتي كه بگذارد كس آن

. بودند افتاده پيش همگان از مردم استثمار در اميه بني تيره، آن از

 حرام هستند، بينوا و فقير مردمانش بيشتر كه اي جامعه در تر تمام چه هر اصرار با را گذراني خوش و تنعم اسالم كه بينيم مي طرفي از

 تن و گذراني خوش اين زيرا است؛ حرام دارد، وجود فراوان نيازمند و بيچاره افراد آن در كه اي جامعه در گذراني خوش. است كرده

 و ندارد، حق انسان كه آنجا از و شود؛ مي حاصل ملت توده محروميت حساب به فقط سرور و شادي و عيش بساط گستردن و پروري

 سرور و عيش در كه آنهايي گذراني خوش بساط كه آنجا از نيز و شود، استثمار انسان دسترنج حاصل كه كند نمي قبول انسانيت شرافت

 نموده حرام را آن شود، نمي تمام كارگران نمودن استثمار و كردن بيچاره و ملت ساختن بدبخت حساب به جز پيمايند مي را افراط جانب

 اين درون مگر بينم نمي) را شياطين(«: است نهاده نام اهريمنان خانه را، عياش گذران خوش مردمان خانه پيامبر اساس، همين بر. است

 را آنها نعمت فراواني كه را شهرها بسيار چه و» «...معيشَتَها بطرَت قَرْيةِ منْ اَهلَكْنا وكَم«: است آمده قرآن در و» !آراسته ديبا به قفسهاي

 آنها ديگر جاي در قرآن) 24(».نيست مسكوني كمي تعداد جز آنها از پس كه است ايشان هاي خانه آن كرديم هالك بود، ساخته مغرور

 و«. »تَدميراً فَدمرْناها الْقَولُ علَيها فَحقَّ فيها فَفَسقُوا متْرَفيها اَمرْنا قَرْيةً نُهلك اَنْ اَردنا واذا«: كوبد مي چنين انگيز شگفت و زيبا گفتار اين با

 عذاب مستحق و بپردازند فجور و فسق و ناشايست كارهاي به آن در تا دهيم مي فرمان را ثروتمندان كنيم، هالك را شهري بخواهيم چون

 اجتماع يك در پرخواري برابر در مندي نياز و توانگري، كنار در محروميت آنكه براي) 25(»!سازيم مي ويران كامالً را آن سپس گردند،

 تحت و شود مي منتهي طبقاتي اختالفات و انحراف اين به كه را راههايي تا كند مي كوشش و سعي قوا تمام با اسالم نخورد، چشم به

 با پيغمبر. بكوبد هم در كند، مي نمايي خود اينها مانند و پرستي فرد و مردم، حقوق و مال به تجاوز و تعدي و استثمار، و احتكار عناوين

. دارد مي محسوب محرمات جزء و كند مي مبارزه شدت به آنها همه

 عناوين اين با مردم، اموال گرفتن ستم و بزور و تجاوز و تعدي در و» !است خطاكار كند احتكار كه كس هر«: گويد مي احتكار باره در

: گويد مي نيز و» .بندند مي را او گردن زمين طبقه هفت از بگيرد، زمين از ستم به چيزي كه هر«: گويد مي و كند مي تهديد آور دهشت

» .باشد خشمگين او بر كه كند مالقات حالي در را خداي كند، تصاحب را مسلماني مال ناروا و زور به كه كس هر«

 الرِبا تَأْكُلَو ال«: است شده نهي چنين قرآن در كرده، مي خودنمايي آن اقسام و كاري بهره و ربا صورت به روزگار آن در كه استثمار، اما

 را معامله خداوند و« »الرِّبا وحرَّم الْبيع اللَّه وأحلَّ«: گويد مي ديگر جاي در و) 26(».نخوريد برابر چند به را پول بهره« »مضَاعفَة اَضْعافاً

 باعث آنچه از تا رود مي پيش آنها به سختگيري و خواران ربا تهديد در طور همين و) 27(».است فرموده حرام را كاري بهره و حالل،

 حاصل جز را آدمي« »االّماسعي لالِْنْسانِ لَيس«: كه كند مي حكم نيز اجتماعي عدالت و. نمايد جلوگيري شود مي انسان از انسان استثمار

 مساوي ثروت و مال ارزش اي جامعه در اگر و نباشد، كار در ها بهره و احتكار و پرستي فرد موضوع اگر) 28(».نيست اي بهره دسترنج

! آيد؟ مي وجود به ثروتمندان و بزرگ طبقه چگونه نشود، فرض آن از باالتر بلكه و انسان با

 او دسترنج حاصل خوردن و ملت مال چاپيدن در فرمانروايان و محتكرين با كه است آن شود مي مرتكب اجتماع كه بزرگي گناه اما

: گويد مي قرآن! نمايد مي همراهي و مسامحه
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 مخوريد حق نا به يكديگر مال« »تَعلَمونَ واَنْتُم بِاالِْثْمِ النّاسِ اَموالِ منْ فَريقاً لتَأْكُلُوا الْحكّامِ الَي بِها وتُدلُوا بِالْباطلِ بينَكُم اَموالَكُم تَأْكُلُو وال«

 شما از يك هيچ«: گويد مي پيامبر) 29(».دانيد مي شما كه حالي در بخوريد، ناروا به را مردم اموال از قسمتي تا ببريد حاكم نزد را آن كه

 را آن كند، بدي و شر اي ذره قدر به كس هر«: است آمده) زلزال( زلزله سوره در و» .است نخورده خود دسترنج حاصل از گواراتر غذايي

 در اينكه به توجه با ثروت اما) 31(».است خويشتن اعمال گرو در كس هر«: همچنين و »يرَه شَرّاً ذَرةٍ مثْقالَ يعملْ فَمنْ«) 30(».بيند مي

 سود وسيله بدان و بگردد دست به دست مردم از خصوصي به طايفه و گروه دست در كه نيست جايز اما است، مقرر و ثابت افراد ملكيت

. شوند سوار مردم گردن بر و بكشند بيچارگي و خواري به را مردم عامه كنند، احتكار را مردم دسترنج حاصل و

 در ثروت،) 32(».نگردد دست به دست شما ثروتمندان بين در تا« »منْكُم االَْغْنياء بينَ دولَةً اليكُونَ كَي«: فرمايد مي ثروت درباره قرآن

 را آن تصرف حق اند، داشته مصروف كه فعاليتي و احتياج، اندازه به جز افراد و. است اجتماعي ثروت اول درجه در حديث، و قرآن

 از بيش اگر كس هر همچنانكه. است ناروا و حرام باشد، كه اندازه هر به مردم كوشش و فعاليت استثمار اسالم، در دليل، همين به. ندارند

. است حرام او كار و گناهكار كند، انبار و ذخيره را خود مايحتاج

 پيروان براي مورد اين در را خود دستورات و روش و داد، قرار خود مالي سياست آله و عليه اهللا صلي خدا پيامبر را اساسي اصل دو اين

: است چنين موارد آن از يكي بگذارند، اجرا موقع به كرده تبعيت آن از تا كرد، تعيين سرمشق خويش

 ركاب در جنگها از يكي در او. داشت مي گرامي را او آله و عليه اهللا صلي پيامبر كه زهد، بن رفاعة نام به بود يارانش ميان در مردي

     : گفتند ضمن در و رسيدند پيغمبر خدمت به تسليت عرض براي جمعي. شد كشته و آمد در پاي از تيري اصابت اثر بر خدا رسول

 كه ديدند ولي بكاهند؛ تأثرش از و كنند دلخوش را پيامبر خود گفته اين خواستندبا مي» !شد شهيد او حالش، به خوشا! خدا رسول اي«

 غنيمت از كه عبايي ،!هرگز«: گفت كه شنيدند تأثر با او از كه وقتي. نيست دلشاد مرگ از بعد رفاعة سرانجام از و نشد شكفته پيامبر

» !افروزد مي آتش او بر كرده، تصاحب ناروا به خيبر جنگ

 اجتماع مال از را ارزشي بي چيز ناروا به زيرا است؛ گناهكار آله و عليه اهللا صلي پيامبر گفته به او حال اين با ولي شد، شهيد رفاعه

 سهم به كس هر و شد مي توزيع يكي يكي است، جنگجويان همه به مربوط كه غنيمتي تا كرد مي صبر كه بود الزم. است كرده تصاحب

! كرد نمي تصاحب ناحق به و شتابزده را عبا اين او و رسيد، مي خود

 به و كنيد درك باشند، كه مقامي و درجه هر در كنندگان، احتكار و استثمارگران مقابل در را اسالم سازي جبهه اين ارزش خواهيد مي اگر

             و تأييد را زندگي و حيات عظمت اصل قوا تمام با اسالم كه بدانيد را اين بايد نمائيد، پيدا دسترسي آن عميق هاي رشته

 فرموده خلق كه داده قرار جهاني هسته و محور تنها را او يگانه خداي كه است موجودي زنده، آدم كه است معتقد و بخشد، مي استحكام

 و شود؟ سلب او از است انسان اين زندگي برقراري وسيله كه معاش، حق همچنين و حيات، حق كه دهد مي اجازه چگونه پس. است

! سازند؟ محروم حق آن از را وي دارند، كه نفهمي و پستي همه با ارواح، و ارزاق سوداگر و احمق، و نادان گروهي

 زنده موجود زندگاني براي اي واسطه جز مال، گردد، مي واضح و آشكار آله و عليه اهللا صلي پيامبر نظر و ديد خالل از كه طوري به

 نيز را حقي چنان مانند كه است بديهي داده، قرار نور و هوا از انسان استفاده براي حقي هستي جهان و طبيعت كه جائي. نيست اجتماعي
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 در و! است داشته ارزاني وي به باشد، مي غيره و نور و هوا اين تركيب و حاصل خود كه زمين از حاصل هاي بهره و است خير شامل كه

 پوسيده نظامهاي به توسل با داشته، روا او به هستي جهان و طبيعت كه حقي چنان از را او تا رسد نمي را او ميهن هم و همسايه ميان اين

 و آب در: شريكند چيز سه در مردم«: گويد مي آله و عليه اهللا صلي پيامبر! سازد محروم است، بيمار و ناسالم اجتماع زائيده كه پليدي و

 زندگي، كه است حقي نمودار حقيقت يك آله و عليه اهللا صلي پيامبر كه يابيم بنگريم،درمي مطلق طور به نظريه اين در اگر» .آتش و گياه

 نظر گردد مي دو آن به مردم نياز و پيوستگي موجب آنچه و مكان، و زمان حد در پيغمبر گفته به اگر و. دارد حيات و زندگي خود بر

 كس هر آن در كه نمايد، مي پيشنهاد روشن و صريح طور به را اموال در اشتراك اسالم آله و عليه اهللا صلي پيامبر كه يابيم درمي افكنيم،

. شود مند بهره آن از تواند مي دارد كه نيازي و احتياج اندازه به و كند، مي كه كوششي و سعي قدر به

 وسايل ترين ابتدايي و ضروريات از را آن كه جهت آن از مگر دارد مي اعالم همگاني و ملي صراحت اين به را آتش و گياه و آب او،

 گير چشم نيز اموال ساير به انسان نيازمندي آتش، و گياه و آب از غير به جامعه اين در اگر و دانست، مي زمان آن بياباني عرب زندگي

. بگردد دست به دست توانگران دست در اموال كه داد نمي اجازه هم حالت اين در بود،

 بند پاي و كس هر خواه انسان،. شود نمي سرش مذهب و دين و معتقدات و جنسيت، و نما، و نشو محل و حسب، فردي، حق به رسيدن

. آورد دست به بايد را خود دسترنج حاصل و نتيجه باشد، كه چيز هر به

 كند مي قبول و بگذارد، فرد اختيار در فعاليت فرصت و كار كه گيرد مي عهده به اجتماع يكديگرند، ضامن حقوق انواع در اجتماع و فرد

 انسانيت مفهوم ترين عالي اين و بپردازد، او احتياج و نياز حد در و است، برده كار به كه كوششي و فعاليت خور در را او پاداش و مزد كه

. است

 در. نرسد آسيبي و ناراحتي ميهنش هم به كه كند استفاده طوري اش آزادي از و باشد، اجتماع مددكار و يار كه است ملزم فرد مقابل، در

 تنهايي به است، ملت همه به مربوط آنچه از است موظف مقابل در نيز فرد و ندارد، را فرد به تجاوز و تعدي حق اجتماع اي، جامعه چنين

 حد تا عامه مصالح نگهداري و حفظ در كه است واجب او بر عكس، بر بلكه. ندارد روا ستم ميهنانش هم به وسيله بدين و نكند استفاده

 همگي و شبانيد شما همه«: گويد مي آله و عليه اهللا صلي پيامبر. است مسئول امري چنين انجام در و بكوشد، خويش مصالح از حمايت

» !باشند مي خود دستان زير مسئول

 و جالب مثال مورد اين در آله و عليه اهللا صلي پيامبر. گردد وارد اجتماع به زياني باشد كه صورتي هر به كه نيست اين فردي آزادي معني

: فرمود او رسد؛ مي زيان اجتماع به چگونه نباشد، محدود فردي آزادي اگر دهد مي نشان كه است آورده شيريني

 و برداشت تبري مردي ميان اين در اما گرفت، آرام خود جاي در كس هر و كردند قسمت را نشستن جاي شدند، سوار كشتي در گروهي«

» !!آزادم كنم مي چه هر و دارد تعلق من به جا اين كه داد جواب! كني؟ مي چنين چرا: گفتند او به! كرد خود جاي شكافتن به شروع

 ادامه كارش به تا كنند رهايش اگر و ؛ مانند مي سالم مرد آن هم و آنها هم شوند، او خرابكاري مانع و بگيرند را مرد آن دست آنها اگر... 

     را زشتي خود نوبه به كه است موظف است، جامعه از عضوي اينكه حكم به فرد هر طرفي، از... شود مي غرق همگي شك بي دهد،
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 آله و عليه اهللا صلي پيامبر چنانكه. باشد كرده شركت اجتماع پيشرفت در خويش سهم به تا كند پاك اجتماع دامن از باشد، كه چه هر

. »دهد قرار انكار و نقد مورد را آن كه اوست بر ديد ناپسندي كار كه شما از كس هر«: فرمود

 دست به عمل وسيله به مردم ارشاد طريق از روحي فضايل و بزرگ اخالق كه كند ثابت روز هر تا كوشيد مي آله و عليه اهللا صلي پيامبر

 پيامبر. گفتار طريق از نه گردد مي حاصل عمل راه از آنها در شفقت و ترحم حس برانگيختن و آنها؛ به دادن اندرز و پند راه از نه آيد مي

        را آنها سخن نمود، مي برخاست و نشست بزرگ و كوچك از آنها با برعكس بلكه گرفت، نمي كناره مردم از آله و عليه اهللا صلي

. نمود مي خدمت واقعي بزرگان چون ايشان با و كرد، مي همدلي آنها با و شنيد مي

 فروشنده دكان به بازار در آله و عليه اهللا صلي پيامبر خدمت در هريره ابو: كه است اين يكي است، كرده نقل هريره ابو كه داستانهايي از

 احتكار و بگردد، حالل دنبال به خود كار و كسب در كه كرد نصيحت او به و خريد داشت، الزم كه چيزي او از خدا رسول و رفت اي

. نيست آن در حقي را ديگران و است، من حق تنها زندگي كه نگويد و ننمايد تضييع را كسي حق و نكند،

 ناراحت خداست، رسول او كه فهماند او به ابوهريره كه وقتي است، آله و عليه اهللا صلي محمد شخص گوينده كه دانست نمي فروشنده

 كشيد بيرون مرد آن دست از شدت به را دستش آله و عليه اهللا صلي محمد ببوسد، را آله و عليه اهللا صلي پيامبر دست تا شد خم و گشت

 غير براي ذلت و كوچكي اظهار دست، بوسيدن چون نكنيد، شما كنند، مي خود پادشاهان با عرب غير كه را كاري«: گفت او به و

 كرده خدمتي وسيله بدين واقع در و بردارد بود كرده خريداري آله و عليه اهللا صلي پيامبر كه را آنچه خواست ابوهريره چون و» !خداست

» .است سزاوارتر ديگران از بارش، حمل و برداشتن در كاال صاحب! بگذار«: فرمود و نگريست او به تبسم با و شد او مانع باشد،

 طور به را آنها بلكه است، بدبين سخت آنها به نسبت اسالم تنها نه فرمانروايان، و پادشاهان و مغرورند، خود مكنت و ثروت به كه آنها اما

 اَهلَها اَعزَّةً وجعلُوا اَفْسدوها قَرْيةً دخَلُو اذا الْملُوك انّ«:گويد مي و شناسد مي تبهكار و فاسد، را آنها و كند، مي طرد اجتماع از مطلق

» !نمايند ذليل و خوار را آن بزرگان و كنند، تباهي و فساد آن در گذارند، شهري به پاي چون پادشاهان« »اَذلَّة

 خود و تكّبر داد، مي رنج و كرد مي ناراحت را آله و عليه اهللا صلي پيامبر همه از بيش كه چيزي سر، خود فرمانروايان و پادشاهان كار از

 شؤون و خود گرد به كه است چيزهائي و آنها احمقانه و لوس انگاري بافته جدا تافته و بيني، برتر خود و مورد بي و جا بي پسندي

           پيامبر كه چرا مردم؛ انداختن وحشت به و ترسانيدن و فريبندگي مظاهر ديگر و گويي گزافه قبيل از اند، بسته خويش مختلف

        و سادگي او،. گذاشت مي احترام و ارج مردم زندگاني به كرد، مي تقديس را حقيقت و حق كه نسبت همان به آله و عليه اهللا صلي

 به برخاستن از را خود ياران كه افتاد اتفاق بسيار. دانست مي آدمي فضيلت با و شريف زندگي اساسي ركن را كردار و گفتار پيرايگي بي

 همان من با«: فرمود مي چنين آنها به و است فرموده نهي بودند، نشسته ايشان و شد مي وارد آنها بر او كه هنگامي خود، پاي پيش احترام

» .نكنيد رفتار دارند مي معمول خود پادشاهان با عرب غير كه طوري

 است اين رساند، مي اطرافيان چاپلوسي و تملق و گويي گزافه و مبالغه از را آله و عليه اهللا صلي پيامبر ناخوشايندي درجه كه اخباري از

 حسب بر درگذشت، ابراهيم پسرش كه وقتي. داند مي سر خود فرمانروايان و پادشاهان طاليي آرزوهاي و خيال و خواب را چيزها آن كه

          گوش به خبر اين چون. شد عزادار آله و عليه اهللا صلي پيامبر فرزند سوگ به آسمان كه گفتند مردم و گرفت آفتاب تصادف،
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 مرگ به و هستند خدا آيات از آيه دو ماه، و خورشيد«: فرمود چنين آنها به سپس و كرد جمع را مردم رسيد، آله و عليه اهللا صلي پيامبر

» !گيرند نمي كسي

 و تملق داشتن دوست و است، صادقانه زندگي و سادگي دشمن تملق، و گزافه كه بود كرده درك را اين آله و عليه اهللا صلي پيامبر

 كلي به بشر افراد و زندگي واقعيت و آنها بين طبيعي، حساس و زنده پيوندهاي كه است پادشاهاني صفات از گويي گزافه و چاپلوسي

 است آن به متكي آنچه و هستي جهان و حيات اراده از كه دلنشين سخنان اين با آله و عليه اهللا صلي پيامبر پس. است شده گسيخته

! سازد نمي پنهان ها ديده از را خود ماه و شود نمي منكسف كسي مرگ براي آفتاب كه داشت اعالم گرفت، مي سرچشمه

 نيز و است، تكلفي قيد گونه هر از دور و زيبا ساده زندگي يك به پرداختن لزوم شود، مي مستفاد آله و عليه اهللا صلي پيامبر بيان از آنچه

 كه است اسالمي اساس زندگي، در دوش اين از پيروي چون دارد؛ فصل اين در ما بحث مورد موضوع اصل با كه است محكمي پيوند

 موضوعات در كه تبايني تمام با اسالم به كامل توجه و دقت به كه كس هر نمايد؛ مي ريزي پي و ارائه را آن آله و عليه اهللا صلي پيامبر

 و سادگي آن و باشد مي استوار عميق ريشه يك بر و است يگانه جهات تمام از خود حد در كه كرد خواهد درك بيفكند، دارد، وجود آن

 زندگي با توأم راستي، و حقيقت: شود گفته اينكه تر ساده يا. ندارد وجود تشريفات و تكلّف آن در كه جانبه همه است اي پيرايگي بي

. است

: گويد مي و كرده ساده جالبي صورت به را موضوع اين خالد محمد خالد

 مثل به مقابله اعرابي آن تا داشت اصرار و ساخت وارد خراشي عمد غير و نادانسته گرد بيابان عربي بدن بر آله و عليه اهللا صلي پيامبر او

! كند

: بگويد اند، داشته فرا سخنانش به گوش كه خود ياران به تا گيرد مي قرار منبر بر روحي عظمت و جالل با

 آن از و بيايد است، من مال اين ام، گرفته چيزي كس هر از و ؛)33(است حاضر انتقام براي من پشت ام، زده اي تازيانه كس هر پشت به«

» !بردارد

 ترين پاكيزه و نيكوترين به را آن محمد كه است مطلق راستي با توأم زندگي اين ولي نزد، تازيانه كسي پشت به زندگيش سراسر در او

. نمايد مي طي صفا و پاكي در صورتي

. است نگشته آلوده خودخواهي و غرور و تكّبر به هرگز همچنين نبوده؛ توأم سستي و ضعف و تظاهر و ريا به هرگز او زندگاني

!! نمود مي وصله خويش دست به را پيراهنش و خود را كفشش كرد، مي كمك همسرش با او

 سنگ خود شكم بر گرسنگي از و كرد مي حمل آجر يارانش با و بود، همسرش مددكار و يار منزل كار در دوشيد، مي خود را گوسفندش

! بست مي



 

Noorfatemah.org 
 

 )1جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي  ۱۰۲

 آنها و شد مي وارد مجلسي در آنها بر كه وقتي و كنند، حركت او پيشاپيش تا داشت وامي را آنها رفتند، مي راهي به يارانش با چون

: گفت آنهامي به دائماً داشتند، مي معمول خاصي تكريم و تعظيم وي به آنها كه مواقعي در و نشست، مي مجلس انتهاي در بودند، نشسته

» !باشم داشته فرقي شما با كه ندارم دوست من«

 حقيقت اين مؤيد كرديم؛ بازگو آله و عليه اهللا صلي محمد اخبار از فصل اين در آنچه) 34.(است راستي و صدق با توأم زندگي معناي اين

. است

 

 * * *

 

 و جهت، بال عزيزان و اربابان نه هستند، جامعه خدمتگزار و خادم دارند، عهده به كه وظايفي و مسئوليتها مقتضاي به بنا حاكمه، هيئت

 دادند گزارش او به جمعي كه است آمده آله و عليه اهللا صلي پيامبر سيره در! اي حرفه دزدان و مروت، و رحم بي سنگدالن و كشان گردن

 آن مدعاي صحت و آورد عمل به را الزم تحقيقات آله و عليه اهللا صلي خدا رسول! است پذيرفته تعارفي و هديه فرمانداران از يكي كه

 او به حضرت آن رسيد، آله و عليه اهللا صلي پيامبر خدمت به چون والي. داد او احضار به امر و شد خشمگين پس. شد معلوم او بر عده

: فرمود

 خدا رسول» !بود تعارف و هديه آن! خدا رسول اي«: داد جواب بهانه و عذر عنوان به والي »اي؟ گرفته نبود، تو حق كه را آنچه چگونه«

 عواملي چه كه دارد مي مشخص و و رساند، مي مورد اين در را او ادراك عظمت و قدرت پايه كه داد جوابي وي به آله و عليه اهللا صلي

 پستي شما از يكي كه اي ديده حال به تا«: داد پاسخ چنين وي به سؤالي طرح با او،. گردد مي محكوم و حاكم بين رشوه ايجاد باعث

 تحويل ملت خزانه به را هديه تا داد دستور سپس» !...ببرند؟ هديه را چيزي برايش مردم وقت آن باشد، نشسته اش خانه در و نداشته

. ساخت كنار بر مقامش از ساعت همان در را او و دهند،

 تا داد تعليم را كارگزاران و فرمانداران و ندهند، رشوه خود حق آوردن دست به براي تا داد ياد مردم به آله و عليه اهللا صلي اسالم پيامبر

. راهزن و دزد نه باشند، مهربان پدري چون بايد مردم به نسبت خود حكومت در آنها بلكه. نگيرند پيش مردم با را طريقي چنين

 گرفتن مورد در حتي خود قدرت از كه هنگام آن در حاكمه، هيئت از را خود مورد به و بجا رضايت عدم ، آله و عليه اهللا صلي پيامبر

 به ستم و ظلم و حقوق كردن پايمال و ثروت، انباشتن و احتكار و اموال، غارت به رسد چه دارد، مي اعالم كنند، مي استفاده سوء هديه

! مردم

 داريهايش زنده شب و گيرد، مي سرچشمه جامعه اراده و نيرو از نيرويش اوست، قدرت قبضه در و ملت مبعوث حاكمه هيئت اسالم، در

 مردم با امور معضالت و مشكالت در تا دارد مي موظف را فرمانروايان اسالم،! است اجتماع اوضاع بهبود به توجه و آنها خير خاطر به

 ديگران بر اضافه حاكمي و فرمانروا هيچ) 35(».شود مي برگزار يكديگر با مشورت به كارشان«: بپردازند مشورت به حكومتشان تحت
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 احترامات و حيثيت و منافع نگهداري و حفظ در او فعاليت مقدار به بسته نيز محدود حق اين تازه و ندارد، قانون و مال و ملك در حقي

. است ملت حقوق به تعدي و اجحاف گونه هر از جلوگيري و مردم

 برانگيختن در بلكه نكرده، اكتفا حكومت امر در مداخله به او تشويق و ملت وضع به رسيدگي امر در مقدار و حد اين به تنها اسالم،

 به كه را كساني قرآن،. پردازد مي دخالت به اند، انداخته روزي سيه و بيچارگي به را آنان كه آنهائي عليه ديدگان فشار و بيچارگان،

 در تن ولم ستم به و زحمتشان، و فعاليت شدن استثمار و بهره، دادن دست از و حقوقشان، اموالو شدن پايمال و غارت و اهانت، و بدبختي

 و بدبختي عوامل ساير و فشار و گيري سخت و ننمايند، انقالب و شورش و نخيزند پا بر داده، نشان خود از تسليم و رضا و دهند

 پيامبر! نامد مي» )36(كننده ستم خويشتن بر« را آنان و داده بيم سخت نمايند، اعتراف و اقرار آن به و بشناسند رسميت به را بيچارگي

» !است شهيد شود، كشته خود حق آوردن دست به راه در كه كسي«: گويد مي اسالم

 عذاب به را آنها همگي خداوند كه نيست بعيد نگردند، او ستم مانع و ببينند را ستمكاري مرد اگر مردم«: فرمايد مي ديگر جاي در و

» )37.(نيست دين در اكراهي و زور هيچ«: جنگد مي موارد غالب در ديني تعصب با اسالم! انسانيت حد در كلي طور به اما» .كشد

. يكديگرند برادر نخواهند، چه و بخواهند چه آدميان، كند، مي مبارزه سختي به نژادي و فاميلي تعصبات با همچنين

»لَقَدنا وي كَرَّمنب آدم... «

 خود مخلوقات تر بيش بر را آنان و داديم، روزي آنان به ها پاكيزه واز بگردانيديم دريا و خشكي در و داشتيم، گرامي را آدم فرزندان ما«

 و عرب غير و عرب از مردم همه با سخنش روي گويد، مي سخن مردم با وقتي ، آله و عليه اهللا صلي پيامبر» ).38(داريم برتري نيكو

 جوهر و صفت و مددكاريكديگرند و همكار برادران آنها كه گويد مي سخن اعتبار اين به آنها با و. است سياه و زرد و سفيد و سرخ

 و برتري بلكه سازد؛ نمي جدا و متمايز يكديگر از را ايشان مليت و نژادي اختالفات و است داده قرار رديف يك در را آنها انسانيت،

 يكي شما پدر و شما خداي! مردم اي«: گويد مي آله و عليه اهللا صلي پيامبر. آنهاست خيرانديشي درجه به بسته يكديگر از آنها تفوق

        را سخن اين كه آنها. پرهيزكاري و تقوا به مگر نيست برتري و فضل سرخ و عرب، بر را عرب غير و عرب غير بر را عرب. است

» .دهند اطالع نيستند حاضر كه ديگران به شنوند، مي

 و داند، مي اجتماع به خدمت در را دينداري و ايمان و پرهيزگاري و تقوا كه وقتي است عظمت با چه آله و عليه اهللا صلي اكرم پيامبر

 مؤمن تا كن، نيكي ات همسايه به. داشت نخواهند مفهومي و معنا آنها نگيرد، صورت اجتماع در مفيدي كار كه هنگامي دارد مي اعالم

 معامله نحوه همان دين،. باشد مفيدتر اش خانواده براي كه دارد دوست تر بيش خدا را كس آن هستند، خدا خوار روزي همه مردم،! باشي

! است برخورد و

» !!كني سالم غريبه و آشنا به و گرداني، سير را اي گرسنه اينكه«: داد جواب محمد» !؟ است خوب اسالم كدام«: پرسيد محمد از مردي

 و است، متكي آنها داشتن گرامي و احترام و مردم به خدمت پايه بر خواهد، مي آله و عليه اهللا صلي پيامبر كه گونه همان اسالم، بنابراين،

 وادار را تو كه است كافي انساني صفات تنها نيست؛ غريبه و آشنا و سفيد، و سرخ عرب، غير و عرب مسلمان، غير و مسلمان بين فرقي

. شوي روبرو او با رويي خوش با و كني، سير را او بداري، دوست را انسان تا نمايد
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 فصل اين در كه احاديثي. ندارد مسلمانان به اختصاصي و است داشته گرامي را آدم فرزندان همه خداوند)... 39(آدم بني كَرَّمنا ولَقَد آيه در

 و خوشرفتار آنها با باشي، داشته مردم جميع براي گشاده چهره و دل و دست كه است آن نيكو اسالمِ كه اند نكته اين مؤيد همه آورديم،

! بداري دوست را ايشان و برساني سود آنها به باشي، برخورد خوش

 نفس براي كار و دستگيري و خدمت و خير، معاني در اسالم خواسته به داللت كه است وارد بزرگي خبر آله و عليه اهللا صلي پيامبر از

 را سگي بدكاره، زني روزي«: فرمود چنين خود ياران به كوچكي داستان صورت به كه دارد حيوانات براي حتي زندگي مفهوم و حيات

 كرد پر آب از را آن و انداخت چاهي به و بست ريسماني به و آورد در پاي از را خود كفش. است افتاده ناله به تشنگي شدت از كه ديد

 اين به خداوند. داد آب را بينوا سگ و

 مي عمل به زندگي از كه تقديسي برابر در آله و عليه اهللا صلي پيامبر مقام كه راستي» !فرستاد بهشت به را وي و گفت سپاس زن عمل

 و برد، مي بهشت به و گويد مي سپاس كند، مي سيراب را كام تشنه سگي كه بدكاره زني از خداوند... است عظمت با و بزرگ بسيار آورد،

 آله و عليه اهللا صلي پيامبر را موضوع اين. نمايد نمي زيد بن رفاعة چون جنگ، ميدان در افتاده كشته آن نصيب را افتخاري و فضل چنين

 داد نمي غذا وي به و ساخت نمي رهايش و بود كرده حبس را اي گربه كه جهت آن از زني،«: گويد مي و كند مي تأييد ديگر حديثي در

» .رفت جهنم به

 را او و بود كرده حبس كه اي گربه خاطر به ديگري زن اگر و رود مي بهشت به سگي حال به رسيدگي خاطر به تنها اي بدكاره زن اگر

 توده اموال كه كنندگان استثمار و كنندگان احتكار رود، مي جهنم به برهاند، گرسنگي از را خود كه كرد نمي آزادش و داد نمي آب و غذا

 و اندازي تفرقه در آنها كوشش و سعي كه كساني همچنين و مكند، مي زالو چون را زحمتكشان دسترنج حاصل و كنند، مي غارت را ملت

 وجود به يكديگر دشمن و مختلف گروههاي و ببلعند، را كوچكها بزرگها كه طوري به است، اقتصادي و اجتماعي طبقاتي، اختالفات ايجاد

 و آقايي خود براي تنها آنگاه و بيندازند، راه كشتار و كشت و بيفتند يكديگر جان به مردم تا بياندازند راه نژادي اختالفات و بيآورند،

! بود؟ خواهد چگونه شان وضع بخواهند، رياست و سروري

 تر بيش بر را آنان خداوند كه آدمند فرزندان آنها همه كه صورتي در گيرند، مي خود بندگي و بردگي به را ملت كه آنهائي حال

 كنند، مي غارت را آنها منافع و خيزند، مي بر ديگر جمعي دشمني به كه گروهي وضع و! باشد؟ مي چگونه است، داده برتري مخلوقاتش

 كه حالي در فروشند، مي غرور و تكبر ايشان به آنها، دسترنج حاصل استثمار و تصرف با و سازند، مي خود مستعمره را سرزمينشان و

 دوست و آشنا و بگيرند انس يكديگر با كه اند شده قبيله قبيله و دسته دسته دليل اين به است، آمده قرآن در كه طوري به گروه، دو همان

! بود؟ خواهد چه نمايند، عداوت و دشمني نه باشند، يكديگر

 بر دوزمان در اسالم ملت كارگزاران و فرمانروايان گذشته، در كه است بشر افراد تعاون امر در حديث، و قرآن عمومي مشي خط تنها اين

       آن با موافقت مدار بر آنها روش كه زماني اما. كردند رفتار آن برخالف قوا تمام با نيز زمان و عصر دو در و نمودند، عمل آن طبق

 اما. بود السالم عليه علي امام خالفت عصر و خطاب بن عمر و ابوبكر خالفت و آله و عليه اهللا صلي اسالم پيامبر شخص زمان گرديد، مي

 سستي و ضعف از اميه، بني از خويشانش كه بود عثمان خالفت زمان برخاستند، آن مخالفت به و كردند عدول روش آن از كه روزگاري
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 خالفت دوره در ، السالم عليه علي امام خالفت از بعد زمان همچنين و پرداختند، مردم استثمار به وي پناه در و نمودند، استفاده سوء او

 شخصيت يگانه عبدالعزيز، عمربن خالفت كوتاه بسيار مدت استثناي به البته. است بغداد و شام در عباس بني خالفت آن، دنباله و اميه بني

 از زيادي كار تا يافتند نمي دوامي و گذشتند مي شتاب به كه مدت اين خالل در كه كوتاهي فترت دورانهاي از غير به و اميه، بني ممتاز

 مقياس آن، در كه اي دوره گفت؛ خواهيم سخن آن از تفصيل به آينده بحثهاي در كه است اي دوره عفان، بن عثمان دوران اما. ببرند پيش

 به چنان ملت، ارزاق احتكار و مردم، مال و جان بر ايشان تسلط و اميه بني آمدن كار روي با شمرديم، پيش در كه فرمانروايي و حكومت

 به كه سازند، فراهم را اميه بني مطلق سلطنت ريزي پي مقدمات و برگردانند را انساني خالفت سيماي توانستند كه داد پر و بال آنها

 معني، تمام به كه حكومتي افتاد، السالم عليه طالب ابي بن علي دست به حكومت زماني، گذشت از پس. آمد خواهد خود جاي در تفصيل

 روبرو نحوي چه به آن با و كرد توجيه چگونه را حكومت اين طالب ابو فرزند اما. بود ملت انقالب زائيده آن اهداف و عوامل نظر از

! كشيد؟ كجا به كارش و گرديد
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 مردم حكومت

. نيست خيري مشورت ترك در* 

. شريكيم يكديگر زيان و سود در و هستم، شما از من* 

. است جماعت با خدا دست كه باشيد، ملت اكثريت با* 

. يافت خواهد باز را همان بگذارد، آن در داد و عدل يا و ستم و ظلم از چه هر كه است، فرمانروا گنجينه ملت قلوب* 

 السالم عليه علي امام

 

 از ندايي و خرد، تابش از اي شراره گويي حقيقت، عين و نفس چون عميق، و مغز پر بسيار و رسا، اما كوتاه و ساده بسيار گفت سخني* 

! است؟ متكي خويشاوندي و نزديكي يا و رفاقت و دوستي به خالفت، آيا! شگفتا: گويد مي كه است روح

 در پادشاهي و سلطنت صورت به آن انتقال مقدمات برسد، السالم عليه ابوطالب فرزند دست به خالفت آنكه از پيش گذشت، كه طوري به

 حكام چه بود، گرفته صورت موقع همان در سلطنت، به خالفت وضع تغيير اين كه گفت توان مي يا و بود، گرديده فراهم اميه بني خاندان

 شرايطي به متكي را آن و خود، حق را فرمانداري و حكومت كه بودند كرده عادت چنين كنها، كارچاق وزراو و كارگزاران و فرمانداران و

. رسانند مي مصرف به مقام آن تثبيت و آوردن دست به راه در كه بدانند اي رشوه و پول مقدار و نسب، و حسب قبيل از

 و دارد، حكام و فرمانداران اراده و خواسته به بستگي آن مقدرات گويي كه بنگرند چنان ملت توده حقوق به كه بودند كرده عادت نيز و

 كه پشتهايي جز آنان نظر در درمانده و محروم توده! فرمايد اقتضا چه شر و خير از ايشان شخص اراده و خواسته تا است اين به بسته

! نبود ديگري چيز نمايد، حمالي و باركشي يا و شود عريان ايشان زدن شالق و تازيانه براي بايستي

 و ياران از يا و اميه، بني خاندان از ايشان غالب كه فرمانداران قبيل اين اختيار در مناسبي فرصت عثمان خالفت دوران گذشته، اين از

 و ها، دادن رشوه و ثروتها، و مال صرف طريق از اميه بني سلطنت اساس تحكيم براي كشور، سراسر در تا داد، قرار بودند آنها همفكران

 يا و نقد پول به ديده رزم و كشته كار سپاه و افسران خريدن مردم، مقدرات و مال و جان در متنفذان دست گذاردن باز و ها، زدن چانه

 از داد نخواهند كمك كه را كساني و نزديك، خود به رود مي ياريشان به اميدي كه را آنان بپردازند؛ فعاليت به آنان، به نويد و وعده دادن

. سازند دور خود

 چون نيز اسالمي حكومت دوره در آنها روش و سيره تاريخ گواهي به كه امويان، گذاري بنيان و دستياري به جديد دولتي اساس، اين بر

 و استثمار و احتكار در آنان مانع كه كساني از غير به اميه، بني نفوذ دوره اي، دوره چنين در... آمد وجود به بود، جاهليت دوران

 ايشان دست در را قدرت و پادشاهي شمشير و گذاردند، آنها اختيار در را ملت خزانه و المال بيت كليدهاي و نگرديدند، فرمانروايي
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 دستگاه از نفوذ، با معروف اشخاص ساير ساختند، ايشان برده و بنده را او و كردند تقديم دستي دو چيزها ساير چون نيز را ملت و نهادند،

. گرديدند زبون و خوار و رانده

 فرمانرواي و ياور وضعي چنين در كه اجتماعي منافع و همگاني خير و نيكي هواداران و مؤمنين دسته شد، مي تقسيم دسته دو به نيز ملت

 ساير همراهي به كه برگشته حقيقت و خدا از دسته يك و نكند، ثروت و مال غرق را ايشان آسا سيل چه اگر بودند دادگستر و عادل

 طلبان فرصت آن موقع آن در تا طلبان، سلطنت و پادشاهي يا گردند پيروز پرستان حق و حقيقت كه بودند فرصت پي در خود همفكران

!  نمايند موافقت دوم دسته با يا و آيند كنار اول دسته با

 به بايد يا گفتيم؛ كه بود چنان نيز مردم انديشه و روش و رفتار و بود، وضعيتي چنان در دنيا كه حالي در رسيد، طالب ابو فرزند به خالفت

 بازي جان راه اين در مردانه و برخيزند دانستند مي اجتماع به را او عالقه درجه و پروري عدالت پايه كه امام شخص و خالفت ياري

 قيام نداشتند، جاهليت افتخارات گردانيدن باز جز هدفي كه اميه بني خاندان پادشاهي و سلطنت اساس تحكيم در قوا تمام با يا كنند،

. شود ريخته خونها و گردد ملت دامنگير بدبختيها راه اين در گرچه نمايند، قيام نمايند،

 حد ترين عالي) عمر و ابوبكر( نخستين خليفه دو زمان در كه حالي در نداشت؛ اعتنايي بود، آورده روي وي به خالفت اينكه به او اما

. ننمود مضايقه چيزي خالفتش دوره در عثمان راهنمايي و ارشاد از و بود، نكرده دريغ مملكت امور اداره راه در را خود ياري و كمك

 حقيقت و حق اقامه جز هدفي و ،)40(نكرد شكايتي و گله است، شده نهاده ايشان عهده در خودش شخص جاي به خالفت اينكه از و

 در حتي و. بگرداند چهره وي از يا آورد روي او به خالفت كه نبود سر اين بر السالم عليه علي كه است اين بر دليل اينها همه. نداشت

. بود گردان روي آن پذيرفتن از گفتارش، به استناد يا و تاريخ شهادت به خواندند، مي خالفت به ويرا مردم كه آنروز

: گويد مي كه است او به خالفت پيشنهاد و عثمان شدن كشته از پس او سخنان از

 فرمانرواي به شما از فرمانبردارتر و شنواتر، شايد و شما از يكي مانند واگذاريد، خود به مرا اگر. بجوئيد را ديگري و كنيد رها مرا«

! كنم فرمانروايي و حكومت شما بر كه است آن از بهتر باشم، شما ياور و مشاور و رايزن من اگر. بود خواهم تان انتخابي

 او. كردند مي توجيه ديگر صورتي به را آن ديگران و طوري، را خالفت او زيرا نبود، راضي خالفت به السالم عليه علي وضعي چنان در

: فرمود مي خود كه بود همان بود، شده گرفتارش او كه دنيايي بودند، بيگانه وي از ايشان و آنان، از

        خويش ظلم به ستمگر، و آيد، مي حساب به مجرم كار، نيكو آن در كه فرسا طاقت و زا محنت ايامي و ناسازگار، روزگاري در«

 خود كار در و افتاده سرگرداني به مردم و شود، نمي شناخته باز راههاي و گرفته، فرا تيره ابرهاي را آفاق« اينكه يا و» !افزايد مي

 شدايد در نه دار؛ چشم كوران و دار زبان گنگهاي و دار گوش كرهاي گويي سپارند، مي نفساني هواهاي و شهوات راه در و مشكوكند،

» !اعتماد مورد برادران بليات در نه و باشند، مي راستگو ياران

 يا و مخالفان اعتراض و پرخاش به گوش و كند، مي عمل خويش علم و خود رأي به كند، قبول را خالفت و بپذيرد را آنها پيشنهاد او اگر

. بود نخواهد داري مملكت امر در او سياست تحمل توانايي را آنان حالتي، چنان در. داد نخواهد مغرضان ترغيب و تشويق
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 شد متجلي تر بيش امر حقيقت ، السالم عليه امام خالفت و عثمان شدن كشته ميان كوتاه فاصله در و بود، چنين اوضاع ماهيت و حقيقت

 در او ولي كنند؛ بيعت او با تا خواستند مي وي از مصراً و كردند مي پيشنهاد او به را خالفت مرتباً مردم كوتاه مدت اين خالل در و

 ملت خير و درست كارهاي در را او عالقه و نيتي خوش كه معاريفي و متنفذين چنان بودن با بيعتشان، قبول و ايشان پيشنهاد پذيرفتن

. بود متحير و مردد سخت نداشتند،

 و ضُعفا حق، اَقْوِيا ديد؛ مي خطر در را اجتماعي عدالت كه، بود اين ساخت، مي مجبور خالفت قبول به را طالب ابو فرزند كه چيزي

 به و ثروتمندان بود؛ شده گشاده مردم مال و جان به نسبت تعدي در فرمانروايان و نفوذ با اشخاص دست خوردند؛ مي را بيچارگان

 كردند مي ارضا پناه بي مردم بلعيدن و منابع، و ثروتها احتكار و زمينها، و امالك عدواني تصرف با را خود طمع شهوت اشراف، اصطالح

 و عليه اهللا صلي خدا رسول تعبير به بنا و بدارد، دور كلّ فرماندهي پست مركز از را خود توانست مي چگونه احوالي و اوضاع چنين با او

 گروه اين كه صورتي در! باشد؟ قريشي جوانك چند دست به امور كلي سررشته افتادن و اوضاع تغيير شاهد مدتي اندك از پس ، آله

 باشيد، ملت اكثريت با: فرمود مي كه آنجا بودند، كشيده ذلت و خواري به آنهاست، همراه خدا دست او، عقيده به بنا كه را جماعتي اندك،

» .است جماعت همراه خدا دست چون

 هر تحمل عهده از كه باشد آن كمين در ناگوار آمدهاي پيش چه اگر بود، الزم و واجب او بر خالفت مقام پذيرفتن اصل، اين روي

! آيد مي حساب به مجرم نيكوكار، كه فرسا طاقت و زا محنت روزگاري در: است خارج نيكوكاري

 بگيرند، دست به را امور زمام و آيند، كار سر بر ملت بدكاران و نادانان كه است آن از من تأثر و تأسف اَما« گويد مي السالم عليه علي

 همكاري دست و برخيزند دشمني به پاكان و نيكان با بكشند، بردگي و بندگي به با مردم و بگردانند دست به دست خود بين را خدا مال

» .دهند بدكاران و ناپاكان به

 به قادر آدمي اگر. بود بيزار شود، تمام او زيان به و نبوده ملت سود به اش نتيجه كه گيري گوشه و عزلت از ، السالم عليه علي روح

 مبارزه به اجتماع مقصود و هدف با اينكه كما. است شده خود شخصيت منكر كند، انتخاب گيري گوشه و عزلت و باشد مردم خدمت

 هم پشتيبان و كمك نيكوكاري در و بشتابند، يكديگر ياري به خير كارهاي در تا باشد داشته چشم آن افراد از تنها اگر است برخاسته

. باشند

 الزم ، السالم عليه علي حكومت اجتماعي و مالي اقتصادي، سياست درك براي اكنون. شد ملت پيشواي السالم عليه علي ترتيب بدين

 و هدف نظر نقطه از فرمانروايي، توجيه در او خاص روش آن، و كنيم، مراجعه است او خود به منحصر كه اساسي اصل يك به كه است

. است آن مقصود

 زماني تا و كند، ممتاز وسيله بدان را او باشد، داده بندگانش از يكي به هميشه براي خداوند كه نبود حقي طالب ابو فرزند نظر در حكومت

 حكومت نحوه يا و عباس بني و اميه بني حكومت مانند كند؛ فرمانروايي باشد، مي نزديكانش و بستگان خواسته و خواهد مي او خود كه

 خالق اراده از ناشي را اش خواسته و خواندند مي زمين بر خدا سايه را پادشاه يا فرماندار كه دوراني وسطي، قرون اروپاي تاريخ در

 او، نظر در فرمانروايي و حكومت بلكه!... ماند نمي باقي چرا و چون نظر اظهار گونه هيچ جاي آن در كه دانستند مي زمين و آسمان
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       .سازد مي كنار بر مقامش از و عزل و خلع را وي ملت، حقوق به خيانت و لياقت عدم اثر بر كه است ملت طرف از آن واگذاري

 و كن، قيام كارشان به و بگير دست در را حكومت شدند، جمع اطرافت و پسنديدند را تو حكومت اگر«: گويد مي خود السالم عليه علي

 اگر و نپذيريد، را آن ديديد، بد اگر! آيئد ميدان به«: گويد مي ديگر جاي در و »...واگذار را كارشان و آنها كردند، اختالف تو حق در اگر

 قوانين بهترين و نيكوترين اجراي به قيام از فرمانداري هر قدرت اما!... است طرفداراني را كدام هر وباطل حق. كنيد كمك ديديد، حق

 زيان و سود در و هستم، شما از من! مردم اي«: گويد مي چنين خود با بيعت خطبه در السالم عليه علي» ...گيرد مي سرچشمه اجتماعي

 خدا به! مردم اي: گويد مي ديگري خطبه در و» .برد نمي بين از را آن باطل كه است چيزي حق و باشيم، مي سهيم و شريك يكديگر

 در خود اينكه مگر دارم، نمي باز گناهي از و كنم؛ عمل آن به خودم نخست اينكه مگر دارم، نمي فرماني از اطاعت به را شما من سوگند،

» .باشم گرفته پيشي شما از آن از دوري

 در بوده، دادگستر كه است واجب اطاعتش و شود مي اجرا فرامينش وقتي بلكه نيست، االطاعه الزم و فرمانروا نفسه في حاكم، بنابراين،

. باشد كوشا اجتماع نيكوي قوانين اجراي و خير كارهاي

 بهره افراط حد به آن از و بگشايد حساب بي نعمتهاي و خيرات روي به فرمانروا را آن كه نيست دري ، السالم عليه علي نظر در حكومت

 كه است دري بلكه!... نمايد تقسيم كارانش مدد و ياران و برادران و نزديكان و كسان بين را مابقي و بخورد، بيماري حد سر تا و دارد بر

 آنان ميان در برابري و مساوات مراتب اجراي به نسبت امكان حد سر تا و بگشايد، مردم روي به بايد پروري عدالت براي را آن والي

 نمايد، جلوگيري قوا تمام با »زمان مقتضاي به بنا« استثمار و احتكار از دهد، پاداش و تالفي ارزشش خور در را امري هر بكوشد،

 دست به سرانجام و بگذارد را جانش پرستي حق و هدف اين سر بر اينكه ولو باشد حقيقت با و دادگستر و بخواهد را حق هميشه

. دهد سوق خيرات و نيكي به را خود حكومت تحت مردم خردهاي و دلها بايد نيز و. شود ريخته خونش تبهكاران

 مالي حكومت اين از كه باشي فكر اين به نبايد بعد، اما«: نوشت چنين كارگزارانش از يكي به خالفت، به رسيدن از پس السالم عليه علي

» .سازي زنده را حقي و برداري ميان از را باطلي تا باش تصميم اين بر بلكه نشاني؛ فرو را خود خشم يا و نمائي انداز پس را

 اين. است جماعت با خدا دست زيرا باشد؛ مي خودكامه و سركش گروه از جامعه حق گرفتن ، السالم عليه علي نظر در حكومت

 منطقي چنين با خالفت توجيه از شخصاً السالم عليه علي و نزديكي، و خويشي به قائم نه و است رفاقت و دوستي به متكّي نه حكومت

 و خرد، تابش از اي شراره گويي كه دارد حقيقت عين و نفس چون عميق و مغز پر و رسا اما كوتاه و ساده بسيار سخني كرده، تعجب

: گويد مي كه است روح نداي

» !است؟ متكّي خويشاوندي و نزديكي يا و رفاقت و دوستي به خالفت آيا! شگفتا«

 خاندان قديمي شرافت يا و گردد، استوار منزلتي و عزّت آن هاي پايه بر تا نيست خانوادگي افتخارات طالب، ابو فرزند نظر در حكومت

 و علم چون شرافتي و تواضع مانند فضيلتي هيچ زيرا شوند؛ كشيده بندگي و بردگي به مردم وسيله بدان و گذاشته تختها آن بر تا باشد نمي

 و آتش، و شمشير زور به تا ندارد بستگي مادي غلبه و قهر به همچنين و است، تر اولي دلسوزي و رحم از بخشش، و نيست، دانش

 مردم ترسانيدن راه از تا باشد نمي مربوط معنوي تسلط و غلبه به و آيد؛ دست به آنان، خون ريختن و نان، و آب مضيقه در مردم انداختن
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 به اميد اينكه بدون كرد، پرستش را خدايش كه است پيشوائي و امام او، كرد؛ حكومت آنان بر توان به آنها ساختن اميدوار و تشويق يا و

. دانست مي عبادتش مستحق كه كرد مي پرستش رو آن از را او بلكه باشد، داشته عقابي از ترس يا و پاداشي

 كه كند، مي تشويق را مردم كننده حكم عقل خود، برابر در و سازد مي متوجه خوب كارهاي رعايت به را بشريت و اجتماع، افراد، دل او،

. كنند مي تخطئه يا تأييد را حاكم كارهاي

 و مشورت به بايستي را كارها بلكه گيرد، پيش را كامگي خود و استبداد روش نبايد او گرديد، مسلط اوضاع بر فرمانروا آنكه از پس

 امري هيچ كه بخواهد فرمانروا از كه دارد حق كامالً ملت و است بهتر رايي خود و استبداد از مشورت چه كند؛ برگذار ديگران صالحديد

. باشد اجتماع مصلحت و صالح آن در مگر ندهد، انجام را كاري هيچ آنها پنهاني در و ندارد، پوشيده آنها از را

 واجب كامالً نيز فرمانروا بر و. برساند فرمانروا اطالع به است او صرفه و اصالح و خير باعث كه را چه هر دارد، حق كامالً ملت همچنين

 ذهن به كه شود يافت مطلبي نظرها اظهار و آرا آن در كه دارد احتمال بسا چه بنمايد؛ را استفاده كمال اجتماع نظر اظهار و آرا از كه است

 كس هر«: گويد مي السالم عليه علي كه طور همان. باشد نرسيده آن به اطالعش و علم يا و نگشته وارد دلش در و باشد، نكرده خطور او

 كند، درك را خطا و اشتباه موارد كسي اگر است بديهي» !...كند مي دريافت را خطاها و اشتباهات موارد كرد، مراجعه مختلف آراي به كه

 آن از خود حكومت امر در حكمران كه است ضروري جهت آن از اجتماع همگاني نظريه كسب. يابد راه صواب و صالح به كه تواند مي

           شوند؛ مي برخوردار واقعي حكومت مفهوم از و راضي فرمانروايشان رفتار از اجتماع حكومت، آن سايه در و شود مي مند بهره

 نمايد مي بيان السالم عليه علي طوري را حقيقت اين. گردد نمي منجر پشيماني و ندامت به كه يابد مي جريان نحوي به امور حال، هر به

» .ندارد وجود صالحي و خير مشورت ترك در«: گويد مي كه وقتي گذارد، نمي باقي تفسيري و تأويل گونه هيچ جاي كه

 به و. شود انجام سرّي و پنهاني طور به و مردم چشم از دور كارهايش گرفته، ابهام از اي پرده را وضعش كه نيست اين والي صفت از و

 و واضح چراغ شعله از را راه هدايت«: گويد مي و كرده راهنمايي خود مسلم حقوق از حقي به را مردم السالم عليه علي منظور، همين

 »!كنيد كسب آشكاري

 از اطالعي بي و غفلت و خواهي خود و تكبر در رفتن فرو و ملت از خبري بي مردم، از گرفتن دوري طالب، ابو فرزند مذهب در خالفت

 و تواضع و آنها، به او ورزيدن مهر و مردم، به فرمانروا شدن تر نزديك باعث خالفت بلكه نيست؛ ملت افراد احتياجات و توده حال

 از يكي به مردم، اگر. نماند باقي اي بهانه و عذر هيچ جاي كه نحوي به آنهاست، وضعيت به كامل توجه و ايشان، به نسبت وي فروتني

 زير به تن ملت همچنانكه و. نمايد تحمل را آن فشار و نكند شكايت و ننالد آن از بايد كردند، قيام و شده خشمگين فرمانروا بر فوق علل

. بداند آنها با خود رفتار و برخورد طرز از انعكاسي را ملت رفتار است، داده او بار

 همان بگذارد، آن در داد و عدل يا و ستم و ظلم از هرچه كه است فرمانروا گنجينه ملت قلوب«: گويد مي زمينه اين در السالم عليه علي

» .يافت خواهد باز را

 فضايل به دستيابي و نيكو، هاي خصلت در مگر است، مذموم و تعصب زيرا نيست؛ استوار تعصب بر طالب ابو فرزند مذهب در حكومت

 در حكومت حال، هر به. زمين در فساد و تباهي از اجتناب و مردم، در داد و عدل اشاعه و گمراهي، و سركشي از دوري و اخالقي،
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 رفتار شما با كسري و قيصر چون شوند، فرمانروا شما بر اگر«: گفت مي حقشان در كه نبود آنهايي خور در طالب، ابو فرزند مذهب

: حكومتشان دوره در كه آنان و. »خواران رشوه«: و» .ستمگر و گان پيشه جور«: و» .نيرنگند و مكر اهل«: كه كساني يا» !كرد خواهند

» .دهند مي هستند، سير كه آنها به را غذا«

 و بردارد، ميان از را باطلي و كند ثابت را حقي كه راسخ عزمي با مگر نرفت خالفت زيربار السالم عليه علي كه بود موارد اين حسب بر

 .است اولي گفتن جان ترك نه گر

 آنها اگر نمايند؛ مراقبت كارهايشان بر و برسند، خود فرمانروايان حساب به كه داد مي هشدار مردم به او كه اينهاست غير و اينها خاطر به

 اعمال و رفتار از را خود نفرت و خشم يا و رضامندي، مراتب بخواهند كه وقت هر و نپذيرند، حكومت به را آنان نباشند، ملت خدمتگزار

 خيزيد نمي بر انتقام به و گيريد، نمي خشم آيا« »السفَهاء علَيكُم يتَولّي اَنْ وتَنْقَمون تَستَخْطؤُن أَال«: گفت مي آنها به و... دارند ابراز ايشان

 نفرت و خشم حد او،» !بود خواهد زيانكاري شما بهره و افتاد، خواهيد خواري و ذلت به همگي پس! كنند؟ حكومت نادانان شما بر اگر

 و خشم و رغبت، و رضا را مردم«: گويد مي اي حكيمانه گفتار در و داده قرار داد و عدل از رضامندي اظهار با برابر را ستم و ظلم از

 روي آن از نمايد، اظهار نفرت و خشم كه كس آن و آورد؛ مي بوي آن به گردد، خشنود كاري به كه كس هر. كند مي جمع نفرت

» .بگرداند

 اجتماع تصميم به منوط تنها خالفت امر چون نكرد، سفارش خالفت به كس هيچ حق در خود از پس كه بود اينها غير و اينها خاطر به

 كه گفت سخني و كرد امتناع برگزيند، خود جانشيني به را السالم عليه حسن فرزندش كه كردند پيشنهاد او به كه وقتي دليل همين به. است

 هر كارهايشان انجام به را مردم حقوق و آزاديها اصل به اعتراف حد آخرين كه همچنان دهد، مي نشان را حاكم يك صفت حد ترين عالي

» !دانيد مي بهتر خود شما شوم، مي مانع را شما نه و دهم، مي دستور شما به نه«: گفت او. رساند مي خواهند مي و دانند مي كه طور

 را او آنها اگر شود، مانع كار اين از را آنها چرا و ندارند؟ خوش را وي اگر برگزينند، خالفت به را فرزندش كه دهد دستور آنها به چرا

 شؤون و احتياجات و احوال به صورت دو هر در آنها نه مگر هستند؟ راضي وي به و شناسند مي خود امور براي شايسته و صالح

! دارند؟ را خود سرنوشت تعيين حق كه هستند همانها تنها اينكه نه مگر ترند؟ واقف كس همه از خود اجتماعي

. شود مي منتهي آن به انسان سرنوشت تعيين حق و ملت آزادي به احترام كه است هدفي اين گويم، مي

 آزادي نيز خود از گيري كناره و دوري يا و خودش، با دوستي در آنها به كه رفت، پيش آنجا تا آزادي اين به احترام در السالم عليه علي

 اين به را اجتماع حق جمعي و كردند بيعت خالفت به وي با مردم اتفاق به قريب اكثريت كه پيوست وقوع به آن از پس جريان اين و داد؛

. زدند باز سر وي با بيعت از و كشيدند كنار را خود گرفته ناديده انتخاب

 وي با كه عده آن حق در را دوش اين و داشت؛ امتناع و ابا آيد، دست به ميلي بي و اكراه و فشار، و زور اعمال راه از كه چيز هر از او،

 رساند، مي ملت به و ضرر كه اموري از حال، عين در و نشد؛ ناراحت و نيفتاد ترديد و شك به و نشد، متحير و كرده اعمال نكردند، بيعت

. نمايند خودداري مردم كار در دخالت از ملت، حاكميت حق نام به و كنند عمل خود نظر و رأي به تا داد اجازه عده آن به. نماند غافل

. است قرار اين از واقعه تفصيل
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              به آنكه از پس و. كرد امتناع خالفت به السالم عليه علي با بيعت از كه بود،) 41(شورا اصحاب از يكي وقاص، ابي بن سعد

. واگذاشت خود حال به را او السالم عليه علي باشد، نداشته بيمي او جانب از كه داد قول السالم عليه علي

 ضامن او از السالم عليه علي كرد؛ خودداري السالم عليه علي با بيعت از عبداهللا. بود آنها از يكي نيز) دوم خليفه فرزند( عمر بن عبداهللا

. نكند پا بر آشوب و فتنه كه خواست

» .نداشتم سراغ تو در چيزي اخالقي بد جز بزرگي و كودكي در«: گفت او به السالم عليه علي. كرد خالي شانه هم ضامن دادن از عبداهللا

» !هستم او ضامن خودم كنيد، رها را او«: گفت آنگاه

 نيندازند، ملت خواسته و اراده راه در سنگ و نكنند بپا آشوب و فتنه كه شرط آن به السالم عليه علي. نكردند بيعت او با نيز ديگر جمعي

! واگذاشت خودشان حال به را آنها

    ولي سازند؛ مجبور بيعت به بودند، برگردانيده روي اجتماع خواسته راكه آنهايي زور، به توصل با تا خواستند ملت انقالبيون از برخي

. ورزيد مخالفت آن با قوا تمام با السالم عليه علي

 خود كه هر و پذيرم؛ مي او از كند، بيعت رغبت و رضا با كه كس هر«: گويد مي كه است حقيقت اين به متكي بيعت امر در او كلي قاعده

 آزادي به اينكه مگر است، شده تضمين السالم عليه علي حكومت در فردي آزادي ترتيب، اين به. گذارم مي خود حال به را او كند، داري

    و وقاص ابي سعدبن كه حالي در نداد، معاويه و) 42(طلحه و زبير به اي آزادي چنين دليل همين به. سازد وارد اي لطمه اجتماعي

. كردند استفاده آزادي همين از بودند، كرده خودداري او با بيعت از كه ديگري اشخاص و عمر بن عبداهللا

 و پرورانيدند مي سر در آيد، مي دست به خالفت پرتو در كه ها قدرت و بزرگيها و ثروتها همه با را خالفت به رسيدن آرزوي تن سه آن

 جديد خليفه عليه آنها شورش و قيام نزديك، فرداي دارند، نمي بر شورش به سر خالفت مقام عليه امروز اگر و بودند، بسته طمع بدان

. است حتمي

 از نفر سه اين ديگر طرف از داشند؛ عمومي اموال غارت و ملت، متشكله صفوف بين تفرقه و اختالف خلق و فتنه ايجاد به تعمدي اينان

. بود فراهم برايشان تفرقه ايجاد و انگيزي فتنه موجبات و بودند نيرومند خود سهم به سپاهي افراد و مكنت و ثروت نظر

 توطئه« فصل در نفر، سه اين حق در را امام نظريه صدق زودي به و نگذاشت، وا خود حال به را آنها السالم عليه علي جهت، اين به

 كه جايي مگر نيست بيعت امر در اجباري و اكراه و است، ملت مسلم حق حكومت اين بر بنا. گذراند خواهيم نظر از »امام عليه بزرگ

 و حكومت، نحوه مفهوم ترين عالي اين. كند ايجاب را قدرت و زور اعمال فرمانروا صرفه و صالح اينكه نه نمايد، اقتضا عموم مصلحت

 پيوند طالب ابو فرزند كه بود طبيعي كامالً وصف، اين با. رساند مي عمل و بيان آزادي امر در ملت به نسبت را مملكت اول شخص عالقه

 و اعمال در او ديد، خواهيم خود جاي در كه طوري به و. كرد مي تلقي اجتماع با خود پيوند همانند ملت، با را كارگزارانش و حكام

. گرفت مي سخت آنها بر مردم عامه حقوق رعايت مورد در و نمود مي مراقبت شديداً آنها رفتار
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 ترين عالي با و داشت، تناسب وظائف حقوق در او عمومي قوانين مجموعه با كه كرد وضع جالبي و السالم عليه علي مقررات آن در و

 و روش تا گماشت مي فرماندار و حاكم بر مافوق ناظري و مراقب مردم توده از اينكه آن و كرد، مي برابري جهان كنوني ملتهاي قوانين

. دهد گزارش را كارش نحوه

 بخواند؛ خود حكومت تحت مردم بر او تا نوشت مي را او وظايف كرد، مي تعيين شهري فرمانداري يا استاني، حكومت به را كسي چون

 به و بود؛ نخواهد ممكن سامان آن مردم و حاكم براي مقررات آن از سرپيچي كردند، تأييد را او مردم آن، خواندن از پس چنانچه

               شد، مي منحرف موضوعه مقررات از وي چنانچه و داشت نخواهد را آن اجراي عدم يا تغيير ترين كم حق حاكم خصوص

. گذاشت مي اجرا مورد به بالفاصله و گرفت مي نظر در او براي تنبيهي و عقوبت السالم عليه علي
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 آزادي هاي سرچشمه

. است آفريده آزاد را تو خداوند كه مباش، ديگري بنده* 

. اي نموده درك را آن كه باشي چنان خود كار در كه دهم مي اجازه* 

. باشيد مجبور نبايد موردي هيچ در* 

 مجبور نيز را ديگران كه طور همان ساختم، نمي مجبور را آنها كردند، مي خودداري اگر و كردند، بيعت من با حكومت به دو، آن* 

. نكردم

 السالم عليه علي امام
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 حرّيت و آزادي

. داد مي تشكيل كشور اداري و سياسي امور در را او حكومت برنامه هاي پايه و اساس حريت، و آزادي به السالم عليه علي عميق ايمان

 با رفتار طرز در آنها، با آميزش و مردم با برخورد در كرد، مي كه نصبي و عزل در جنگش، و صلح در اش، نواهي و اوامر در او

 او عمومي نظريه از حريت، و آزادي امر در نظرش اما! گرفت مي الهام آن از آشكارش، و پنهان در و خدايش، پرستش در و فرزندانش،

 از حريت، اين معاني اما. است گرفته سرچشمه و متأثر است، كمال سوي به پيشرو و هستي جهان قلب كه اجتماع، و وجود درباره

 و درون در كه دارد اي عالقه ميزان به بستگي خود اين و گيرد، مي سرچشمه سازد مي مربوط و پيوند هم به را جامعه افراد كه تمايالتي

 عوامل، آن همه داشتن نظر در و توجه بدون كه دارد، وجود هايي پايه و عوامل آنجا و اينجا در و جوشد، مي اجتماع افراد وجدان

 كه تمايالتي اما. است داشته مقرر چنين نيز طالب ابو فرزند و كنند، مي حكم چنين تجربه و عقل نيست؛ پذير امكان آن مقايسه و سنجش

 و اصالح در را خود كارداني و دولت سياست امام كه دارد، اجتماعي و فردي صورت دو سازد، مي مربوط و متصل هم به را اجتماع افراد

 نيكوترين به تا دهد فرصت آنها به و سازد، فراهم بهتر چه هر اي زندگي مردم براي تا گذاشت، آنها اختيار در يكجا آنها دادن سامان

! دهند گسترش جهان در را آن و يابند دست آن مفاهيم و آزادي به وجهي

 درست و حق آنچه تثبيت و تأييد در را خود وظيفه و مسئوليت مردم به كه بود اين برداشت، راه اين در طالب ابو فرزند كه قدمي اولّين

 آنها محرك كه خطايي انديشه و اقدام گونه هر از را آنها وسيله بدين تا داشت، اعالم خطاست و باطل كه چه هر كوبيدن هم در و است،

 گذشته در كه خدمتي و كار يا و خويشاوندي و دوستي عناوين تحت كه دارد مي وا را آنان و گردد، مي فردي گناه به شدن آلوده در

 و عقوبت گونه هر ديدن از را ايشان همانها كه اميدوارند بيهوده و خواهند، مي اجتماع زيان به را آن پاداش امروز و اند داده انجام

. دارد باز شود، مانع گوشمالي

 و مثبت صورت دو داراي كه دارد متيني گفتارهاي و رفتار آن، از بعد و خالفت به رسيدن از پيش مسئوليت، اين اعالم براي او سپس

 دست طرُق و گردد، مي محض خير عوامل به يابي دست براي فعاليت مشوق و آمده بر خير توجيه مقام در مثبت، قسمت در. است منفي

 و بيگانه درباره الهي قوانين و مقررات اجراي به نسبت تر تمام چه هر شدتي با آن، منفي قسمت در و آموزد؛ مي مردم به را آن به يافتن

 باالتر حتي و اش داري خويشتن و زهد از خودش، حق در مردم همه آگاهي و دانش به او. نمايد مي اقدام خود برادر و دشمن و خودي

 كه مواردي در مگر داشت، نفساني امور از جستن دوري در كامل وقتي او كه نبود روي آن از جز اطمينان اين و. داشت اطمينان آن، از

 وجداني و احساس با بيچارگان حال به توجه و دقت و است؛ آن به متكي حقيقت، و حق اقامه منظور به هم آن زندگي، ادامه و نفس بقاي

 سبيل بر نه سازد، مي طرف بر ايشان مسلم حق نام به را آنها احتياجات و نيازمندي و آنهاست؛ از ستم و ظلم رفع حد در كه بيدار،

 يافت افرادي ملت ميان در كه حالي در كند، طي مصفا عسل با را زندگي راه اينكه از دارد ابا و است، متكي خود به او! احسان و بخشش

 جامه اميد كه شوند، مي يافت اشخاصي جامعه ميان در كه صورتي در بپوشد، ابريشمي جامه كه! محتاجند جو نان قرصي به كه شوند مي

. نباشد دمساز آنان با روزگار سختيهاي در اما بگويند، مسلمانان پيشواي او به كه! ندارند هم را دار وصله كهنه

 از را خود ساخت؛ آزاد نسب و حسب به افتخار قبيل از بودند، آن بند پاي سخت زمانش فرمانروايان آنچه از را خود السالم عليه علي

 عقل تأييد مورد كه مواردي در جز عادات، و عرف به بندي پاي از ساخت؛ آزاد برتري خود و عالي منصب و مقام و مال و ملك در طمع
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 عمومي اموال تخصيص از را خود نيز و كرد؛ آزاد را خويشتن است، صالح و خير اعمال به بشريت مشوق و اجتماعي نيازمنديهاي و سالم

 به كه اي انديشه هر از را ساخت؛دلش آزاد خصمانش از جويي انتقام و دشمنانش به ورزي كينه از و دوستدارانش، و خويشان به

! بود عظمتي با و بزرگ روح حقيقت در او ساخت؛ آزاد ديد، نمي صالح كه مطلبي اعالم و نداشت، اطمينان اش شايستگي

 ساخت؛ آزاد احتياج و ضرورت قدر به جز جايگاه، و مسكن و پوشيدنيها و نوشيدنيها و خوردنيها به شديد تمايل از را خود جسم او

 بود، كرده تعيين كه كارگزاراني و فرمانداران ساير حقوق اندازه به كه حقوقي از ملت، خزانه از نيز را خود اوليه احتياجات اين بهاي حتي

 شكم آن بهاي از تا فروخت مي داشت كه را وسايلي و زره، و شمشير او كه افتاد مي اتفاق بسا چه كه گويد مي موثق خبر. داشت نمي بر

 رشوه به تن ناچاري راه از كه بود كرده تعيين فرماندارانش و كارگزاران براي مستمري آنقدر كه حالي در كند؛ سير را فرزندانش و خود

! ندهند شود، مي باطل با همگامي و حق شدن پايمال به منجر كه اموري و خواري

 او دادگستري و عدالت اجراي مانع كه بندي و قيد هر از را خويشتن تا ساخت، آزاد امور اين جميع از را خود ، السالم عليه علي امام

 كانَ الشَّهواة تَرَك منْ«:نماياند مي چنين كوتاه سخني در را خود دروني حالت اين او،! بخشد رهائي گردد، مي دشمن و دوست به نسبت

» .است آزاد زند، نفساني خواهشهاي به پا پشت كه كس هر« »حراً

 كنند، مي عمل و گرفته الهام قلبي ايمان از سپس و شوند، مي مطمئن دل در كه نبود، مانند آزادگان پرهيزكاري به جز او، پرهيزگاري اما

. باشند دوخته طمع چشم پاداشي به يا و بترسند عقابي از يا و نمايند تظاهر و روي زياده آن در اينكه بدون

 در«: گويد مي و داند مي بهشتي پاك قلب منزله به زمين، روي بر را كارگر تن او. است كار اول درجه در مردم، آزادي و حريت ضامن

 بر كار، بهره گفت، خواهيم تفصيل به و زودي همين به كه طوري به و» .دارد جا بهشت در دلهاشان كنند، مي كار بدنهايشان كه حالي

. گيرد مي تعلق كارگر به دهد، مي انجام كه كاري حسب

 عميق خاطر رضايت بدون كه كاري. نسازند مجبور كاري انجام به را كارگري هيچ كه دارد مي مقرر آزاد، كار و آزادي، بزرگداشت براي

 است، بيزار آن از كه كاري انجام به را كسي كه نيستم مايل هرگز«: گويد مي است؛ كار اصل و آزادي به توهين پذيرد، انجام كامل و

 كه كند مي تكيه امر اين به فردي، آزادي به احترام و محافظت با توأم اجتماعي، مفيد كار انجام به ترغيب و تشويق براي» .سازم مجبور

 از آب نهر«: گردد محروم است، ساخته مجبور كار آن انجام به مجوزي بدون را وي كه كسي و شود كارگر شامل تنها فعاليت و كار نتيجه

» .است نموده مجبور آن حفر به را كارگر كه كسي نه ساخته، را آن كه است كسي آن

 مفهوم به زمان، و عصر آن در آزادي كلمه: كه است اين آن و هستيم خود نظر مورد بحث پيرامون در مهمي مطلب ذكر از ناگزير اينجا در

 عصر در كلي طور به آن، مشتقات و آزادي زيرا شد؛ مي يافت السالم عليه علي امام روش و قاموس در فقط االطرافش، جامع و وسيع

. شد نمي برده كار به برده كلمه برابر در جز امام

 گفت، كه كنيم نظر خطاب بن عمر مشهود گفتار صحيح مدلول به اگر. است برده و بنده عكس آزاد، و بردگي ضد آزادي، حساب، اين با

 قيد و عبارت اين ظاهر صورت كه فهميم مي» !اند؟ آورده دنيا به آزاد را آنها مادرانشان كه حالي در گرفتيد، بردگي به را مردم وقت چه«
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 بيانگر و داده هم به دست همگي شده،) عمر( خطاب فرزند جانب از بياني چنين به منجر كه اموري و است، رفته كار به آن در كه زماني

. است نبوده اند شده مي فروش و خريد كه بردگاني آزادگان، كلمه از عمر قصر كه مطلبند اين

 دليل. است بوده عمر توجه مورد كه نيست معني آن به آزاد، كار و آزاد كلمه همچنين و بوده حق طرفداران نظر مورد كه آزادگان، كلمه اما

 از كه را خود همنوعان اربابان، همين دهد مي دستور اينكه و گيرند، مي بردگي به را مردم كه است آنهائي به عمر سخن روي اينكه ديگر

 و بردگان خود به توجهي خود گفته در ولي. نكشند غالمي و بردگي به را ايشان و نكرده سلب آنها از را آزادي اند، آمده دنيا به آزاد مادر

 و خرند مي را آنها كااليي چون و نموده، خود بنده و كشيده بردگي به را را ايشان كه كساني عليه دهد فرمان آنها به تا است نكرده بندگان

 اراده و نظر به بسته عمر، گفته به بنا اين، و است مطلق اختيار صاحب ارباب و بود كه است همان وضع بنابراين،. نمايند قيام فروشند، مي

 ديد از موضوع اما! بگيرند بندگي و بردگي به را ها بيچاره نيست خوب كه است ارباب شخص متوجه نيز عمر نصيحت و پند و اوست

 واضح و صريح گفته اول، درجه در ما دليل. است تر جامع و تر وسيع بسي آزادي مفهوم و اينهاست، غير السالم عليه طالب ابي بن علي

 استنباط است، آمده ها نامه پيمان و سفارشها و ها گفته غالب در مختلف عناوين به كه او عمومي و كلي قانون از ثانياً است؛ امر اين در او

 تو خداي كه مباش ديگري بنده«: گويد مي واضح و صريح طور به السالم عليه علي كرديم، اشاره آن به كه عمر گفته مقابل در. شود مي

» .است آفريده آزاد را

 و آزادي روح و شود متكي خود به او خواهد مي كه دارد كسي به توجه خود گفته در روشن و صريح چگونه السالم عليه علي ببينيد

 جهان اينكه آن و دارد مي معطوف خودش وجود اصول از اصلي به را توجهش او، كردن بيدار براي و كند، لمس و حس را آن معاني

 چيزي و نكند كاري ننمايد، فرمانبرداري برده عنوان به و نكند، تجاوز خود حد از بايد او اساس اين بر و داده، قرار آزاد را او هستي،

 را حقش و داده قرار فشار تحت را او كه چيز هر عليه انقالب تخم او جان و دل در ترتيب، اين به و طبيعي؛ حق اين اساس بر مگر نگويد

 زماني خطاب، بن عمر گفته اين اختالف و تفاوت كه كند گمان نبايد خواننده. كارد مي اندازد، خطر به را اش آزادي و كند تضييع و پايمال

 را بشر افراد همه كه وقتي ، السالم عليه طالب ابي بن علي گفته و نگيرند؛ بردگي به را كسي كه كند مي امر كرده اربابها به روي كه

 و بخواسته نه دارد، مي اعالم آنها تصميم و اراده مرهون را آزادگي و آزادي و كند، مي گوشزد آنها به را بودنشان آزاد و ساخته مخاطب

 غير و ساده بسي نمايند، آزاد را آنها فرمايند اراده كه زمان هر و بگيرند، بندگي و بردگي به را مردم بخواهند وقت هر كه اربابها، تصميم

. است توجه قابل

 مفهوم در امام نظريه عمق به مربوط و فرعي، نه است اصولي تفاوت، اين. است مهم و وسيع بسيار ما نظر به تفاوت اين عكس، بر بلكه

. است آزادي

 سرنوشت كه دارند حق همانها تنها و آنها، كه است مردمي طبيعي حق است؛ طبيعي اصول از ناشي او، روشن و صريح گفته به بنا آزادي

 به يا و كند سلب آنها از را آزادي اين كه رسد نمي را كسي و مختارند و آزاد مردمي حقيقت در ايشان كه دليل اين به كنند، تعيين را خود

 و وجداني عمل، آزادي كه دارد مي اعالم خود گفته اين با امام اينكه آزادي، و حريت مورد در علوي نظريه اين عمق از و! ببخشد آنان

     را فشاري و اجبار و كند مي تعيين را معاني و حدود و مشي خط آزادانه و شخصاً داخلي زندگي سراسر در كه است، محض دروني
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 در را ديگري كه رسد نمي را كسي است، قرار اين از موضوع چون و. اكتسابي و خارجي امري نه است ذات جزء و تابع آن و پذيرد نمي

. برد نخواهد خود كار از اي نتيجه ترديد بدون زيرا نمايد، مجبور مورد اين

 خواسته و اراده به بستگي آزادگان مقدرات و آزادي آنجا در. فرعي نه دارد وجود اصلي اختالف و تفاوت امام و عمر گفته بين بنابراين،

 آزادي چنين اين. باشند مي بالتكليف و سرگردان آزادگان آن و هوا در پا اي آزادي چنين فروشند؛ مي و خرند مي برده كه دارد آنهايي

 خود وجدان و ذات حدود از خارج در بلكه نگرفته، سرچشمه خود طبيعي منبع از معنا، و حدود نظر از كه است ظاهري و صوري اي

 در و. است افتاده پيمانها و اتفاقات دست به آنها مقدرات و افتاده دور خود وجدانهاي دايره از كه هستند آزادگاني آنها. است گرفته شكل

. است طبيعي كامالً سرچشمه و اصول نظر از آزادي آن و دارد، انسانيت اصل به بستگي آنها مقدرات كه هستند آزادگاني اينجا

     محدود نرفتن بار زير و كردن رد يا و پذيرفتن به دروني و داخلي زندگي در كه دارد وجود منطقي آزادي وضعيتي، چنين در بنابراين

. نمايند رد يا بپذيرند رغبت و رضا با را امري مختارند آزادگان كه معنا اين به گردد؛ مي

 و تعاون اساس بر را مردم همبستگي و گردد، مي باعث را تمدن و آورد مي وجود به را انقالبات كه است علوي آزادي مفهوم همين

 چرا سازد، مي مربوط هم به شود، مي منتهي صالح و خير به كه اموري در را جمعيتها و افراد و نهد، مي بنيان خير كارهاي در همكاري

 دقيق چنين السالم عليه علي نزد آزادي مفهوم چون و. باشد داشته وجود قبول و رضايت طرف دو از كه است طبيعي وقتي تنها پيوند، كه

 وجدانهاي و درون به مربوط آنچه و عمومي، و خصوصي امور به آن، اساس بر كه بود خواهد اين آن، معاني از ناچار است، عميق و

 اين بر و شود؛ توجه گردد، مي عمومي همبستگي و پيوند باعث كه چه هر به و شود، مي ايشان داخلي زندگي و آنها، هاي انگيزه و مردم،

 با شدت به السالم عليه طالب ابي بن علي انكار قابل غير مختلف وجوه كه آنجا از و. گردد مي ريزي پي انسان حقوق ناگزير مقياس،

 هم با نهايي هدف تا نخستين اصل از و داشته هماهنگي هم با وي خير هاي پديده همه كه طوري باشند، مي مربوط و متصل يكديگر

 پيوند اگر ولي است؛ متوجه سوي كدام به وي نظر از آزادي مفهوم كه ايد دريافته را اين ترديدي و شك هيچ بي و ناگزير متفقند، و متحد

 اين جز اي چاره ايد، داده دست از دارد، وجود او كارهاي از كاري بهر و او، شخصيت حقيقت و آزادي اين مفهوم بين كه را محكمي

. كنيد درك خوبي به را ناگسستني پيوند اين تا نمائيد نظر تجديد فصل اين در و كرده گشت باز عقب به كه نداريد

. ندارند دوگانگي طبعش اصالت و فكر سالمت پذيرد، نمي تناقض هرگز كه است طوري السالم عليه طالب ابي بن علي شخصيت انسجام

 بحث مورد ايم، نموده اين از پيش در را آن علل كه جداگانه فصلي در طالب، ابو فرزند در را مالحظه قابل و مهم موضوع اين زودي به ما

 را خود رفتار و گفتار تا ميدارد وا را طالب ابو فرزند كه خواهيد، مي اليزال جنبش اين بر نقد اين بر نقد دليلي چنانچه و داد خواهيم قرار

. دليل اين و شما اينك دهد، پيوند گفتيم ما كه معنا همان به آزادي بامفهوم

 ريشه داراي قدما فلسفه در و دارد، خاصي موقعيت و مكان زمين، مشرق اديان تمام در قدر و قضا مسأله كه است اين است، معلوم آنچه

 به مؤثري نقش آورند، مي عمل به آنها از افراد كه توجيهي و شود، مي اخالقي سنن به مربوط آنچه و الهيات، مفاهيم در و است، عميقي

 كه اند آمده وجود به غيره و اسالم و مسيحيت در بسياري مذاهب كه است معلوم نيز و. است محدود آن نفوذ دايره چه اگر دارد، عهده

 نيست شگفت و. بدانند قدر و قضا تأثير از ناشي را نزديك و دور و خصوصي، و عمومي رويدادهاي و حوادث تا است بوده اين هدفشان
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 از را آمدي پيش و كار هر مسئوليت تا آيد وجود به مرام و اخالق در مخصوصي روشهاي نظريه، اين بر رويدادها تعليل و حمل براي كه

 به تنها را رويدادها و حوادث زمام كه است اين جبري مذاهب اين اصول از چون و. بگذارند قدر و قضا عهده به و سلب آن اصلي مسبب

 و گذارد مي آزادي و اختيار عهده در كامل را نيرو و قدرت كه حريت و آزادي براي آنها نظر در كه است طبيعي بسپارند، مقدرات دست

. ماند نمي باقي مفهومي و معنا ديگر شناسد، مي مسئول دارد كه اي آزادي علت به را مختار

 در كه« قدر و قضا كه است گفته آيا است؟ كرده تلقي چگونه را آن ولي است، شده روبرو قضيه اين با السالم عليه طالب ابي بن علي

 ديدگانش برابر در آنچه و زندگاني پهنه در راند، مي جلو به را آدمي »شد مي تعبير خدا دست به ايشان، مذاهب و پيشينيان فلسفه

! باشد؟ مي محكوم و مجبور است گرفته قرار كه مسيري بر و ندارد، اي اراده خود از است شده گسترده

 صورت آن در و ماند، نمي باقي آزادي و حريت حق در او گفته براي ارزشي و است؛ ورزيده مخالفت خود با باشد، گفته چنين او اگر

 چنين كند؛ نمي تعقيب را مشخصي هدف و برنخاسته، ژرف نهادي از كه بود نخواهد هوايي در پا و اثر بي گفته از تر بيش سخنش، ارزش

. كند مي حكايت اش گوينده حقيقت از شدني فراموش و زودگذر خاطره يك اندازه به اي، گفته

       انكار قدر و قضا دست به را انسان راندن پيش نيرو، تمام با شك بدون او ديديم، كه است چنان آزادي امر در سخنش پايه، اگر اما

 داند مي و بيند مي كه داند نمي انساني نيروي و امكانات فوق را آن نيروي و قدرت كه كند مي نگاه قدر و قضا به كسي ديد با او. كند مي

. رود مي پيش و است مختار و

 و كنيد، مي خود كه حركتي خاطر به را شما پاداش خداوند،«: گفت بود، حاضر صفين در كه شام اهل از پيرمردي به السالم عليه علي

» !نيستند محكوم و مجبور خود، حاالت از يك هيچ در چه است؛ گردانيده بزرگ نمائيد، مي خود كه اقامتي و توقف

 دست به بسته ما بازگشت و پيشرفت و است، داشته مسير اين بر را ما قدر و قضا كه حالي در است، ممكن چگونه اين«: گفت شامي

» !آنهاست؟

 كه است چنين اگر! داري؟ گمان در را محتوم قدري و الزم قضايي تو، شايد! شامي برادر اي تو بر واي«: داد جواب السالم عليه علي

 نيكو بر گناهكار و بزهكار، بر نيكوكار، و نيست، تحسيني نيكوكار بر و سرزنشي، گناهكار بر و شود، مي برداشته ميان از عقاب و ثواب

» !داشت؟ نخواهند برتري يكديگر بر اعمالشان پاداش گرفتن به كار

» .داد خواهيم كيفر باشي، دروغگو چنانچه و خير، پاداش را تو باشي، راستگو اگر«: گفت چنين نيز و

. دهد نمي عذاب را دروغگو و خير، پاداش با راستگو قدر، و قضا بند پاي و باشد مذهب قَدري كه شخصي

 خواهد استوار مبنايي چنان بر بشر حقوق ناگزير دارد، عميقي و دقيق معناي و مفهوم چنين السالم عليه علي نزد آزادي كه وقتي گفتيم

 و انتخاب در را، افراد حق او،. بينيم مي مردم حق در السالم عليه علي مقرره قوانين در صراحت و وضوح كمال با را مطلب اين و. بود

 و حقوق برابر در را بشر افراد همه. شناسد مي رسميت به و شمرده محترم راحت، و خوش زندگي و گفتار در و كار در گيري گوشه

. نيست قائل نمايد، حكم جامعه مصلحت و صالح كه مواردي در مگر آزادي، اين براي حدي و. داند مي برابر و مساوي وظايف،
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 مقرراتي با او، سيره كه يابيم مي در ساخت، خواهيم معلوم نيز بعدها و گفتيم پيش در همچنانكه كنيم، بررسي مردم با را امام رفتار اگر ما

 كار به عمومي حقوق در عمل و گفتار نظر از را مفهوم اين و. نيست مخالف و معارض زياد، يا كم به نموده، وضع آزادي مفهوم در كه

 كه كاري به را كسي تا داشت مقرر چگونه او كه گفتيم فصل اين آغاز در. است نموده اجرا يكسان به دشمنانش و دوستان حق در و برده،

 خود با بيعت به مجبور را مردم از برخي او چگونه كه نموديم پيش فصل در و. نشود گرفته بيگاري به كسي و ننمايند وادار ندارد دوست

 چرا و بود؛ مطمئن آنها خطاي و روي كج به كه حالي در گذارد؛ آزاد بودند، خواسته خود كه خطايي راه از سپري پي به را آنها و نكرد،

 آنها كه مادامي و سازد، نمي وارد اي لطمه عمومي حقوق به و رساند نمي مردم به آزاري آنها روي كج اين كه مادامي كند، مجبور را آنها

 آگاه حرام و حالل به كه شما و«: هستند خشنود و راضي برسد، آنها به راه اين از كه چه هر شر و خير از و گرفته پيش در را راهي چنين

 كه باشي چنان آن خودت كار در كه دهم مي اجازه تو به«: گويد مي ساخته مخاطب را شعبه بن مغيرة«. گيريد بهره خود دانش از تريد،

 شورا به را كارشان آنها تا كن، گيري كناره مردم كار از«: گفت و آمد او نزد بار يك فهري مسلم بن حبيب نيز و» .اي نموده درك را آن

» .كنند محول

: گفت و برخاست حبيب«. نداري هم را آن شايستگي و نيستي، كسي تو كار؟ اين به چه را تو! شو ساكت«: داد جواب السالم عليه علي

» .نباشد تو خوشايند كه ديد، خواهي چنان مرا سوگند، خدا به«

 خواننده بر كند مي تهديد را او واضح و صريح طور به آنها از يكي و اند، برخاسته مبارزه به طالب ابو فرزند با مردم و زمانه كه حالي در

 عمل به تهديد اين رويش در رو و داشت، قدرت كه وجودي با آيا داد؟ نشان خود از العملي عكس چه السالم عليه علي نيست، پوشيده

 اش خانواده و ديگران و برخيزد وي با دشمني به نتواند تا كرد سلب او از را آزادي و فرستاد، زندانش به داد؟ فرمان وي مجازات به آمد،

 داد؟ نشان خود از شديدي واكنش چه كلي طور به يا و نمايد؟ تحريك او عليه را

 و عدالتش، به ايمان و اطمينان از كه اي لهجه با و نگريست كننده تهديد به اينها همه جاي به بلكه نكرد، را كارها اين از يك هيچ او

 باز بياوري، هم را پيادگانت و سواركاران اگر تو«: گفت داد مي خبر كنند مي و گويند مي آنچه در ديگران آزادي حق به اقرار و اعتراف

» !بكن داني مي كه را چه هر و برو! برنداري ميان از مرا اگر نگذرد، تو از خدا! نيستي كسي هم

. بودند مند بهره و برخوردار يكسان طور به پردامنه، و وسيع آزادي از دشمنانش و دوستان پايه چه تا كه است دست در ديگري داليل

 و نگرفت را آنها جلو السالم عليه علي. بپيوندند معاويه به تا نهادند شام سوي به رو عراق و حجاز اهالي از اي عده كه اين جمله از

 و خود تشخيص به عمل در آنها او، روش و مذهب در زيرا نداد؛ فريبشان و نداشت نگه را آنها و نياورد، عمل به ايشان از هم ممانعتي

: گويد مي السالم عليه علي. آزادند اند، كرده انتخاب خود كه راهي در پيشروي

 بازگشت تا دادم نشان خود از شديد عالقه آنها آوردن ياد به و ساختن آگاه به و كردم، راهنمايي رحمت راه به را آنها من! خدايا بار«

» .گفت خواهم آنها به هم باز من! خدايا بار! نپذيرفتند مرا سخن اما شود، بيدار گيرنده، پند و پاداش و اجر كننده،
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 را حق اين كه بود آنها وظيفه چه ساخت؛ نمي مجبور را آنها و گذاشت مي آزادشان ولي كرد، مي رهبري و داللت نيكي راه به را آنها او،

   كه معاويه و او، روي پيش در را شام وسيع راه خواهد، نمي كه كس هر و شود، مي رستگار بخواهد كه كس هر. برند كار به آزادي در

. اوست انتظار در كند، مي بخشش هم زياد و بخشد، مي

 پيوسته معاويه به و نهاده شام به روي مدينه مردم از اي عده كه نوشت وي به مدينه، در او عامل انصاري، حنيف بن سهل كه هنگام آن در

: نوشت چنين وي به اند؛

 ترتيب اين به و دهي، مي دست از را آنها از تعدادي اينكه از. اند نهاده معاويه به روي تو، ناحيه مردان از جمعي كه رسيد من به بعد، اما«

 ديده، شناخته، را داد و عدل آنها. اند نهاده روي آن به شتاب با كه هستند دنيا اهل آنها. مباش اندوهگين شود، مي كاسته ياورانت تعداد از

 سوي به مطلب اين به علم با و يكسانند، ما برابر در عدالت و حق نظر از مردم همه كه دانسته هم را اين و. اند كرده درك و شنيده

» .اند نرسيده دادي و عدل به و نگريخته، ستمي از آنها! سوگند خدا به! شوند گم و بروند اند؛ گريخته مكنت و مال و طبقاتي اختالفات

 از يك هر با است؛ خوارج با او رفتار نحوه باشد، مي السالم عليه علي جانب از مردم وسيع آزادي حق شناخت بر گواه كه ديگري شاهد

 راضي و كرد؛ نمي اقامت به وادار را او داشت، خروج قصد و شد مي جدا او از كه كدام هر و كرد، مي رفتار نيكو ماند، مي وي نزد كه آنها

      مجال آنان به و! داد مي ديگران برابر و مساوي غنيمت، از را آنان بهره نيز حال آن در و شوند، او متعرض يارانش از احدي كه نبود

 و دوستي و كردار، و گفتار در مردم و است؛ آزادي كاري هر پايه و اساس،. آورند روي خواهند مي خود كه طرف هر به تا داد مي

 آزاد صورت آن در كه كنند، تباهي و فتنه و فساد زمين در و شود، تمام جامعه عليه و اجتماع زيان به كه جايي مگر آزادند، خود دشمني

. داد خواهد آنها به را الزم كيفر نرمشي ترين كم بدون حالت آن در او و نيستند،

 اطاعت را فرمانش و گزارد، نمي نماز وي با و ماند، نمي يكجا او با هرگز كه فرستاد پيغام او به راشد بن خريت نام به خوارج از يكي

. ندارد او بر هم نفوذي و قدرت و كرد، نخواهد

 فرزند همان روزي اينكه تا گذاشت آزاد خود انديشه و اراده و خواسته در را او و نداد، نشان العملي عكس خود از السالم عليه علي

 كه حالي در نياورد، عمل به جلوگيري خروجشان از و نكرد اقامت به مجبور را آنها السالم عليه علي شد، بيرون خود بسيار ياران با راشد

   مردم عليه و كردند استفاده سوء آزادي همه اين از آنها كه وقتي اما. سازد ممنوع و مجبور را آنها توانست مي و بود او دست در قدرت

 بستند، خود بر را بهانه و عذر راه و كردند، تباهي و فساد زمين در و زده دست چپاول و غارت به و برخاستند دشمني و ستيز به گناه بي

. كند كم زمين و مردم سر از را شرشان تا فرستاد آنان جنگ به را كسي السالم عليه علي

. است انگيزي شگفت و جالب حد بود، قائل مردم براي طالب ابو فرزند حد اين تا كه اي آزادي

 صحيح آن تغيير و انحراف و نبوده بردار تأويل كه انساني است اصلي آزادي كه اين به ايمانش و مردم، با او روش بين كه محكمي پيوند

. است آور هيجان نيست،
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 آن در. شناخت مي رسميت به بود، شده آن دچار كه موقعيتي ترين خطرناك و ترين حساس در حتي يارانش براي را آزادي حق او،

    هاي خواسته ساير ضمن كرده، پر وي دشمنان از را زمين و بودند گردانيده روي حق از كه آنها و تبهكاران و قاسطين، پيكار كه وقت

! گذارد آزاد را يارانش بود، برخاسته خواستند، مي هم را او خون خويش مورد بي

 را آن است، عدالت و حق نگهبان كه وجدان و كرد، مي حكم آن لزوم به منطقي و ميزان هر كه بود اي مسأله اينان با پيكار كه آنجا از

 نصرت جنگ اين در را او كه دوستاني و دهند ياري را وي كه بود مرداني محتاج طالب ابو فرزند پيكاري چنين براي شمرد؛ مي الزم

 خود نزديك و دور جنگي ياران آن از يك هيچ بود، او دست در نيز نيرو و قدرت و داشت، آنها بر حكومت حق كه وجودي با اما. نمايند

 مورد اين در! برخيزد تبهكاران و قاسطين نبرد؛ به او دوش دوشا تا ننمود آنان با پيكار به ملزم را آنان و نكرد، مجبور قتال و جنگ به را

 منافات آن شروط و آزادي با علوي نظريه در باشد، كه عنواني هر به سختگيري، و خشم نزد، دست معنوي و مادي خشونت اسلحه به

. دارد

 ضماير و قلوب با داشت، كه دليلي و نيرو و وجدان و قلب منطق با و شد؛ روبرو مردم عقول با برهان، و دليل و عقلي منطق اسلحه با او

 خوشرويي با را اي دسته گردانيد؛ مي روي او از خواست نمي آنكه و پيوست، مي او به داشت شايستگي كه آن. گرديد مي مواجه آنها

 پرداخت؛ مي مقابله به تر كامل تشويقي و شيواتر پندهايي و رساتر، سخناني با ديگر بار دوم دسته به و كرد؛ مي تقدير و گفت مي سپاس

. ساخت نمي ملزم و مجبور را آنها السالم عليه علي بودند؛ آزاد خود امر در كردند، مي پافشاري خود سرپيچي و عناد بر همچنان كه آنان

 مجبور نهروان، و صفين، و جمل، جنگ در را هيچكس اساس، اين بر. كند پيروي او از قلبي ايمان و بصيرت بدون كسي خواست نمي او

! ساخت مي پر سپاهي از را دشت و كوه خواست، مي و كرد مي اراده اگر كه صورتي در. بجنگد او ركاب در تا نكرد

 بيان تر تمام چه هر صراحتي با را شناخت اين و. است شناخته باز ريشه و اصل از را، آزادي و حريت ، السالم عليه طالب ابي بن علي

 به مبنا، آن بر و نهاد؛ بنيان يكديگر با را مردم آميزش و روابط و عمومي، و خصوصي اخالق محكم بناي اساس اين بر و داشته،

 وسيع آزادي حق به احترام اساس بر روز هر و پرداخت، نصيحت و پند و راهنمايي و حكومت، و راهبري و قوانين، وضع و اصالحات

 اجتماع آزادي به اي لطمه فرد آزادي كه معنا اين به گردد، مي معلوم آزادي اصل مفهوم كه حدي در ولي كرد، ارائه روشن دليلي مردم،

. نسازد وارد
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 اجتماعي و فردي آزادي

 بي اراده بي كشيده زنجير به فرد از قوا، تمام با تا داشتند آن بر را ما خيرانديش طبيعت انسانيت، به ما عالقه و انسان، به ما ايمان* 

. بسازيم هوشيار و شريف انساني هوش،

 روسو

 

 بر جز و آزادند؛ خود زندگي اساس و شرايط همه با آسمان، پرنده و بيابان، گل و دريا، موج از دارد، وجود هستي جهان در آنچه* 

! اند نموده امضا را خود نابودي و فنا نه گر و داد، نخواهند در تن قانوني هيچ به آزادي، اين مبناي

 مسئوليت احساس توسعه به حال عين در زد، دست آزادي و حريت معاني توسعه به خود عصران هم زمان در السالم عليه علي* 

. پرداخت

 زور بار زير به تن كه است انساني وجدان نيروي آن ضامن. است شده تضمين السالم عليه امام قانون و روش به بنا مردم، آزادي اساس

 اجتماعي درست كار آن ضامن و كرد؛ توان نمي تجاوز و تعدي زياد و كم به آن، آزاد مسير بر كه است طبيعتي قوانين آن ضامن دهد؛ نمي

 اين بر انسان پس. گرفت نخواهد صورت باشد، منطق طبيعت آزاد و ثابت قوانين و انساني وجدان اصول با كه اندازه همان به جز كه است

 خارج در او ساختن مقيد و مجبور. كند مي كار آزادانه و گويد، مي سخن آزادانه انديشد، مي آزاد كند، مي حس آزاد كه است آزاد اساس

. شود شناخته جايز نيز اش نابودي و فنا آنكه مگر نيست، روا آزادي حدود از

 اين در دهيد؛ قرار تابد، مي آن به نور كه محلي و آن اشعه بين حايلي اينكه مگر برداريد، ميان از را خورشيد نور كه نيستيد قادر شما

 هدفش و آن، راه سر در مانعي آنكه مگر دهيد، تغيير را باد مسير توانيد نمي نيز و. ايد كشيده نابودي و نيستي به را آن نور صورت،

. ايد كرده نابودش و برده، بين از را آن ايد، شده مانع وزيدنش از چون حالت آن در كه بگذاريد؛

 بر جز و آزادند، خود هستي اساس و شروط با است هستي جهان در كه را چه هر و آسمان، پرنده و بيابان، گل و دريا، موج طور همين

. شد خواهند نابود و محو نه گر و پذيرند نمي را قانوني هيچ آزادي، اين مبناي

 از الهام با و آورد، زبان بر بود كرده درك را آنچه و دريافت، را آن وجودش ژرفاي تمام به طالب ابو فرزند كه است اي آزادي همان اين

. داشت مي روا اجتماع صالح و انسان، هدف و طبيعت، قوانين و دانست مي شايسته خود كه كاري كرد، عمل ادراك آن

 وجود شرط به اجتماع، افراد فعاليت و حركت توجيه در چگونه كه دانستيم و ايم، يافته دست بسياري چيزهاي به او، گفتار و رفتار از ما

 به. نماند دور نظرش از اجتماعي انسان آزادي و حريت به مربوط اساسي مسأله ترين كوچك اينكه و كرد؛ كوشش عمالً اي، آزادي چنين

 و پاسداري آن، وجودي هدف و آن صرفه و صالح و اجتماعي آزادي چوب چهار در افراد، آزادي از حد آخرين تا او ترتيب، اين

. نمود نگهباني
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 اجتماعي آزادي و جامعه صرفه و صالح به توجه بدون اروپا وسطاي قرون متفكرين و قديم يونان متفكرين از گروهي بينيم مي كه جائي

 حقوق استثمار به دانسته ممتاز را خود جامعه از فرد كه شود مي آن باعث تفكر، نحوه همين و نمايند، مي توجه افراد آزادي به عمومي، و

 و صالح به او، حقوق و فردي آزادي به توجهي بدون كه بينيم مي را متفكرين از گروهي ديگر جاي كه حالي در. شود داده سوق جامعه

 فرزند ولي. دارند مي روا را افراد بيگاري و وجدان، بر ناراحتي و فشار ترتيب اين به و دارند؛ توجه آن به و پردازند مي اجتماع مصلحت

 و سازد، مي محروم را اين نه نگرد، مي اجتماعي مشورت و صالح و فردي آزادي به جانبه همه طور به و يكجا كه بينيم مي را طالب ابو

 را آزادي از استفاده اهليت آن در فرد كه آورد مي وجود به اتحادي و هماهنگي چنان دو آن بين بلكه رساند؛ مي اذيت و آزار را آن نه

 اي محدوده در فرد، براي را جماعت و جماعت، براي را فرد كه گفت توان مي يا. گردد مي مند بهره افراد وجود از جامعه و كند، مي پيدا

. گشت خواهيم باز آن از گيري بهره راه ثروت و زمين پيرامون خود گفتار در بحثي چنين به مجدداً ما. دهد مي قرار وسيع آزادي از

 به را وي او، عميق بينش است، داده قرار آن مصلحت و صالح و جماعت آزادي به مربوط را فردي آزادي السالم عليه علي كه آنجا از و

 حد در را آزادي و حريت كه ناچارند دارند، كار سرو اجتماع با كه مردمي كه، اين آن كردو رهبري اجتماعي اساسي حقيقت اكتشاف

 در افراد آزادي. گردد ديگران زيان به منجر كه نشود استفاده نحوي به آن از و نشود، وارد آزادي اصول به اي لطمه كه كنند توجيه معيني

 را مسئوليت اين به احساس كه اين براي و. است همراه مسئوليت احساس با همواره بلكه نيست، معنا بي و بندوبار بي آزادي وي، نظر

 نتيجه در و آزادي معناي ساختن محدود به گذشته، متفكرين و فالسفه از بعضي مانند باشد، نداده قرار آن وسيع معناي به آزادي معارض

 عمق بر برهان گوياترين و روش ترين عالي بها و شأن لحاظ از ما نظر در كه گرفت پيش روشي برعكس بلكه. نپرداخت مردم بر فشار

. است طالب ابو فرزند شخصيت در اجتماعي مفاهيم و انسانيت بينش

 اهالي با او رفتار امر، اين مظاهر از. پرداخت مسئوليت احساس توسعه به حال عين در و داد؛ گسترش مردم ادراك در را آزادي معناي او،

. نمايند اصالح و تعمير را نهري مجاري كه خواستند مي اي دهكده اهالي: هاست بخش از يكي

 كه داد دستور او به السالم عليه علي! بگيرد بيگاري به را مردم منظور اين اجراي براي تا خواستند السالم عليه علي كارگزار و عامل از

 آن از نهر از استفاده و مزد، اين و. بگيرند مزد و كنند شركت الروبي كار در كه كه بخواهد آنها از بلكه كند، مجبور نبايد كار به را مردم

 اين. ندهند يا و بدهند، انجام نيكي كار كه آزادند آنها. اند رسانيده انجام به را كار مسئوليت، احساس و آزادي، كمال با كه است كساني

 پيش قرن دو در را آن روسو؛ ژاك فرانسوي بزرگ نابغه و گرديد، احيا و زنده السالم عليه علي وسيله اين، از پيش قرن ده عالي، عاطفه

 نيرو، تمام با تا داشتند آن بر را ما انديش خير طبيعت انسانيت، به ما عالقه و انسان به ما ايمان«: گفت كه وقت همان بخشيد، شكل اين از

» .بسازيم هوش با و شريف انساني هوش، بي اراده بي كشيده زنجير به فرد از

 مسئوليت احساس به مقيد حال عين در و واضح، و متجلي معني تمام به بايد افراد آزادي كه است مقرر چنين السالم عليه علي فرمان در

 بر. است سودمند نيز اجتماعي و فردي كار و آن، براي بلكه سازد، نمي وارد آزادي به اي لطمه تنها نه مسئوليت احساس اين و باشد؛

 شمارد، مي مسئول را آزادگان شخص ،و آزادي نفس و شناسد، نمي مفيد كار باعث و محرك را صوري و ظاهري مسئوليت اساس، همين

. داند مي آنها آزادي مقدار به بسته را، مسئوليت مقدار و
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 از درخشد، نمي محدود و شده خرد هم در شخصيتهاي و شده، سركوب عواطف و گرفتار، و اسير دلهاي و جامد، افكار در مسئوليت اگر

 همان سود به و طرف همان از فقط و است، محدود انحصاري و شخصي عواطف و افكار محدوده در تنها آزادي و حريت كه روست آن

! شود مي تأييد و تقويت خاص دسته

 حاصل از تر بيش چه هر تا بودند نهاده مردم بر فرمانروايان كه را سنگيني زنجيرهاي و تنگ، قيود السالم عليه علي حساب، اين روي

 و نبودند صحيح كار انجام به قادر نداشتند، آزادي كه روي آن از مردم حالتي، چنان در زيرا برداشت؛ شوند، مند بهره آنها دسترنج

 آنها كردار و رفتار بلكه گرفت، نمي سرچشمه است، درست و خوب كار عامل تنها كه آزاد احساسات و افكار از آنها، نظر در مسئوليت

 و شكست، مي هم در ملت توده اراده نتيجه، در بود؛ حاكمه مراجع چشم اشاره و قدرت، و زور اربابان تصميم و اراده به بسته تنها

 و آزاد سالم، جامعه در را افراد امام، آنكه از پس. رفت نمي كار به درست و صحيح راه در نيرويشان و شد، مي تضعيف شان مردانگي

 دارند بستگي اجتماعي به آنها اينكه به و ساخت، دائم تفكر و مسئوليت احساس سوي به آنها رهبري مأمور را آزادي و كرد، اعالم مختار

 به هم باز و ديديم كه طوري به ـ آن پرتو در كه پرداخت، حقيقت اين اصول و قوانين، وضع و اجرا به خود دارد؛ حق گردنشان بر كه

. داشت مي باز عملي از و كرد مي تشويق كاري به فرمود، مي تنبيه را بدكاران و داد مي خير پاداش را نيكوكاران ـ ديد خواهيم تفضيل

 بحث به آينده فصول در كه خواهيم مي خواننده از و كنيم، مي كوتاه السالم عليه علي نظر از آن مفاهيم و آزادي از را سخن اينجا در ما

 توجه است، فرانسه كبير انقالب و السالم عليه علي انقالب بين انسانيت، اصول پيرامون سخن اساس بر كه آزادي، همين پيرامون مفصل،

 تكامل و تطور محرك و زندگي مايه و الزم الحق كه را السالم عليه علي عميق انقالبي افكار يادگارهاي از مقدار آن آنجا در و: فرمايد

 كار و سر اشخاص ترسانيدن و تهديد و وحشت، و دلهره ايجاد با كه را اي آزادي روح السالم عليه علي مايه چه تا ببيند و يابد در است،

. است كرده درك شناسد، نمي محض خير و زيبا، سيماي با جز را بشريت و ندارد،
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! اي؟ آورده كجا از را اين

. تو آن از نه و است من آن از نه مال، اين* 

. بدهيم حقش از بيش چيزي توانيم نمي كسي به* 

 يكديگر دنبال به آسمان در ستارگان كه مادام! سوگند خدا به آورم؟ دست به ملت افراد به ستم با را پيروزي كه گوئيد مي من به* 

. كنم نمي را كار اين روانند،

 السالم عليه علي امام

 

! باشيم شريك تو با خالفت در كه كنيم مي بيعت تو با شرطي به: زبير و طلحه* 

. نه:  السالم عليه علي

 را چوبدستي پوست كه طور همان ساخت، خارج چنگشان از بودند، آورده دست به ناروا به محكمترين كه را اموالي السالم عليه علي* 

. كنند مي

 

 افراد عالقه با او نظر در آزادي اين و بود، السالم عليه علي سياست و حكومت پايه و اساس وسيعش مفاهيم به آزادي و حريت كه گفتيم

 كه انساني طرفي از. داشت خواهد ارتباط و بستگي دارد، كار و سر آنها وجدان و ضمير با كه اندازه همان به يكديگر، به نسبت اجتماع

 آن و باشد، داشته پيشرفتي چنين تواند نمي نباشد، آزاد اجتماعي و ذاتي نظر از اگر نمايد، مي طي را برادري و همكاري و تعالي طريق

. نيست آزاد نسازد، پاك آورد مي پائين را انساني مقام و ارزش كه آلودگيهايي از را ضميرش و وجدان كه كس

 را آن عمالً ولي بشناسد، رسميت به را آن و بگذارد احترام ظاهر صورت به حقوقش، از قسمتي يا تمام به اجتماع كه كسي ديگر، طرف از

. بود نخواهد آزاد كند، پايمال

 در به حق راه از را او آزادي و طمع نه كه محكم، عزمي و ناپذير خلل تصميمي با السالم عليه علي اجتماعي، و فردي آزادي اساس بر

 دانست مي وجودش تمام با كه حالي در. شد روبرو برابر و يكسان به خود دشمن و دوست با داد، مي تكان را وي اميدي و بيم نه برد مي

: گفت مي و آمد خواهد گران مردم از بعضي به روش اين كه

 بر حق«: گفت مي و آيد مي گران فرمانداران به مخصوصاً روش، اين كه دانست مي وجودش تمام با نيز و» !است دشوار سخت ما كار«

. بود خواهد ناگوار حقي هر و... »است ناگوار و سخت فرمانداران
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 چيزي و دادند، مي فرمان او به ضميرش و خرد زيرا نباشد، يا باشد ناگوار فرمانداران بر حق كه كرد نمي فرقي طالب ابو فرزند براي ولي

 كه فرمانرواياني و قانونگزاران بر و نكند، فراموش را داد و عدل كامان تشنه كه كردند مي امر وي به آنها. نداشت اهميتي نظرش در آن جز

 گرسنگي شدت از كه نگيرد؛بيچارگاني آسان كوبند، مي ذلت زمين بر و كشند مي خواري به را آنان داده، قرار دستآويز را ملت نيازمندي

 بر آن شبهاي و آفتاب سوزان حرارت اثر بر تابستان گرم روزهاي سوزد، مي التهاب آتش از درونشان و خشك گلويشان آمده، جان به

. لرزند مي خود به باد تازيانه ضربات زير زمستان كشنده سرماي و سوز در و پيچند، مي خود به فرسا طاقت گرماي اثر

 مي اما نيستند تشنه خورند، مي هم باز ولي سيرند كه ها، گنده شكم و پرخوران دست در را زمين بهره تا دادند مي فرمان وي به آنها

 فروشند؛ مي غرور و كبر و خورند مي ملّت خزانه از فعاليتي، و كوشش و زحمت و رنج هيچ بي كه متكبريني و ها راضي خود از نوشند؛

 و نوشد، مي نساخته روان چشمه از كه را آبي و كند مي بن از نكاشته خود كه گياهي كه گيرند مي كام به صفت فيل را دنيا كه كساني

! خوابد مي سايه در مدام باشد، كشيده كه زحمتي و رنج بدون

 توانايي و كنند تحمل توانند نمي فرمانروايي و حكومت امر در را او روش كه قوم، سردمداران و نفوذ اربابان حق در طالب ابو فرزند گمان

 در صحيح و درست بود، گرديده متذكر را آن خالفت مقام قبول از پيش خود همچنانكه ندارند، روش اين از دفاع در را او سختگيري

. دهد انجام حق خالف عملي كه نپذيرفت او ولي گذارد، فرق ملت با را آنان كه خواستند وي از او، با بيعت انجام از پس چه آمد؛

: گفتند و رسيدند خدمتش به او با آمدن كنار و سازش قصد به زبير و طلحه

. داد منفي جواب تأمل بدون السالم عليه علي و» !كنيم مي بيعت باشيم، شريك تو با خالفت امر در كه شرط اين به ما«

. پرداختند او عليه سپاه تدارك به آمد، خواهد كه طوري به و گرفتند فاصله وي از دو آن

: گويد مي ديگران و اينان به حال، اين با اما. بود داناتر مردم ميان در زبير و طلحه نفوذ و موقعيت به كس همه از السالم عليه علي

 در ستارگان و هست روزي و شب كه مادام! سوگند خدا به آورم؟ دست به ملت افراد به ستم با را پيروزي كه گوئيد مي من به آيا«

» .است تبذير و اسراف بخشيدن، مورد بي را مال كه بدانيد را اين. كرد نخواهم چنين روانند، يكديگر دنبال به آسمان

 مگر نيست روا و حالل وي مذهب در زياد، چه و كم چه ثروت،. داد نبايد سير شخص به را غذا گويد، مي السالم عليه علي كه طوري به

! باشد آمده دست به قدرت و زور از استفاده و ملت استثمار و احتكار طريق از غير به راهي از كه اين

 غارت و احتكار گناه هرگز ولي كرد، مي پوشي چشم و بخشيد مي را ستمكاران از ستمي و تبهكاران، جرم از قسمتي ، السالم عليه علي

        هرگز ربودند، مي را آبشان و نان و كردند مي ستم بيچاره و زحمتكش و كارگر بر كه را محتكريني و بخشيد؛ نمي را ملت اموال

. كرد نمي عفو
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 و ضعيف، بر قوي كه است ستمي آنها پليدترين و است منفور و ملعون ابوطالب، فرزند زبان به باشد، كه رنگي و شكل هر به ستم و ظلم

 ايجاد اجتماع در كه ستمي، چنين برابر در السالم عليه علي. دارد مي روا خود دستان زير به نسبت حاكم و ملت، توده بر محتكر

. نشيند نمي خاموش و دارد نمي روا مسامحه گردد، مي باعث را آن جرايم و پستيها و رذائل و نمايد مي مادي طبقاتي اختالفات

 كجاي هر به و. است بسيار باشد، ملت حق غاصبين و كنندگان استثمار با السالم عليه علي اخالق و روش مخالفت دهنده نشان كه داليلي

 حس خوبي به گويد، مي سخن مردم حقوق به تجاوز و استثمار از كه هنگام آن در را، او آتشين گفتار شراره بنگري كه البالغه نهج

 و غصب كه اين به بود مطمئن او كه پيداست چنان گفتارش از و. گويد مي سخن آنها از اش خطبه و سخن هر در او گويي كرد، خواهي

 و مال آوري جمع و است؛ تبهكار و مجرم باشد، خواهد مي كه كس هر كننده، استثمار و اجتماعي، است جرمي ديگران حقوق به تجاوز

. گرفت خواهد فرو را آن مالك حال هر در كه داشت خواهد وخيمي عواقب باشد، گرفته صورت طبيعي غير طريق از كه ثروت

 جمع كه را اموالي آوريد خاطر به و«: كنيد توجه گويد، مي سخن ثروت كننده جمع از آن در كه السالم عليه علي هاي خطبه از يكي به

 است واضح و روشن كامالً كه راههايي از را آن) نگذارده فرقي حرامش و حالل بين يعني( ايد نموده پوشي چشم را آن كسب ممر و كرده،

» .شود مي دامنگيرتان و وبال شك بي. ايد آورده دست به مبهم، و مشكوك يا

 كه كس هر«:گويد مي آن مالك حق در السالم عليه علي نداشته، دخالت آن گردآوري در احتكار يا و استثمار دست كه حاللي ثروت اما

» !است خشنود و راضي او از خداوند بميرد، حالل كسب راه در

 كه را محكمي بناهاي ديگر و ارزاق و اموال غارت و مردم استثمار و احتكار، بلند دژهاي تا گرفت تصميم السالم عليه علي اين بنابر

 بر ملتها، متنعمين و ثروتمندان اما«: كه بود گفته آنها حق در خود السالم عليه علي بكوبد هم در بودند نهاده بنا سابق دوره در ثروتمندان

» .پرداختند سركشي به نعمت فراواني اثر

 عطا خدا مال از كه را چه هر و بخشيده كسي به عثمان كه را زميني هر باشيد، آگاه«: گفت و خواند خطبه مردم ميان در منظور، همين به

 شهرها در يا و آمده در ازدواج به زناني اموال، آن با چه اگر. شود نمي مانع چيزي را حق اجراي. گردد مي بر ملت خزانه به است، كرده

 تر تنگ او بر ستم باشد، تنگ عدل و حق كه كس هر بر و است، وسيع داد و عدل دامنه گردانم؛ مي باز را آن باشد، شده پراكنده و پخش

. است

 خواسته به بنا را ملت مال دهد؛ نمي مزدي كسي به كار، و زحمت بي عادلند؛ و دادگر كه هستند قدرت اربابان و فرمانداران از بعضي

 و برسد، ملت گذشته حساب به فرمانروايي كه اين اما كنند؛ نمي ميل و حيف عزيزي يا دوستي اشاره و متملقان، و نزديكان و خويشان

 »است نبوده كار مصدر خود كه ايامي در« آنها حساب به و اند گسترده سرور و شادي خوان ملت زده فقر بساط بر كساني چه اينكه

 او ايمان اينكه و است، گواه امور به او نظر عمق و بصيرت بر گرداند، باز ملت خزانه به و بگيرد آنها از نبوده آنها حق كه را آنچه و برسد،

 كه است استوار عالي خردي هاي پايه بر چنان او ايمان بلكه گرفت، سراغ مردم از يك هيچ در بتوان كه نيست چيزي اجتماعي عدالت به

 جز كس هيچ كه باشد چنين اگر و برد؛ نمي در به راه از را او مردم و زمان عادات و عرف و ماند نمي پوشيده نظرش از كارها ترين پنهان
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 در درهم هزار دويست كه بود داده انجام اجتماع راه در خدمتي چه حكم بن حارث پس بگيرد، نبايد دستمزدي جامعه به خدمت طريق از

! است بوده او خدمت و كار عثمان دختر با او ازدواج شود، گفته اينكه مگر! برسد مصرف به بايد ملت خزانه از اش عروسي روز

 داشته مزارع و امالك آنقدر و آورند، چنگ به حساب بي مكنت و مال كه بودند شده متحمل اجتماع راه در زحمتي چه زبير و طلحه و

 اگر!... باشد؟ داشته كنيز و غالم هزار كه بود آورده كجا از زبير،!... باشند؟ دوخته آن از قسمتي به تنها اميد چشم نفر، ميليونها كه باشند

       علي كه همانطور و. دنيا در نه آخرت، در و خداست با حسابش مورد اين در فضل كه است، اسالم در گرفتن سبقت به افتخارش

. برابرند هم با زندگي نحوه در مردم و است، زندگي جايگاه دنيا گويد، مي السالم عليه

 توده به بود، كرده سوار مردم گردن به دوستي و بستگي و خويشي عنوان به عثمان كه فرمانداراني و حكام جانب از خوبي و خير كدام

 حكم ده، رشوه معاويه جمله آن از كه! افزود؟ مردم بر آنها قدرت و نفوذ و سپاهيان و ثروت و مال و ملك بر عثمان كه بود، رسيده ملت

 فرماندهي و افزايند، مي معاويه حكومت به را حمص و فلسطين كجا از! بودند؟ وي دوستان و اقوام ديگر و سعد، بن عبداللّه عاص، بن

! بود؟ شده فراهم ديگران براي دياري و شهر هر در قصرها و ها خانه همه اين كجا از گذارند؟ مي او اختيار در را لشكر چهار

 تو بر آفتاب كه زمان آن از كه صورتي در يافتي، دست اموال اين و قصرها اين به چگونه! اي؟ آورده كجا از را اين! گويم مي تو به آري،

! اي نداده انجام ملت توده سود به خدمتي و كاري تاكنون، است تابيده

 كه صورتي در بماند، باقي خود كجي بر كج، هر كه شود نمي دليل اي، آورده دست به بناروا كه است زماني دير را ثروت و مال اگر اما

 خزانه به شده بخشيده ناروا به كه ثروتي و مال هر و سرزميني و ملك هر بنابراين،. دارد نمي بر ميان از و كند نمي باطل چيز هيچ را حق

 وسيع داد و عدل دامنه كه چرا باشد؛ شده پخش زمين كره سراسر در يا و باشند آمده در ازدواج به زناني آن با چه اگر گردد مي باز ملت

. پذيرد نمي خود به هرگز تراشند مي برايش پرستان سود كه اي دايره در را محدوديت و تنگي و است،

 ديگران به نفوذ و خويشاوندي عنوان به كه را امالكي السالم عليه علي اينكه آن و گيرد قرار توجه مورد مطلبي كه است شايسته اينجا در

 با و است، تملك علت و ثروت منبع زمين كه دانست مي حقيقت به او زيرا داشت، مي محسوب شده غارت اموال جزء گرديد، مي منتقل

 بردگي به را مردم خود، مكنت و ثروت ازدياد منظور به شك بي خوار زمين اشراف و ثروتمندان و حكام كه دريافت خويش محكم خرد

 خرده و گردند، بيچاره مردم اندك اندك ترتيب اين به و آورند، دست به را آن خيرات تا دارند مي وا زمين كار به و كشند مي بيگاري و

 وجود به بيچارگان و محرومان طبقه و ثروتمندان، و مالكان طبقه، دو ملت، در و شوند بزرگ مالكان به خود سهم فروش به ناچار مالكان

 نظر» !نسازد ديگران انگل را خود مشترك، كار يا آب در و ندوزد، طمع چشم تو زمين قطعه به كسي«: گويد مي السالم عليه علي. آيد

 دكتر. بود درست كشند، مي بردگي به خويش ثروت راه در را مردم و رسانند، مي هم به قدرت و و نفوذ كه بزرگ، مالكان مورد در امام

 كارگران وجود و طرفي، از وسعت پر و بزرگ امالك و وسيع زمينهاي اختصاص«: نويسد مي عثمان نام به خودش كتاب در حسين طه

 را اغنيا و ثروتمندان از جديدي طبقه اسالم در ديگر، طرف از بودند مشغول كار به بزرگ امالك آن در كه بندگان و بردگان و بضاعت بي

 آن از آنها خود كه اشراف طبقه بر زرخريدان، و بردگان و خدم و حشم فراواني و انتها، بي مكنت و مال وجود علت به كه آورد، وجود به
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 ديگري از بيش كسي سهم و نصيب آنها از حاصله منافع و زمين و مال از ، السالم عليه علي مذهب در! بودند ممتاز بودند، برخاسته طبقه

. است كرده خيانت ملت به نرود، آن بار زير و كند انكار را حقيقت اين كه كس هر و نيازمندي؛ و احتياج اندازه به و كوشش با مگر نيست

 نظر صاحبِ جديد، خليفه نظر در ورزد، خيانت ملت به كه كس هر و است، مردم به خيانت خيانتها، ترين بزرگ«: امام عقيده به بنا

 طالب ابو فرزند و كند، حفظ را مردم حقوق شده، كه قيمت هر به گرفت تصميم او دليل، همين به. ندارد منزلتي و مقام و نيست مخصوص

 بپيوندند، مخالفانش و دشمنان سپاهيان به آنها كه اين از و هراسد، نمي آنها تهديد و نفوذ اربابان موقعيت از بگيرد، تصميم كاري به چون

 كنندگان پيكار و خدا رسول ياران از اگر حتي. گويد مي سخن كه است دادگري و عدالت و نموده، اراده كه است حق خود، او. ندارد باكي

. شد نخواهد محسوب برتري و فضيلت برايشان او ركاب در جهاد و پيغمبر با همدمي باشند، عدالت و حق برخالف او، ركاب در

 شوند مي سوار اسبها بر و ساخته، آن در ،نهرها آورده دست به زمينها گرفته، خود به را آنها دنيا كه مردماني شما، ميان از فردا! مردم اي«

 فرزند: كه نگوئيد رسانيدم، آنان به هستيد، واقف آن به هم شما كه را حقشان و شدم، رفتارشان مانع كه وقتي گيرند، مي ماهرو كنيزكان و

! است ساخته محروم خودمان حق از را ما طالب ابو

 بر فضيلتي خود براي خدا، رسول ياري و صحبتي هم عنوان به اگر انصار، چه و مهاجر چه خدا، رسول ياران از كس هر كه بدانيد را اين«

» .بود خواهد محفوظ خداوند پيشگاه در فردا آنان برتري و فضيلت باشد، قائل ديگران

 بر را كسي تقسيم، اين در و نمايم، مي تقسيم برابر و يكسان به شما بين كه خداست آن از نيز ثروت و مال و خدائيد؛ بندگان همه، شما«

» !بود نخواهد امتيازي ديگري

 تا شود مي باعث كه است عاملي نخستين گيرد، مي پيش عمومي حقوق در مردم بين مساوات اقامه در السالم عليه علي كه روش همين

 خواهيم سخن تفصيل به بعدها آن باره در كه بپيوندند ابوسفيان فرزند به و گويند ترك را طالب ابو فرزند ملت، معاريف و سردمداران،

. گفت

 شرف براي او، علم و دانش در زيرا نهاد، نمي برتري معروف غير و ساده مردم بر را اشراف و سرشناسان از يك هيچ السالم عليه علي

              وجدان برابر در اينكه براي نبود؛ فضيلتي عرب غير بر را عرب. نداشت همآهنگي زمانش مقياس با كه بود جداگانه مقياسي

 مال با و كرد، نمي سازش قوم سران و قبائل رؤساي با خوار، جگر هند فرزند مانند و يكديگرند برادر آدميان همه ، السالم عليه علي

. ساخت نمي نزديك خود به و نمود نمي دلجويي را كسي ملت،

 الرأي متفق مورد اين در مردم و جنگيديم كوفه و بصره اهالي ياري به بصره، مردم با ما«: گفت السالم عليه علي به نخعي اشتر مالك

 كاهش به رو ياران تعداد و گرديد، سست ها نيت و شد، ايجاد دستگي دو و آمد پديد اختالف آن از پس اما داشتند؛ اتحاد هم با و بودند

 كه طوري نمودي، رفتار يكسان به شريف و وضيع با و بودي، حق راه گپر پي و كردي رفتار داد و عدل به آنها با تو كه حالي در نهاد؛

. ندادي برتري و رجحان وضيع بر را شريف
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 يافتند، محصور عدالت چهارچوب در را خود كه زماني و آمدند، خروش به بودند، گرديده تو خواهي حق مشمول كه تو ياران از گروهي

 فروشنده و باطل خريدار آنها تر بيش فروختند؛ او به را خود و ديدند اشراف و ثروتمندان با را معاويه سازش طرفي از و شدند؛ دلتنگ

. باشند مي حق

 تو به تنها آنها محبت و دوستي و شد، خواهد خم تو اطاعت به مردان گردنهاي بريزي، آنها روي و سر بر را ثروت و مال هم تو اگر«

» !گرفت خواهد تعلق

. داد جواب تأمل بدون السالم عليه علي

 بدي كه هر و داده انجام خود براي دهد، انجام خوبي كار كه كس هر«: فرمايد مي عزوجل خداي گفتي، ما رفتار و عدل درباره آنچه اما«

 گفتي اينكه اما و. باشم مقصر مبادا كه ترسم مي گفتي تو آنچه در من و. نمايد نمي ستم بندگان به خداوند و است كرده خود ضرر به كند،

 به نيز حالت درآن و نجسته، دوري ما از ما، ستم از آنها كه داند مي خدا اند، گردانيده روي ما از جهت آن از و كرد، سنگيني آنها بر حق

» !بدهيم حقش از تر بيش چيزي كسي به توانيم نمي ما گفتي، مردان جلب و ثروت و مال بذل از كه آنچه اما. اند نبرده پناه عدل

 و سهيم آن در مردم همه كه را آنچه تا باش بهوش«: شود مي خالصه چنين نوشت، اشتر به كه فرماني در او قانون وضعيتي چنين در اما

» !ندهي اختصاص خود به برابرند

. است همان نيز طالب ابو فرزند منظور و برابرند، و سهيم آن در مردم همه كه است چيزي همان عمومي، حقوق و
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 نيازمندي رفع

 نعمت هيچ. رسيد نوايي به ثروتمندي او حق از آنكه مگر نشد، گرسنه بينوايي هيچ. برابريد من نزد حق اجراي در شما اينكه و* ... 

 اي خورنده را اي دانه هر و قوتي، را جانداري هر. كرد مي نمايي خود اي رفته باد بر حق طرفش يك در آنكه مگر نديدم را فراواني

 به او واسطه به ملتش كه است، كسي فرمانروايان ترين بدبخت. آنها دوش از دولت بار بكاستن مگر نيست درست نصيحتشان. هست

. باشد افتاده بدبختي

 السالم عليه علي امام

 

   منحصر آن رعايت در را فرمانروايي مفهوم. نمايد مي رعايت را آن خود و كند مي سفارش عمومي حقوق اين درباره السالم عليه علي

. كند مي معزول آن از را ديگري و گزيند مي بر فرمانداري به را شخصي آن پرتو در و سازد؛ مي

 و دهند، مي يكديگر به دست مهم امر يك در همه سرانجام ولي شود، مي تقسيم هايي شاخه به و يابد مي گسترش او نزد حقوق مفاهيم

 و. نگردد شمرده سبك و پست وسيله بدين بشر، ابناي شخصيت و نشود يافت اي گرسنه كه آنجا تا است عمومي نيازمنديهاي رفع آن،

    مذهب در عبادت همچنانكه ندارد، اشكالي جديد قوانين وضع نرسد، نظر به كافي موجود قوانين كه صورتي در نيازمندي، رفع براي

 خوش همان سالم، عقيده و ، است معامله دين كه طور همان. گردد اجتماعي زندگاني از آدمي ساختن دور باعث نبايد السالم عليه علي

 پست را خود كه آنجا تا شود گرفته كار به مردم احتياجات و عمومي نيازمنديهاي رفع براي قوانين و نظامات بايد ناچار است، رفتاري

. نگردد خواري و ذلت جايگاه او بر دنيا و نشمارد،

     هم تقاضا و سئوال و دارد، حقي چنين ملت و نيست، منتي آن در و است قانونگذار و حاكم حتمي وظايف از ملت نيازمنديهاي رفع

 نكرده گوشزد خود فرزندان و عمال به را ملت مسلم حق اين به توجه كه گرفت مي سخت كامالً مورد اين در السالم عليه علي. نمايد مي

. باشد

 از اساسي حقي و نشمارد حاكم و قانونگذار واجب و حتمي وظائف از را ملت نيازمنديهاي رفع خود قانون در السالم عليه علي چگونه و

 محروم زندگي آسايش و زمين، هاي سبزه از گيري بهره در حقوقشان ترين ساده از حتي را ملت كه نياورد،آنها حساب به ملت حقوق

: گويد مي حقشان در كشانند، مي مسكنت و فقر به و ساخته

 زيبايي از برخورداري از را آنها چگونه كه ميانديشيد بودند، قيصرها و ها كسري فرمان زير كه آنها روزي تيره و پراكندگي و دربدري به«

 و سوزان و كشنده بادهاي معرض در و تفتيده و خشك سرزمينهايي در و ساخته؛ محروم دنيا خرم و سبز كشتزارهاي و طبيعت، هاي

» !ساختند رها تنگدستي و فقر گرفتار

 كيفرها ترين سخت به ورزند، مي خيانت زياد، چه و كم چه ملّت، مال به كه زماني را، خود فرمانداران كه است ناگزير السالم عليه علي

 درد از است، آورده سر به احتكار و ملّت مال به تجاوز به را شبي كارگزارانش يا فرمانداران از يكي دانست مي كه زماني و نمايد؛ تهديد
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 در. كند ابالغ وي به عدالت اجراي و حق به نسبت عصبيت و غضب و خشم سراپا اي نامه كه شد مي باعث همين و پيچيد؛ مي خود به

 را محصول كرده درو را زمين تو كه است شده داده گزارش من به«: گويد مي چنين فرستاده، كارگزارانش از يكي براي كه اي نامه

» !كن روشن برايم را حسابت اي كرده تصرف تمام را آن و برداشته

 كه حد آن تا دادگري، و عدالت به او مطلق ايمان چيزهاست جمله اين دنبال در كنيد، توجه »كن روشن برايم را حسابت« جمله به

 و رفته باد بر حق بين را اجتماع واقعيت و حقيقت عميق، فهم انوار پرتو در كه ايماني بيند، نمي بهانه و عذر و مسامحه، براي را موردي

 ستم و ستمگر مغضوب، و غاصب ميان را اجتماعي و اخالقي سقوط و بدبختي بروز و ظهور و يابد؛ مي در خوبي به شده خواسته حق

 شود تلقي ياران ميان در كه وضعي هر و شكل هر به ولو را عدالت اجراي ضرورت كامل اطمينان، با و كند؛ مي درك يكسان به كشيده

 روشن برايم را حسابت«: گويد مي غضب و خشم با نرمشي هيچ بدون كوتاه اي جمله در و دهد مي بهم دست اينها همه شمرد؛ مي الزم

    پيغام تر تمام چه هر شتاب با است، خورده داشته، اختيار در ملّت اموال از آنچه ديگري كارگزار كه رسد مي خبر او به چون و» !كن

    كاري باشد، دسترسي تو به مرا و ندهي انجام را دستور اين از كه گردان، بر خودشان به را مردم اين اموال و بترس، خدا از«: دهد مي

 شده مرتكب اي كرده او كه را كاري السالم عليه حسين و السالم عليه حسن اگر سوگند خدا به! باشم معذور خداوند پيش كه كنم مي

 از را ناروا و باطل و گرفتم مي آنها از را حق كه آنگاه تا نداشت تأثيري من در آنها اراده و خواست و گرفتم، نمي آسان آنها بر بودند،

» .ساختم مي دور آنها

 تحويل ملّت خزانه به و گرفته وي از را المال بيت موجودي تا داشت، اعزام ابيه بن زياد جانب به را سعد نام به مردي السالم عليه علي

 ثروتمند را خويشتن بيچارگان و فقرا و زنان بيوه و يتيمان اموال با و برد مي سر به نعمت در زياد كه بودند داده گزارش وي به چه دهد؛

. نمايد مي تظاهر ندارد هرگز كه تقوايي و پاكدامني و فضيلت به كه حالي در است، ساخته

 تكبر و داد، نشان خود از سختي و خشونت زياد، ولي ورزيد؛ اصرار امام دستور اجراي در رسيد، زياد به چون السالم عليه علي فرستاده

: نوشت او به اي نامه در السالم عليه علي! كرد بيرون خود مجلس از را وي سرانجام و فروخت او به نخوت و

 آله و عليه اهللا صلي خدا رسول كه حالي در اي، رانده را او غرور و تكبر با و اي، داده دشنام وي به ستم به تو، كه گفت من به سعد«

 غذاهاي در تو كه گفت من به نيز و گيرد، مي خشم او بر خدا كند، تكبر كه كس هر پس خداست، مخصوص عظمت و بزرگي: فرمود

 را آن و داشتي، مي روزه را روزي چند خدا، براي اگر شد مي چه. نمايي مي بو خوش را خود روز هر و كني، مي روي زياده رنگارنگ

      سر به نعمت در تو كه حالي در! دادي مي فقيري به يا و كردي، مي صرف نوبت چند در را، خوراكت بار يك و دادي، مي بديگران

 پاداش كه داري انتظار فروشي، مي برتري و فخر يتيم و زن بيوه و فقير؛ و بيچاره و بضاعت بي همسايه بر وسيله بدان و بري، مي

 تبهكاران مانند رفتارت ولي گويي، مي سخن پارسايان چون تو كه گفت من به همچنين و! باشي؟ داشته دهندگان صدقه و نيكوكاران

. است

. آخر تا» ...اي ساخته تباه را كارت و اي كرده ستم خود به كني، مي چنين اگر
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    رشوه با. كنند داري خود باشد، كه رنگي و شكل هر به ديگران حقوق به تجاوز از تا داد مي دستور فرماندارانش به السالم عليه علي

 ترين زشت و دانست مي دارد، تقاضا آنكه و دهد مي انجام كار كه كسي محكوم، و حاكم بين ارتباط وسيله پليدترين را آن و جنگيد، مي

 را جامعه زشت، كار اين كه دانست مي چه ناميد، مي خوار رشوه گرفتند، مي رشوه كه را حكّامي. شناخت مي صاحبش و حق بين وسيله

. كشانيد خواهد پليديهايي چه به

. داد تكان سختي به گفته اين با را او است، گرفته رشوه لشكرش فرماندهان از يكي كه دادند خبر او به كه وقتي

 ديگران و ساختند، مي مجبورشان ناروا به و فروختند، مي آنها به را آن و دادند نمي را مردم حق و بودند تو از پيش كه كساني بعد، اما«

» !رفتند بين از و شده هالك كردند، پيروي آنان روش از

. كرد شركت آن در و پذيرفت و شد دعوت اي مهماني به فرمانداران از يكي

 به را فرماندار عدالت، و حق اجراي علّت به آيا«: نمود سرزنش و توبيخ را او سختي به و كرد، اعتراض او به شدت به السالم عليه علي

 شأن در كه است، باطل دادن نشان حق منظور به يا و! شود؟ اجرا رشوه بدون بايد حق كه صورتي در دهند، مي رشوه دعوت عنوان

! بدهند؟ او به را جهاني سلطنت ولو بكند را كاري چنين كه نبايد او و نيست، فرماندار

 اين خود كه بود، شده رانده آن از مستمند فقير و بودند، شده دعوت ثروتمندان آن در كه گذاشتي اي مهماني به قدم چگونه تو طرفي، از

       را جگر كه طوري كند، مي گوشزد مردم به كامالً را تفرقه خود عمل اين و است، طبقاتي اختالفات و تفرقه مظاهر از مظهري عمل

! كند مي دار جريحه السالم عليه علي دل و خراشد، مي

 ننمايند، دعوت را جمعي و كنند، دعوت را اي شده »نشود يافت فقيري و« بگيرد خود به ساماني اجتماعي اوضاع كه هنگام آن در اما

» !ندارد اشكالي

 موردي و سازد نياز بي را آنها كه داد مي ثروت و مال آنقدر فرمانداران، از دقيقي كشي حساب چنين در امام كه كنند مي خيال بعضي

 داشت، حق او كه فهمند مي وقت آن غنيمت جانب به كه نباشند محتاج و نماند، باقي) باشد كه شكلي و رنگ هر به( خواري رشوه براي

 جلو. نيست مقياس و حساب بي و كند مي طي را درستي و صحيح راه كه است عقلي روش. كرد نمي روي زياده بررسي و دقت اين در و

 دوره به كاري و است السالم عليه علي زمان به مربوط بحث اين و گيرد؛ مي آينده شديد مخاطرات خاطر به را، حال زمان در اندك خطرِ

! نداريم عثمان

 باز خواري رشوه پرتگاه در لغزش از را آنان و شده طرف بر نيازمنديشان تا داد مي فرمانداران به آنقدر ملّت خزانه از السالم عليه علي

 جلب آن به را فرمانداران توجه السالم عليه علي كه است نهفته نيز ديگري حقيقت مطلب، اين در! بگيرند؟ رشوه بايد آنان چرا پس دارد؛

 شود؛ مند بهره مردم از شامي يا ناهار اندازه به است، فرماندار اينكه عنوان به دهد نمي اجازه فرماندار به او كه است اين آن و كند، مي

 به حتي را خواري رشوه اجازه كه كسي و است؛ تر شبيه خواري رشوه يا دزدي ،به شود حاصل طريق آن از اگر سودي و بهره چنين زيرا

. داد نخواهد را ملّت كوشش و كار محصول بر رشوه و شهري غارت و چاپيدن اجازه او به طبعاً دهد، نمي اجازه غذايي
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 را آنها داده، خير پاداش خود نيكوكار نمايندگان به مقابل در دهد، مي نشان خود از تبهكار فرمانداران با السالم عليه امام كه خشونتي

 را عجالن بن نعمان كه وقت آن در نگاشته، سلمه ابي بن عمر بحرين، در خود نماينده به كه است اي نامه اين. نمايد مي تقدير و تشويق

. باشد وي همراه معاويه با جنگ در تا خواست عمر از و بود كرده تعيين بحرين كارگزاري به او جاي به

 به تهمتي داري تصرف در آنچه در يا و باشي شده مرتكب خطايي تو اينكه بدون نهاده، عجالن بن نعمان عهده در را بحرين حكومت من«

 باشي، مظنون يا زده مالمت اينكه بدون اكنون. آوردي جا به امانت و كردي حكومت نيكو! سوگند خودم جان به بلكه، باشد؛ شده وارد تو

 دسته آن از تو چه باشي، من همراه آنها با برخورد در نيز تو كه دارم دوست و هستم شام ستمگران جانب به حركت عازم كه بيا من پيش

 آن به و بوده حق راه به كه دهد قرار كساني از را تو و ما خداوند. دارم گرمي پشت ايشان به دشمن با پيكار در من كه هستي كساني

. درستكارند

      دريافت حقوق و مال خود، نيازمندي رفع اندازه به نمايند، نمي خيانت جامعه به و كنند نمي خواري رشوه كه فرمانداراني اين، بنابر

       قرار خواست باز مورد نخست خيانتكاران، اما. بود خواهند خوردار بر نيز السالم عليه اميرمؤمنان احسان و تشويق از و دارند، مي

 و عزل عين در باشد، تر سنگين جرمشان چنانچه و گردند؛ مي كنار بر كار از سرانجام و شوند، مي سرزنش و توبيخ سپس گيرند، مي

. روند مي هم زندان به بركناري،

      ثروت تر بيش چه هر آوردن دست به راه در همواره كه كنندگان استثمار و محتكرين، كاران، تجاوز فرمانداران، از غير به همچنين،

 اختصاص خود به را امالك و اراضي و كنند، مي كنز را آن و سازند مي خارج گردش از كرده، جمع را ثروت و مال كه آنهائي كوشند، مي

 بي آز و طمع و ولخرجي و عياشي با و جنگد، مي تر تمام چه هر شدت به آنها با السالم عليه امام كه هستند كساني جمله از دهند، مي

 و مانع اند، بسته آن اندوختن و ازدياد به طمع چشم كه ثروتي و آنها بين تا كوشد مي و كند، مي پيكار استثمار، به آنها عالقه و مورد،

. افكند جدايي و آورده وجود به رادعي

 احتكار منع مورد در. نمود تحريم را آن: كرد وضع كه قوانيني و خود كردار و گفتار با السالم عليه علي غضب، و تجاوز مورد در اما

 فروش هنگام در مشتري به اجحاف و تر، بيش سود بردن قصر به احتكار آنها، غالب در كه بدان و«: گفت و داد خرج به عمل شدت

 از پس و«: گويد مي آنگاه» !كن جلوگيري احتكار از پس،. است فرماندار و حاكم عيب و عمومي زيان و ضرر باعث كه دارد، وجود

» .مكن اسراف مجازاتش در ولي ساز، ديگران عبرت و برسان كيفر به را او كند، مبادرت احتكار به باز كه كس هر كردي، منع را آن آنكه

 فرمانروايي بزرگواري و شرف و عاقل، مردي خرد از حكايت كه دارد، نظري آن درباره را السالم عليه امام امالك، و زمينها تصرف اما

       امام كه است احتكار و غصب نوعي همگي مختلف، اشكال و طرق به استثمار اما. گذشت آن پيرامون سخن كه نمايد مي خردمند

 السالم عليه امام منظور. است فرموده بيان مكرر البالغه نهج در كه دارد سخناني مورد اين در و گيرد؛ نمي ساده و سهل را آن السالم عليه

 به فصل، اين غير در همچنانكه( گردد مي انگيز شگفت و كالن ثروتهاي و اموال شدن انباشته باعث كه است وسايلي كوبيدن هم در آنها از

 بگردد ثروتمندان دست به دست و آيد در مخصوصي عده انحصار در تا بود نمانده چيزي كه ثروتهايي و اموال) ايم گفته سخن خود جاي

. گردند محروم آن از اجتماع ديگر گروههاي و
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 ثروتهائي داند؛ نمي شايسته اجتماع براي آيد، دست به كارداني و كفايت و كوشش و زحمت بي كه را ثروتهايي اندوختن السالم عليه علي

 و عيش به مردم توده فاقه و فقر حساب به كه هائي گنده شكم و ها، بيكاره و تنبل و خوشگذرانها طبقه آمدن كار روي باعث سرانجام كه

 پوشاك و غذا به يابي دست به اميدي ولي كشند، مي زحمت و كنند مي كار كه مستمنداني و مندان نياز طبقه و شود؛ مي پردازند، مي لذت

. ندارند

        توانگران و ثروتمندان قرباني مستمندان و فقرا اساس اين بر. شود مي منتهي اجتماع و فرد اخالقي انحطاط به وضعي، چنين پايان

 و سقوط به اجتماع و گردد، مي طبقه دو هر قرباني نيز اخالق و شوند؛ مي احمق و عقل كم تبهكاران فدايي زحمتكشان، و گردند، مي

: نمايد مي توصيف چنين را خود زمان مردم احوال امام،. گرايد مي انحطاط

 پشت آن به نيكويي و خير كه گذارانيد مي را زماني مردم شما ديده، زيان كه زحمتكشي بسيار چه و شده، ضايع كه رنجبري بسا چه«

 در جز را فقير بنگرآيا مردم به خواهي مي كه سو هر از. است بسته طمع مردم هالك به شيطان و آورده، بوي آن به تباهي و شر و كرده

 براي خدا حق اداي در ورزيدن بخل سوداي در جز را بخيل يا و خدا، نعمت كفران در جز را توانگر يا و مسكنت، و فقر رنج و شدت

 كار و پيشه در كه آنها رفتند كجا و شما؟ شايستگان و آزادگان و نيكان و شما، برگزيدگان كجايند! داني؟ مي خود، سرمايه كردن زياد

 »بودند؟ پاكيزه و پاك خود طريقت در و جستند، مي دوري گناهان و معاصي از خود

 عمومي نيازمندي رفع پي در كه رژيمي و نظام هر كه دريافت خود بزرگ خوي و فطرت، سالمت و صائب، فكر با السالم عليه علي آري،

. است منفور و مطرود و ندهد، پايان اجتماع طبقاتي مردود اختالفات به كه قانوني هر و. است اعتبار و ارزش فاقد نباشد،

 شوند مي ديگر شمار انگشت اي عده شكار مردم از اي دسته آن در و آورند مي وجود به را اي جامعه كه اجتماعي رسوم و آداب نيز و

 زشت رسومي و آداب كنند، مي غارت شرمي بي و وقاحت با را او ارزاق و اموال و ملت حقوق و نامند، مي بزرگان و اشراف را خود كه

 نگاه را خود ساكنان كه است ارزشي بي و پست قلعه«: گويد مي السالم عليه علي كه طور همان تبهكاري، و. نيستند بيش تبهكارانه و

 كه را كس هر و دارد، نمي نگه بال از را تبهكاران تبهكاريهاي، كه آنجا از و» !سازد نمي ايمن آورد، پناه آن به كه را كس هر و دارد، نمي

 به حقوقشان كه طبقاتي در گسيختگي: شود مي گسيخته هم از موقعيتي چنين در اجتماع ترديد، بدون سازد؛ نمي ايمن آورد روي آن به

. است تبهكار و غاصب طبقه در گسيختگي پايه هم رفته، غارت

 منابع تمام و امالك، و اراضي و اموال اينكه، نخست: است متكي اصل دو بر ملت نيازمندي رفع براي مثبت عمل مراتب، اين به توجه با

 توزيع و تقسيم نيازمندي، و استحقاق اندازه به ملتها افراد بين شد، داده آنها همه به فعاليت مجال آنكه از پس و است، مردم آن از ثروت

 از. نمايد تصرف خواهد، مي را آنچه عمومي، مصلحت گرفتن نظر در بدون و شخصي، اراده و ميل به بنا كه ندارد حق كس هيچ. شود مي

 وي به جامعه و دهد، مي جامعه به او ننمايدچه همگامي و همكاري اجتماع و مردم با كه نيست شخصي چنين صرفه و صالح به طرفي

 كوتاه خويشانش از را خود ياري دست كه كس هر«: گويد مي السالم عليه علي. است بيشتر او به جامعه بخشش كه حالي در بخشد؛ مي

» !كشيد خواهند دست نفر، يك آن ياري از آنها همه كه صورتي در است، رفته كنار آنها ياري از او دست تنها سازد،
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 يك منزله به ملّت چه باشد؛ دادگر و عادل سرپرستي آن، اجراي در تر تمام چه هر انجام و سياست، اين تطبيق در تا است دولت بر و

! ندارد روا تبعيض و كوتاهي و سستي و كند، نگهداري و حفظ را آن اعضاي همه شايد و بايد كه طور آن بايد دولت و است، واحد جسم

 به بنا بلكه نيست، محدود و مطلق آن مقدار كه دارد مي دريافت او از سهمي ملّت، درآمد و منافع نسبت به مناسبت، همين به او هم و

 و سود از كه نمايد اقتضا جامعه زندگي وسايل و آن موقعيت و اجتماع، سالمت پاس هرگاه، پس. شود مي زياد و كم عمومي مصلحت

. است جايز ترديدي و شك هيچ بي شود، گرفته بزرگي سهم امالك و اراضي و درآمد،

 و فرمانروايان علت، همين به. است اقتصادي امور پيشرفت و معاش قوام مايه كه است آبادي و عمران و زمين، كردن داير به توجه

 از جز و است، جماعت ملك صورت هر در ماليات خود كه( دولت حق و قانوني، ماليات حصول به توجه از بيش موظفند امر متصديان

 آباد كه سرزميني و مردم از. دارند مبذول خاص توجه زمين ساختن آباد و عمران راه در) آورد دست به توان نمي آبادي و عمران راه

 و نمايد، مردم نابودي و كشور كردن خراب قصد و باشد، عقل كم و سفيه كه فرمانروايي مگر كند نمي ماليات گرفتن در سعي نيست،

 بخردي نا و حاكم ناداني با و گردد، نمي آباد خود خودي به زمين كه است مسلم. سازد مقدار بي و كوچك را خود فرمانروايي و حكومت

 و عيش به متكبر و پست ثروتمندان و ها فربه و گذرانها، خوش آن در كه برق و زرق پر كاخهاي وجود و شود، نمي اصالح فرمانروا

 سرزمين، آن مردم همه شدن ثروتمند با و كوشند مي آن آبادي راه در كه كارگراني كوشش به بلكه سازد؛ نمي آباد را آن مشغولند، نوش

. گردد مي معمور و آباد

   منع شدت به نباشد، راضي احكامش و فرمانروا از و اقتصاديش، اوضاع از ملت كه وقتي مردم، از را ماليات گرفتن ، السالم عليه علي

 گشاده روي از پردازد، مي دولت به ملت كه مالياتي كنند مي حكم همگي اخالقي، موازين و انسانيت، قواعد و اجتماعي، اصول. كند مي

. باشند داشته عمومي رفاه سطح بردن باال به توجه ماليات، اخذ از پيش بايستي فرمانروايان اين، بنابر. عسرت و تنگدستي نه باشد دستي

: گويد مي خود مالياتي امور متصديان به السالم عليه علي

 همي در براي! نفروشيد ماليات خاطر به كنند، مي كار آن با كه را پايي چهار و آنها، دهان روزي و مردم، زمستاني و تابستاني لباسهاي«

 و عفو با را ماليات كه است اين مورد اين در ما دوش. نفروشيد ماليات خاطر به را آنها اموال و نداريد، نگه برپا و نزنيد تازيانه را آنها

: گويد مي نيز و» !كنيم وصول آنها از اغماض

 صورت آنها صالح به جز ديگران مصلحت و است، عموم مصلحت به آن مصرف زيرا كن، جستجو آن مؤدي صالح به را ماليات موضوع«

» !گيرد نمي

 صحت نظر از كشاورز، و كارگر مادي وضع شدن بهتر به دولت صالح وابستگي و آن، ويراني و آباداني موارد و زمين، مورد در نظريه اين

 قرنهاي نظريه، آن صاحب زمان از كه حالي در باشد، مي اجتماعي و اقتصادي علوم تصديق و تأييد كامالً امروز كه است طوري دقت و

! است گذشته طوالني

 آسوده آن پناه در جماعات و افراد و برگيرند بهره آن از و بكوشند، زمين آباداني در كه شود مي داده آن امكان ملّت اين به چگونه اما

! پذيرد مي را آن نيز جديد اجتماعي علوم كه كرد وضع عمومي اي قاعده مورد اين در السالم عليه علي گردند؟ مرفه و خاطر
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 و جبر راه از بيچارگان، و اسيران و بردگان و بندگان گرفتن كار به با را زمين توان مي كه بودند عقيده اين بر قديم متفكّرين از بعضي

 واقعي پاداش ولي. دهند مي پاداش مزدي اندك با را آنها كار و زحمت حاصل باشند، داشته دلسوزي و رحم اگر و. ساخت آباد خشونت

 اشرف، و ماب، جاللت طبقه شامل و شوند مي مند بهره زمين از زحمتي و رنج هيچ بي كه است مالك طرقه ويژه متفكرين، اين مذهب در

 در و! است رفته ميان از هايي عقيده و قوانين چنين سايه در فعاليت و انسان ارزش كه بسا چه و. است ثروتمندان و نجبا و مقام عالي و

 كشتار بلكه بندگي، و بردگي كه زحمتكشاني بدبختي و مردم محروميت از آنها اطرافيان و فرمانروايان و حكّام كه بسا چه حال، و گذشته

 اين اجتماع درباره تفكري طرز چنين نتيجه نخستين. اند نموده ها استفاده است، بوده مجاز و مصاب قانون موجب به آنان جمعي دسته

          را مردم خون بود، آنها پرستش مورد كه خدائي اسم به زماني و ميهن نام به گاهي داده، يكديگر به پشت كاهنان و حكام كه بود

 مردم به كاهنان«: گويد مي او. دهيم مي نشان شعر به »ولز« نام به انگليسي مورخ زبان از را واقعيت اين از اي گوشه ما. مكيدند مي

 به او كه دارد تعلق معبد الهه به بلكه نيست، آنها مال پردازند، مي فعاليت به آن در و كنند مي كشت كه را زميني كه بودند كرده تلقين چنين

 عامي، و ساده مرد! بخشند مي بخواهند كه خود كارمندان و رعايا از كدام هر به را آن كه هستند آنها و! است بخشيده حكام و فرمانروايان

 كه است الزم او بر پس! خداست آن از چون و نيست؛ خودش آن از او، كشت زير زمين قطعه كه شد مي دستگيرش چنين رفته رفته

 او از بداند، صالح كه قدر هر تواند مي حاكم و است، بخشيده فرمانروا به خداوند اينكه يا كند، تقديم خدا به را خود محصول از قسمتي

 او دل، ساده مرد آن سرور و آقا صورت اين در كه است كرده واگذار خود كارمند به را آن فرمانروا و حاكم اينكه يا و بگيرد، ماليات

. بود خواهد

 و الزم انجامش كه دارند كاري است، رسيده آقايي و سروري به كه كارمند آن يا و فرمانروا، و حاكم يا خدا اوقات گاهي طرفي از

. بشتابد خود ارباب خدمت به كرده، رها را خود زمين و زراعت كار حالتي چنان در كه است الزم عامي مرد آن بر و است؛ ضروري

 آن بر او مالكيت حدود كه شود روشن برايش او كشت تحت زمين مالكيت موضوع و كند، خطور ذهنش به كه بود نيفتاده اتفاق هرگز

 عرب، جهان تاريخ و» )!43(زمين از اي بهره و سهم نه و زندگي، نه و بود اختياري نه را ساده و عامي مرد ترتيب، اين به و! است چقدر

. دهد مي ارائه ما به فرمانروايان و حكّام وسيله به ارزاق و اموال و زمين تخصيص و استثمار از شماري بي شواهد السالم عليه علي از بعد

 آن از باشند، مايل كه را كس هر و بخشند مي بخواهند كه كس هر به را آن و است ايشان مسلم حق آنها كه بودند مدعي فرمانروايان

. هستند زمين روي بر خدا نماينده هم آنها و خداست، ملك زمين زيرا ندارد؛ آنها كار در چرا و چون حق هم كسي و سازند، مي محروم

! آنهاست ملك ملك، واقع در پس

 آن در كه است كسي مال زمين كه است يافته در او! است روشن و مجسم كامالً ، السالم عليه طالب ابي بن علي نظر در موضوع اما

 مند بهره آن از آنكه مگر گردد نمي معمور و آباد و شوند، دست تهي و فقير آن ساكنان اينكه مگر شود نمي خراب ملك كند، مي فعاليت

 از شود، سرازير محتكرين جيبهاي و فرمانداران كيسه و خوشگذرانها شكم و فرمانروايان دهان به آنها، دسترنج حاصل چنانچه. گردند

 هم حقشان و گذارد، مي خرابي به رو احوالشان و اوضاع نتيجه، در نمايند؛ نمي اعتنايي آن ساختن آباد به و دارند مي بر دست فعاليت

 دارد عامه مصالح به خاصي توجه حاضر حال در كه دولتي خزانه و فرزندانشان، به آنها فعاليت و زحمت محصول هرگاه اما. است همين

. گردد مي منتفع نيز دولت و شوند مي مند بهره خود خيزند؛ مي بر فعاليت به تر تمام چه هر پشتكار با برسد،
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 و فرمانرواست، شايستگي و رژيم، و نظام بودن مصالح مقياس يگانه مورد، اين در ملّت توده رضايتمندي ، السالم عليه علي عقيده به بنا

 و كشور، در دادگستري فرمانداران، چشم نور بهترين«: گويد مي السالم عليه علي. است فكر كوتاهي معرف تهديد و فشار و زور اعمال

 نيك و صفا و گردد، نمي آشكار دلها از عداوت و كينه شدن پاك با جز ورزي مهر اين كه است، ملت افراد بين در محبت و مهر پيدايش

. شود نمي حاصل آنان دوش از دولت سنگين بار شدن كاسته با جز آنها خواهي

 السالم عليه علي بودن، انگل و پروري تن ساختن محدود و مفيد، كار هر كلي طور به يا و زمين روي بر فعاليت احترام و بزرگداشت براي

 همچنين ساختگي آقايي نه و موروثي نسب و حسب نه است، فعاليت و كار تنها يكديگر بر مردم برتري و فضيلت اساس كه داشت مقرر

 زحمتكش و كارگر ياور به كه گرفت سخت چنان مورد اين در و بگيرد را خود زحمت مزد و پاداش فقط بايد كس هر كه داشت مقرر

 بود، شده جامعه سربار و نداده انجام ديگران و خود حال به مفيدي كار و نكشيده زحمت يا كرد، مي گدايي كه را كس هر. گرديد معروف

 آمد او نزد ملّت خزانه از مالي گرفتن براي كشيده نا زحمتي كه طالب، ابي بن عقيل برادرش با او داستان. كرد مي طرد و راند مي خود از

   باالتر اين از ظلمي السالم عليه علي نظر در) 44(است مشهور و معروف گردانيد، باز مأيوس و خالي دست را وي السالم عليه علي و

 هر كارگري، حق اينكه و شود؛ سرازير استثمارگري ثروتمند فراخ دهان به او دسترنج حاصل و ندهند را كارگري مزدكار كه شود نمي

. شود تضييع باشد، ناچيز و كم كه هم قدر

 مادام كه جاويدان، گفته اين به! خواست نمي چنين او و برده زيان كه رنجي و شده، ضايع كه زحمتكشي و كارگر بسا چه او روزگار به و

    : كنيد توجه ماند، خواهد باقي بشريت و اجتماعي قوانين اصول در كرد، خواهد زندگي زمين روي بر انساني و است كار در اجتماعي

 راه سر بر مانعي و مگردان، ضايع ديگر فردي خاطر به را فردي زحمت و بشناس، عملش اندازه به را كس هر فعاليت حق پس... «

 عامل فردي حقارت و كوچكي و! دهي جلوه بزرگ را او كوچك كار كه نگردد آن باعث مردي مقام و بزرگي. مده قرار هدفش و فعاليت

 علي كه هستند سالمي و اساسي پايه دو كار، عادالنه مزد و زمين ساختن آباد» !بشماري حقير و كوچك را او بزرگ كار كه نشود آن

 دادند گزارش و رسيدند او خدمت به اي ناحيه مردم كه افتاد اتفاق چنين بار يك. نهد بنيان را سالمي اجتماع آن بر بود مايل السالم عليه

 پس. باشد مي مفيد آن ساختن داير و كردن نو از و است كرده خراب را آن مجاري روزگار گذشت كه است اي رودخانه آنها منطقه در كه

 پيشنهاد او ولي. بگيرد بيگاري به افتاده كار از نهر كندن براي را مردم تا دهد فرمان آنها ناحيه در را كارگزارانش او كه كردند تقاضا آن از

 و آمدند من نزد تو ناحيه مردم از جمعي بعد، اما«: نوشت چنين كعب، بن قرظة كارگزارش به و نپذيرفت، را اشخاص گرفتن بيگاري

 به و شود، مي آباد آنها منطقه اندازند، آب به و كنند اليروبي را آن اگر كه دارند افتاده كار از و ويران اي رودخانه كه داشتند عنوان

 تا بنويسم تو به اي نامه كه كردند تقاضا من از. گردد مي زيادتر مسلمانان بهره ترتيب اين به و يافت خواهند توانايي مالياتشان پرداخت

. است بيزار آن از كه كنم كاري انجام به وادار زور به را كسي كه نيستم موافق من ولي. نمايي وادار آن كندن و بحفر و گردآوري را آنان تو

 و داير نهر چون و شود مشغول كار به تا بده دستور باشد مايل كه را كس هر اند؛ گفته كه است چنان نهر موضوع اگر و بخوان، را آنان«

 مند بهره آن از و كنند آباد را آن اگر من نظر به. اند كرده كار آن در خويش رغبت و رضا به كه بود خواهد كساني آنِ از گرديد، آباد

» .والسالم. گردند محتاج و درمانده كه است آن از بهتر شوند،
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 همان قانون، و قاعده بلكه. نيست روا و جايز باشند راضي آن به خود چه اگر مردم، گرفتن بيگاري ، السالم عليه علي مرام و مذهب در

 است كساني نصيب تنها) رفت سخن آن از كه( نهر بهره: كنيد كار كه است شده داده دستور شما به«: گويد مي السالم عليه علي. است كار

 بدون و رغبت روي از كار. سازند مجبور را آنها كه نيست روا پسندند، نمي را فعاليت و كار كه آنها طرفي از» .اند كرده فعاليت آن در كه

 آن از صراحت به زماني و اشاره با گاهي و نمايد، مي تشويق و تأييد را آن مورد هر در طالب ابو فرزند كه است امري اجبار و اكراه

      : است داده قرار فعاليت و كار براي اي قاعده را آن كه است روشن و صريح گفته اين مورد، اين در او دستور از. كند مي جانبداري

» .كنيد كار رغبت و ميل با«

 روشنفكران بر توانست اين از پيش سال هزار از تر بيش السالم عليه علي كارگر، احوال و كار موضوع در ژرفي و عميق بينش چنين با

 كسي او،. نيست ممكن تر كامل و تر عالي آن از كه داد، قرار داد و عدل پايه بر چنان را نظريه اين او طرفي از. بگيرد سبقت زمين مغرب

 نفس و حريت و آزادي به توهين مخصوصاً و آورد، مي پائين را انسانيت ارزش اجبار موضوع زيرا سازد، نمي مجبور مفيد كار به حتي را

 كار بهره كه ترتيب اين به نمايد، مي تشويق كار به را آنان ديگر سوي از او ولي. پذيرد نمي سامان اجبار و اكراه سايه در كه است، كار

 هاي پايه از يكي نظريه، اين آيا طرفي، از. اند كرده كار آن در رغبت و رضا به كه است كساني آن از نهر بهره است، كارگران نصيب تنها

 رود؟ نمي شمار به بيستم قرن اجتماعي علوم ارزش پر نظريات اصلي

 مي دريافت را خود فعاليت مزد و گيرد مي را خود دسترنج حاصل اينكه مگر نيست بزرگي و كوچك هيچ و! كنند كار بايد همه بنابراين،

 اندك و ناچيز كه هم قدر هر زحمتكشان، دسترنج حاصل از كه رسد نمي را اصالت و نجابت و شرف مدعي و بيكاره و تنبل متكبرِ. دارد

» .دارد مي دوست را درستكار ور پيشه«:  السالم عليه علي گفته به بنا دارد، مي دوست را كسي اگر خداوند و! شود مند بهره باشد،

 هماهنگي جامعه مصلحت با كه است اندازه آن تا حق اين و است، افراد حق مالكيت اين طبعاً شود، مي مالكيت موجب مفيد كار اگر

! نيست آن بر هم اشكالي و ايراد و شود عمل آن به بايد شمارد، به الزم مالكيت اين بر را حدودي عمومي مصلحت چنانچه و باشد، داشته

 حدود اگر» .باشد مفيد و سودمند مردم عموم براي بخشي، سود سايه در« كه معني اين به باشد، جامعه خدمت در بايستي مالكيتي هر چه

 در اگر اما. بود خواهد جامعه در اقتصادي طبقات ايجاد و ثروت، تورم ضد عامل ترين بزرگ خود شود، مشخص ترتيب اين به مالكيت

 علي امام آيا نباشند، كاري انجام به قادر افتاده، كار از پيران و يتيم كودكان چون نارسايي، و ناتواني علت به كه شوند يافت مردمي جامعه

 عادل انساني ديده با آنكه يا! است؟ گرفته ناديده عرب امروز اجتماعات همانند راحت، زندگي از گيري بهره در را اينان حق السالم عليه

 كند، مي ريزي پي را صحيح و عادل اجتماعات آن اساس بر و است متكي انسانيت مقياسهاي بر كه خويش نظريه اصول به كه دادگستر و

 نگرد؟ مي

 متصل و مربوط يكديگر به آن اعضاي كه است واحدي جسم منزله به ملت. دارد حقوقي جماعت عهده بر فرد و فرد، گردن بر جماعت

 و »فرموده تقسيم مردم بين را روزي خداوند« و گيرد مي پاداش دهد، مي انجام كه كاري برابر در فرد هر. يكديگرند ياور و يار بوده،

 كودك چون است، فعاليتي و كار گونه هر انجام از عاجز كه كس آن اما. دهد اختصاص خودش به را ديگري روزي كه رسد نمي را كسي

 منتي نه دارد، جماعت بر كه است فرد حق اين. باشد بايد مردم ساير بهره چون آنها بهره و است جامعه عهده به آنها نيازمندي رفع پير، و

 اجرايي مسئوليت و! احسان و نيكويي نه اساسي، و واجب است امري نگرد؛ مي دلسوزي و ترحم چشم به او بر نه و دارد او گردن بر
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 يتيمان بر نيازمندترند، ديگران از انصاف و عدل به اينان«: گويد مي السالم عليه علي امام. است آن نمايندگان و دولت عهده به حقي چنين

 خود اجتماعي تدابير اصول از اصل اين بر السالم عليه علي چه اگر» !كن رسيدگي آيد نمي بر دستشان از كاري كه افتاده كار از پيران و

 گوي زمين مغرب روشنفكر هزاران از اجتماعي، ضرورت اين درك به او كه كنيم نمي توجه ولي است نگذارده »اجتماعي تعهد« لفظ

 رحمت آسمان باران يا و كاران نيكو بخشش و جود به بسته نه داده، قرار دولت حتمي وظايف از را تعهدي چنين اجراي و ربوده، سبقت

! دورويان؟ و منافقان گسترده دامهاي از دامي يا و غيرتمندان جوانمردي و

          كس بي و غريب خود ديار و شهر در را فقر و داند مي مرگ ترين سخت و ترين بزرگ را تنگدستي و فقر كه السالم عليه علي

 قيمت به يا و فرمانروايان دروغين عنايت و لطف و احسان و منّت بهاي به گرسنگي و فقر كه نيست حاضر و خواهد نمي شمارد، مي

 حيثيت و شرافت تعظيم عنوان به را حقيقت اين سبب اين به. شود برداشته ميان از دست زير و رعيت حقارت و ذلت و فروتني و خضوع

 دست به خود نفس عزت و احترام و شخصيت حفظ با را حقش بايد مرد است، بهتر خواري ذلّت از گرسنگي،«: كه دارد مي اعالم انسان

» .است نفس عزت عدم و شخصيتي بي فقرها، بدترين زيرا آورد،

 به عثمان! واالمقام و شريف كارگزاران كه صورتي در نمود؛ مي توجه و رسيدگي شخصاً السالم عليه علي ملّت، نيازمنديهاي رفع مورد در

 نمايد؛ نمي عنايتي آن به علت دو به امروز عرب جهان كشورهاي غالب همچنانكه نبودند، قائل اعتنايي برايش كردند نمي اعتنايي آن

 عاليه سياست را آن كه تر بزرگ و تر مهم اموري به را خود اينكه ديگر و آوردند، نمي حساب به توجه قابل را موضوع اين اينكه نخست

! ندارند امور قبيل اين به رسيدگي براي مجالي شخصاً و دانند مي سرگرم و مشغول نامند، مي مملكت

 ابد براي سادگي و بزرگي و بود، بزرگ حق به وي زيرا نبود؛ چنين السالم عليه علي نظر در نمايد، مي ساده اينان نظر به كه امر اين اما

. يكديگرند كنار در

 تجار كه است مردم وجوهات به توجه و شود، مي معامله خوراكيها و كاالها آن در كه است بازار وضعيت به رسيدگي اينجا در ما منظور

 بهاي رفتن باال فهميم مي كه وقتي امروز،. نمايند مي غارت و زنند مي جيب به اجناس بهاي و ترازو، پيمانه، هاي راه از سوداگران و

 كبير انقالب آتش شدن ور شعله اصلي عوامل از يكي نيست، توجهي قابل موضوع ابداً زمين مشرق فرمانروايان غالب حساب به كه نمك،

 عاليه سياست« اصطالح به لوس و خنك عنوان ارزش و اهميت و يابيم مي در را مهم و ساده امور پايه و ارزش! است گرديده فرانسه

! نمائيم مي درك نيز را آنها »مملكت

 روزه همه اساس، همين بر. بود دادگر و عادل كارش، و وظيفه انجام در و در او. شد نمي سرش »مملكت عاليه سياست« السالم عليه علي

 و خريداران معامله وضع و كرد، مي رسيدگي بازاريان احوال و اوضاع به خود و گرديد مي كوفه بازارهاي در شخصاً زود بسيار صبحهاي

 كرد مي تهديد را آنان و ايستاد مي سرشان روي باشند، آدم كه گرفت مي سخت سر خيره سوداگران بر. گرفت مي نظر زير را فروشندگان

 آن. شد خواهند تنبيه شدت به سازند، پايمال را آنان حقوق از جزيي حتي و بگذارند كاله مردم سر يا نمايند دزدي يا كنند احتكار اگر كه

. »!...سوداگران گروه اي«: كه آورد مي بر فرياد و ساخت مي مخاطب را همگان وقت
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 از يكي حقيقت اين و برابرند، هم با معاش امر در مردم كه بود پذيرفته را اين خردش و قلب به وجودش، تمام با السالم عليه علي

 ريزي پي سالم و صحيح پايه بر را اجتماع كه است عاملي و كند، مي هدايت آزادي سوي به را فرد كه است روشي و زندگي ضروريات

 مقدم اسالم در پيشقدمان بر را ملت نيازمندان قانون، اين پرتو در و كرد اعالم آنها قانوني حق را افراد برابري تفكر، اين با. نمايد مي

 از مال گرفتن براي مجوزي جهت همين به و باشد مي سودمند كار و كوشش و فعاليت با برابر استحقاق، نظر از نيازمندي زيرا داشت؛

. گردد مي زمين تصاحب و ملت خزانه

 و ستمي، نوع هر رفع براي مؤكد اوامر آن در كه رسيد مي پي در پي استانها و شهرها در نمايندگانش و كارگزاران به امام سفارشات

 از برابر چند را ماليات كه داشت مي مقرر و بود؛ مندرج برگيرند، بهره زمين از تا آنها به مساعدت و كمك و نيازمندان، از ماليات نگرفتن

 و عظمت با ما نظر در چقدر طالب ابو فرزند امروز. گردد ممكن مردم بين مساوات اجراي و شود، توانگر ملت خزانه تا بگيرند ثروتمندان

 در اي مسامحه و كوتاهي تا بود خود كارگزاران وظيفه انجام مراقب سخت كه حالي در »پيش قرن ده از بيش«كند، مي جلوه بزرگ

 براي كنند، مي كار آن با كه را پايي چهار و آنها، دهان نان مردم، تابستاني و زمستاني پوشاك«: گويد مي آنها به ننمايند، خود وظايف

 ماليات عنوان به را كسي خواسته و مال. نداريد نگاه سرپايش و نزنيد، تازيانه را كسي درهمي خاطر به و! نفروشيد ماليات وصول

 عنايتت از بيش بايد آباداني، به نسبت تو توجه البته«: نيز و» !نمائيم وصول پوشي چشم و مدارا با آنرا تا شده داده دستور ما به نفروشيد،

» !باشد ماليات آوري جمع و وصول به

 و ها نامه عهد غالب در را آن آنكه از پس و يافت، دست طبقاتي اختالفات پيدايش و تكوين در بزرگي حقيقت به السالم عليه علي امام

     كه آنجا. داشت اعالم كوتاهي بيان چنين با را بزرگ حقيقت آن كهن زمان آن در است، كرده تشريح و توضيح كامالً خود سفارشات

» !باشد كرده پايمال او حق از توانگري آنكه مگر نماند، گرسنه بينوايي هيچ«: گويد مي

 اين از پيش قرن ده از بيش سازند، مي استوار آن بر را مردم بين مادي امور روابط اساس امروز دادگر، رژيمهاي كه، بزرگي حقيقت

 و اصول توضيح و تشريح در داد، مي اجازه او به زمان كه آنجا تا و است، يافته دست آن به و جسته پيشي السالم عليه طالب ابو ،فرزند

. است كوشيده آن قواعد

 و فقر از انسان رهايي راه در كه اروپا، كشورهاي از يكي فرهنگ وزير به روزي: كه كرد تعريف برايم ح.ج من لبناني نويسنده و دوست

 و درك مقام در امروز كه شما از طبقاتي، جامعه حقيقت فهم در عرب، ملت ما«: گفتم كند، مي فعاليت آن وخيم عواقب و تنگدستي

 »است؟ ممكن چيزي چنين چگونه«: پرسيد وزير» !هستيم جلوتر سال هزار هستيد، آن شناخت

 خودنمائي اي رفته باد بر حق كنارش در آنكه مگر نديدم، را فراواني نعمت هيچ: فرمود طالب ابي بن علي اين، از پيش قرن ده از بيش«

» !چه؟ براي و چرا،» «!بهتريم شما از ما«: گفت وزير» .كرد مي

 اجتماعي مظالم تيرگيهاي گرفتار شما هنوز و داشته، اعالم و كشف را حقيقتي چنين اين، از پيش قرن ده از بيش شما، از عرب فردي«

» !تريد عقب ما از قرن ده از تر بيش حساب اين با شما پس. آوريم مي در اجرا مرحله به شما از پيش را آن ما كه حالي در هستيد؛
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      دعوت را او و گذرانم، مي خواننده نظر از اختصار طور به گذشت كه را آنچه همه ناچار برسانم، پايان به را فصل اين آنكه از پيش

. نمايد مقايسه و مقابله علوي اجتماعي نظريات هاي پايه با را سليم اجتماعي نظريات جديدترين كه نمايم مي

 و ثروت، و فقر نظر از اجتماع احوال درباره او نظريه مبين كه عبارت نه در السالم عليه علي نظر از را اجتماعي فلسفه توانيم مي ما

 برابري و مساوات اجراي و عمومي نيازمنديهاي رفع براي وي دستور كه اين به توجه با كنيم، خالصه باشد، مي مادي اختالفات چگونگي

: است قرار اين از گانه نه عبارات. است گر جلوه همانها در واجبات و حقوق در مردم همه بين

. كن جلوگيري احتكار از. 1

. باشد شده مند بهره او حق از توانگري آنكه مگر نماند، گرسنه بينوايي هيچ. 2

. كرد مي خودنمايي اي رفته باد بر حق كنارش در آنكه مگر نديدم، را فراواني نعمت هيچ. 3

. باش داشته عنايت ماليات وصول به بيشتر زمين، آباداني امر به توجه با. 4

. كنم وادار نيست مايل كه كاري به زور به را كسي كه نيستم آن موافق. 5

. كوشش و كار مشغول بدنهايشان و است، بهشت در دلهاشان كارگران. 6

. است كرده كار آن در خود رضايت به كه است كسي آن از آب نهر. 7

. مگردان ضايع ديگري خاطر به را كسي كار و آر، جاي به به كس هر زحمت و فعاليت حق. 8

. باش حذر بر برابرند، و سهيم آن در مردم همه آنچه استثمار از. 9

 است سالمي و صحيح اجتماع هر ساختار در محكم و اساسي هاي پايه آنها كه ديد خواهي افكني، نظر عبارات اين به دقت ديده به اگر

 آن بر اشتراكيت جديد هاي نظريه كه اصولي است؛ شده رعايت آن در وجهي ترين كامل و شكل زيباترين به انسان آزادي و حقوق كه

. ندارد آن با اختالفي ترين كم و شده گذاري پايه

. باد عربي تواناي و تابناك خرد آن بر صميمانه و گرم درود
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 است محكوم عقيده تحميل و تعصب

! ندارد گناهي شود، ريزي پي انسانيت صفات مبناي بر تنها انساني، برادري پيوند اگر* 

 و! نيست؟ روا عالم جمادات براي حتي كه سازند مي گرفتار بندهايي و قيد به را خود متحرك، و زنده موجودات اين سان چه و* 

 مقيد است، تطور و حركت در دائماً كه را زندگي و! سازند مي اندازه و حد مساحت و وزن از پذيرد، مي محدوديت كه انسان براي چگونه

     جاي به اثري حيات از نه سازند، منقبض و فشرده يا و كنند بندهايي و قيد به محكوم را آن اگر كه حالي در نمايند، مي محدود و

! نشاني؟ انسان از نه و ماند خواهد

 را معاش در كامل برخورداري حق اينكه از گذشته. كند مي تعقيب هموار طريقي در را خود مرتبه بلند و عالي روش ، السالم عليه علي

 و تأكيد منظور به و رود، مي پيش انسانيت حد ترين دست دور تا او. شود مي قائل آن براي نيز ديگر حقوقي دارد، مي مقرر انسان براي

 نمايد نمي توقف معيني مرام و عقيده مقابل در اخالقي و مادي هاي پايه همه با) باشند كه نژادي و عنصر هر از( بشر شرافت و مقام تثبيت

. ايستد نمي پاي از دهنده رنج نژادپرستي تنگناي حد در و

 و دور پيوند كه چيزي هر در يا و نمايد تحميل مذهب و دين امر در را مخصوصي و معين عقيده بردم اينكه از دارد ابا طالب ابو فرزند

 خود به خاص رنگي و شكل محيط، تأثير نتيجه در يا و ذات از تبعيت به كه دارد انسان خصوصي زندگاني و پاك وجدان با نزديك

! نمايد دخالت است، گرفته

 او به و آورد وارد فشار فردي بر اينكه از قدرت تمام با وصف اين با بود، مسلمانان فرمانرواي و اسالم پناهگاه و پيغمبر جانشين گرچه

 و آورند، ايمان خدا به دانند مي خود صالح كه عنوان هر به كه آزادند مردم زيرا ورزيد؛ مي امتناع بپذيرد، را مسلمانان دين كه كند تحميل

 و خدايند، خوار روزي همه مردم. نگردد مردم اذيت و آزار مايه ايمان و عقيده اين كه شرط اين به ولي باشد، خود عقيده بند پاي كس هر

. است اجتماع در مردم با خورد بر و معامله نحوه همان دين

 گونه هر از مصون و توجه، و ارفاق خور در و محبوب، و محترم را او كه است كافي انسانيت صفات داشتن ، السالم عليه امام نظر در

: گويد مي چنين نگاشته، مصر در خود كارگزار به كه اي نامه در. گرداند ديگران حقوق به تعرض

 يا و تواند ديني برادر يا: نيستند خارج حال دو از آنها چه بشماري؛ خود غنيمت با آنها خوردن كه مباش اي درنده حيوان چون مردم بر«

 در تو از و ببخشايد تو بر خداي داري دوست همچنانكه گردان، آنها حال شامل را خود بخشش و عفو. باشند مي تو چون آفرينش در

. مباش مسرور و شادمان رساني مي كه كيفري از و پشيمان كني مي كه بخششي از. گذرد

 هدف اينكه نه مگر و باشد؛ تو مخالف معتقدات تمام در اساساً يا و معتقدات از اي پاره در گرچه است، تو حق همانند عيناً كس، هر حق

 صفات مبناي بر تنها را برادري پيوند اگر پس باشد؟ مي سايرين و تو ميان تر محكم چه هر برادري پيوند ايجاد دين،

! ندارد گناهي آوري، دست به انسانيت
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         مطلق قياس و حكم مدار جانداران و زندگاني امور از يك هيچ در را خود انديشه و رأي كه خواهد مي تو از حال هر در او، و

 اند نرسانيده زياني تو به مردم كه مادام نداري حق تو و گردند، مي پهنه اين در زندگان و است وسيع زندگاني پهنه كه چرا ندهي؛ قرار

 كه را مردي شايد و نباشد؛ بزرگ وجود پهنه در پنداري، مي بزرگ كه را كاري شايد! داني مي چه و. بداني آنها امور در داور تنها را خود

 هيچ«: گويد مي صريح و واضح طور به السالم عليه امام! باشد باالتر تو از مقامش بشناسي، خوب را او اگر شماري، مي كوچك و حقير

 به را حكيمانه گفتار اين تو، اگر» !داني نمي تو و باشد خدا دوستدار او شايد كه روي آن از مشمار، كوچك را خدا بندگان از اي بنده

 او بر بايد تو است، كرده بد و خطاست بر برادرت اگر. كرد خواهي درك آزادگي و تعصب امر در را او صريح نظر كني، بررسي عميق طور

 از خود، سينه از كردن دور با را بدي و شر كه است تو بر نيز و نباشي؛ پشيمان خود بخشش و عفو بر هرگز و گذري در او از و ببخشايي

 كسي پيوند ديگران، با پيوندش و باشد، خود نفس سرپرست كه بايد باشد، معتقد كه چه هر بر زاد، آدمي و براندازي؛ نيز ديگران سينه

. ندارد روا هم ديگري به پسندد، نمي خود بر آنچه از و دارد، روا ديگري به پسندد، مي خود به آنچه كه باشد

 كه باش، چنان مردم با. مپسند ديگري بر بيزاري، آنچه از و دار؛ روا نيز ديگري به پسندي، مي خود به آنچه«: گويد مي السالم عليه امام

 همان معني تمام به نيكي و خير و كند، مي دنبال هدف تا را نيكي و خير كه است كسي حقيقي مؤمن طرفي، از» .باشند تو با داري ميل

 كه كس آن با باشد، آله و عليه اهللا صلي محمد پيرو جهان در كه هر پس. است ديگري بر يكي ننهادن فرق و مردم ميان عدالت و دادگري

 نظر در آنچه. داشت نخواهد اختالفي است، انسانيت فضائل نمودار كه باشد شخصيتي هر پيرو يا و كند مي تبعيت السالم عليه مسيح از

 مردم كند، مي رهبري مقصود به را انسان كه وسايلي انتخاب در اما است؛ تقوي و فضيلت به نزديكي همان است، مهم السالم عليه علي

. آزادند

 و شير از و گرفتند او از را دنيا. است سرمشق و نمونه ترين كافي تو براي ، آله و عليه اهللا صلي خدا رسول«: گويد مي السالم عليه علي

 و پوشيد، مي خشن لباس نهاد، مي سنگ بالش بر سر ، السالم عليه مريم بن عيسي. كردند منع زمينهايش از و داشتند، بازش آن لذات

 گياه را او سبزي و ميوه. بود سايبانش غربي و شرقي هاي سايه و شبش، چراغ ماهتاب و نديمش، گرسنگي. خورد مي ناگوار غذاي

 مشغولش خود به كه ثروتي و مال نه سازد، اندوهگينش كه فرزندي نه و اندازد، فتنه به كه بود همسري را او نه. داد مي تشكيل چهارپايان

 آنان«: فرمايد مي ديگر جاي در و» !دستهايش خدمتكارش و بود، اش سواري مركب پاهايش،. اندازد ذلتش به كه آزي و طمع نه دارد،

» .بگردانيدند روي دنيا از السالم عليه مسيح شيوه به و دانستند، مي گوارا را آتش و بستر، را آن خاك و فرش، را زمين كه بودند مرداني

 السالم عليه علي» .واحدند دين در و جدا، مادر از كه يكديگرند برادران انبياء«: گفت و كرد درك آله و عليه اهللا صلي محمد كه حقيقتي

 كه است اعترافي گفته دو اين در» .بود نخستين پيامبران رفتار چون روشش«: گفت و دريافت آله و عليه اهللا صلي محمد حق در را آن

 صفات كه طور همان كند، مي جمع يكديگر گرد را آدميان كه است چيزي تنها فضيلت كه است اين آن و نيست، بردار تفسير و تأويل

. است آورده فراهم يكديگر گرد به را آنها انسانيت

 امكان نيست، بردار تجزيه آزادي كه آنجا از و. است انسان حقوق از يكي مسلك و دين در عقيده آزادي ، السالم عليه علي قانون در

 بشر افراد زيرا است؛ مسيحي برادر نخواهي ،خواهي مسلمان فرد يك. باشد مجبور و مقيد ديگر طرف از و آزاد، طرفي از انسان كه ندارد

      شمرده آن اساسي مقياس فضيلت به دستيابي آزادي، امر در امام قانون در اگر. يكديگرند برادر نباشند، مايل چه و باشند مايل چه
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    محمد پيروان چون را السالم عليه مسيح پيروان هرگز كرد، نمي جلوه مقدس حقي نظرش در شرافتمندانه آزادي چنانچه و شد، نمي

 مدعي و دزديده را امام زره كه مسيحي مرد آن با را السالم عليه علي داستان گذشته، در! نمود نمي تمجيد و تعريف آله و عليه اهللا صلي

 كرد، رفتار او با فرزندش با پدر چون يا و شد قائل مساوات او و خود بين چگونه كه ديديم و خوانديم، است، خريده را آن كه بود

! آمد در امام فدايي ياران زمره در مسيحي مرد آن چگونه سرانجام و بود، چگونه قاضي شريح و محكمه برابر در وضعشان

 در وي انصاف و عدالت گوياي همگي كه گرديد مي دهان به دهان السالم عليه علي از داستانها عراق، و حجاز اطراف در كه بسيار چه و

    يا بردارد، دست خود اعتقاد و دين از تا اند ساخته وادار داشته، خاص اي عقيده كه را كسي رسيد مي خبر او به كه است بوده هنگامي

 مدينه مسجد در را سخنان اين و نهاده سر بر سبز عمامه كه حالي در اند ديده را السالم عليه علي مردم كه بسيار چه و. اند كرده ستم او بر

 در عرب، جهان تاريخ بسيار چه و» !است آزرده مرا بيازارد، را انجيل پيرو كه كس هر«: است داشته عنوان تر تمام چه هر اصراري با

 بالد مي خود به است، نگاشته السالم عليه طالب ابي بن علي عرب تاريخ مرد بزرگ از را گفته اين خود صفحات زيباترين در كه حالي

 داوري قرآنشان به قرآن، پيروان با و انجيلشان، به انجيل پيروان با و توراتشان، به تورات پيروان با بنشينم، آن بر تا بگذارند بالشي اگر: كه

» .گويد مي درست السالم عليه علي كه كنند تصديق كتابها اين سه هر كه طوري به. كردم مي

: دهد مي دستور چه قيس بن معقل به مسلمانان فرمانرواي كه كنيد توجه اكنون و

 كنند، مي زندگي) ذمه اهل( اسالم پناه در كه آنان بر و مكن، تعدي مسلمانان به بپرهيز، گناهان از داري قدرت در كه آنجا تا! معقل اي«

» .ندارد دوست را متكبران خداوند كه مكن تكبر مدار؛ روا ستم

 تجاوزي و تعدي ترين كوچك عدم و خود همنوع به فرد يك نكردن ستم به منحصر را تقوي چگونه السالم عليه علي كه كرديد توجه

 كرد؟ معرفي فرقي و تمايز بدون و يكديگر همپايه را مسلمان غير و مسلمان چگونه او كه كرديد دقت نيز و داد؟ قرار او به نسبت

. خورد مي چشم به آنها غير و مسلمانان بين مساواتي چنين بنگريم، كه طرف هر به ، السالم عليه علي حكومت در

 فضايل از فضيلت، بهترين مردم، دوش از را ستم و ظلم بار برداشتن پردازد، مي گفتگو و بحث به مسلمانان حال پيرامون كه وقتي او،

    واقع ستم و ظلم مورد) 45(معاهد و مسلمان گيريد، قرار اسالم پرتو در و... باشيد، حق پيرو اگر«: گويد مي و كند مي معرفي اسالم،

» .شويد نمي

 آن از داد، قرار توبيخ و سرزنش مورد ستم، و ظلم دست نكردن كوتاه و حق ياري از كردن كوتاهي علت به را مسلمانان كه زماني او،

 ستم و ظلم آن اهالي به و داد قرار خود تاز و تاخت و تجاوز مورد را انبار شهر معاويه جانب از اسدي، عوف بن سفيان كه بود جهت

. نمود فراوان

 و مسلمان بين و بودند انبار شهر ساكن كه خود خواهران و برادران سر از را تجاوز و تعدي دست ايشان زيرا كرد، سرزنش را آنها امام

. نكردند ،كوتاه نبود فرقي آن معاهد

 



 

Noorfatemah.org 
 

 )1جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي  ۱۴۷

 بيرون پايش از زور به را او خلخال و شد وارد معاهد زني و مسلمان زن بر آنها از مردي كه رسيد گزارش من به... «: فرمايد مي امام

» !نيست ايرادي او بر بميرد، ندامت و تأسف از مسلماني مرد واقعه، اين از پش اگر! ... آورد

: گويد مي آن در كه فرستاد برايش اي نامه پيمان كرد، نامزد مصر حكومت به را ابوبكر بن محمد كه هنگام آن در او،

 آنجا تا و ببخشايي مردم بر. بگيري سخت ستمگر بر و بستاني مظلوم داد كني، رفتار داد و عدل به ذمه اهل با كه كنم مي سفارش را تو«

» .باشند يكسان تو نزد حق مورد در نزديك، و دور كه بايد و! كني نيكي تواني مي كه

 وي او، ذهن در مردم بين مساوات موضوع تقويت منظور به نمايد، مي ذمه اهل متوجه را ابوبكر فرزند نظر آنكه از پس السالم عليه علي

. كند مي امر مردم تمام به نسبت اغماض و گذشت به را

: است آمده چنين نجران مسيحيان با او نامه پيمان در و

! كرد تعيين مسلمان نفر يك ديه چون را مسيحي فرد يك بهاي خون و» !...شود تضييع حقوقشان از حقي نه و ببينند، ستم نه...«

 پديد درباره كه كند، مي تراوش مردي بزرگ شخصيت از طبيعي طور به خشكي، و تعصب مقابل در السالم عليه علي سازي جبهه اين

) شنيدن( از را او صدايي، و دارد، نمي باز ديگر شخص) به عنايت( از را او كسي،) به توجه(«: گويد مي چنين هستي جهان آوردنده

» .سازد نمي مشغول خود به ديگر، صدايي

 پيروان نادانان و كوردالن كه تعصبي وجود با. باشد بايد رسي فرياد را فريادي هر و است، شريف انساني هر ، السالم عليه علي نزد در

 زمان در چه را او كه عرب مسيحيان ، السالم عليه علي جانب از حقيقت اين اعالم اثر بر اند، داده نشان خود از گذشته ادوار در اديان

 البالغه نهج شرح در ابوالحديد ابن. اند رفته شمار به وي قدم ثابت دوستداران و شديد عالقمندان از اند، شناخته وي از پس چه و او خود

 گرامي پيغمبر رسالت منكر كه وجودي با ذمه اهل كه بگويم، چه السالم عليه علي درباره من« :گويد مي و كرده اشاره موضوع اين به

» ...!داشتند دوست را او بودند، آله و عليه اهللا صلي اسالم

 اموال«: داد قرار گفته آن بر گردد، معمول نيز وي از پس خواست مي كه روي آن از مسلمان، غير افراد با را خود رفتار السالم عليه علي

» !ماست خون مثابه به آنها خون و ما، اموال چون آنها

 علي كه است اي آزادي و حريت قواعد ترين ساده مخالف زيرا است؛ ناپسند و مذموم السالم عليه علي منطق در ديني تعصب اين، بنابر

 هم كه كساني رفتار با را او رفتار ما كه زماني. شمارد مي بزرگ و عظيم را آن و دارد، ايمان آن به وسيع بسيار حدي به السالم عليه

 باگشاد همچنين و چرخانيدند مي را تفتيش محاكم گردونه كه آنهائي مخصوصاً وسطي، قرون در اروپا روحانيون از نبودند، او عقيده

 شود؛ مي مرتبه بلند و بزرگ و گيرد مي اوج او كه بينيم مي كنيم، مي بررسي و مقايسه آنها، كننده خرد هاي سختگيري و حد، بي بازيهاي

    او انسانيت سرچشمه از السالم عليه علي ايمان زيرا ندارد، تعجبي اين و. گردند مي خوار و پست و نمايند مي نزول آنها كه حالي در

 صورت كه است بندگي مظاهر از نموداري آنها غالب ايمان كه حالي در گيرد؛ مي الهام وجود و هستي به نسبت او ديدگاه از و جوشد، مي

    مذهبي و ديني تعصب با امروز كه ما و! جمال و زيبائي نه و خورد مي چشم به انسانيت اصالت آن در نه است، گرفته خود به عادت
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) تر خطرناك چه هر( را تعصب از ديگر اي چهره ملتها از بعضي است، مطرود باشد كه صورت هر به ديني تعصب كه حالي در جنگيم، مي

 و گذشت و مدارا به انسان با و ندارد، راه آن در بخشش و عفو و بهانه و عذر كه اند كرده رو رژيم و نژاد و مليت در تعصب نامهاي به

 حق بر او كه كند مي ضمني اعتراف تو به متعصب فرد چه است؛ دهنده آزار پرستي نفع و جهالت و حماقت مال ماال و! شود نمي رفتار

 صحيح كامالً زندگي و انسان شؤون درباره اش عقيده و ندارد، تالي دنيا در او نظريه و! دهد مي ارائه او كه است همان حقيقت و است،

. پذيرد نمي تعديلي و تغيير و است

 خود در كه حالي در اند، رفته فرو خود كام به ندانسته و دانسته سياسي، مختلف رژيمهاي متعصبين و سر سخت پرستان نژاد گروه اين

 و زنده موجودات اين سان چه راستي و. نيست مرگ و انجماد جر چيزي باشد، داشته مرام و مذهب به تعلق آنچه در تعصب و بيني

 روا طبيعت عالم جمادات بر حتي كه كشند مي بندهايي و قيد كام به را خود هستند، شدن حالي به حالي و تغيير در دائماً كه متحرك

 و حركت در دائماً كه را زندگي و! سازند مي اندازه و حد مساحت، و وزن از نيست، پذير محدوديت كه انسان براي چگونه و! نيست؟

 حيات از نه سازند، منقبضش و فشرده يا و كنند بندهايي و قيد به محكوم را آن اگر كه حالي در نمايند؛ مي محدود و مفيد است، تطور

! نشاني؟ انسان از نه و ماند خواهد جاي به اثري

 ، السالم عليه بزرگوار امام اين و است بوده مردم از اي پاره طبيعت جزء تاريخ ادوار ترين قديم از رنگهايش، و اشكال تمام به تعصب

 و فساد، و سركشي را پرستي نژاد و قبيلگي، تعصب او،. پردازد مي آن اشكال ساير با نبرد به نياسوده، ديني تعصب عليه پيكار از هنوز

: است داده قرار مخاطب را خود همزمان متعصبين چگونه كه كنيد توجه و. شناسد مي زندگي زيباي سيماي تغيير

 كه بترسيد خدا از جاهليت دوران به افتخار و تكبر به تعصب در. كشيديد تباهي به را زمين و ورزيديد، اصرار ستم و سركشي در شما«

! است داده فريب را گذشته ملتهاي كه است شيطاني جوالنگاه و دشمنيها، مايه

 بلند را خويشتن ورزيده، تكبر وسيله بدان و باليدند خود نسب و حسب به كه آنهائي بپرهيزيد، خود بزرگان و سروران از فرمانبرداري از

 و فتنه اركان و عصبيت، هاي پايه و اساس آنان،. كردند انكار را خدا خلق دانسته، و شمردند كوچك را مردمان ديگر و انگاشتند مرتبه

 را آن و معرفي زندگي چهره ساختن دگرگونه و تباهي و فساد و ستم، و سركشي مايه را نژادي و قبيلگي تعصب آنكه از پس و» !آشوبند

 گذشت با كه تعصبي شكل هر و گونه هر جاي به خود خردمندانه روش ساختن جايگزين منظور به شمارد، مي آشوب و فتنه همطراز

: گويد مي شود، مي تر جا بر پا و راسخ تر بيش چه هر روزگار

 و اشتباهات حاوي كه جهت آن از جز ورزد، تعصب چيزي بر كه نديدم را دنيا مردم از كسي و كردم، نظر دقت به يافتم آنچه در«

» !خردان بي افكار زائيده برهاني يا و است نادانان گمراهيهاي

 متعصبين،. يافت نخواهد است، نموده را آن طالب ابو فرزند كه ريشه دو اين از بيش بنگرد، شد گفته تعصب معاني در آنچه درباره كس هر

 و فساد و تعدي و تجاوز مايه كه است خردي بي و جهل و! خردي بي از يا و است ناداني از ناشي يا ورزند، مي تعصب كه چيز هر بر

. است ساخته مجسم خود پيشين گفتار در را آن طالب ابو فرزند كه باشد مي زندگي و حيات عليه گردنكشي
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 مگر! مردم عامه حقوق و دادگري و فضيلت راه در تعصب جز است، مذموم طالب ابو فرزند مذهب در تعصبي نوع هر ترتيب، اين به

 مگر! وجدان سالمت و راستي و پايداري طريق در تعصب مگر! محتكران و غارتگران گروه از ستمديده طبقات حق احقاق راه در تعصب

 نام به كه اي خطبه در امام!... ستمگران و كاران تجاوز از مردم حق احقاق راه در تعصب مگر! بشر بزرگداشت و آزادي، امر در تعصب

: گويد مي چنين شود، مي ناميده »قاصعه«

 دست به نيك، آثار بزرگ، افكار و شايسته اخالق نيكو، كارهاي و پسنديده خصال راه در را آن بايد نيست، گريزي تعصب از اگر«

» !برد كار به زمين روي بر ها تباهي از اجتناب و مردم، حق در انصاف و ستم، از دوري و فضيلت، آوردن

 حق در است سفارشي پسندد، نمي باشد كه حالتي هر يا و فكر در را تعصب كه پاك، طبيعت با همگامي در او، جاويدان سخنان از و

 را حق كه كس آن زيرا نكنيد؛ پيكار خوارج با من از پس«: گويد مي برخاستند؛ جنگش به قوا تمام با و داشتند روا ستم او بر كه خوارج

 بفهماند مردم به خواهد مي امام كه آنجا از و» !است يافته باز را آن و جسته مي را باطل كه نيست كسي مانند كرده، خطا و خواسته مي

 خود و دهد، مي فرمان نظر تبادل و مشاوره به امري هر در كند، نمي خطا است معتقد متعصب شخص كه ندارد اين جز معنايي تعصب كه

» !نكنم خطا كه بينم نمي آن از برتر را خود من كه نكنيد، خودداري منصفانه مشورت و حق سخن«: گويد مي زده مثل را
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 آشتي و جنگ

. بيند مي زيان زننده افترا و شود، مي هالك مدعي،* 

. است مغلوب و خورده شكست آورد، دست به بدي و شر راه از را پيروزي و فتح كه كس آن* 

. است ناپسند و زشت كاري خدا، بندگان بر ستم* 

. است كشور امنيت مايه صلح،* 

 را گناهان بي خون ريختن و مده، فريب را دشمنت. مياراي نيرنگ و حيله به را آن و ممكن، خيانت پيمانت به و باش وفادار عهدت به* 

. مگردان خود قدرت و جالل و ابهت مايه

 السالم عليه علي امام

 

 و ها قبيله از جماعات، و افراد بين يگانگي و دوستي پيمان ساختن استوار آنها، همه بر مقدم و اينهاست از بيش يكديگر بر انسانها حقوق

. است مختلف، ملتهاي

. است ساخته جمع يكديگر گرد به را آنها نزديكند، هم به كه هدفهايي و مشترك مشي و اصل و ريشه وحدت و برادرند، هم با بشر افراد

 خونريزي و جنگ با كه هستند اموري است، انسان به مربوط آنچه و نوين كوششهاي اجتماعي، ستنهاي موضوعه، قوانين آرامش، آزادي،

 هم موردي و ندارند، مشتركي مفهوم و معنا هيچ) دارد مي بر ميان از است، گرديده وضع او خاطر به امور همين كه را بشر افراد نسل كه(

. شود نمي ديده آن براي

 و اساس بي است سخني نخواند، يكديگر با آشتي و صلح به را بشر افراد ولي شود، جاري زبان بر انسان به خدمت نام به كه سخني

! ناپسند و پست سخت خصلتي زائيده و دروغ،

 بكشاند ستوران سم و پا و دست زير در نابودي و مرگ كام به را بشر كه آنگاه باشد، بشر زندگي و حيات به خدمت مدعي كه كاري هر

! است نتيجه بي كاري و ريايي عملي دهد، قرار زا مرگ هاي گلوله آماج و

 و نارسا، اي نظريه نخواند، خود بين برادري پيوند ايجاد به را بشر افراد ولي گردد، وضع زندگاني امور و انسان درباره كه اي نظريه هر

. است ناسالم و ناقص رأيي

    معلوم گردند، مبدل هايي ويرانه به قصرها، و كاخها و شوند تبديل بيابانها به بوستانها و باغها و خون، به آب نهرهاي كه هنگام آن در

! ناتوانند و عاجز پايه چه تا ها نظريه و اقدامات و سخنها آن كه شود مي
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 از و بلعد مي را چيز همه كه جنگي كام به و شود مي كشيده سويي هر به گردباد، و طوفان مسير در خاشاكي چون انسان كه ساعت آن در

 را خود آشيانه و بانه آن هاي خرابه بر بوم و شود، مي نابود و نيست آرزوهايش و هايش زيبايي همه با زندگي و افتد، مي برد، مي بين

. زبونند و ناتوان اندازه و حد چه تا تئوريها و كارها، و سخنان، آن كه گردد مي مشخص نهد، مي

 بدان كه است هدفي آن، از گذشته و بود خواهد آسودگي و نجات مايه آشتي و صلح تنها پس است، نابودي و مرگ مسير جنگ، اگر

 همگي و كنند، استفاده خود استعدادهاي و امكانات از توانند مي بشر افراد و سازد، مي ميسر را آرزوها و ها ايده ساير به دسترسي وسيله

 امري هر در روشش كه طالب ابو فرزند و يابند دست خود مشترك ايده و هدف تنها به تدريج به تا اندازند، كار به را خود مساعي هم با

 و انسان پيرامون كه است عظيمي و بزرگ ديوار آشتي، و صلح كه دريافته خوبي به است، ريشه و اصل يك برومند هاي شاخه چون

: گويد مي و ساخته مخاطب را مردم طالب، ابو فرزند. دارد مي محفوظ و مصون گزندي هر از را دو آن و شده كشيده او زندگاني

» .است نيافريده عبث و بيهوده را شما خداوند«

 زمينش، در حفاظي و پناهگاه را شما خداوند«: گويد مي داده، پاسخ سؤال اين به خود او آفريد؟ چه براي را مردم خداوند او، نظر به پس

 شما سر بر را خود شرف و كرامت بالهاي نعمتش كرد، جمع يكديگرتان گرد به الفت و انس با... بيافريد، مخلوقاتش بين آرامشي و امن و

» !ساخت روان شما بر را خود بخشش نهرهاي و بگسترد،

 در كه بزرگي ترحم و عشق گرمي و شعله از اي گوشه به اكنون. است مردم هستي نعمت مايه الفت و انس ، السالم عليه علي مذهب در

: گويد مي او. كنيد توجه گردد، مي جاري زبانش بر گويد مي الفت و انس از سخن كه هنگام آن در و كشد مي زبانه طالب ابو فرزند قلب

 كه برند مي سر به نعمتي در آن پناه در و كنند، مي شد و آمد آن سايه در كه ساخت محكم آنها بين را الفت و انس پيوند خداوند و... «

» !است قيمتي هر از تر ارزش پر و امري هر از باالتر زيرا داند، نمي را آن قيمت و قدر كس هيچ

           هم از و خيزند مي بر يكديگر دشمني به مردم چرا پس دارد، دنبال به را اي عطيه و نعمت چنين مردم بين آشتي و صلح اگر و

 دلخوش خودكشي به را تو چيز چه! انسان اي«: كنيد گوش خيزد، مي بر السالم عليه علي دل از كه سوزناك آه اين به گريزند؟ مي

» !نيست؟ بيداري را تو خواب و گراني سر اين آيا! است؟ ساخته

 به تشويق و تحسين و كشتار، و جنگ و دشمني از انزجار و تنفر اظهار در اش، زندگي سراسر در السالم عليه علي كردارهاي و گفتارها

 خود و دهد، مي فرمان صلح خاطر به همكاري و تعاون به او،. است همكاري و هماهنگي و برادري ايجاد و الفت و انس و آشتي و صلح

 است، بيزار آن از نيز خود و دهد مي دستور جنگ شمردن زشت به و. است كشور امنيت و آرامش مايه صلح زيرا كوشد، مي راه اين در

 كه جهت آن از و. درود مي زيان و ضرر زيرا است، ناپسند و زشت خدا بندگان بر ستم و. خيزد مي بر عداوت و دشمني از جنگ زيرا

 باعث جنگ كه آنجا از و مغلوب و خورده شكست خواه و پيروز و باشد غالب خواه بود، خواهد انسان فرزندان بدبختي مايه جنگ

 و خونها شدن پايمال و ذلت و خواري خورده، شكست و مغلوب در و سازد مي شخص در كه است، بشر بزرگواري و شخصيت سقوط

. نمايد مي معلوم را زندگي
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 و شر هيچ و است مغلوب و خورده شكست آورد، دست به بدي و شر راه از را پيروزي و فتح كه كس آن ، السالم عليه علي مذهب در

. نيست خونريزي و كشتار از باالتر بدي

     آور چندش و زشت كارهاي جمله از بود، اسالم از پيش جاهليت عرب قبائل در جنگ مظاهر از كه را غارتگريها السالم عليه علي

 انسان ناداني و جهل آن و خيزند، مي بر منبع يك از همگي دختران، كردن گور به زنده و پرستي بت و غارتگريها او، نظر در. شمارد مي

. است ناپسند و زشت زشت حال هر در ناداني و جهل است؛ زندگي حقايق و خود شخصيت حقيقت به

 ناداني و جهل تنگناي در غارتگريها، و حمالت و بتها، پرستش و عبارت و دختران، كردن گور به بازنده و«: گويد مي السالم عليه علي

 به تن جنگ كه مواقع ناگزيرترين و ترين تنگ در راحتي پيكار كه داشت اعالم جنگ با را خود مخالفت آنجا تا او» !بودند گشته محصور

 كند، مي مطالعه السالم عليه علي درباره كه كس آن شايد. »!نخوانيد هماوردي و مبارزه به را كسي«: گفت مي و كرده منع بود، تن

 فتنه است، كرده مردم اخالق از كه تقبيحي نخستين ولي. است كرده تقبيح را دنيا امور و مردم اخالق از بسياري او كه باشد كرده مالحظه

 او بدي و زشتي خواهد مي كه آنگاه و نبود، پيكار از تر زشت چيزي دنيا، مورد در اما و. بود خونريزي و جنگ به ميل و عالقه و جويي

» !است غارتگري و چپاول و جنگ خانه دنيا،«: گويد مي چنين حقش در بنماياند، را

. سازد مي پنهان را آن و گيرد مي پناه در را باطل برد، مي بين از و كرده پايمال را حق كه اندازه همان به جنگ

 و پذيرد مي سامان اجتماع و يابد مي برتري انسان حق، مدار در و اند، آمده وجود به حق به زمين و آسمان ، السالم عليه علي مذهب در

 آيد، عمل به كه حسابي هر پايان در باشد، چنين اگر و پستيهاست و بدبختيها و ذلتها همه جامع باطل، اما.آورد مي روي دنيا به خوشبختي

        باال باطل آنكه يا است، دگرگوني مايه كه روي آن از پستيهاست، و ذلتها جامع جنگ، بود؟ خواهد ارزشي و بهره چه جنگ براي

 تجاوز حق به كه كس هر حال، آن در باشد، حق آشتي و صلح اگر و. شود مي خاموش و آيد مي پائين حق صداي مقابل، در و گيرد مي

! است داده دست از را ايمانش كند،

 و انسان به اعتمادش و آزادي، به او عميق ايمان با نظريه اين چه نيست، شگفت و است، جنگ درباره السالم عليه علي نظريه اساس اين

. دارد هماهنگي و سازگاري است، مفيد و خير كار شامل كه اموري و زندگان و زندگي به او عميق احترام

 راه از كه است كافي همين را دشمنانتان«: بگويد و ساخته مخاطب مواقع از بعضي در را خود ياران كه نمايد مي اكتفا او رو، اين از و

 از و. سازد متمايل آشتي و صلح به و دارد باز جنگ و فتنه ايجاد از را آنها وسيله بدين و» .اند افتاده گمراهي به و شده منحرف راست

 بدي وي به كه را كس آن و بخواهد؛ پوزش خود كردار از كشتار، و قتل عوامل از جلوگيري منظور به كه كند مي امر را كار خطا رو اين

. باشد بزرگ گناهش كه چند هر بپذيرد، را او عذر كه دهد مي دستور شده،

 تا برخيز، دلت خواهشهاي پيكار به خرد و عقل با«: و» !كن قبول كند، مي خواهي عذر تو از كه را كس آن پوزش«: گويد مي وي به و

 و جنگ، از جستن دوري و آشتي، و صلح به آوري روي از تقدير قابل صفتي روي اين از هم و» !آورد روي تو به مهرباني و دوستي

. ندارد سراغ خود پيروان و شيعيان در ديگران، و خود براي طلبي عافيت
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 بركت مايه و نمايند، نمي ستم شوند، خشمگين اگر كه هستند كساني ما پيروان«: گويد مي چنين باشند، بايد چگونه آنها كه مورد اين در و

» .بود خواهند خود معاشران آشتي و صلح و همسايگان

 از حالي در ذلت اظهار و خضوع، و زبوني و تسليم معاني آشتي، و صلح به دعوت و جنگ از انزجار و تنفر براي شديد تالش اين اما

 به جنگ گذاردچه باز را تبهكاران و مفسدين دست و كند خالي شانه مسئوليت بار زير از كه نيست اين منظور زيرا رساند؛ نمي را احوال

. بديهاست و ناراحتيها، مولّد كه است انگيز نفرت و زشت روي آن از بلكه ندارد، زشتي خود ذات

 مردم براي را آرامش و راحتي امكانات كه است خوب جهت آن از بلكه نيست، نيكو و پسنديده خود ذات به آشتي و صلح همچنين

. گشايد مي زندگان روي به را راحت زندگي و سعادت درِ و گردد، مي المنفعه عام امور به مردم اشتغال باعث و سازد، مي فراهم

 محيطي خود براي و رود، مي پيش ملت اكثر بر ستم و ضعيف، كوبيدن هم در حد سر تا تجاوز و بدي نظامها، و قوانين از اي پاره در

 و بريزد هم در را آن و نرسد است ساخته فراهم او كه جامدي محيط به زندگي، دست تا جويد مي داده قضا به تن و خاموش و ساكت

 نيست؟ شايسته آن طرفداران بردن بين از و جمود، اين كوبيدن هم در براي پيكار مورد، اين در آيا! سازد آن جايگزين نوين نظامي

 گاو را زمين و خود، غنيمت را زندگي اساس كه است رسيده پايه آن تا تجاوز و بدي اجتماع، طبقات از اي پاره يا و افراد از بعضي در و

 براي تنها را آرامش و امن محيط و! شمارند مي خود خريد زر غالم را بشر افراد و متحرك، مردگاني را مردم و دانند مي خويش شيرده

 كشنده و شوم سايه و بكشد، بطالن قلم وجودشان بر و بكوبد، آنها صورت بر و آيد در به آستين از حق دست مبادا تا خواهند، مي خود

 از اين انداختن بيرون و طبقاتي اختالفات اساس ريختن هم در براي پيكار، و قيام وضعي، چنين در آيا! سازد كوتاه مردم سر از را آنها

 نيست؟ مقصود به رسيدن راه بهترين احمق، خودراضيهاي

 كنندگان استعمار و استثمار و ستمگران عليه جهان ملتهاي انقالب بودند، قيمتي و ارزش داراي خود ذات به كدام هر صلح، و جنگ اگر

 و خير قيصرها، و كسراها، و مفتخواران و مجرمين و تبهكاران خواسته و اراده به تسليم و. بوده گناه به آلوده و زشت و ناصواب عملي

 زندگاني نعمت از اگر شود؛ تمام مردم احوال و اوضاع سود به كه است چيزي در معني تمام به خير كه است اين حقيقت اما! خوبي

 تاراج به حقوقشان و خود و گسترده پر و بال سرشان بر بدي و آنهاست گريبانگير بدبختي اگر ولي است، بهتر آشتي و صلح برخوردارند،

 كمترين تا است، تر شايسته و بهتر جنگ و قيام انسانيت، شرافت اصول اساس بر واقعي آرامش و صلح استقرار براي است، رفته ستمگران

. نماند باقي ستم و ظلم مقابل در خواري اظهار و فروتني و طغيان، برابر در تسليم براي موردي

 علي كه جنگي تعريف، اين با پس. نداشت وجود آن در ترديدي جاي كه بود، دريافته چنان را حقيقت اين السالم عليه طالب ابي بن علي

. آنها عليه محمد جنگ و قيام نه بود، محمد با ابولهب و سفيان ابو پيكار داشت، نفرت آن از السالم عليه طالب ابي بن

 اينان پيكار نه بود، حقيقت و حق طالبان و نيكوكاران عليه تبهكار ستمكار جنگجويان جنگ شمرد، مي بد طالب ابو فرزند كه را جنگي

 كه باشي بشري افراد گروه آن از تو كه خواهد نمي ولي نباشي؛ هيتلر و هالكو و خان چنگيز كه خواهد مي تو از او،! ستمگران آن عليه
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. كند مي درو را گناهان بي سرهاي آنان شمشيرهاي كه هنگامي بگويي، سخن آشتي و صلح از و اند كوشيده شان نابودي و محو در آنها

. است ضروري و الزم السالم عليه علي مذهب در پيكار، و قيام مورد، اين در

 ريخته حق نا به خون و شده، برده غارت به مال و رفته دست از حق گرفتن پس باز و ستمگر، از اي ستمديده حق احقاق براي جنگ اگر

 ايجاد براي مذاكره طريق از آن، آغاز از قبل كه شرط اين به بود، خواهد بشري و اجتماعي ضرورت يك صورت آن در باشد، اي شده

 آنها به چرا اينكه پاسخ در خود اصحاب به صفين جنگ در او كنيد، گوش. باشد شده اقدام خونريزي، از اجتناب المقدور حتي و تفاهم

 به و بينند، نمي را آن و مانده سرگردان و برتافته روي حق از آنها«: گفته آنها حق در خود كه ستمكاراني با پيكار دهد، نمي پيكار اجازه

 اين تمام آيا گوئيد، مي اينكه«: دهد مي چنين را خود ياران پاسخ امام. گويد مي چه» .گردند نمي باز آن از و آورده روي ستم و ظلم

 مي اينكه اما و! بگيرد يكباره مرا اجل آنكه يا آورم، روي من به مرگ كه ندارم بيمي آن از سوگند خدا به! است مرگ ترس از) درنگها(

 به مگر نينداختم تأخير به هم روز يك براي حتي را جنگ كه سوگند خدا به ام؟ شده ترديد و شك گرفتار شام مردم حق در آيا گوئيد،

 شان گمراهي عليه آنها با پيكار از موضوع، اين و. كنند زندگي هدايتم چراغ پرتو در و بپيوندند، من به و شوند بينا جمعي كه اميد آن

» .بود خواهد تر گرامي و عزيزتر برايم »باشد مي خودشان گردن بر آن گناه گرچه«

 اسير به توهين و رسانيدن، آزار و كشي انتقام يا دشمن، شكست مقابل در پيروزي نفس نبايستي پيكار از هدف كه كند مي شرط طرفي از

 و ستمگر دشمنش و است حق بر كه داشت ايمان مبارز مرد كه ساعت آن در بلكه. باشد پير و كودك و زن يا و فراري و مجروح و

 خون از بيزاري بكشد، دست پيكار از كه است الزم آمد، دست به هم نبردي ترين باكم هدف اين كه وقتي شود، گرفته او از حق بايستي

 در را جنگ كه منطقي سبب، همين به و است السالم عليه علي جنگهاي اساسي قاعده ناپذير، اجتناب و ضروري مواقع در جز ريزي،

 ستمگر و ستانم، مي را ستمديده داد! سوگند بخدا و«: نمايد ارشاد و نصيحت را ستمگر خصم نخست كه بود اين داشت، مي روا او مذهب

 دشمنش تخويف و تهديد به نگشت، واقع مؤثر آشتي و صلح به تشويق چون كه افتاده اتفاق بسيار چه و» !داد خواهم اندرز و پند را

. نگيرد صورت جنگي شود، جلوگيري خون ريختن از امكان صورت در كه بود مهم اين او، نظر در چه. است پرداخته

 نزد آنكه بدون باشيد، افتاده) 46(نهر اين در كشته صبحگاهان، كه دهم مي بيم آن از را شما من«: گويد مي چنين خوارج تهديد در او،

 امتناع شما ولي داشتم، باز) حكمين( حكومت اين از را شما من... دهيد ارائه متين و محكم دليلي و باشيد، داشته برهاني خود پروردگار

 براي را شرّي من پدرها، بي اي... دادم تغيير شما خواسته و ميل به بنا را خود رأي آنكه تا نپذيرفتيد، آنرا شكن پيمان مخالفان مانند كرده

» !نخواستم برايتان زياني و ضرر و نياوردم، شما

 و بودند، كرده قيام او عليه صفين در دشمنانش كه رانده زبان بر هنگامي امام گرفته، الهام انسانيت روح از كه را انگيز شگفت دعاي اين

 و مردمان، آرام و قرار جايگاه را آن كه زميني پروردگار! خدايا بار: نمود را آنان با پيكار ناچار نرسيده؛ جايي به صلح راه در وي مساعي

 قرار آيند، نمي چشم به كه آنها و شوند مي ديده چشم به كه موجوداتي از شماري بي عده و پايان چهار و حيوانات جوالنگاه و چراگاه

 كردي، عنايت پيروزي دشمنانمان بر اگر فرمودي؛ خلق مخلوقات گاه تكيه و زمين ميخهاي را آنها كه محكمي هاي كوه خداي و داري؛

 در فتنه از و كن ما نصيب شهادت گردانيدي، پيروز ما بر را آنها اگر و! گردان استوارمان حق طريق بر و دار دور به را ما ستمگري از

» !بدار پناهمان
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 و دوست كه است امري شود، آغاز جنگ تا رفت مي كه لحظاتي همان در حتي آن، به كه اي عالقه و ، السالم عليه علي دوستي صلح

 جمله آن از. است بوده خونريزي و جنگ از بيزاري و دوستي آشتي اين نمودار بهترين خود او روش ؛و معتقدند و متفق آن بر دشمن

 به سپاه و كرده اتخاذ او عليه ستمگرش دشمنان كه حساس موقعيت همان در و پيوست وقوع به جمل جنگ روز در كه است موضوعي

 شمشيري و نيفكنيد، اي نيزه نيندازيد، تيري«: گفت آنان به سپس و ديد سان را خود سپاهيان و ياران او بودند، داشته گسيل جنگش

 در پاي از دشمن تير اثر بر يارانش از تن سه كه وقت آن مگر نپرداخت نبرد به دشمن سپاهيان با و» !باشيد دور به مسئوليت از تا نزنيد،

! گرفت شهادت به بار سه واقعه اين بر را خدا و آمدند،

 در غرق آنها كه حالي در رفت، بودند، برخاسته جنگش به كه آنها ديدن به برهنه سري با و اسلحه بدون امام كه افتاده اتفاق بسيار چه و

 با و آورد، مي آنها ياد به را نيكي كرد؛ مي دعوتشان آشتي و دوستي به و گفت مي سخن آنها با وضعي، چنان در او! بودند پوالد و آهن

     پاسخ را آنان لجاجت و سري سخت و درشت سخنان مهر، و عاطفه از لبريز گفتاري و شد مي بيرون او دوستدار قلب از كه آهنگي

 سياهي به پوالد و آهن همه آن با و برداشته خود با كه سپرهايي و بودند پوشيده تن بر كه هايي زره با آنها، برابر در او، گويي. گفت مي

 به اعتماد از و برداشته، سپري عدالت به ايمان از و كرده، راست خود بر داشت بشريت به كه عميقي احترام از زرهي بودند، آمده در شب

 فراهم پناهگاه هزار اش دوستي آشتي و صلح و حق، به وفاي و ستمديده، به توجهش از و كشيده، خود گرد بر ديواري انسانيت وجدان

 و دشمني زيرا بود، بيزار وجودش تمام با دشمني، از او» !كن رغبت او با برادري به باشي، امان در كس هر آزار از«: گويد مي كه ساخته

 باشيد، حذر بر جنگ از«: سازد مي ويران را فرد و جامعه شخصيت پايه جدايي، و نفاق و كوبد، مي هم در را فردي اخالق سري سخت

» !باشند مي نفاق مايه و سازد، مي بيمار را دل دو، آن زيرا

 عالقه و خونريزي، و جنگ بر او بيزاري بر گواهي تا شد روبرو دشمنانش با وضعيت همان با السالم عليه علي كه افتاد اتفاق بسيار چه و

 است، داده ارائه مواردي چنين براي كه را اي قاعده و باشد است، تر نزديك برادري و دوستي به كه طريقي از مشكالت، حل به اش

: بخشد تحقق

 اعالم يابد، نمي در را آن كامل انسان جز كه حقيقتي تأكيد براي سپس» .است پيروزي هر از تر شيرين كه كن، نيكي خود دشمن با«

: ندارد ارزشي است، آمده دست به بدي و شر راه كه نظر آن از دارد، مي بر ميان اين از فاتح كه اي بهره و است، شر خونريزي كه داشت

» .است ارزش بي باشد شده فراهم سختي و تنگي از كه نعمتي و آسايش و نيست، خير باشد آمده دست به بدي و شر طريق از كه خيري

 كه موقعي حتي! جويد مي ناراحتي و سختي بدون را راحتي و آسايش و كند، مي سركوب را شر اين باشد، ممكن كه وسيله هر با او

 و گيرد، مي سر از را خود نداي او بايستند، ديگرش ياران و او خون ريختن پاي به و نخواهند را او با قتال و جنگ جز ناروا به دشمنانش

 پيشدستي آنها با پيكار در دهد، تشخيص انساني و اجتماعي ضرورت يك را نبرد و جنگ او و ورزد، اصرار خود خطاي و گناه بر چون

 آن در كه خيزد، مي بر نبرد به آنها با وقت آن كردند، مبادرت جنگ به آنها چون و. گذارد مي آنها عهده به هم را كار اين و كند، نمي

 كام به را رزمندگان و پهلوانان و كند، مي جاي از را مردان نه؛ يا آورد روي او به مرگ كه نيست آن از باكي را طالب ابو فرزند حالت

. كشد مي مرگ
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 از مقام در آنان كه شرافتي، از و كنند، تبديل ستم و جور به را آن خواستند مي آنها كه دادگري، و عدل از است دفاعي ترين شريف اين و

          را عزتش او كه انساني، از و سازند، آن جايگزين را بندگي و بردگي داشتند دوست كه حريتي، و آزادي از و بودند، بردنش بين

! بكشانند گرانبار زنجير و غل به را جوانمردي هر تا خواستند مي و را، حقارتش و ذلت آنها و خواست مي

 علي امام. داشت نخواهد محصولي كفر و خواري جز آن در سستي و كوتاهي كه است، بشريت خواست و اجتماعي ضرورت از دفاع آن

 جز ديدم و نمودم دقت را آن جوانب تمام و كردم بررسي را كار اين روي و زير من«: فرمايد مي معاويه با پيكارش درباره السالم عليه

: كند مي خالصه چگونه را جمل جنگ آغاز سر طالب ابو فرزند كه كنيد دقت اكنون» .ندارم اي چاره كفر يا جنگ

 با من. بردند بصره به را عايشه و شكستند علتي و سبب هيچ بي را پيمانم آنگاه كردند، بيعت من با كه بودند كساني نخستين زبير و طلحه«

 خود دعوت در من. نپذيرفتند و نرفتند بار زير ولي گردند، باز خود پيمان به تا خواستم آنان از و نهادم آنها به روي انصار و مهاجرين

» .نمودم خوشرفتاري آنها با و كردم اصرار و پافشاري

 را عباده بن سعد بن قيس و ياسر عمار و عباس، بن عبداهللا عمويش پسر و السالم عليه حسن فرزندش كوفه، راه سر در السالم عليه علي

. نرفتند بار زير دو آن ولي بردارند؛ دست آشوب و فتنه ايجاد از شايد تا فرستاد، زبير و طلحه نزد به

: گويد مي مورد اين در السالم عليه علي

. نگذاشتم اي بهانه و عذر جاي آنها راهنمايي و ارشاد در آمدم، فرود بصره ديوارهاي پشت و نهادم روي آنها جانب به«

 را من با پيكار و نبرد جز و نرفتند بار زير ولي آوردم؛ خاطرشان به بودند كرده استوار من با كه را بيعتي پيمان آمده، كوتاه جنگ از

 من از و جسته سالمت و عافيت راه جمعي و شدند، كشته بعضي انجام سر. جستم ياري خدا از ايشان با نبرد در ناچار ؛ نخواستند

 سرشان روي از شمشير و گرفتم پيش سالمت راه نيز من. كنم عمل كردم، مي پيشنهاد آنها به نبرد آغاز از پيش كه را آنچه تا خواستند

» !پرسيد آنها و ما درباره او از. داشتم گسيل آنان سوي به را قيس ابن و برگزيدم آنها كارگزاري به را عباس بن عبداهللا. برداشتم

 متألم و ناراحت و خورده، شكست و مغلوب اي اندازه به آورد مي دست به پيروزي عميقش وايمان نظير بي شجاعت اثر بر كه وقتي او

 سوگند، خودم جان به و. نبود متصور آن بر حدي كه شد مي اندوهناك و محزون چنان دل در و شد، مي متأثر و گريست مي گرديد، مي

 حالي در است؛ بيزار ستم و ظلم از وجودش تمام با و دارد، مي دوست شدت به را خود فرزندان كه است بزرگي قلب از ناشي تأثر اين

 در نمايد، مي ابراز ستم و ظلم از كه تنفري و دارد، خود فرزندان به كه مهري ميان در او و هستند، او ستمگر فرزندان همان مردم، اين كه

. گدازد مي و سوزد مي سوزان آتشي

 حق و عدالت خاطر به جز كارگزارانش و فرمانداران كه نداشت اطمينان اگر. نيست ريختن خون از تر كننده ناراحت چيزي امام قلب بر

       رعايت را موضوع انساني جانب آنكه از گذشته. بپرهيزند خون ريختن از كه شد مي اين فرامينش غالب ريخت، نخواهند را خوني

 و قدرت رفتن بين از مايه امام نظر در نفس قتل و خونريزي زيرا است؛ المللي بين امور بر ناظر مورد، اين در او بزرگ نظريه كرد، مي

. باشد منطقي اي بهانه و عذر بدون و عمد روي از كه وقتي مخصوصاً است، بوده حكومت
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 سستي باعث آن چه مگردان، محكم ناحق خون ريختن با را قدرتت هرگز«: گويد مي است، فرستاده كارگزارانش از يكي به كه پيغامي در

 ناحق به كه خوني مورد در را تو و انداخت خواهد ديگري دست به سرانجام و برد مي بين از را آن بلكه گردد، مي حكومتت ضعف و

» !بود نخواهد من و خدا نزد اي بهانه و عذر اي ريخته

 كه داريد سراغ السالم عليه طالب ابي بن علي جز به را كسي چه. دارم مي عرضه خواننده به را انگيزي شگفت امر من مورد اين در

 مردم به شكنجه و آزار رسانيدن و قتل از كه بگيرند ارتش خدمت در را افرادي تنها كند امر را خود فرمانداران و باشد، ملتي فرمانرواي

 در خود نماينده به او! كنيد توجه خدا به را شما! باشد؟ كنار بر سنگدلي و زورگويي از و پاكدل، و مهربان و عذرپذير فردي باشند، بيزار

 شود مي خشمگين دير كه سپاهت، افراد بردبارترين و ترين، قلب خوش اختيار در را سپاه فرماندهي پست«: دهد مي دستور چنين مصر

» !...بسپار برد، نمي جاي از را او فشار و زور و است سختگير اقويا بر و دلسوز ضعفا بر و يابد، مي آرامش طلبي پوزش با و

         انتقاد و نهي آن از بوده، بيزار و متنفر خونريزي و جنگ از و است، آن مشوق و آشتي و صلح دوستدار السالم عليه علي بنابراين

 و دوستي آنكه از پس آنهم ورزد، اصرار نبرد آتش شدن ور شعله در و آيد او سراغ جنگ آنكه مگر آورد نمي روي آن به. نمايد مي

 شدگان كشته تعداد و نشود، ريخته بسيار خون تا نمايد مي سعي كند، آغاز جنگ به چون. نيفتد مؤثر آن وقوع از جلوگيري در احسان

     اندوهگين زمان يك در مغلوب و غالب بر آنگاه بخشيد؛ و يافت دست كه را بسي چه و بخشيد مي توانست مي چه هر. نيابد فزوني

 از رهاي و سربازان آسايش صلح، در زيرا« پذيرفت؛ مي وقتي خوش با شد، مي داده صلح پيشنهاد دشمنش جانب از گاه هر. شد مي

 پيرو مورد اين در كه است فرموده صادر گزارانش كار و لشكر فرماندهان به مؤكدي و بسيار اوامر او،. »است كشور امنيت و غم، و اندوه

 شمشير آساني و سهولت به گذشته دورانهاي جنگجويان و افسران چون و نجنگد، وار ديوانه كه فرموده سفارش همچنانكه باشند؛ او مرام

. نكشند بيرون نيام از

 را او نخست كه آن مگر كرد، نخواهم پيكار او با و كنم نمي تنبيه را كسي ام برده كه سوءظني و گمان روي از من«: گويد مي مورد اين در

 بر و كرد سرپيچي اگر و پذيريم، مي او از گشت، باز خود روش از و پذيرفت اگر. شود برخاسته عذر او از تا كنم، راهنمايي و داللت

» .جنگيم مي او با و طلبيم مي ياري خدا از داد، نشان خود از سري سخت ما با جنگ

. كرد خواهيم بحث تفصيل به كارش تجاوز دشمنان با طالب ابو فرزند برخوردهاي پيرامون زودي به ما

 و عهد وفاي به ملزم ديگر، انسان به نسبت ستيزه و جنگ از انزجار و نفرت ابزار و جماعات، و افراد بين صلح اساس تحكيم براي انسان

 باشد گرفته صورت گوناگون مذاهب يا و مذهب يك طرفداران بين پيمان و عهد اين كه نيست فرقي مورد اين در و. باشد مي خود پيمان

 و مليت، نه و مذهب نه! باشد شده منعقد دشمن و دوست يا و دوستان، بين يا و طلب، جنگ و جو صلح يا ديگر ملت با ملت يك بين يا

 مايه عهد به وفاي گذشت، همچنانكه زيرا بود؛ نخواهد عهد به وفاي مانع او حكومت و طالب ابو فرزند نظر از جنگ، يا صلح حالت نه

 و دارد، پيمان و قوانين به ارتباط جامعه به خدمت و است، مردم آرامش و كشور امنيت آشتي، در و است، آرامش و صلح اساس تحكيم

 ايجاد و نزديكي مايه علل نهمين آن، و. ببرد باال را او مقام است ممكن كه آنجا تا كوشد مي امام كه است انساني وجدان نيروي مايه
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 طور به انساني شخصيت به احترام و صفا و صدق مظهر حال هر در و. گردد مي جهان ملتهاي و قبايل و جماعات و افراد بين دوستي

. باشد مي گيرنده پيمان و كننده عهد ذات در مساوي

 از الهام با يك هر يافتند، اطمينان و اعتماد يكديگر به پيمان طرفين چون. است طرفين جانب از اطمينان مالزم عهد به وفاي طرفي از

. كوشيد خواهند آن از برداري بهره در اند، يافته دست آن به كه اي آزادي

 واجب خود بر بندد مي پيماني و عهد كه كس هر با و است، طالب ابو فرزند حكومت و خالفت قوانين از عهد به وفاي اساس، همين بر

 همان به طالب، ابو فرزند. بگذارد آن راه در سر يا نمايد وفا را آن تا نمايد مراقبت و پاسداري آن از جسمش و روح با كه شمارد مي

. گردد مي متألم و متأثر شكني عهد از برد، مي رنج دروغ از كه اندازه

 چگونگي به كس هر. شناسم نمي آن از تر نگهدارنده سپري من و است همراه راستي با عهد، به وفاي«: گويد مي هايش خطبه از يكي در

. كرد نخواهد حيله باشد، واقف خود سرانجام

 را آنها! شمارند مي تدبير حسن را آن نادانان، و دانند؛ مي دانايي و كياست را نيرنگ مردمانش اكثر كه كنيم مي زندگي روزگاري در ما

 آن دارد قدرت آنكه با. است آن اجراي مانع خدا نهي و امر ولي است، واقف حيله و نيرنگ به زيرك مرد! بكشد خدايشان است؟ شده چه

 به كه اي نامه در و» .است فرصت پي در آن از استفاده براي ندارد، دين به اعتنايي كه كس آن ولي. پوشد مي چشم آن از ببرد، كار به را

 پيمان به گرفتي، خود عهده بر را امري يا ساختي، استوار پيماني دشمنت و خود بين اگر«: است آمده چنين نوشته مصر در فرماندارش

 تازه» .مده فريب را دشمنت و منما، خيانت پيمانت و عهد در. نگهدار را پيمانت دل و جان با و برسان، پايان به را تعهدت و كن، وفا خود

 و گيرد مي سخت خود فرمانداران بر بلكه نكرده، اكتفا خود خصم و دشمن حتي آدمي ندادن فريب مورد در صريحي سفارش چنين به او

 به بتوانند اينكه تا نبندند،) رود آن مقصود و مراد خالف بر تفسير و تأويل احتمال كه( پهلو چند و مبهم پيماني هرگز كه نمايد مي تأكيد

. برآيند آن اجراي عدم و نقيض مقام در آن بار زير از كردن خالي شانه براي و نمايند، مكر و خدعه اند بسته پيمان كه كسي به آن استناد

» .مگو پهلو چند سخن پيمان، قراري بر از پس و داري، روا را آن تفسير و تأويل كه مبند مبهم پيماني«: گويد مي آنان به قاطعيت با امام

 آن وجودش تمام با خود نخست آنكه مگر داد، نمي خود روشهاي و اوامر از يك هيچ اجراي به دستوري يا و اي نظريه طالب ابو فرزند

 هر آمدي پيش هر بود، او مرام و عقيده جزء عهد به وفاي كه آنجا از و. گذاشت مي اجرا و عمل مرحله به آنرا و كرد، مي بررسي را رأي

. افكند نمي جدايي عهدش به وفاي و او بين باشد، تحمل قابل غير و سخت كه هر قدر

 كه بود نرفته كنار مردم همه براي نيرنگ اين رخساره از پرده هنوز چه. است صفين جنگ در معروف حكميت موضوع مطلب اين بر دليل

 خدا به نيست؟ داد قرار اين اجراي عدم براي راهي آيا! المؤمنين امير اي«: گفت و آمد السالم عليه علي خدمت به جريش بن محمد

 اينكه بر تأكيد با السالم عليه علي كه بود دادي قرار او منظور» .شود خواري و ذلت باعث نامه موافقت اين كه دارم بيم آن از من سوگند،

. بود كرده امضا نرود، كار به نيرنگي و خدعه كار آن در

» !است شدني نا كار اين! كنيم؟ نقض آنرا ايم، نوشته اي نامه پيمان ما آنكه از پس آيا«: گفت جريش فرزند پاسخ در السالم عليه علي
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» .نمايم مي تعهد گويم، مي آنچه بر« و» !باشيد پايبند خود تعهدات بر«: گويد مي كه است السالم عليه علي اين و

 آزادي و مساوات و عدالت تأمين همان آشتي، و صلح به السالم عليه علي دعوت از نهايي هدف كه شود مي آشكار ما بر ترتيب بدين

 جانبه همه فعاليت ساخت، مي آشكار دستوراتش وسيله به را آن و زد، مي موج روحش در كه بود چيزي آن از تعبيري بلكه مردم، ميان

. باشد مساعد انسانيت پرورش و رشد براي محيط آن، در كه فعاليتي بشريت، راه در

 انسانيت پيشين پدران ساير با را وي داده، خرج به بشر افراد بين محبت و دوستي به دعوت در السالم عليه علي كه را حرارتي و شور

: دارد شباهت است، كرده ياد چنين آن از خود سخن در محمد كه اي عاليه احساسات به مورد، اين در او دعوت چقدر. است ساخته برابر

 وي از كه كس آن پاسخ در محمد كه دارد شباهت عظيمي انديشه و تفكر طرز اين به همچنين» !باشيد برادر يكديگر با! خدا بندگان اي«

 نقطه از السالم عليه علي بانگ و» .است جهان به آرامش و صلح بذل كارها بهتريم«: كه داد پاسخ »است كدام كارها بهترين«: نمود سؤال

 اين كه كند مي تأكيد و ساخته مجسم صفا و صلح پرتو در را مردم توده وضع كه دارد شباهت اشعيا صداي به چقدر مرام، و هدف نظر

 و اسيران، به«: كه راند مي زبان بر را ارج پر سخن اين و گرفت، خواهد خود به تحقق صورت نزديك يا دور فرداي در ناچار موضوع

 تمتع زارها سبزه از و گذارند، برزن و كوي هر به سر آنان. گيرند بر بهره آزادي از و شوند بيرون كه شود مي گفته افتادگان چال سياه

» .برگيرند

 گردند، ساكن آنها در و بسازند ها خانه مردم. آيد پديد آب منابع خنك، زمينها در و رودها سوزان، صحراهاي در و راهها باديه، در

 آن ميوه از ديگري آن و بكارند درخت و بنشيند، آن در ديگري و بسازند خانه آنكه نه گيرند، بهره آن ميوه از و بنشانند انگور درختهاي

 ملت بروي ،ملتي شود خانه هم بز با پلنگ و ميش، با گرگ. بسازند رأسها هاشان نيزه از و زنند، هايي سكه شمشيرهايشان از. بخورد

! نگيرد فرا را نبرد روش و راه پس آن از و نكشد، نيام از شمشير ديگر
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 مظلوم نه و ظالم نه

. بازگيرم آنان از را حقّ تا فرومايه و خوار ستمگران، و دستان چيره و بستان، را او حق تا است عزيز من نزد رسيده ستم و دست زير* 

 السالم عليه علي امام

 

 ستم و ظلم از است، داد و عدل خواهان كه سبب همان به و. است گريزان زشتي از است، زيبايي و نيكي دوستدار آدمي كه اندازه همان به

. گريزد مي نيستي و عدم سردي از شود، مي كشيده وجود گرمي به كه اي اندازه به. است بيزار

 متنفر زشتي از كه كس آن شك، بي اما! كند مي طي دوستي و محبت ديار به رسيدن خاطر به تنها را كوهها بيابانها، و غارها و زمينها او،

. است بهره بي زيبايي از نباشد،

 و كشور اداره به السالم عليه علي توجه دارند، پيوستگي محكمي و زيبا نحو به يكديگر به عمومي، امور در علوي روشهاي سلسله

 متجلي يكتا عناصري بستگي هم به از كه را او يگانه شخصيت و است رفته فرو يكديگر در و زياد اخالق، و رهبري و داري، مملكت

 زماني و. خيزد مي بر ستمگران و ستم جنگ به هنگام همان در كند، مي قيام استثمار احتكار عليه كه وقتي. سازد مي مجسم است، شده

 و جاهل برتربينان خود و برند مي كار به جماعت آزار راه در را خود نيروي و ثروت كه سودجوياني و دستان چيره و توانگران بر كه

 عميق و شديد عالقه و اشتياق كه هنگامي و. است گرفته سخت كامگي خود و استبداد انواع تمام بر حقيقت در گيرد، مي سخت نادان،

 و) كنند مي جلوه بيقرار و خوار شده، تباه و فاسد اجتماع در و آمده دنيا به بشر كه( بيچارگان حق در انصاف و عدل رعايت در را خود

 كه آنها بر حال عين در دارد، مي ابراز) شود مي دار لكه بشريت حقيقت آنان ذلت و خواري با و شده آفريده آزاد كه( بردگان ساختن آزاد

. دهد مي نشان را خود نفرت و خشم و سختگيري اند، كشانيده خواري و ذلت به را ديگر جمعي و كرده اهانت اي دسته به

 و انسانيت دشمنان عليه او خشم از آنچه و ستمديدگان، ياري را آن ايم، ديده نيازمندان به امام مساعدت و كمك درباره كنون تا آنه اگر

 باعث نبايد آوريم، حساب به ستمگر عليه او نفرت و خشم بر حمل ايم، كرده درك بودند، دور به وجدان هدايت از كه آنهائي و اجتماع

 و استثمار و احتكار شامل ستم، لفظ كه زيرا گردانيم، منحصر ستمگران و ستم لفظ به تنها طالب ابو فرزند توجه در را سخن كه گردد آن

 و ها، خطبه و گفتارها از يك هيچ حال، هر به و بود خواهد پنهان و آشكار از بشريت نقائص اين مظاهر ترين دست دور تا سري، سبك

  درهم را آن معناي و روح خود انقالب با او. باشد رفته آن در ستم از سخني اينكه مگر گرفت نتوان سراغ را او پيمانهاي يا سفارشات

 برابر در السالم عليه علي واكنش درباره جداگانه فصلي اختصاص علت، همين به. بازد مي آن بر نفرين آتش بياناتش، و زبان و كوبد، مي

 شمشير با و قوانينش و زبان به و خود وجدان در را آنان با مبارزه در اهمال طالب ابو فرزند كه فاسدي تبهكاران و ستمگر، و ستم

. است ضروري و الزم اينجا در شمرد، نمي جايز خودكامگان ستمگريها و تجاوزكاران دستبرد از مردم صيانت نام به معروفش،

 عليه را نبرد اين بار سنگيني كه آنان. كند مي نمايي خود مختلف اشكال با او پيدايش آغاز همان از بشر، تاريخ در ستم و ظلم با مبارزه

 جامعه انحطاط و ادبار مايه ستمگران ظلم كه نسبت همان به اند، كشيده دوش بر كهن تاريخ اين مختلف ادوار در آشام خون گردنكشان
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 و مقاومت روح و داده ادامه همچنان خود مقدس پيكار به شجاع، مبارزان اين. اند داده مكانت و شرف انسانيت تاريخ به آنان گرديده،

 روزگارشان كه شوند مي يافت اشخاصي بشريت جهان بزرگان از ميان، اين در نهادند، ارث به خود اعقاب به ستم و ظلم عليه را نبرد

 استعمار و روميان، طلبي استعمار عليه نبردي و قيام جز ، السالم عليه مسيح تاريخ. است بوده مقدس نبرد اين پيوند هاي حلقه از يكي

 عليه مسيح تاريخ دنباله آله و عليه اهللا صلي محمد تاريخ همچنين. نبود اجتماعي پرستي بت و اشراف، و پادشاهان چون داخلي گران

 در كه هدفي به و خواست، مي برايشان خود آنچه به را ستمديدگان كه يافت آرام زماني و برخاست شديد طوفاني چون كه بود السالم

. رسيد داشت، نظر

 و پوشكين و تولستوي و ولتر و گاليله و سقراط حق در شود، مي گفته آله و عليه اهللا صلي محمد و السالم عليه مسيح حق در آنچه

 ماده و خميره جزء ستمگري كه همانگونه. كند مي صدق نيز تاريخ سران ديگر و گاندي و برناردشاو جورج و روسو و گوركي و بتهوون

 محاكم گردانندگان و عثماني، سالطين و مماليك و خان، چنگيز و نرون زندگاني تاريخ در آنچه بنابر( و آيد، مي در اي عده نفوس در

 زياد و يوسف بن حجاج روش و خودسر، و احمق پادشاهان و فرعونها و كسراها همچنين و وسطي، قرون در اروپا مذهبي عقايد تفتيش

 درست آنها براي ستم و ظلم به مبادرت و يازيدن دست) ايم ديده و خوانده ديگران و عقبه بن مسلم و زياد، بن عبيداهللا پسرش و ابيه بن

 و خميره جزء نيز آن داشتن دشمن و ستم و ظلم عليه قيام نمايد، مي جلوه كشيدن نفس و پوشيدن لباس و آشاميدن و خوردن سادگي به

. گيرد مي فرا را آنها زندگي و حيات آمده، در ديگر اي عده ذات

 آنها اعمال از ناشي زشتيهاي و فضاحتها و نخستين، دسته ستمگريهاي به ادامه و پايداري علت زحمتي، و تالش هيچ بدون وسيله، بدين

 كه آنجا تا بود، آنها ذات و خميره از ناشي و شد، نمي تعقيب كوچكي يا بزرگ هدف هيچ آنها انجام در كه اعمالي نمائيم؛ مي ثابت را

 به اشاره كه حالي در و نمايد مي خود نگهبان به روي بود، نشسته غذا سفره بر خود ياران از جمعي با كه هنگام آن در يوسف بن حجاج

 مرتكب را گناهي ترين كم مرد پير آن آنكه بدون» !بزن را گردنش«: گويد مي كند، مي بود ايستاده مقابلش در لرزان كه بينوايي مرد پير

 خود نگهبان به سادگي همان به را دستور اين او! است نيفتاده اتفاقي ابداً گويي دهد، مي ادامه خود غذاي خوردن به سپس و باشد؛ شده

 بر را دوم دسته استقامت و پايداري علت همچنين نيز و... »!بياور ما براي خنك آب«: گويد مي خود پيشخدمت به گويي كه دهد مي

 كه آنجا تا باشند، توانستند نمي آن جز به و آمده در آنها ذات و خميره جزء كه حالتي نمايم، مي ثابت استبداد و خودكامگي و ستم عليه

 با ولتر كه آنجا تا و دهد، مي نشان راه اين در را خود قدم ثبات ترتيب اين به و كشد، مي سر دارويي چون را شوكران جام سقراط

 گرسنه و آب سوي به تشنه گويي كه آورد مي روي امر اين به مشتاقانه چنان و خيزد مي بر مبارزه به اروپا در زمانش فرد نيرومندترين

 بني دولت كه حالي در و ايستند مي جهان مرد راد آن برابر در السالم عليه علي بن حسين ياران كه آنجا تا! شود مي كشيده نان جانب به

» !ميريم مي تو با ما«: گويند بود،مي شده آماده خونش ريختن به و كرده بسيج او شخص عليه اميه

 تا بود آمده اين براي گويد، مي خود همچنانكه او،. دارد قرار آنها رأس و طليعه در طالب ابو فرزند كه بودند بشر افراد از گروهي اينان

 از آنان، دستي چيره و ستمگران كثرت وجود با او، زمان دنيا اما بود، همين نيز دولتش برنامه. بردارد ميان از را باطلي و ثابت را حقي

. بود دور بسي او برنامه حدود
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! مظلوم نه و ظالم نه

 خود راه اين را او ياري از ستمديدگان گروه حتي پذيرفت؛ نمي را آن زمانش كه بود چيزي همان اين و بود، طالب ابو فرزند خواست اين

 راه از يا و باشند، داشته وحشت ستمكاران عليه قيام از كه بودند آمده بار چنين و داد، مي رنج قديمي ترسي را آنان زيرا كردند؛ داري

! بود كرده عنايت بزرگ قلبي خدايشان كه شماري انگشت عده آن مگر شوند، كشيده خواري رشوه به ناداني و جهل

 آدمي كه وجودي با و گردد؟ مي سست اند، پيوسته نفوذ اربابان صف به و كرده قيام او عليه مردم كه حالي در السالم عليه علي آيا ولي

 آشام خون درندگان محصور مصيبتها و دردها زمين سر در زده غم و تنها كه شجاع مددكار اين آيا است، بيزار و متنفر مرگ از شك بي

! گردد؟ مي ناتوان و سست است، شده

 و كشانند مي گمراهي به را مردم نفوذ، اربابان و افزايد مي خود سري خيره بر ستمگر كه حالي در شود مي ناتوان و سست او آيا

. دهند مي دست از اند، نشسته آن اميد به كه منزلتي و مقام و اند، دوخته چشم آن به كه اي بهره مقابل در را خويش وجدان خودفروشان،

 خود به را آنان خودستايي و گرفته، فرا را آنها تكبر. اند گشته قدم ثابت خويش ستمگري بر آنها و شده، آنها دست زده غارت كشور،

 در و نمايند، مي تمجيد و تعريف يكديگر از و دارند، آماده را باطلي حقي، هر برابر در و آيند در رنگي به لحظه هر. است ساخته مغرور

 شدت و گردنكشي كرده، پر تباهي و فساد از را زمين و ساخته خود پيشه گمراهي و كشي سر و گذارده، پا زير را عدالت و حق كه حالي

! دارند؟ هم مزد و اجر و پاداش انتظار اند، داده خرج به عمل

 سخت برايشان كه كس آن و نيافت، عزت خواند، ياري به را آنها كه كس هر كه هستند كساني يارانش آنكه حال و گردد مي سست او آيا

 دارند، زبان كرند، اما دارند، گوش! رسيد او به نااميدي تير آمد، بر پيروزي پي در آنان ياري به كه كس هر و نگرفت آرام دلش گرفت،

! وفا با و مطمئن ياران مصيبت، و بال هنگام نه و صادقند مردان آزاد نبرد، روز به نه اللند؛ ولي

 به او كه عميقي عشق اما! گردد مي ناتوان و سست شرايطي و اوضاع چنين در ديگري مرد هر ، السالم عليه طالب ابي بن علي جز به

 جان به و! شود تمام جانش بهاي به چه اگر گيرد، پيش در مدارا و آشتي طريق ملت بدخواهان با تا دهد نمي اجازه را وي دارد، مردم

 دوستدار، عاطفه مظاهر از و ستمگران، عليه انقالب از خودداري دلسوزي، و عالقه و عشق لوازم از كند گمان كه كس هر سوگند، خودم

 غافل طبايع حقيقت از يا و گويد مي دروغ يا باشد، مي پيچي سر و تمرد مقابل در فشار و زور اعمال بدون و شرط و قيد بدون تسليم

 از اي درپاره و خيزي پا به ستمگر عليه است، تو توجه مورد كه كس آن نجات منظور به تا دارند وامي را تو عاطفه و مهر چه. است

. برساني خود حد و شدت منتهاي به ستمگر عليه را خود فشار و زور تا دارند وامي را تو عالقه و عشق همين موارد،

 و ظلم از است، داد و عدل خواهان كه نسبت همان به و است؛ گريزان زشتي از است، زيبايي و نيكي دوستدار آدمي كه اندازه همان به

 كوهها و بيابانها و غارها و زمينها او،. گريزد مي نيستي و عدم سردي از شود، مي كشيده وجود گرمي به كه اي اندازه به و است؛ بيزار ستم

 عشق و زيبايي از نباشد، بيزار و متنفر زشتي از كه كس آن شك بي اما! كند مي طي دوستي و محبت ديار به رسيدن خاطر به تنها را

! است نبرده بويي
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          تازه دليلي ستم، بردن بين از و مبارزه راه در السالم عليه علي نهاد در قدرت و زور اعمال و سركشي و عالقه، و عشق اتحاد از

: آوريم مي

 خدمت به بود، كرده مالياتشان آوري جمع مأمور را او السالم عليه علي كه مردي از شكايت به كه كند مي نقل همداني عماره دختر سوده

 ، السالم عليه علي. ساخت مطرح را خود شكايت سوده »داري؟ كاري«: پرسيد او از مهر و عطوفت دنيا يك با او. رسيد السالم عليه علي

 ترك را حقت و دارند، روا ستم بندگانت به تا ام نداده فرمان را آنها من! خدايا بار«: گفت و بگريست بود، رفته بانو آن بر كه ستمي بر

 زمين در و نفروشيد كم را چيزي مردم به و كنيد، كامل را ميزان و پيمانه...«: نوشت چنين و آورد در خود جيب از كاغذي آنگاه» !گويند

» !بيايد گرفت، خواهد تحويل تو از را آن كه كسي تا نگهدار داري اختيار در آنچه برسد، تو به من نامه اين چون. ننمائيد پا بر فساد

 به رأفت، و عطوفت همين چطور سپس و كشاند، مي گريستن حد سر به ستمديده، و شاكي زني حق در را او چگونه مهر و عطوفت پايه

   امر خشن و تند لحني با ماليات آوري جمع ستمگر متصدي به شده، قدرت و زور اعمال عليه نفرت و خشم به مبدل سرعت و سادگي

! نمايد مي نهي ستم و ظلم اعمال از را او و كند، مي

 و دارد مي روا ضعيف بر ستم و ظلم قوي، زمين، روي بر كه مادام و تابد، نمي بر روي ستم و ظلم عليه پيكار از هرگز طالب، ابو فرزند

 كه حالي در كند، نمي هم نشيني عقب و شود نمي ناتوان و سست هرگز او،! نشيند نمي آرام هرگز او كوبد، مي هم در را كوچك بزرگ،

 را او وي نيز و است، باطل عليه حق راه در فداكاري در او ثبات و پايداري ضامن كه زند مي موج محبتي و عشق چنان اش سينه درون

. نمايد مي تأييد و تضمين نبرد اين فرماندهي پست در

 باز ستمگر از را ستمديده حق و قوي، از را ضعيف حق تا است الزم رهبري و پيشوا كه داشت ايمان وجودش تمام با ، السالم عليه علي

 پس است، داده پناه ستم از را مردم خداوند اينكه و» .يابند رهايي گان پيشه ستم از و كنند، زندگي آسودگي به نيكان و پاكان تا ستاند

         پايان شان فرمانروائي دوران نمايند ستم چون و آزمايد مي ستم به را فرمانروايان خداوند و! دارند روا ستم آنها بر ستمگران چرا

 بر داوري روز در و! گذرد نمي او از گرفتن انتقام از هرگز و بود، خواهد او كمين در دهد، مهلت را ستمكار اگر خداوند زيرا پذيرد، مي

 بر كه دهم مي فرمان«: كه است طالب ابو فرزند هميشگي فرامين از و! گذشت خواهد مظلوم بر ستم روز از تر سخت بسي ستمكار،

» .بگيريد را احمق ستمگر جلو« و »بگيريد سخت ستمگر

 آنكه از پس او. است باطل عليه حق راه در فداكاري در او پايداري و ثبات ضامن كه دارد وجود محبتي و عشق چنان اش سينه در! آري

 تو سرزمينهاي كه است آن خاطر به... خدايا بار: گفت مي و كرد مي خالصه گفته اين در را هدف گرفت، مي نبرد اين بر را خود تصميم

: گفت مي شد، مي نزديك جنگ زمان و نهاد مي پيكار به روي كه آنگاه و» !رسانيم ايمني به را ات ستمديده بندگان و كنيم اصالح را

 چه ،اگر كشانم مي عدالت و حق منزل سر به را او و گيرم مي فرو را ظالم ظلم و ستانم مي ستمگر از را مظلوم داد! سوگند خدا به«

 فساد و تباهي از و نمود، رفتار انصاف و عدل به مردم با و كرد داري خود ستمگري از بايد«: گفت مي چنين آنكه يا» !نباشد خوشآيندش

 نظر مردم و خود حال در و پرداخت، بسيارش دشمنان و اندك ياران بررسي به كارزار، دل در او» !آورد عمل به جلوگيري زمين در

 آنگاه» .آورم بيرون آن درون از را حق تا درم مي هم از را باطل! داد نخواهم راه خود به بيمي نگشته، ناتوان و سست من«: گفت و افكند
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 به جهان مردم تمام و كردند مي قيام او عليه عرب قوم اگر و ديد، مي خود روياروي را مرگ گرچه ايستاد، نمي باز ستم عليه پيكار از او

! هراسيد نمي آنها از و داد نمي راه خود به بيمي هرگز ساختند، مي پر را بيابانها و ها دره و خاستند، مي بر آنها پشتيباني

 را حقش تا است عزيز من نزد بيچاره«: گفت مي كه داشت ايمان كرد مي آنچه حقانيت به و مطمئن، خود به پايه آن تا طالب ابو فرزند

 يا نهم، روي مرگ به كه ندارم باكي آن از سوگند، خداي به« و »گيرم باز او از را حق تا است زبون و ذليل من نزد نيرومند و بستانم،

 اند مانده باقي ستمگر گروهي«: گفت بود، باقي قدرتي جهان در هنوز ايشان از و جنگيد ستمگران با آنكه از پس و» .آيد در من بر مرگ

» .نيابند فساد و فتنه براي مجالي كشور اطراف در كه سازم پراكنده و بكوبم هم در را آنها چنان دهد، نصرتي خدا اگر كه

 و ظالم برابر در مقاومت آنها آمد سر كه دارند عهده به را سنگيني مسئوليتها و ملتند پيشوايان دانشمندان، ، السالم عليه علي مذهب در

 و ستمگران زمره از تا! نگيرند آرام ستمديده گرسنگي و ستمگر سير بر كه گرفت پيمان علما از خداوند«: گويد مي. است ستمديده ياري

» .نيايند حساب به آن هواداران و ستم ياوران

 اما«: گويد مي كه ستم و ظلم جز به عفوند، و گذشت قابل آنها از اي پاره كه كند مي تقسيم دسته چند را مردم گناهان السالم عليه علي

! هاست ستم پليدترين بيچاره، و ضعيف بر ستم حال، هر در او، نظر به» .دارند مي روا يكديگر بر مردم كه است ستمي نابخشودني، گناه

 و. است داده قرار فرامينش لوحه سر در ملت، از را »ماده ستم مخصوصاً« ستم و ظلم گونه هر رفع طالب ابو فرزند علت، همين به

 با پيكار سر در همواره و دانست، مي موظف امر اين در شخصاً را خود و برخاست پيكار به ستمگران با شمشيرش و زبان با همچنين

! كرد مي اصالح و دگرگون را چيز همه يافت، مي توفيقي روزگارش نابسامانيها بر اگر و! گرديد شهيد بزرگي و باعظمت تا بود ستمگران

. است طالب ابو فرزند از نموداري اين

 زمامداري آيين در امام، فرمان

! گرداني مخصوص خود به شريكند، و سهيم آن در مردم همه آنچه از! زنهار

 السالم عليه علي

 

 خاطر به او اقدام و فعاليت نحوه و گرديد، روشن ما بر آن به مربوط امور و جامعه مورد در السالم عليه علي امام ديدگاه آنكه از پس

 و ها نامه عهد ترين مفصل از كه« نخعي اشتر به او نامه از اي برگزيده نقل شد، معلوم ما بر عدالت اساس بر اجتماعي پيوندهاي استحكام

. رسد مي نظر به ضروري است، نگاشته بود، كرده معين آن توابع و مصر فرمانداري به را وي كه هنگام آن در »آنهاست ترين ارج پر

 مندرج آنها در اجتماعي و فردي حقوق كه جهت آن از او هاي نامه همچنين و ها نامه عهد از اي پاره به تحقيق، و بحث اين در ما گرچه

 و ترين جامع مزبور نامه زيرا بود؛ نخواهيم مستغني مصر، در كارگزارش به نامه اين از هايي برگزيده نقل از ايم، نموده استناد است گرديده

. است اجتماع ساختن در او نظريات و ها نامه عهد و ها نامه ترين كامل
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 هايش نامه عهد و ها نامه ساير در اينكه مگر شده، نموده كامل طور به زمامداري آيين در السالم عليه علي فرمان ارج، پر نامه اين در

     مغتنم را فرصت اين خوانندگان براي نيز و. آورد خواهيم كتاب اين پايان در را آنها از اي پاره كه است آمده ديگر مقرراتي و اصول

. يابند دسترس نيكي و خير اساس بر انساني و اجتماعي همبستگي پيرامون بشري نهاد و عقل پديده ترين جالب به تا شماريم مي

 يا و داد آن بر دولتها تو، از پيش كه ام داشته گسيل كشوري به را تو كه بدان نيز و... «: اشتر به السالم عليه علي نامه از قسمتهايي اينك

 درباره تو كه گويند، تو حق در را آن و نگري، مي خود از پيش فرمانروايان كار در تو كه نگرند مي چنان تو كار در مردم. اند رانده ستم

 خويشتن بر نباشد حالل و روا تو بر آنچه و باش، دار خويشتن. باشد پسنديده كار و صالح عمل تو اندوخته نيكان، و گويي؛ مي آنها

. اوست حق در انصاف و عدل اجراي خود باشد، بيزار يا و مايل كه آنچه در نهادن، دل خواسته به رد دست زيرا مپسند؛

 درنده ددي چون آنها بر مبادا و ده، جاي خود دل در را زيردستان و رعيت بر شفقت و دلسوزي، و توجه مهرباني، و لطف محبت، و عشق

 از كه هستند، تو چون آفرينش در يا و تواند ديني برادر يا گروهند، دو آنها زيرا شمارد؛ غنيمت را آنها دريدن هم از و خوردن كه باشي

 شامل را خود بخشش و عفو پس. است گرفته قرار آنان اختيار در ندانسته و دانسته اشتباهات عوامل و بوده، خطا و لغزش دچار پيش

 اي نموده كه بخششي و عفو از هرگز و دهد، قرار خود بخشايش و عفو مورد را تو خداوند داري انتظار همچنانكه گردان، آنان حال

 چنان اگر چه بده، داري دوست كه هر و نزديكانت و خويشتن از را مردم داد. مباش شادمان اي رانده كه خشمي و عقوبت بر و پشيمان،

 نعمت تغيير بر ستمكاري، از مؤثرتر چيز هيچ. باشد او خصم بندگانش جاي به خدا كند، ستم خدا بندگان بر كه هر و! باشي ستمگر نكني

. است ستمگران كمين در و شنوا، را ستمديدگان دعاي خداوند زيرا باشد؛ نمي ايزد آوردن خشم به در تسريع و خدا

 و. است ملت خشنودي براي آن بردن كار به و عدالت، در آن تعميم و حق در روي ميانه باشي، داشته دوست بايد همه از بيش آنچه... «

 به تر ناراضي انصاف و عدل برابر در تر، فايده بي سختي و بال در گرانبارتر، آسايش و رفاه هنگام به حكمران، بر رعيت افراد از يك هيچ

 روزگار شدايد برابر در و عذرپذيرتر، دير ممانعت و جلوگيري وقت به تر، سپاس كم بخشش هنگام به اصرارتر، پر و توقع پر تقاضا موقع

 رغبت و ميل بايد كه مردمند عامه سازند، مي آماده دشمنان با مقابله براي را خويشتن كه آنان اما. نيست نزديكان و خواص از ناشكيباتر

. باشد آنها به تو

 عيوب مردم در زيرا باشد؛ مصر مردم زشتيهاي نمودن بر كه داري، دشمن را او و براني خود از تر بيش را كس آن رعيت، آحاد از بايد...«

 اقدام نيستي واقف آن بر آنچه ساختن آشكار بر پس. است فرمانروا شخص آنها داشتن پنهان در فرد ترين شايسته كه است زشتيهايي و

 و مده، راه دل به كينه مردم از. بپوشان را زشتي تواني مي كه آنجا تا و است، واجب تو بر داني مي هم آنچه داشتن پوشيده كه منما،

 سخن گفتار تصديق در و زن، تغافل به را خود داني نمي صحيح و درست را آن آنچه از. ساز دور به خود از را انتقامي نوع هر انديشه

 خود مشورت در را بخيل شخص...«! دهد جلوه ناصحان صورت به را خود چند هر است، فريبكار چين سخن چه مكن؛ شتاب چين

 شره كه را، حريص شخص نه و گرداند، مي سست كارها در را تو كه را، ترسو و دل بز نه و دارد، مي باز فضيلت از را تو مده،كه دخالت

. دهد جلوه نيكو نظرات در را ستمگري آزش و
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 و گناهكاران ياران بنابراين است؛ جسته شركت آنان گناهان در و داشته را اشرار وزارت تو از بيش كه است كس آن تو وزراي بدترين

 و ستمش، بر را ستمكاري كه است دسترسي پاكاني و نيكان به را تو كه حالي در دهند، تشكيل را تو نزديكان نبايستي ستمكاران برادران

 تر بيش تو نزد را تلخ سخن كه داري محترم و عزيز كس همه از بيش را وزير آن بايد طرفي از. اند نكرده ياري گناهش به را گناهكاري

 »نباشد؛ خوشايند را دلت چه اگر نمايد، ياري كمتر پسندد نمي دوستانش بر خدا آنچه در را تو و گويد،

! گردد وادار بدي اجراي به بدكار و دلسرد، نيكويي از نيكوكار، صورت آن در كه باشند، يكسان تو نزد گناهكار و نيكوكار كه نبايد و...«

. ده پاداش اند گرفته پيش كه راهي خور در را يك هر بلكه

 چيزي مورد در آنها از نرنجيدن و آنان، هاي هزينه گردانيدن سبك و رعيت، به نسبت حاكم بخشش و احسان از گوياتر چيزي كه بدان

 فراهم تو در خود رعاياي به نيت حسن كه كني چنان بايد پس. باشد نمي خود رعاياي به او نيت حسن معرف ندارد، آن به حقي كه

 است، داده بد را خود امتحان آنكه و باشد، مي تو بيني خوش به سزاوارتر است، آمده بر تو آزمايش بوته از نيكوتر آنكه چه، گردد؛

 آنچه استقامت و اصالح و گرداند، منظم را كشورت كه اموري پيرامون خردمندان، و دانشمندان با تر بيش. است تو بدبيني به تر شايسته

 كه مردي چنان آن بگذار، افرادت بردبارترين و ترين پاكدل عهده در را سپاه فرماندهي. كن مذاكره و گفتگو اند، نهاده بنا تو از پيش مردم

 برافرازد، گردن اقويا و دستان چيره بر و گرايد، مهر و رأفت به بيچارگان و ضعفا بر و گيرد، آرام طلبي پوزش با و آيد، خشم به كندي به

! نبرد جاي از را او شدت و سختي و

 عظيم نظرت در بري مي كار به آنها نيرومندي و تأييد در آنچه و كن، رسيدگي) ملت( آنها كار به مهربان مادري و پدر چون پس... «

         را آنها كه هاست همين چه مشمار، ناچيز و حقير آنان حق در باشد، كوچك كه هم قدر هر را عنايتي و لطف هيچ و ننمايد، جلوه

 و بزرگ امور بررسي عنوان به را آنها كوچك كارهاي به رسيدگي. باشند گمان خوش تو حق در و خواه خير تو به نسبت تا دارد مي وا

. بود نخواهد نياز بي مهم امور به نيز تو توجه از و رساند، مي سود را آنها جايي در تو اندك لطف چه مگذار، دست از ايشان مهم

 در دادگري و عدالت اجراي گردد، مي زمامدار افرازي سر مايه آنچه. گردد مي تو سوي به آنها قلوب گرايش باعث آنها به تو عنايت

 و نگردد، آشكار كينه و خشم از بودن خالي و دل صفاي به جز آنان دوستي كه رعاياست، مودت و دوستي شدن آشكار و شهرها،

. حكومتشان بار بودن بار سبك با مگر نگردند خيرخواه

 بزرگواري. مكن كوتاهي او پاداش در كار، پايان در و مده، نسبت ديگري به را يكي رنج و بگير، نظر در را كس هر فعاليت و كار... «

. انگاري كوچك را او بزرگ كار كه نگردد آن باعث كسي، حقارت نيز و شماري، بزرگ را او كوچك كار كه ندارد آن بر را تو مردي

 سخت به را او دعوا طرفين و ننمايد، تنگ او بر امر كه كسي كن؛ انتخاب مردم بين داوري و قضاوت براي را رعيت افراد بهترين... «

 سطحي برداشتي دقيق بررسي بدون و نسازد، آلوده آز و طمع به را خود و نماند، باقي گمراهي و لغزش در و نكشانند خلقي كج و سري

 خصم به مراجعه از و خواهد، زيادتر برهان و دليل باشد، تر بيش همه از تأملش و درنگ مشكوك امور و شبهات بر كه كسي ننمايد؛ اكتفا

 بازي زبان و تملق كه كسي باشد؛ تر قاطع همه از حكم شدن روشن از پس و شكيباتر، همه از امور و حقيقت كشف بر شود؛ خسته تر كم

 اش داوري به آنگاه پس يافت؛ توان مي را اشخاصي تر كم صفات، اين به نبرد در به راه از را او نيرنگ و فريب و نگذارد، اثر او در
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 كه ده را او منزلتي و جايگاه چنان و نباشد، مردم به نيازش و حاجت و نماند، عذرش كه بده او به قدر آن و كن، رسيدگي مرتب

! كن بررسي دقت به امور، اين در. باشد آسايش و امان در تو نزد مردم خدعه و مكر از آن پناه در تا نباشد، دسترسي او به را نزديكانت

 به كمك يا و شخصي عالقه روي را آنها و بگمار، كار به را ايشان آنها، آزمودن از پس و كن مطالعه كارگزارانت و كارمندان امور در... «

. است خيانت و ستم از اي مجموعه خود كه مگمار كاري به ديگران به توجه بدون انتخابشان، و آنها

 از. داشت خواهد باز دارند اختيار در آنچه به تجاوز از را ايشان و بود، خواهد آنان پاكدامني باعث كه گردان فراخ را آنان روزي... «

 رسيدگي كارهايشان به. بود خواهد آنان عليه دليل و صحت بهترين خود ورزيدند، خيانت امانتت در و نپذيرفتند را فرمانت گاه هر طرفي،

       را آنان نمايي، مواظبت و خبرگيري نهاني كارهايشان از چون زيرا بگمار؛ آنها بر صديق و درستكار گزاراني خبر و بازرسان و كن،

. نورزند خيانت ملت امانت در تا انگيزد بر

 آسايش را ديگران مالياتي، مؤديان مصلحت و ماليات امر به دادن سامان زيرا كن؛ مالحظه آن مؤديان مصلحت به بنا ماليات، امر در... «

 و ماليات خوار جيره همگان چه نگردد؛ ميسر دهندگان ماليات وجود به جز ديگران راحتي و آسايش و گردد مي فراهم راحتي و

. باشند مي آن دهندگان

 دست به آباداني راه از جز آن زيرا باشد؛ ماليات آوري جمع و جلب امر به ات عالقه از بيش بايد زمين آباداني امر در تو توجه طرفي، از

 مدت جز و است، كشيده هالكت به را مردم و ويراني، به را كشور بخواهد، آباداني و عمارت طريق از جز را ماليات كه هر و آيد نمي

. نپايد حكومتش كوتاهي

 ماليات، بار كاستن با خشكسالي، يا و زمين رفتن آب زير يا و آبي، بي از يا آفتي، و علت از يا نمودند، شكوه ماليات سنگيني از اگر... «

. كردن اميدوار كارشان به دادن سامان به را آنان

 تو به زمامداريت به بخشيدن زينت و شهرهايت، آبادي با كه است اندازه پس منزله به آن چه آيد، گران تو بر آنان بار ساختن سبك نبايد

 پناه در. اي ساخته مسرور و شاد را آنان داد و عدل اشاعه با و كرده جلب خود به را آنان ستايش و تعريف اينكه اضافه به گردد، مي باز

 كه است آن مولود آنان بيچارگي و باشد مي آن ساكنان درماندگي زائيده زمين ويراني كه حالي در گرفت، تواني تر بيش ماليات آباداني،

! گيرند نمي عبرت گذشتگان از و سازند مي سرگرم را خود اموال و ماليات آوري جمع به تنها فرمانروايانشان

 كس آن زيرا نباشد، كارها در خود منزلت و قدر به نادان كه كسي برگمار؛ خود كار به را آنها بهترين و كن نظر نويسندگانت حال در... «

 بيني خوش و اطمينان و فراست اتكاي به تنها را آنان طرفي از. باشد تر نادان ديگران مقام درك به نشناسد باز خويش موقعيت كه

 نمايند؛ تظاهر بدانها حكمرانان نظر جلب براي اند، بهره بي داري امانت و انديشي خير از كه حالي در مردان چه برگزيني، نبايد خويش

 امانت به مردم بين در تر بيش كه را كسي آنها ميان از آنگاه بيازماي، اند داده انجام تو از پيش نيكان حق در كه كردارشان به را آنان بلكه

 خواهد تو گريبانگير آن بدي باشي، غافل آن از تو و باشد عيبي نويسندگانت در اگر و! كن انتخاب است معروف خدمت حسن و داري

. بود
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 جاي يك به كه آنها چه نما، سفارش آنها حق در نيكي به را كارگزارانت و كن، توجه صنايع و حرف ارباب و بازرگانان امر در خود... «

 راههاي از را آن كه هستند منافعي و سود مايه آنها زيرا روند؛ ديگر جايي به جايي از خود ثروت همراه به كه آنها چه و هستند، ساكن

 ساير و خود محل در آنان وضع در. آورند مي دست به نيايند، گرد آن در مردم كه جاهايي صحرا، و كوه و دريا و خشكي از دور،

 خصلت داراي و سختگير، بسيار كه شوند مي يافت اشخاصي آنها غالب در كه بدان هم را اين و كن، رسيدگي فرمانداريت تحت شهرهاي

 از بنابراين. فرمانرواست و حاكم بر گيري خرده اجتماع زيان مايه خود كه باشند مي معامالت در زورگو و منافع احتكار و بخل زشت،

 ترازوهاي با و سادگي كمال با بايد معامله. است فرموده منع آن از آله و عليه اهللا صلي خدا رسول كه كن جلوگيري شدت به احتكار

 احتكار مرتكب تو نهي وجود با كه كس هر پس. گيرد صورت نرود، اجحافي فروشنده و خريدار از يك هيچ به كه نرخهايي و درست

» .منما روي زياده او كيفر در و كن مجازات و تنبيه را او گرديد،

: گويد مي و كشيده ميان به بينوايان از سخن امام آنگاه

 هر محصوالت از بخشي و المال بيت از قسمتي گردان، خشنود خود از است، داشته روا بينوايان به او آنچه رسانيدن به را خداي... «

 مبادا و مسئولي، آنها از يك هر حق رعايت در. شوند برخوردار بايد يكسان به حق اين از نزديك و دور و ده، اختصاص آنها به را شهري

 مهم امور به دادن سامان بهانه به كوچك كار دادن دست از مورد در تو عذر كه دارد، باز آنان وضع به رسيدگي از را تو نعمت و ناز كه

 به كه كس آن كار به و مگردان، بر ايشان از صورت غرور روي از و مدار، دريغ آنان از را خود عنايت و توجه پس بود؛ نخواهد پذيرفته

 ناتوان پيران و يتيمان و. باشند مي ديگران از نيازمندتر انصاف و عدل به مردم، توده ميان از طبقه اين چه كن، رسيدگي ندارد دسترسي تو

» .درياب را درمانده و

 خشنودي خاطر به نيز حال آن در و بنشيني، آنها ميان در عمومي مجلسي در كه ده اختصاص نيازمندان به را خود اوقات از بخشي... «

 بدون آنان سخنگوي تا دار دور آنان از را پاسبانانت و نگهبانان و ياران و سربازان. باشي فروتن آنها به است آفريده را تو كه خدايي

 آن در كه امتي: گفت مي كه شنيدم آله و عليه اهللا صلي خدا رسول از بارها خود من كه گويد، سخن تو با زبان لكنت و دلهره و ترس

 هنگام، آن در پس. ديد نخواهد خود به آراستگي و پاكي روي هرگز ستاند، باز قوي از را حقش زبان لكنت و ترس بدون نتواند ضعيف

» .بران خويشتن از را خواهي خود و تكبر و سنگدلي ايشان مقابل در و كن، تحمل را گفتارشان نارسايي و آنان، خويي تند

 از كه باشد مي كارگزارانت درخواستهاي به پاسخ جمله آن از نمايي، رسيدگي شخصاً آنها به ناگزيري كه است كارهائي طرفي، از... «

) ندارند را الزم سرعت آن و( است بيرون يارانت حوصله از كه مردم، تقاضاهاي به فوري پاسخ دادن و است؛ خارج تو نويسندگان عهده

» .است خود به مخصوص كاري را روز هر چه ده، انجام روز همان را روز هر كار و

 در. است امور از اطالعي كم مايه و سختگيري نوعي مردم، از بودن پنهان زيرا داري؛ پنهان ملّت ديدار از چهره دراز مدتي كه مبادا و... «

 كند، جلوه بزرگ نزدشان كوچك موضوع و كوچك، آنها بر بزرگ امر بمانند، اطالع بي ها پنهاني از كه گردد مي باعث نبودن مردم ميان

       پنهان او از مردم كه كارهائي به كه است معمولي بشري نيز فرماندار. گردد آميخته باطل به حق و نمايد، نيكو زشتي و زشت، نيكو

. ندارد اطالعي دارند، مي
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 هستي مردي يا: نيستي خارج حال دو از تو و. شود شناخته باز دروغ از راست آن وسيله به تا نيست اي نشانه را حق ديگر، طرف از

 سازي؟ مي نهان مردم از روي اي داده انجام كه اي جوانمردانه عمل و كرده ادا كه حقي با چرا صورت آن در كه دادگر، و سخّي و بخشنده

 كه حالي در داشت؛ خواهند باز تقاضا از دست شده مأيوس تو لطف از مردم زودي به صورت آن در كه ممسك، سخت عكس، بر يا و

» !اي معامله در عدالت اجراي و رسيدگي يا است ستمي از شكايت يا آنها تقاضاي چه ندارد، زحمتي و مايه تو براي مردم نيازهاي غالب

 از با را تجاوزها اين ريشه. اند نموده انصافي بي و تجاوز و تعدي و سري خود به عادت كه است نزديكاني و خاصان را حكمران... «

 در آنها از يك هيچ نبايد. مكن واگذار خويشانت و اطرافيان از يك هيچ به را زميني هرگز. برانداز بن از آنها، عوامل برانداختن ميان

 بار زير از شانه خود پذيرد، انجام بايد مشترك به كه كاري يا آب در خود همسايگان به وسيله بدان كه كند طمع تو در اي، مزرعه تصرف

 آخرت و دنيا در آن زيان و بود خواهد آنها آن از سود حال آن در كه كند تجاوز و تعدي و گذارد ديگري عهده به را آن و كرده خالي آن

» !.گردد تو نصيب

 به آن، انجام در چه اگر باش، شكيبا و بار برد آن اجراي در و كن، رعايت نزديك چه و دور چه كس، هر خود در و بجا را حق... «

. است پسنديده و شايسته كه بنگر را پايانش و نتيجه نمايد، گران تو بر آن اجراي كه آنجا و. برسد است شايسته آنچه خاصان و نزديكان

 ساختن آشكار با و ده، ارائه خود داليل و بنماي را خود آنان بر انگاشتند، ظالم را تو و بردند تو ستمگري به گمان مردم اگر و... «

 بدان كه است اعتذاري و رعيتت با مهر و همدمي اعالم و تو، نفس براي رياضتي خود كار، اين چه. گردان زائل آنها از را بدگماني خويش

. رسي مي عدالت و حق اجراي از خود خواسته به وسيله،

 براي آرامش و سپاهيانت، براي راحتي آشتي، در زيرا مكن؛ رد است، آن در خدا رضايت و كند مي پيشنهاد دشمنت كه را صلحي... «

 وفا عهدت به دادي، امان را او يا و ساختي، استوار پيماني دشمنت و خود بين چنانچه. دارد وجود شهرهايت براي امنيت و نگرانيهايت،

 فريب را دشمنت. مورز خيانت خود پيمان و عهد و امان به و نما، مواظبت آنها از خود جان به و بمان، پايدار اي داده كه اماني به و كن

... «. مبر كار به پهلو دو گفتار معاهده، و پيمان عقد از پس و باشد، راه آن در را تراشي بهانه و تأويل كه مبند چنان آن را پيمان نيز و مده،

       آن انتقال و بردن بي از و سستي و ضعف باعث همان چه، مگردان؛ استوار را قدرتت و حكومت پايه گناه بي خون ريختن با هرگز

! بود نخواهد پذيرفته من و خدا نزد در گناه بي كشتن در تو عذر و گردد مي

 خالف دهي مي او به كه اي وعده در يا و انگاري، بزرگ را خود كار يا و بگذاري، منتي بخششت و احسان مقابل در رعيتت بر تا زنهار«

 مردم و خدا خشم باعث وعده، خلف و سازد، مي طرف بر را حق نور دادن، جلوه زياده و دارد، مي بر ميان از را احسان منّت، چه نمايي؛

. گردد مي

 گرديد، آشكار و واضح چون يا و ورزي، حالي بي و سستي آن، وقت رسيدن از پس يا و نمايي شتاب كارها به هنگام، از پيش كه زنهار«

. بشناس وقتي يك هر براي و ده قرار خود جاي به را كار هر. كني خودداري انجامش از

 نخواهند در تو از كه واقفند، آن بر همه كه چيزي از تجاهل و برابرند، آن در مردم همه كه چيزي گردانيدن مخصوص خود به از زنهار«

 در و باش دار خويشتن خشم، هنگام به«. شد خواهد گرفته تو از ستمديدگان داد و رفت خواهد كنار بر كارها از پرده زودي به و گذشت
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 تا خور فرو را خشمت و نگهدار را زبانت آنها از بودن ايمن براي و كن كنترل را خود گويي، درشت و دست ضرب و خويي، تند حال آن

. گردي مسلط خود بر و نشيند فرو غضبت

 آنچه پيروي در و آوري، خاطر به اند كرده فرمانروايي تو از پيش كه را آنهايي پسنديده روش و سنت و عدل، حكومت كه است تو بر«

 كه هنگام آن در را تو و ساختن استوار تو با خود حجت آن، در من كه بري، كار به خود كوشش ام نهاده ميان در تو با نامه عهد اين در

          پيشگاه در تا دهاد توفيق اوست، رضاي آنچه در را تو و من تا خواهم مي خدا از من و. نباشد اي بهانه كند، سركشي دلت هواي

» .باشد مشهود شهرها در ما نيك اثر از و مشهور، نيكي به بندگانش بين كه حالي در آيد، پذيرفته ما واضح عذر بندگانش و او

 مصر و مؤيد و زمامداري آيين در او دستور مكمل كه را او سفارشات و فرامين از اي پاره اشتر، به طالب ابو فرزند نامه عهد بر زودي به

    ميان به سخن امام ادبي آثار هاي برگزيده از كه قسمت آن در ـ نمايد مي مدد محبت و عشق حرارت و شور با را آن و است آن در

. افزود خواهيم ـ آوريم مي

 سوي از السالم عليه علي امام شخص و طرف يك از دانشمندان و متفكرين عموم نظر از بشريت معاني شامل كه مباحثي به اكنون اما

. پرداخت خواهيم است، طالب ابو فرزند انقالب زائيده كه اصولي و فرانسه كبير انقالب اصول مقايسه به سپس و پردازيم، مي است، ديگر
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 پي نوشت ها

 159 آيه عمران آل سوره ) -1(

 :است معري ابوالعالء شعر اين به مؤلف اشاره شايد ) -2(

 الشهيدين دماء من االفق علي و

 شاهدان نحبه و علي

 فجران الليل اواخر في فهما

 شفقان اولياته في و

 اي پنبه پارچه ) -3(

 را خود كرد، احساس خود قدمي يك در را مرگ و گرديد، روبرو السالم عليه اميرالمؤمنان با نبرد در عمرو چون كه است مشهور ) -4(

 و گردانيد او از روي و كرد نسيم بود، عفت و وقار از دريايي كه حضرت آن. ساخت آشكار را خود عورت و انداخت زمين پشت به

 .م. يافت نجات حتمي مرگ از عمرو و گذاشت خود حال در را عمرو

 همه آن ميان در جنگ ميدان در را خود حضور و سپاه فرماندهي و السالم عليه علي ضد بر را خود لشكركشي عايشه، گويي ) -5(

 مراجعه نگارنده ترجمه اسالم، تاريخ در المؤمنين ام عايشه نقش كتاب دوم جلد به جمل واقعه درك براي. است كرده فراموش مردان

 .فرمائيد

 تاريخي مبناي چون باشد، نمي ديگران نظرات بازگوي كه است بديهي و است محترم او خود براي كه مؤلف شخص از است نظري ) -6(

 .باشد داشته نظري چنين فرزندانش گذاري نام در السالم عليه طالب ابي بن علي شخص دهد نشان كه ندارد

 حنفي مذهب رئيس ) -7(

 مالكي مذهب رئيس ) -8(

 .اند گرفته فرا وي از را دين امور در عقلي تحقيق و بحث بلكه هستند، السالم عليه علي مرام بر اشاعره معتزله كه نيست اين منظور ) -9(
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 هيزم« الحطب حمالة و شده برده نام زشتي به او از قرآن در اسالم، راه در دشمني و عناد اثر در كه پيغمبر، عموي ابولهب، همسر ) -10(

 .است گرفته لقب »كش

 و عليه اهللا صلي خدا رسول عموي شهيد، حمزه جگر داشت كه عنادي از احد جنگ در كه است هند ابوسفيان، همسر به اشاره ) -11(

 .شد معروف جگرخوار هند به و كشيد دندان به را آله

 15 آيه الملك، سوره ) -12(

 31تا 24 هاي آيه عبس، سوره ) -13(

 نبدأ هنا من ) -14(

 38 آيه المائده، سوره ) -15(

 .45 نامه البالغه، نهج ) -16(

 10-11 هاي آيه نباء، سوره ) -17(

. باشد مي اجتماعي دستورات شامل مستقيم، غير يا و مستقيم طور به يا اسالم، دستورات و است اجتماعي قانون دين، اساساً ) -18(

 بر اين و دارد، وامي همنوعان و خلق به خدمت به را آدمي مستقيم غير كه است اموري از دارند، روحاني جنبه صرفاً كه ديني فرائض

 .شود بحث آن پيرامون كه باشد نمي آن مجال اينجا در و نيست پوشيده بصيرت و خرد ارباب

 كتب در كه اشخاصي ساير و بيمار، و مسافر بر روزه قرآن، صريح دستور مطابق حال اين با و است عبادات جزء رمضان ماه روزه ) -19(

 واضح هم را او محترم مؤلف كه ـ عبداللّه ابن كه مسافرت آن حاال. شود مي ساقط آنها از و نيست واجب اند، گرديده مشخص فقهي

 .است شخصي چه دقيقاً است نكرده معرفي

 از غير و خورد، توان مي است، مطرح فقهي كتب در كه موجباتي سايه در فقط را رمضان مبارك ماه روزه گفتيم، كه طوري به ) -20(

 خدا فرمان موجب به و كرد، مي كار الهي دستورات برابر خدا رسول. نيست شكستن اصطالح به و كردن افطار قابل ديگر بهانه هيچ آنهابه

 .است نياورده چيزي خود پيش از حضرت آن و شد واجب رمضان ماه روزه

 .29 آيه بقره، سوره ) -21(

 .10 آيه الرحمن، سوره ) -22(

 .67 آيه ملك، سوره ) -23(

 58 آيه القصص، سوره ) -24(
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 16 آيه اَالسراء، سوره ) -25(

 130 آيه عمران، آل سوره ) -26(

 275 آيه البقره، سوره ) -27(

 39 آيه النجم، سوره ) -28(

 188 آيه البقره، سوره ) -29(

 7 آيه زلزال، سوره ) -30(

 38 آيه المدثّر، سوره ) -31(

 7 آيه الحشر، سوره ) -32(

 .»اسالم تاريخ در عايشه نقش« كتاب اول جلد در ) -33(

 163 ـ162 ص خالد، محمد خالد تأليف ، السالم عليه مسيح و آله و عليه اهللا صلي محمد كتاب ) -34(

 38 آيه الشوراي، سوره ) -35(

 28 آيه النحل، سوره و 97آيه النساء، سوره ) -36(

 256 آيه البقره، سوره ) -37(

 70 آيه األسراء، سوره ) -38(

 70 آيه االسراء، سوره ) -39(

 السالم عليه علي. بود السالم عليه علي حق نقلي، جنبه از هم و عقلي جنبه از هم ، آله و عليه اهللا صلي پيامبراكرم از پس خالفت ) -40(

 بگذريم، كه احاديث و اخبار همه از اگر. بود تر عدل و تر، پاكدامن تقواتر، با و داناتر، كس همه از آله و عليه اهللا صلي خدا پيامبر از پس

 از دو اين و ، السالم عليه علي با حق و است حق با السالم عليه علي«: فرمود آله و عليه اهللا صلي پيامبر كه معترفند بيگانه و خودي

 خود مسلم حق از آله و عليه اهللا صلي پيامبر وفات از پس السالم عليه علي اگر» .چرخند مي محور يك گرد و نيستند جدا يكديگر

 وفات از پس تا حضرت آن كه معترفند همه و نمود مي ستم نيز اجتماع به بلكه بود، كرده ظلم خود به تنها نه كرد، مي پوشي چشم

 اسالم هدف اساس به كه بود حد آن تا او محالفت اما كرد، مخالفت او خالفت با و نداد ابوبكر به بيعت دست السالم عليها زهرا حضرت

 .نگردد وارد لطمه
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 و دهند تشكيل جلسه عايشه منزل در آنها كه كرد نامزد خالفت براي را تن شش مرگ بستر در دوم، خليفه خطاب، بن عمر ) -41(

 بن عبدالرحمن ، السالم عليه طالب ابي بن علي: از بودند عبارت نفر شش اين. دارند بر خالفت به خود ميان از را يكي روز سه ظرف

 .شندند معروف شورا اصحاب به بعدها كه وقاص، ابي بن سعد و العوام بن زبير عبيداهللا، بن طلحة عفان، بن عثمان عوف،

. كردند بيعت السالم عليه المؤمنين امير با رغبت و رضا به دو هر زبير و طلحه جماعت، و سنت اهل طريق از موثق اخبار بنابه ) -42(

 بيعت براي زور اعمال با السالم عليه علي اصوالً. است نكته اين مؤيد است، داده انجام السالم عليه علي كه مذاكراتي و ها، نامه سخنرانيها،

 .بود مخالف

 .26 ص خالد، محمد خالد نوشته) هنانبدأ من( كتاب از نقل ) -43(

 .م. فرمائيد مراجعه جانب اين ترجمه اسالم، تاريخ در المؤمنين ام عايشه نقش كتاب اول جلد به ) -44(

 .شود مي گفته كنند مي زندگي اسالم پناه در كه تورات و انجيل پيروان به معاهد ) -45(

. كوفه نزديك است اي قريه نام حرورا صحراي سمت. است نزديك كوفه به كه راهي در نهري كنار در است موضعي اسم نهروان ) -46(

 سبب و بوده صحرا آن در المؤمنين امير با مخالفت براي ايشان اجتماع كه است جهت اين از نامند مي حروريه را نهروان خوارج اينكه

 كه الهرير ليلة در مخصوصاً شد، سخت اصحابش و معاويه بر كارزار صفين، جنگ در چون كه است آن نهروان خوارج با حضرت جنگ

 500 لشكريان تا داد فرمان و برد كار به حيله عاص عمربن دستور به معاويه شب آن بامداد... شد كشته لشكر دو هر از نفر هزار 36

 به تا بيائيد... آورد بر عرب روزگار از دمار كارزار مسلمانان، اي«: كردند فرياد آورده، حضرت لشكر جلو و كرده ها نيزه سر بر قرآن

 سخنان آن از عراق لشكر و شد مؤثر حيله اين» .برداريم مخالفت از دست و داده رضا كند، حكم ما ميان آنچه به و گشته باز خدا كتاب

 قضيه و گردانيد باز را مالك ناچار حضرت آن«: گفتند حضرت به و گرداندند رو كس هزار 12. نمودند سستي جنگ در گشته، مردد

 بيش عاص، عمروبن حيله و حكمين رأي دانستن از بعد آنها. داد تن آنان حكميت به ايشان اصرار زيادي از حضرت و داد، روي حكمين

 و اقرار خويش خطاي و كفر به اكنون ساختي، حكم خالفت امر و خالق كار در را خلق چون«: گفتند و نموده مخالفت حضرت با پيش از

 آن از پس و نمود نصيحت را ايشان تا فرستاد را عباس بن عبداهللا ابتدا حضرت«. نمائيم پيروي و اطاعت تو از تا! كن توبه آن از پس

 آن با جنگ صدد در هزار 4 و گشتند باز خود تصميم و گفتار از تن هزار 8 اينكه تا فرمود رفع را شبهاتشان و گفته سخن آنان با خودش

 خوارج و نواصب اكثر و گريختند اطراف به كه نفر نه مگر شدند كشته نهر آن حوالي در آنها همه و شدند؛ نهروان متوجه و آمده بر جناب

. م. 101ـ110 ص االسالم، فيض البالغه، نهج شرح و ترجمه از نقل.ايشانند نسل از
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