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 مترجم يادداشت

 است، بشر حقوق جهاني اعالميه و السالم عليه علي امام مبادي و اصول بين مقايسه آن موضوع كه را كتاب اين از بخشي محترم، مؤلف

 بر بالغ) فارسي( دوم جلد در ما پاورقيهاي و توضيحات چون و بود كرده ذكر سوم جلد اول در را آن بقيه و) عربي متن( دوم جلد آخر در

 كه شود منتشر اي جداگانه جلد در »بشر حقوق اعالميه و السالم عليه علي« به مربوط مباحث مجموع كه داديم ترجيح شد، صفحه 80

. شود مي محترم خوانندگان تقديم اكنون

 كنيم عنوان اسالمي اصول و بشر حقوق اعالميه مواد چگونگي درباره كتاب، اين پايان در را جامعي تطبيقي بحث كه داشتيم قصد نخست

 تعداد بر صفحه صد حداقل زمينه، اين در مطالب اضافه كه شد معلوم كتاب، چاپ از پس ولي. بنويسيم آن ضمن در را الزم وانتقادهاي

 بر خود توضيحات اضافه از حساب اين روي و شود مي قيمت افزايش و كتاب شدن قطور موجب امر اين و افزايد مي كتاب صفحات

. كرديم خودداري كتاب، آخر

 اين در را خود مطالب محترم، مؤلف كه دهيم توضيح است ضروري شود، مي منتشر »بشر حقوق اعالميه و السالم عليه علي« كه اكنون

 فارسي، ترجمه در ما ولي! بود كرده وصل هم به غيره، و ستاره و شماره: قبيل از اي، كننده مشخص نشانه و عالمت هيچگونه بدون زمينه،

 بر هم كه كرديم انتخاب گوناگون، موضوعات ساختن جدا براي اي ويژه هاي شماره يا كوتاه، عناوين جديد، چاپ اصول مراعات براي

 با متأسفانه ولي! كند نمي خسته را خواننده اينكه هم و سازد مي جدا هم از را مختلف موضوعات هم و كند مي كمك كتاب چاپ زيبايي

 كوچك اشتباهات شك بي و كرديم ذكر غلطنامه در را آنها از تعدادي كه خورد مي بچشم چند اغالطي باز آمد، بعمل كه كوششي همه

. كرد خواهند اصالح مطالعه موقع در محترم خوانندگان خود را چاپي ديگر

 راه اين در كه محترم ناشر از قدرداني ابراز ضمن و كنند، مي تشويق كار اين ادامه به مرا كه دوستان، مراحم از تشكر ضمن ديگر، بار براي

 براي كتاب، اين مورد در را خود اصالحي نظريات و انتقادها كه دارم تقاضا نظر صاحب افراد از است، شده مشكالتي و ناراحتيها متحمل

. باشيم امان در لغزشي هرگونه از كتاب، اين بعدي چاپهاي و آينده جلدهاي در تا دارند ارسال حقير

 خسروشاهي سيدهادي

. ق. هـ 1386 المبارك رمضان قم،
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 )السالم عليه( علي امام شخصيت در هماهنگي و وحدت

 و شود نمي چيره آن بر خوشنودي يا خشم كه است واحدي پايه و اساس وي، تعليمات و نظريات جوشش پايه و انگيزش اساس* 

... دهد نمي تغيير را آن شكل تهديد، يا نويد و سازد نمي متزلزل را آن جنگ يا صلح

   زمين دل از آبها چنانكه جوشيد، مي واحدي سرچشمه از بلكه بود، تناقض و تضاد هرگونه بي و يكسان نيز كردارهايش و گفتارها* 

. كند نمي تغيير روز و شب در آن مزه و طعم و جوشد مي

. داد مي توضيح و كرد مي تفسير ديگري بخش را، آن از بخشي هميشه، و بود ناپذير تفكيك و يكسان كردارهايش، و گفتارها* 

) است شده عنوان فرانسه كبير انقالب اصول در كه( انسان طبيعي حقوق همگاني هاي پايه و مواد بين مقايسه آينده، بحث در ما موضوع

 بين اختالف موارد به است كوتاهي نظر سپس و. دارد وجود السالم عليه ابيطالب بن علي تعليمات در كه است مشابهي هاي پايه و مواد با

 و. است قبيل اين از عواملي يا و نيازمنديها و ها انگيزه و امكانات و شرايط و مكان و زمان اختالف از ناشي كه موارد، آن و تعليمات اين

 السالم عليه ابيطالب بن علي تعاليم در كه است همانندي موارد با آمده بزرگ انقالب اصول در كه مسائلي و فروع آن بين مقارنه، همچنين

 اروپا، ادباي كه است مفاهيمي و افكار بين مقارنه، باز و... است اختالف اين علل و چگونگي و موارد دادن نشان همچنين و...  دارد وجود

. داشت وجود السالم عليه ابيطالب بن علي دوران در كه مفاهيمي و نظريات همانگونه با بودند روبرو آن با آن، خالل در و انقالب از قبل

 بطور كه نيست، السالم عليه ابيطالب بن علي امام از عبارت يك يا جمله يك كردن پيدا مقايسه، و تطبيق اين در ما عمده دليل و مدرك

 همه خالل در انسانيت مشترك كوشش محصول كه( فرانسه بشر حقوق اعالميه گانه هفده مواد و عبارات از يكي به اشاره با يا صريح

 اينگونه به بيشتر كمي ما و است فايده بي و پوچ موارد، از بسياري در داليل اينگونه كه زيرا. دهد مي وفق) است تاريخ اعصار و قرون

. نموديم تقبيح را آن هواداران كارهاي و كرديم اشاره استدالل و دليل

 و هماهنگي بينيم؛ مي را آن السالم عليه ابيطالب بن علي امام شخصيت در كه است كاملي و تام هماهنگي و وحدت ما، مدرك و دليل

                    . است ساخته منظم و روشن روش و راه و پيوسته هم به مباني و اصول داراي بزرگ انديشمند يك را امام كه وحدتي

 قوانين و ها اعالميه و المللي بين اعالميه يا! فرانسه بشر حقوق اعالميه مانند خود كلّي برنامه و قانون در اينكه با السالم عليه علي امام

 بندي درجه و ترتيب همين توانيم مي ببريم بكار كوششي مختصر ما اگر ولي است، نپرداخته مواد ترتيب و گذاري شماره به ديگر، جديد

 امام، ديگر هاي عهدنامه يا و اشتر مالك عهدنامه در ما كه كرد اشاره بايد اين، بر عالوه. آوريم بدست و بيابيم امام قانون در نيز را مواد

 بن علي زمان در مواد ترتيب و گذاري شماره روش اين كه گفت بايد صورت هر در و. كنيم پيدا توانيم مي را ضمني بندي درجه و ترتيب

 عرب جهان در عباسيان، عصر در عربي، به يونان فرهنگ ترجمه از پس روش، اين و نبود؛ مرسوم محيط، آن در و السالم عليه ابيطالب

. شد شناخته

 كه البالغه نهج كجاي هر و گوشه هر و نقطه هر و روش هر در ، السالم عليه ابيطالب بن علي شخصيت در هماهنگي و وحدت اين

 بر والي اين با را خود نامه پيمان امام كه اي بنيادي و اساسي فكر آن بينيم مي كه است همينجا از و. است پرتوافكن و آشكار بنگريد،
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 ريزي پي آن روي بر ديگري فرماندار و والي هر با را خود عهدنامه و پيمان كه است اي اساسي فكر همان كند، مي گذاري پايه آن، روي

       بچشم عهدنامه دو بين تعارضي و تناقض هيچگونه آنها، از ناشي جزئيات و فروع در نه و عمومي هاي ريشه در نه كه نمايند، مي

. خورد نمي

 آن پايه بر را گفتارش و خطبه ديروز برسد، خالفت به انقالبيون بوسيله آنكه از پيش امام كه است اساسي انديشه و فكر همين همچنين، و

 استوار آن بر را اش خطبه صلح، حالت در هم فردا و سازد مي متكي آن بر را گفتارش و خطبه است، شده خليفه كه هم امروز و نهاد مي

 باند و اشراف گروه كه صفين جنگ در فردا پسين و اند داده قرار وسيله را كشتار دشمنانش كه جمل جنگ در فردا، پس و ساخت خواهد

 بر را سخنانش و خطبه شهادتش، ساعت در نهروان از پس و نهروان، جنگ در آن از بعد و كنند مي همكاري وي ضد بر نادان تبهكاران

. كرد خواهد ريزي پي اساس آن

 آن با كه است آشكار و روشن اساسي تفكر طرز اين در همچنين السالم عليه ابيطالب بن علي شخصيت در هماهنگي و وحدت اين

 و نزديك هيچ. شد مي روبرو يكسان بطور وي، ضد بر جنگنده يا و همرزم با ودور، نزديك با دشمن، و دوست با فكر، طرز و انديشه

 از را او عداوتي، و دشمني و دوري هيچگونه و داد نمي قرار انديشه اين تغيير و تبديل مسير در را او حزبي هيچ و دوستي هيچ خويشي،

 يا خشم كه است واحدي پايه و اساس وي، تعليمات و نظريات جوشش پايه و انگيزش اساس واقع، در و ؛ ساخت نمي دور فكر اين

. دهد نمي تغيير را آن شكل تهديد، يا نويد و سازد نمي متزلزل را آن جنگ يا صلح و شود نمي چيره آن بر خشنودي

 ها خطبه و ها عهدنامه و تعليمات بين در مطلق آميختگي بهم اين در ، السالم عليه ابيطالب بن علي شخصيت در هماهنگي و وحدت اين

. است هويدا و واضح مردم، و خويشتن با او روش بين و وي وصيتهاي و سفارشها و

 كه كرد نمي اجرا آن بخاطر خود را، خود دستورات و تعليمات ، السالم عليه ابيطالب بن علي: گويم مي و افزايم مي جمله اين بر من

 و عميقتر تر، ساده زمينه، اين در او روش بلكه كنند؛ مي اينچنين اجتماعي تعاليم و ها برنامه رهبران اكثريت چنانكه شود، ديگران سرمشق

. بود حرفها اين از واالتر

 خود، خون و زندگي با جان، و دل با سازد، عيان عبارات و الفاظ قالب در طرحي و فكر بمثابه آنكه از پيش را، خود برنامه و فكر او

 زندگي و حيات روش، و راه از صاف و طبيعي آنچنان وي تعليمات و افكار كه بود همينجا از و داشت، مي نگه زنده و آورد مي بوجود

 در عادي غير كار يك بر واداشتن خود و تكلف هيچگونه و نداشت، راه آن در بودن ساختگي و تصنع كوچكترين كه آمد مي بوجود وي

 عليه ابيطالب بن علي هاي برنامه و تعليمات از جمود و خشكي دوري اصلي عامل امام، حقيقت و واقعيت همين و! خورد نمي بچشم آن

 و آثار از تنها اينها و. است خويشتن با انسان ونياز راز يا پسر، به پدر پند گويا كه بخشد مي حرارت و شور چنان آنها بر و است السالم

   از اي نمونه فقط اين و. اند داشته همكاري هم با سوزان مهر و عاطفه و انديشه و عقل آنها، ايجاد در بلكه نيست، انديشه هاي پديده

! است السالم عليه ابيطالب بن علي خصوصيات و ها نشانه

 و طرف يك از السالم عليه ابيطالب بن علي تعليمات همه بين در مطلق هماهنگي و وحدت اين وجود بر دليل آوردن نيازمند اينجا در ما

 بر برهان و دليل ويك هزار كتاب، اين آينده و گذشته بخشهاي و فصول همه در كه چرا نيستيم، ديگر طرف از امام، روش و تعليمات آن
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  : گويد مي و داده قرار مخاطب چگونه را ابوسفيان بن معاوية ، السالم عليه ابيطالب بن علي ببينيد و كنيد توجه اكنون. دارد وجود آن

 اما و... بخشيد نخواهم تو به هم امروز ندادم، تو به ديروز كه را چيزي من... اي؟ خواسته من از را شام فرمانداريِ تو اينكه اما و...«

. »نيستي ايمان و يقين در من از پابرجاتر و كوشاتر گمان، و شك در تو: گفت بايد 1اميد و بيم در ما برابري درباره

 ظلم صاحبان از حيله، و نيرنگ اهل از«: علي نظر در معاويه كه آن دليل به نداد؟ معاويه به را شام فرمانداري ديروز السالم عليه علي چرا

 و ساخته پايمال را حقّ كه است كساني از و دهند، مي رشوه به را مردم توده اموال كه است تبهكاري نيرنگبازان و خواران رشوه از وستم،

 و شوند مي مسلط آنها بر قلدري و زور با و سازند مي آشكار را تفخر و خشم كنند، حكومت مردم بر اگر و اند كرده انتخاب را باطل

 بايد وي، حكومت در و السالم عليه علي نظر از حاكم، و فرماندار آنكه دليل به و. 2»دهند مي توسعه زمين روي در را تبهكاري و فساد

 دارايي و اموال كه كند درك و بداند بايد حاكم. نپردازد رشوه به و نكند ستم و ظلم و نشود آلوده تباهي و فساد به و. نبرد بكار نيرنگ

 همچنين و فرمانداران كه دارد نمي دوست علي اينها، بر عالوه و است ملّت افراد همه به متعلق بلكه نيست او خاص رزق و طعمه همگاني

            كه است اينها همه بخاطر. شوند آلوده زمين روي در تباهي و فساد قلدري و زور و مباهات و فخر غضب، و خشم با ديگران

 ابيطالب بن علي چرا كه پرسيد بايد ولي! نبخشيد او امثال به را يمن و حجاز و نداد معاويه به را شام فرمانداري ديروز ، السالم عليه علي

 خود دور به كه اوباشي و اشراف و بزرگان و لشگريان و سربازان با او درصورتيكه بخشد، نمي معاويه به را شام هم امروز ، السالم عليه

 است؟ درآمده وي ضد بر جدي خطر يك بمثابه دارد، اختيار در كه ثروتي و اسلحه با و است كرده جمع

 بخشش و عفو قلم معاويه تبهكاريهاي و زشتيها بر و داد مي روش تغيير بود، وي بجاي ، السالم عليه علي از غير سياسي رهبر يك اگر

         خود حكومت و رهبري راه در را وي دوستي و داد مي او به را شام فرمانداري و ساخت مي نزديك خود به را او و كشيد مي

. آورد مي بدست

 طرز و اساس و اصول بخاطر معاويه، به بخشش اين از ديروز السالم عليه علي: اينكه آن و است روشن و ساده بسيار پرسش اين پاسخ

 كند؛ مي خودداري معاويه به شام فرمانداري دادن از انديشه، و اساس همان و اصول همان بخاطر هم امروز و كرد خودداري اي ويژه فكر

 راه در هيچكس شك بي و است، قطعي و يقيني مسئله يك اين و ،»دهد نمي تغيير چيز هيچ را حق«:  السالم عليه علي نظر از كه چرا

 نخواهد من افتخار باعث شوند، جمع من دور بر مردم اگر«: گويد مي او زيرا نيست؛ السالم عليه ابيطالب بن علي از پابرجاتر يقين و حقّ

 با توأم خواب« و »نيست ناگوار من بر حق، براي و حق راه در مرگ و شد نخواهد من ترس و هراس موجب شوند جدا من از اگر و شد

 كه است السالم عليه ابيطالب بن علي همين و. »كنيد اقدام كرديد، پيدا يقين اگر« و 3»است ترديد و شك با توأم نماز از بهتر يقين و ايمان

. »كند نمي غلبه او بر آورد، ايمان آن بر كه آنچه هيچوقت و است چيره او بر وظن گمان«: كند مي توصيف چنين را متجاوز و منافق

 و معرفت كسب براي را تو او اگر كه زيرا. يابيم مي بنگريم كه كجا هر به السالم عليه علي شخصيت در را اي هماهنگي و وحدت چنين

 آن مزاياي و راه آن بر را او خواهد مي و گرفته قرار فرزندي برابر در كه داند مي پدري بمثابه تو قبال در را خود كند، ترغيب فرهنگ

 و ها توصيه از اندرز و پند شكل كه است همينجا از و كند، مي معامله خويشتن با انسان گويي كه كند رفتار تو با چنان يا و سازد، وادار

. بگذارد باز پرورش و آموزش براي را ميدان تاريخ، و مثل با تا رود مي كنار او نصايح
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 امكان كه است آن در حيوانات با تو امتياز وجه كه هستي، انساني تو كه است آن براي كند، مي تشويق معرفت كسب براي را تو اگر او

 و معرفت به ميل غريزه تو، وجود اركان در ، السالم عليه ابيطالب بن علي كه شود مي باعث تو صفت اين و داري، را معرفت و شناخت

 نسبت دائمي شوق يك در هميشه و كني تقويت و سازي دور آلودگيها از را غريزه اين كه بخواهد تو از و سازد، بيدار را مجهوالت كشف

. بري بسر دانش، و علم طلب به

 باشي، داشته بعهده سنگيني يا سبك مسئوليتهاي مردم، توده افراد از يا باشي زمامدار تو كه كند نمي فرقي السالم عليه علي امام نزد در

 بهتر بودن مردم همراه السالم عليه علي نزد در البته و( بگيري قرار مردم توده بين در و اجتماع دل در يا باشي اجتماع و مردم از دور

 ابيطالب بن علي بيني مي كه است جا همين از و است؛ تو امتيازات از فرهنگ و معرفت طلب و هستي انساني تو هرصورت در) است

 زياد تو فرزندان و ثروت كه نيست آن نيكي و خير: گويد مي و است داده قرار خطاب مورد عادي انسان يك بمثابه را تو ، السالم عليه

            و »سازد دور دانش و علم از را او كند، پست را اي بنده خداوند اگر« و »باشد زياد تو دانش و علم كه است آن بلكه باشد،

 وجود دانش از سودمندتر كنزي و سرمايه« و »نيست ناداني و جهل همچون فقري و تنگدستي هيچ« و »نيست علم چون افتخاري هيچ«

 طلب از واجبتر تو براي علم كردن طلب« و »ثروت و مال نگهبان تو و است تو نگهبان دانش،« و »است نيكويي ميراث علم،« و »ندارد

 آنان ميان در يا و اي رانده حكومت آنها بر يا داده فتوي و حكم مردم بين در كه باشي كساني از تو اگر و. »است ثروت و مال كردن

 حكام همه گوشهاي در را آن كه گويا و خواند، مي تو گوشهاي در را جاودان گفتار اين السالم عليه ابيطالب بن علي كني، مي قضاوت

 نظريه و دهد فتوي مردم بين در علم و دانش بدون كه كسي«: خواند مي امروزي ملتهاي حاكمه طبقه اكثريت جمله از و اعصار، و قرون

. »!كنند نفرين را وي و فرستند لعنت او بر آسمان و زمين كند، ابراز اي

 بشماري، پرارج افراد و بزرگان عداد در هستي، احمقي و نادان حاليكه در را خود و باشي جامعه رهبران جرگه در يا و حاكم تو اگر و

 و جاهل و است زنده باشد، مرده چه اگر دانشمند« و »است آنها ترين دانش كم مردم، ارزشترين بي«: گويد مي تو به السالم عليه علي

 زنده است، باقي روزگار تا دانشمندان و اند شده نابود اند، زنده حاليكه در ثروت و مال صاحبان« و »است مرده باشد، زنده اگرچه نادان

. »جاودانند و

 و علم ظرف مگر شود، مي تنگتر بگذارند كه را چيزي ظرفي هر بر«: گويد مي تو به قانعند، كم دانش به كه باشي كساني از تو اگر و

 نيست حركتي و جنبش هيچ«: فرمايد مي و باشي دانش و علم دنبال به صورتي هر در تو كه خواهد مي او و »يابد مي گشايش كه دانش

. »هستي معرفت و فرهنگ نيازمند آن در تو آنكه مگر

 و رود، مي بيراهه در كه است كسي مانند كند، مي كار علم بدون كه كسي«: كه آورد مي تو براي را جالب مثال اين كامل، دقت با سپس و

       كار دانش و علم روي از كه كسي ولي گيرد، مي بيشتري فاصله خود نيازمندي و هدف از شود، دور راه از كه قدر هر آدمي چنين

 به يا گردد برمي او كه ببيند تا باشد او مواظب بايد اي بيننده و نهد، مي گام آشكار و روشن طريق يك در كه است كسي مانند كند، مي

 حد اين تا خوردني، تكان و حركت هر در بطوريكه باشد، مقام و وسعت اين و قدرت اين را دانش و علم اگر و!. »دهد مي ادامه خود راه

 صريحي اشاره گفتار، اين در و »بيفزايد خود علم بر هم را مردم دانش و علم كه است كسي مردم دانشمندترين«: پس باشي، نيازمند آن به
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 كه براستي و دارد وجود انساني معارف و فرهنگ اكتشاف در مردم همه دخالت و شركت و كوششها، در بشر همكاري و تعاون لزوم بر

. »آوريم بدست را آن نيكوي چيزي، هر از ما بايد و آيد، بحساب كه است آن از واالتر علم«

 كسي از اگر«: گويد مي السالم عليه ابيطالب بن علي باره اين در و بپرسي مردم از را خود مجهوالت تو كه ندارد اشكالي هيچ بنابراين،

 نبايد داند نمي كه آنچه آموزش از هيچكس هيچوقت و. دانم نمي بگويد اينكه از بكشد خجالت نبايد هرگز داند، نمي كه پرسيدند چيزي

 با بيشتر كه كند مي واجب تو بر حقيقت اين و. »است تاريكي عامل غفلت، و روشنايي، موجب انديشه« كه چرا ،»باشد شرمنده

 براي بايد معاشرت و گفتگو اين البته و »كن گفتگو حكيم مردمان با و بپرداز مذاكره به بيشتر دانشمندان با«: كني معاشرت دانشمندان

 كه باش راغب بيشتر نشستي، دانشمندي با اگر«: جاهل و دانشمند بين ثمر بي مجادله و تظاهر براي نه باشد معلومات وكسب استفاده

. »بگويي سخن بيهوده آنكه نه دهي فرا گوش

: كه چرا است؛ تو سپاسگزاري نهايت اين و بگذاري مردم اختيار در رايگان بطور را خود دانش و علم بايد باشي، دانشمند تو اگر ولي

. »بگذارد نيازمندانش اختيار در رايگان به را آن كه است آن در خود، دانش و علم به نسبت دانشمند سپاسگزاري«

 السالم عليه ابيطالب بن علي و كند، عمل خود علم و دانش به انسان كه است آن معرفتي هر و علم هر از يگانه، و نهايي هدف البته و

 آن به انسان اگر پس كند، مي دعوت عمل به علم و كند مي عمل بداند، كه كسي است، عمل با مقرون علم«: گويد مي چنين باره دراين

 و باشد زبان در كه است آن علم مراتب ترين پست«: فرمايد مي باز و »شد خواهد دور آن از وگرنه شود مند بهره دهد، مثبت پاسخ

. »باشد انسان وجودي اركان و جوارح در كه است آن علم، عاليترين

               سپس. نشود ظاهر عمل و خُلق در آن اثر كه است دانشي دانشها، ترين پست بگويد بدينوسيله خواهد مي السالم عليه علي

 واقعي ارزش چيز، هيچ آنها از غير كه داند مي چيزي چهار از يكي به بسته زمين، روي در را انسان ارزش السالم عليه ابيطالب بن علي

: گويد مي و. نهد گام دانايي راه در كه است جاهلي در و ببرد بكار را خود علم كه است عالمي در چيز چهار آن بخش دو كه ندارد،

...) و نماند باز آموزش از كه ناداني و جاهل و برد كار به را خود دانش كه عالمي: است چيز چهار به دنيا و دين پابرجايي«

 نهد، مي گام علم كسب و فرهنگ راه در كه را جاهلي فرد كند، تشويق دانش كسب به را مردم آنكه براي السالم عليه ابيطالب بن علي

: كند مي معرفي نادان و جاهل بمنزله نيست، خود علم افزايش به عالقمند و شده جمود دچار كه را عالمي و داند، مي دانشمند بمثابه

. »است شبيه نهد گام بيراهه در كه ناداني به باشد جامد كه دانايي و است دانشمند و عالم همانند كند، مي علم كسب كه ناداني«

 خبر با آميخته روشي به خبري، روش و سبك از گاهي مردم، اذهان در اساس اين هاي پايه تحكيم براي السالم عليه ابيطالب بن علي

: گويد مي و كند مي استفاده دو، هر وطلب،

 بكار را آن سپس و بياموزد نخست كه است كسي آن از دانش و علم كه براستي داريد؟ همراه خود با را دانش و علم آيا دانشمندان، اي«

. »كنيد عمل آن به شديد آگاه چيزي از كه هنگامي« و »باشد سازگار دانش و علم با وي كردار و عمل و برد
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 فرد همانند نكند، كار خود علم مطابق كه دانشمندي«: فرمايد مي و كند مي آغاز سخن خاصي شكل به اساس، اين تثبيت براي سپس وي

. »است نادان فرد از بيشتر و بزرگتر دانشمندي، چنين ضد بر دليل و برهان البته و شود، نمي بيدار خود جهل از كه است ناداني و جاهل

 ياد و آموزش و تعلم و تعليم به را مردم همه تا دهد مي پيوند تعاون، و همكاري از چهارچوبي در علم اهل و جاهل مردم بين امام آنگاه

       و كند مي استفاده است هستي جهان وحدت از شكلي واقع، در كه انساني جامعه وحدت منطق از راه اين در و كند، تشويق گرفتن

: گويد مي

 قرار مؤاخذه مورد دادن ياد و آموزش براي را دانش اهل آنكه مگر كند نمي بازخواست گرفتن ياد براي را نادان و جاهل مردم خداوند،«

! »دهد مي

 آن از كه كسي و دارد را آن ادعاي نيست آگاه بدرستي آن از كه كسي كه است كافي همين علم، واالي مقام و افتخار براي«: نتيجه در و

 حتّي كه بس همين ناداني و جهل كوچكي و پستي براي و شود، خوشحال و مسرور شود، داده نسبت او به دانشي اگر است، خبر بي

» !شود مي خشمناك شود داده جهل نسبت او به اگر و جويد مي بيزاري آن از نيز جاهل

 هاي پايه تحكيم و ارزيابي و علم طلب به تشويق در جاودان سخنان اين البالغه، نهج كنار و گوشه در امام جالب و درربار گفتارهاي از

 كردن بازگو از سكوت« و» ...است فراواني برتريهاي داراي علم و دانش ،!اي نهاده گام علم طلب راه در كه كسي اي«: كه است آن

 و »كن گفتگو دانشمندان و دانا با و بياموز را نادان« و ؛»است بيهوده ناداني، با توأم گفتن سخن مانند حكيمانه، و پندآموز سخنان

: كه است مايگان بي و نادانان توصيف در امام سخنان از و. »است خوشتر جوان دالوري از من نزد در پيرمرد دورانديشي«

 به و اند نكرده روشنايي كسب علم پرتو و دانش نور از خورند، مي تكان وزد مي كه بادي هر با و هستند كشي عربده هر هوادار آنان«

 به دانش درهاي«: فرمايد مي و دهد مي قرار خطاب مورد اند گراييده تباهي و فساد به كه را كساني و ،»اند نبرده پناه محكمي پايگاه

. »هستند دانش و علم هواداران و پيروان« آنان كه است آن امام نزد در نيكوكاران صفات بارزترين از و »است شده بسته شما روي

 تشويش از را دلها«: نيست جدا فرهنگ، و علم طلب براي تشويق با پيوسته چهارچوب، اين از ملول، و خسته دلهاي به امام اندرز و پند

. »شوند مي خسته و آيند مي ستوه به بدنها همانند نيز دلها كه چه بطلبيد، اي تازه دانشهاي و حكمتها آنها براي و برهانيد پراكندگي و

 سرچشمه امام يگانه شخصيت از و چرخد مي دانش و علم طلب محور بر كه السالم عليه علي امام واحد فكر طرز و نظريه اين هماهنگي

 دو از يكي علم و دانش«: يابد مي تكامل داند، مي زندگي خود با برابر زندگي، در را دانش و فرهنگ كه گرانقدر سخن اين با گيرد، مي

 تحصيل، و علم با آشنايي«: كه كند مي تأييد را آن است او نظر از علم عالي ارزش كننده بيان كه ديگري گفتار با سپس و. »است زندگي

. »شود مي داده پاداش آن بوسيله كه است ديني آن

   كه آنچه با انسان دشمني«: از يافته تركيب حقيقت يك دهنده نشان سخن اين. كند مي تثبيت را حقيقت اين سومي سخن با امام آنگاه

 است اي حكيمانه گفتار چه ببينيد است؛ زشت عداوتي، و دشمني هرگونه كه چرا است؛ »دشمني اين از انزجار ابراز« سپس و »داند نمي

 است، حكيمانه انديشه همين از ناشي كه ديگري حقيقت امام، فكر از البته و ؛»ندارند آگاهي آن از كه هستند چيزي دشمن مردم،«: كه

!. »شمارد مي ارزش بي و بد را آن ندارد، را چيزي كه كسي«: كه شود مي ترسيم و بيان چنين حقيقت آن و شود نمي دور
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 هر در كه بيني مي را او باشد، نداشته راه تو دل در انتقام احساس و كني بخشش و عفو تو كه خواهد مي اگر السالم عليه ابيطالب بن علي

 تشويق موضوع اين بر را تو گزيند، برمي كه روشي هر و دارد برمي جلو به كه هرگامي در همچنين و دستوري هر و عهدنامه هر و خطبه

 روا چنان خود اغماض و گذشت از آنان بر«: فرمايد مي دهد مي قرار خطاب مورد را مصر در خود فرماندار كه هنگامي در او. كند مي

 شما. »مكن شادماني هرگز مجازاتي بر و مباش پشيمان بخششي هيچ از و. كند اغماض و عفو آنچنان تو از خداوند داري دوست كه بدار،

. يافت خواهيد را دستور و امر اين از شكلي است، كرده صادر فرماندارانش همه به خود هاي نامه در او كه دستوري هر در

 قدرت و امكان كه نيست كسي پاداش از بيشتر است، شده شهيد و كشته خدا راه در كه مجاهدي پاداش« ، السالم عليه علي امام نظر در

 كه گرفتن انتقام اما. 1»باشد فرشتگان از است خودنگهدار و پاكدامن كه كسي شايد«: است معتقد او باز و »است نگهدار خود ولي يابد مي

 و است، زشتي خوي و ارزش بي احساس واقع در نيستند، خودنگهدار و پاكدامن و ندارند اغماض و بخشش كه است مردمي پناهگاه

 تواند مي كه است كسي گيرنده انتقام و »نيايد بدست گرفتن انتقام با سروري و بزرگي«: است زاري شوره مانند انتقام با مقام و بزرگي

 دادن، وكيفر گرفتن انتقام براي كه است سزاوارتر كردن بخشش و عفو براي كسي«:  السالم عليه ابيطالب بن علي نظر در و دهد كيفر

        هدف را يكديگر ها نيزه با و كنند مي حمله همديگر به شمشيرها با »جنگ برادران« كه كارزار، ميدان در و. »دارد بيشتري قدرت

 و عفو«: كه گويد مي السالم عليه ابيطالب بن علي نيست، ديگري آن براي نجاتي يكي، نابودي با جز گريز و جنگ اين در و گيرند مي

. »است پيروزي زكات بخشش،

 نيكي خود دشمن بر« باشد؛ تاريك و تيره شديداً دشمنانتان با شما رابطه آنكه ولو باشي فداكار و باگذشت مردمان از تو كه خواهد مي او

 قرار پيروزي اين از سپاسگزاري بمثابه را او از بخشش و عفو يافتي، غلبه خويش دشمن بر چون« و »است پيروزيها ترين شيرين كه كن

. »بده

. كرد عمل تعليمات اين به خود زندگي دوران تمام در خود ، السالم عليه ابيطالب بن علي

 عفو اعالم و بخشيد جنگيدند، مي وي كشتن براي و وي ضد بر و برداشته اسلحه كه را كساني همه جمل، جنگ پايان روز صبح در

 آب دشمنانش همه به او ولي برسانند، بقتل را علي آب، راه بستن با خواستند مي كه بخشيد را آنهايي همه صفين نبرد در و كرد عمومي

 در و. كرد عفو بود گرفته قرار شمشيرش زير در كه را »عاص عمروبن« توزش كينه دشمن همچنين و بخشيد، تازه جاني آنان به و داد

 را وي قاتل كه خواست خود فرزندان از او آورد، فرود السالم عليه ابيطالب بن علي سر بر را خود كشنده ضربت »ملجم ابن« كه هنگامي

 نيكي و بخشد، مي كرده ستم كه را كسي«: كه بود كريم و شرافتمند انسان درباره گفتارش تثبيت براي اينها همه و دهند، قرار عفو مورد

 و وحدت اين. »شود مي نزديك او به و كرده پيوند بريده، او از كه شخصي با و دارد نمي دريغ ساخته محروم را او كه كسي از را خود

 را وي كردار و گفتار هرگونه و سازد مي محكم و استوار را آن و است ساخته ناپذير تفكيك را السالم عليه علي امام شخصيت هماهنگي،

. كند مي تصحيح نيز را آن كوچك موضوع هر و داده قرار موازين و اصول با مطابق

 كه بينيد مي گويد، مي سخن مردم توده حقّ و زمامدار حدود ظلم، و عدل دروغ، و راست: درباره كه هنگام آن در السالم عليه علي امام

 و فرهنگ و علم كسب لزوم مسئله از سخن در چنانكه كند؛ مي فكر اصولي ناپذيري، خلل بنحو و آميخته هم به خود وجود پود و تار با
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 ، السالم عليه علي امام شخصيت هماهنگي و وحدت از شما تعجب و شگفتي شايد. شديم شاهد را آن چگونگي بخشش، و عفو موضوع

 چهارچوب دور به همه و همه نظريه دو و انديشه دو و احساس دو بين پيوند هاي دايره امام، نزد در كه ببينيد كه شود اين از بيشتر

 هم به انسان، شخصيت اگر واقع، در و. گردد مي و چرخد مي است، يافته استحكام آن جوانب تمامي و شخصيت يگانگي از كه محكمي

 در و گوناگون مسائل و موضوعات در كه مختلفي نظريات و افكار و گوناگون احساسات و عواطف در باشد، واحد و هماهنگ و پيوسته

 نظر در با مگر كرد؛ توصيف را آنها شود نمي كه بود خواهد يكسان طوري گيرد، مي سرچشمه او از مختلف اوقات و مناسبات و شرايط

 كه همينجاست از و. شوند مي زيادي هاي شعبه و ها شاخه داراي ظهور، مرحله در كه هستند واحدي اصل حقيقت، در آنها: اينكه گرفتن

. است خويشتن با ريشه و اصل پيوند همچون ، السالم عليه علي امام نزد در گوناگون عواطف و افكار پيوند بينيم مي

 امام و هستند مختلف موضوع، جهت از يا و بيان، موقعيت نظر از كه نظرياتي و آرا به بخواهيد، موضوع اين براي گواهي و دليل شما اگر

 نهايي هدف و انگيزه درباره سپس... است سياسي و اخالقي اجتماعي، مسائل درباره نظرياتي و افكار آنها بنگريد، است داشته بيان را آنها

 دور به آنها همه كه ديد خواهيد شك بي يافت؟، خواهيد چيزي چه شما نظر به... كنيد تحقيق السالم عليه علي امام جانب از آنها، بيان از

: چرخند مي! دارد قطب دو كه واحدي محور

 سطح در و.است ور شعله واحدي آتش حرارت از كه است اي آميخته هم به و واحد شخصيت همان پيدايش، منشأ يا نخستين، قطب. 1

. بخشد مي يا گيرد مي يا واحدي،

 افكار باشد، يكسان نهايي هدف و پيدايش منشأ اگر ترديد بدون و. است زندگي به احترام و انسان به خدمت نهايي، هدف يا دوم، قطب. 2

 بينش با اگر. باشد متباين مسائل و موضوعات و بوده گوناگون مناسبات و شرايط چه اگر. بود خواهد يكسان كردار و اعمال و نظريات و

 از ناشي كلّي، بطور وي، كردار و گفتار كه ديد خواهيد كنيد، تحقيق و كنجكاوي السالم عليه علي امام روش و سيره در بهتر دقت و بيشتر

 دانش و علم كه است آن خير و نيكي«: كه دهد مي نشان بزرگ سخن اين با را حقيقت اين چگونگي او و. است مطلق نيكي و دوستي

 آنگاه و داند مي سرچشمه و اساس را »خير« ، السالم عليه علي امام سخن، اين در. »باشد بزرگ بردباريتان و شكيبايي و زياد شما

 فصول كه ايد دريافته نيز شما كه مطمئنم و. دهد مي قرار »وبخشش عفو« يا »بردباري و حلم« و »دانش و علم« را آن چهارچوب

. نيست ديگري چيز بردباري، و عفو و فرهنگ و علم طلب از چهارچوبي در مطلق، خير راه در كوشش جز امام، زندگي

 انسان كه كند، مي گوشزد شما به السالم عليه علي امام باشد، نداشته جدايي دهيد، مي انجام كه آنچه با دانيد، مي كه را آنچه آنكه براي و

 شما سخن نبايد«: فرمايد مي و دهد مي قرار خطاب مورد را شما سپس و. »سازد مي توأم عمل با را سخن« بردبار، و دانشمند و نيكوكار

         علي امام گفتار در آنكه براي واقع، در و!. مگوييد سخن دهيد مي انجام كه آنچه از بيشتر: يعني ،»باشد شما عمل و كار از برتر

 دنيا اين در طوري خود و فراخواند، بردباري و حلم و دانش و علم ، نيكي و خير سوي به را همه او نباشد، عمل بر برتري ، السالم عليه

 هر در ، السالم عليه علي امام شخصيت ترتيب بدين. بود بردباري با توأم و دانشمندانه نيكوكارانه، زندگيش هميشه كه شد شهيد و برد بسر

 فراموشي دهد، مي رخ زندگي در كه بزرگي يا كوچك چيز هيچ درباره او كه است همينجا از و يابد مي آميختگي بهم و وحدت ميداني،

 هيچگونه كه صورتي در سازد، مي آگاه شود، نمي ديده ظاهر چشم به يا و بيند مي كه چيزي از را شما او كه همينجاست از و. ندارد

 و است يكسان موضوع و باب آن يا اين در او، اقوال و سخنان كه است اصل همين روي و. سازد نمي هموار خود به رنجي و تكلّف



 

Noorfatemah.org 
 

 )3جلد (صداي عدالت انسانيت ) السالمعليه (امام علي  11

 و شب در آن مزه و طعم و جوشد مي زمين دل از آب چنانكه جوشد، مي واحدي سرچشمه از بلكه ندارد؛ راه آنها در تعارضي و تناقض

 علي امام اقوال و اعمال كه است همينجا از و. ريشه و اساس در نه بود زيادي يا كمي در فقط باشد اختالفي اگر و يابد نمي تغيير روز

 و شيوه همان باب، اين در امام روش و وضع و است، واحد آنها سرچشمه كه چرا دارد، كامل توافق يكديگر با و است يكسان السالم عليه

 فطري و ذاتي آن اصالت كه بينش و احساس در انديشه، و عمل در يگانگي و وحدت: است ديگري موضوع هر و باب هر در او روش

 بخشي هميشه و است ناپذير تفكيك و يكسان كردارهايش، و گفتارها ترتيب بدين و است شده نهاده پاكي و برصفا آن بناي سنگ و بوده

. دهد مي توضيح و كند مي تفسير ديگري بخش را آن از

 در و شخصيت در آميختگي بهم و يگانگي اين. است راستين انساني بزرگ وضعِ و مقام مورد، اين در السالم عليه علي امام وضع و مقام

 عليه علي امام اقوال و گفتارها كه است چيزي همان است، شده صادر و گرفته سرچشمه آن از گوناگون احوال و اوضاع در كه چيزي هر

 اي پايه بر كه دهد مي قانوني ارزش آنها به و آورد درمي اساسي و منظم قانون يك بمثابه را وي هاي نامه پيمان و تعليمات و السالم

. است عالي هدفهاي داراي و شده داده قرار اصولي
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 فرانسه انقالب مبادي و) السالم عليه( علي امام انقالبي اصول بين اي مقايسه

 

 بشر حقوق اعالميه اصول و السالم عليه علي امام اصول

 السالم عليه »علي«. هستند او فرزندان مردم توده و پدر، مثابه به حاكم* 

 »ساووناروال«. است پدر مثابه به ملت، به نسبت حكومت* 

 السالم عليه »علي«. كند مي رفع را وي نيازمنديهاي و سازد مي اميدوار را او است، انسان آيينه انسان* 

 »پاسكال«. هستند يكي همه گويي كه بنگريم چنان بايد را بشر افراد* 

 السالم عليه »علي«. است بيگانه و غريب نيز خود ميهن در تنگدست و فقير و بپذيرد؛ را تو كه است آنجا سرزمينها بهترين* 

 »البروير«. ندارد ارزشي ستم، و ظلم با توأم ميهن* 

 السالم عليه »علي«. نيست ديگران دهانهاي براي آنان دسترنج و محصول* 

 »فرانسوي اديب يك«. اند كاشته خود را آن تخم كه سازند مي محروم ناني از را مردم* 

 السالم عليه »علي«. بستند دل آن بر و ورزيدند دريغ دارند دست در كه آنچه دادن از توانگران* 

 »ولتر« دارند؟ مي دوست را خود ميهن قلب صميم از دوست، مال و سودپرست مردم آيا* 

. است شده حرام كه است چيزي آن از بيشتر شده، حالل شما براي كه آنچه و. بگويد راست آن به كه است كسي براي راستي خانه دنيا،* 

 السالم عليه »علي«

 »روسو«. است نيكوكاري و نيكي خود، طبيعت در زندگي* 

 نيروي به اعتقاد بر سپس و عقل معني و مفهوم چگونگي پايه بر كه دارد محكمي و ثابت روش و راه السالم عليه ابيطالب بن علي و

 همه بر آوري شگفت بطور حياتي، و مهم موضوع اين در او شود، مي استوار زندگي بودن انقالبي و فرهنگ و علم عظمت و انديشه

. است جسته سبقت و پيشي انديشمندان،

. آوريم بعمل انسانها و انسانيت نهضت راه شناخت درباره 1را كوتاه ارزيابي اين ما كه بود سودمند و ضروري بسيار

 سوي به و بندگي، و بردگي و ستم و ظلم قبال در انسان از پشتيباني و حمايت سوي به خود، قاطع ولي بطيئي و كند حركت كه نهضتي

 كه بود مفيد و الزم همچنين و. است پيموده را راه آن قيدي، و ترس هرگونه از) دارد بردوش را هستي و وجود امانت كه( انسان آزادي
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 آن، ساختن بارور براي و ساخته روشن را آن هدفهاي و كرده رهبري را نهضت اين كه دهيم قرار بررسي مورد را انديشمنداني افكار و آرا

 يا كه فرانسوي، متفكران درباره بيشتر و گفتيم سخن رهبران اينگونه از خاصي گروه از ما اگر و اند، كرده فدا آن راه در را خود زندگي

 متفكران، ديگر از بيشتر آنان كه بود آن براي كرديم، بحث زيستند، مي آن از جلوتر كوتاهي مدت يا و بودند فرانسه كبير انقالب با معاصر

. داشتند پيوند گرفت، مي سرچشمه آن از كه اصولي و مبادي و آن شكل و رنگ و انقالب روح با

 غير و فرانسوي از اعم انديشمندان، و متفكران اين بزرگان كه كرديد توجه نكته اين به گذشته، فصول مطالعه موقع در كنم مي تصور

 كه را، فكري اصول اين از قليلي بسيار بسيار ميزان شايد پيوندند؟ مي السالم عليه ابيطالب بن علي به محكمي پيوندهاي چه با فرانسوي،

 اعظم قسمت در ولي ؛2نكنيد پيدا السالم عليه ابيطالب بن علي نزد در نص، يا مفاد نظر نقطه از شده، پيدا انديشمند گروه اين نزد در

 ساووناروال هاي گفته اگر. دارد وجود كامل اشتراك ،3عربي انديشه يگانه قهرمان و آنان بين زيادي، بسيار اساسي اصول در و مطالب

 هدف و قانون گستر، عدالت و ستمگر نادان، و دانشمند توده، و زمامدار مفهوم ملّي، صالح حكومت شكل درباره را) نهضت عصر پيامبر(

 يكايك كه ديد، خواهيد را چيزهايي ،4كنيد بررسي غيره و آن توزيع چگونگي و زمين روي خيرات و ثروت پاداش، و عمل آن، نهايي

 اين نزد در ها انديشه و افكار در عجيب همانندي و تشابه اين منشأ شايد و يافت، خواهيد نيز السالم عليه ابيطالب بن علي نزد در را آنها

. دارند اخالق و فكر در كه است اصالتي همان مرد، دو

 چون زمان آن اهل و... «: بفرمايد ستمگريها و تجاوز دوران درباره ، السالم عليه ابيطالب بن علي كه است شده باعث اصالت همين و

 مردگان همچون فقرايش و بينوايان و) ستمكاران( هاي طعمه ناتوانش، و ميانه مردمان و وحشي و درنده زمامدارانش و سالطين و گرگان

 بطور را مطالبي خود دوران مردمان و ستمگران درباره ساووناروال يا و. 5»...باشد شايع دروغ و كذب و رفته ازبين راستي و صدق. باشند

 وظيفه كه واداشته را السالم عليه علي امام اصالت، اين چنانكه و. كرديم ذكر گذشته در را آنها از اي شمه ما كه كند بيان آشكار و صريح

 مردم و پدر بمثابه زمامدار«: كه دارد اعالم صريحاً و است دلسوزي با توأم و فداكارانه پدري نوع يك آن: كه كند بيان چنين را حكومت

. »است پدر بمثابه مردم، به نسبت حكومت«: بگويد كه است كرده وادار نيز را ساووناروال. »هستند او فرزندان

 را آن نيز ساووناروال ديده، صحيح عمومي و اجتماعي پيوندهاي گوناگون مسائل درباره السالم عليه علي امام كه را آنچه همينطور، و

 عصر پيامبر داشت، قوم بزرگان و اشراف برابر در السالم عليه ابيطالب بن علي كه عظيمي استقامت و ثابت روش آن و. است ديده صحيح

 دگرگون اروپا در را زندگي كه( ساووناروال مبادي و اصول بين كه شد روشن شما براي اگر و است شده شناخته خصلت آن با نيز نهضت

 وجود محكمي پيوندهاي چنين ، السالم عليه علي امام مبادي و) بود وسطي قرون هستي بر مهلكي ضربه او ظهور و كرد تجديد و ساخت

 آماده را فرانسه كبير انقالب زمينه كه است موجود متفكراني نزد در كه پرداختيد بزرگي فكري اصول ارزيابي و بررسي به آنگاه و دارد

 اين بين كه يافت خواهيد را محكمتري ارتباط و پيوند اند، كرده ريزي پي را آن اساس و طرح را آن شعارهاي سپس و ساخته

. است موجود ،!عربي انسانيت و عربي انديشه نظير بي شخصيت و انديشمندان

 نژاد وحدت زمينه در ديگر انديشمندان سخنان به يا و كنيد، توجه كرديم نقل واحد انسانيت درباره پاسكال هاي گفته از كه آنچه به اگر

 همين برپايه ، السالم عليه ابيطالب بن علي تعاليم كه ديد خواهيد كنيد، نظر السالم عليه علي امام تعليمات به آنگاه و بنگريد بشري
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    از و. است شده ريزي پي انسان، فرزندان بين تعاون و همكاري لزوم و بشري نژاد وحدت و واحد انسانيت به نسبت مطلق احساس

: است زمينه اين در السالم عليه علي امام آيات و ها نشانه

. »است انسان آينه انسان« و »است تو مانند خلقت در انساني هر«

 نسل دهها كه ناگواري اوضاع و شرايط از آن، بوسيله و آورد برمي دل ته از فرانسه ادباي و نويسندگان از يكي كه را فريادي همين

 زحمت و رنج آنان«: گويد مي جامعه اصيل گروههاي و ملي طبقات فرزندان وضع درباره و دارد مي بر پرده اند، برده بسر آن در انساني

 اند، كاشته را آن تخم كه ناني همين از را آنان خود سپس و كنند مي تحميل ديگري انسانهاي به را كردن درو و آبياري و بذر و زني شخم

 شكل به خواهد مي امام كه يافت خواهيد اي جامعه با السالم عليه علي امام برخورد در مثبتي، شكل و ديگر رنگ به »سازند مي محروم

... باشد نداشته وجود محروم، انسان يا استثمار آن، در و درآيد دادگر و انساني جامعه يك

 از حدي چه تا كه است اين دهنده نشان مطلب اين خود كه فرمايد مي را گرانقدري سخن جامعه آن فرزندان درباره السالم عليه علي امام

 اگر و. 6»نيست ديگران دهانهاي براي آنان دسترنج ثمره و محصول«: است فرانسوي اديب گفته از اساسيتر و عميقتر نتيجه، و ريشه نظر

 است آمده كبير انقالب ادبيات و نهضت عصر ادبيات در كه را، آن جديد مفهوم كه بخواهيد و كنيد تحقيق »ميهن« كلمه معني درباره شما

     چشم به نهضت دوره ادباي و نويسندگان همه آثار در آن تأثير كه كند مي بيان كوتاهي جمله در را آن البروير كه بينيد مي دريابيد،

. »ندارد ارزشي ، ستم با توأم ميهن«: خورد مي

 نمانده دور السالم عليه ابيطالب بن علي نظر از) آيد مي بشمار ميهن تكوين اصول از اصلي واقع در كه( وطن درباره مفهوم همين نظير و

 و فقر و است وطن دور، جاي و غربت در دارايي و ثروت« و »است بيگانه و غريب خود ميهن در بينوا، و تنگدست«: است فرموده كه

 كه است جايي سرزمينها بهترين و نيست ديگر سرزمين از بهتر تو براي سرزميني هيچ« و »است ميهن از دوري و غربت وطن، در بينوايي

. نشوي واقع مظلوم و محروم و باشي راحت آن در تو كه است جايي سرزمينها، بهترين يعني ،»باشند پذيرا را تو

 اين به( است قائل ارزش و اهميت وطن مسئله براي كه كسي درباره و بپردازيد جستجو به بيشتر آن مسائل و ميهن موضوع در شما اگر

 گروههاي دوستي ميهن درباره ولتر كه بينيد مي كنيد دقت ندارد ميهن امر به توجهي كه كسي و) است واحد انسانيت از جزوي او كه عنوان

        نسبت خويشتن به فقط را آن راه در كوشش و جهاد و! دارند مي دوست را وطن آنها تنها دارند ادعا كه استثمارگر، و دار سرمايه

 مال و سودپرست مردم آيا: پرسد مي خود از انسان«: گويد مي و داند مي منافق و دور طبقه را آنها او و دارد ترديد و شك دهند، مي

. »دارند؟ مي دوست را خود ميهن قلب صميم از دوست

 از نه آنها كه سازند مي متهم را گروه اين افراد كلّي بطور و اند نهاده فراتر را گام ولتر، عصر نويسندگان و ادبا كه بينيد مي همچنين و

 در ولي شوند، مي شمرده آدم ظاهر صورت در كه هستند شكلكهايي فقط بلكه آيند، مي بشمار حيوانات از نه و اند برده بويي بشريت

. است ثروت و مال دارند بشريت عالم از كه چيزي تنها واقع،

 و تجربه كه سازد مي مطرح را مسائلي و است گرفته سبقت رفقايش و ولتر بر هم، موضوع اين در او... ؟ السالم عليه ابيطالب بن علي اما

: فرمايد مي دودلي و ترديد هيچگونه بدون السالم عليه علي امام. هستند انكارناپذيري حقيقتهاي آنها كه است داده نشان قرون آزمايشهاي
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 ابهامي، كوچكترين بدون گفتار اين در. »كردند گردنكشي و بستند دل نعمت و مال به فقط ملّتها، خوشگذرانهاي و ثروتمندان و... «

 دارايي بر ثروتي و مال كه است آن آنان هدف تنها و ندارند مردم توده كارهاي و ميهني مسائل به توجهي داران سرمايه كه شده تصريح

. كنند اي انديشه هم مردم توده وضع درباره آنكه بدون باشد، آنان سود به كه هستند عالقمند چيزي به فقط و بيفزايند، خود

          و »است شهوتها اساس ثروت، و مال« كه بود داده نشان او بر تجربه كه فرمود هنگامي را مطلب اين السالم عليه علي امام

 و مال كه كسي« و »سازد نمي نياز بي ندارد دست در كه چيزي از را او وي، دارايي و نيست راضي دارد كه آنچه به هرگز دار سرمايه«

 جهان در و بدارد دوست را آن كه ندارد ميهني شد، خودپسند و خودخواه كه كسي و. »شود مي خودپسند و رأي خود اندوخت، ثروتي

 امام كه اي جمله است جالب و زيبا چقدر راستي!. باشد همدم و شريك آنها با روزگار، سختيهاي در كه ندارد همنوعي برادران انسانيت،

     را مردم آن، با و بندد مي دل آورده چنگ به كه آنچه به توانگر«: است فرموده و آورده دار سرمايه رواني وضع چگونگي تصوير در

 مورد را او وي، رفيق و كند شك او دوستي وطن در ولتر كه است حق ببندد، دل خود دارايي و ثروت به فقط كه كسي و. »گزد مي

... خوانديم جلوتر سطر چند كه دهد قرار اي حمله آنچنان

 شمارد، مي حقير و پست را چاپلوس خوشگذران و بيكاره آدمهاي و دهد مي قرار ستايش و احترام مورد را كارگر ولتر، همچنانكه و

 پست را چاپلوس مردمان و دورويان و است داده قرار دهد، مي انجام كه كاري در را انسان وجود مفهوم هم السالم عليه ابيطالب بن علي

 هم ولتر چنانكه سازد، مي استوار هايي پايه و اصول روي بر زمينه، اين در را خود برهان و دليل ، السالم عليه علي امام... كند مي معرفي

. كند مي رفتار اينچنين وي، از پس

    طالب ابي بن علي اند، داده قرار حمله مورد را بيجايي تعصب هرگونه ديگران، و روسو ولتر، مونتسكيو، مونتين، رابله، كه همانطور و

 و قاطع دليل كتاب، اين اول جلد از »عقيده آزادي« فصل در شما و گيرد، مي انتقاد و حمله باد به را آن آنها، از بيشتر هم السالم عليه

. يافت خواهيد موضوع اين درستي و صحت بر را اي كوبنده

: كه است گفته و آورده المعارف دايرة در آزادي، معني درباره ديدرو كه را مطلبي آن و

. »دهيد انجام است، داده اجازه قانون كه را آنچه باشيد داشته حق شما كه است آن آزادي«

 و فرد بين آزادي« و »آن هاي سرچشمه و آزادي«: فصل دو در چنانكه است، داشته بيان را آن او، از پيش السالم عليه ابيطالب بن علي

 فرانسه كبير انقالب از پيش نويسندگان و ادبا كه را آنچه و. ديد خواهيم نيز آينده بخشهاي در بزودي و ديديم را آن چگونگي ،»جامعه

 و داشته بيان را آن آنها، از پيش السالم عليه ابيطالب بن علي اند، گفته است ملت اراده از ناشي كه قانوني از زمامدار اطاعت لزوم درباره

 مردم، همه از بيشتر كه است آن زمامدار الزم وظايف از ، السالم عليه علي امام نظر از و. است ورزيده اصرار آن بر و كرده گوشزد را آن

 نداشته باز چيزي هيچ از را مردم: كه داشت اعالم بود مسلمانان خليفه كه هنگامي در او و. نهد گردن آن بر و باشد فروتن قانون برابر در

 كرده اقدام آن به آنان، از قبل خود آنكه مگر نكرده طلب مردم از را چيزي هيچ و جسته دوري آن از آنان، از جلوتر خود آنكه مگر

. است
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 در را آن ما بردند، مي بكار مردم همه حقوق آمدن بدست راه در كوشش براي انقالب، از پيش دوران نويسندگان و ادبا كه را حرارتي

 خودشان به را مردم حقوق بايد«: جاودان گفتارهاي اين و. يافت خواهيم السالم عليه ابيطالب بن علي ادبيات از اي نمونه و هرگوشه

 كه است شالقهايي و سيليها واقع در اينها، نظاير دهها و »است طالبي و هوادار را حقّي هر« و »نسازيد ضايع را مردم حقّ« و »بپردازيد

 از و »مردم توده حقوق كردن پايمال« برپايه كه سازد مي طبقاتي اختالفات لزوم »فلسفه« متوجه را آنها ، السالم عليه ابيطالب بن علي

 عليه علي امام كه تعبيرهايي به بنا( كند مي آماده »ديگران براي را آنان دسترنج و ثمره« و است، استوار »افراد حقّ كردن كم« و بردن بين

.) است داشته بيان السالم

 و سازند مي روشن را عادي افراد و بازار و كوچه مردم ارزش آنها در كه دارند روشهايي و گفتارها نهضت، عصر نويسندگان و ادبا

 البروير همچنانكه و. اوست وجود و هستي خود ارزش از ناشي ديگر، عبارت به يا و زندگي خود ارزش از ناشي ارزش، اين كه معتقدند

 هم السالم عليه ابيطالب بن علي شوند، انتخاب) ملي اصيل طبقات فرزندان يعني( عادي مردم غير از وي، برادران و رفقا كه نپذيرفت

 تفوق و برتري مردم توده و عادي افرادي بر جاه، و مقام و حسب با كه باشند داشته وجود هم افرادي مردم، بين در كه بپذيرد نشد حاضر

 از يكي بايد چرا: پرسد مي فرانسه در مولر كه همانطور و. ديديم را آن چگونگي تفصيل به كتاب، اين گذشته بحثهاي در چنانكه يابند،

 ديگري مرد »حقّ« و شده داده قرار »ملكه« فرزند »حقِّ« حكومت چرا و برسد؟ حكومت و زمامداري مقام به نتواند بازار و كوچه افراد

     تعجب با هم السالم عليه ابيطالب بن علي بزند؟، دست اساسي اصالحات به و كند اداره را حكومت تواند مي بهتر كه است نشده واقع

 از ناشي چون كه را عميق و نظير بي سخن اين سپس و. »شود؟ مي هم خويشي و رفاقت با حكومت و خالفت آيا! شگفتا«: پرسد مي

 مي انجام كه است نيكي كار به انساني هر ارزش«: كه كند مي بيان ماند، خواهد جاودان جهان در هميشه است هستي و زندگي اراده

 انسان مقام و افتخار« و »راند نمي جلو به مانده، عقب كوشش و كار نظر از كه را كسي نسب، و حسب«: افزايد مي آن بر سپس و ،»دهد

 از يكي و. »رساند نمي او به سودي پدرانش مقام و شخصيت باشد، نداشته شخصيت خود كه كسي« و »اوست فداكاري و همت اندازه به

! »دارد انتظار خويشتن براي دهد، مي انجام كه آنچه از بيشتر او«: فرمايد مي و است داده قرار انتقاد مورد را اشراف

 و است خودشان حقّ اين آورند، بدست را خود معنوي و مادي نيازمنديهاي مردم اگر كه دريافتند كبير انقالب از قبل كارگردانان و ادبا

 كنند، درك را اجتماعي بنياد اساسي اصل اين اروپا، بر نهضت دوران از پيش بتوانند كه انديشمنداني هم درواقع و باشد، كار در منتّي نبايد

. بود كرده ريزي پي آن براساس را اجتماعي بنياد و دريافته بخوبي را حقيقت اين السالم عليه ابيطالب بن علي ولي بودند، كم بسيار

 سودي هيچ مقدار، بي و پست كننده ياري در«: كه اوست سخن اين دهد مي نشان ما به زمينه اين در را امام عقيده كه شواهدي جمله از

 و منّت« راه از آوري مي بدست كه را آنچه سپس و كني كار تو كه نيست سودي هيچ امر اين در: كه است آن سخن اين معني و ،»نيست

 خواري از نوعي آن در آوري، بدست نشناسد، رسميت به را تو حقّ آشكار بطور كه قانون راه از كه را چه هر زيرا. آيد بحساب »احسان

 راه از را آنها بخشش، و جود ولي نهد مي خود بجاي را چيزها و كارها دادگري، و عدل«: كه امام، سخنان از باز و. است نهفته پستي و

 و عدالت كه است جا همين از و است) خاصي فرد براي( اي ويژه نصيب بخشش ولي است همگان نگهبان دادگري. كند مي بيرون خود

 و است كار امام، نظر از بلكه ندارد، مفهومي السالم عليه علي امام مكتب در »حق بخشش« بنابراين، و »است گرانقدرتر و برتر دادگري،

 نيز انقالب از پيش ادباي توجه مورد نكته همين و. شود مي پرداخت احسان، و بخشش نه انساني، حق يك بعنوان كه كار مقدار به پاداش
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 مقام بردن باال و نوين جامعه بنياد به مستقيم بطور كه را نهضت عصر ادباي و امام بين مشترك، اساسي هاي پايه اين كه كسي. گرفت قرار

 اساسي اصل دو به بايد را اصول اين همه ناچار دهد، قرار ارزيابي مورد عميقانه بطور است، مربوط آن طبيعي حقوق تثبيت و انسان

: از عبارتند ما نظر به كه برگرداند

 زندگي نيكي به ايمان

 عقل نيروي به اعتقاد

 عصر ادباي بين در فقط نه را ايمان اين او و دهد مي نشان وجهي بهترين به روسو ژاك ژان انقالب، نخستين پدر را زندگي نيكي به ايمان

 و شرح به اينجا در كه نداريم نيازي ما البته و. كند مي ترسيم انسانيت ادوار همه نويسندگان و ادبا ميان در بلكه كند، مي عيان نهضت

 حقيقت اين بنابراين، و آيد، مي بدنيا بدكار، نه نيكخواه، انسان: گويد مي كه اوست فلسفه اساس اين. بپردازيم روسو افكار و عقايد بررسي

 زندگي نيكي به ايمان اين بخواهيد شما اگر و. است آمده بوجود و شده استوار پايه اين بر او، آثار اصوالً و شود مي ذكر او آثار همه در

 فلسفه در »ايمان« كه چرا آوريد، بدست را آن توانيد مي رنجي كوچكترين بدون كنيد، درك نيز السالم عليه ابيطالب بن علي نزد در را

 كه كرد توجه خشك و جامد اي عده نظريات و افكار به نبايد البته و. است چنين نيز روسو فلسفه در چنانكه است، اساسي اصلي امام،

 قطع زندگي با اينكه يا و جست مي دوري مردم از گويا كه دهند، جلوه مردم به و كنند ترسيم طوري را السالم عليه علي دارند دوست

 رسوا را پندارها اين سازندگان آشكار، داليل با و داد خواهيم نشان مستقل بخش يك در را پندارها اين اشتباه بزودي ما. بود كرده رابطه

. ساخت خواهيم

 جمالت همين در و كنيم، مي نقل امام از جمالتي خالصه بطور و كنيم، مي اكتفا زمينه، اين در وي صريح هاي گفته نقل به فقط اينجا در

 و »بگويد راست آن به كه است كسي براي راستي خانه دنيا«: فرمايد مي امام. دارد وجود هستيم دنبالش به كه را دليلي آن كوتاه،

 حالل شما براي كه آنچه« و »است داده پناه دارد، روا ستم شما به اينكه از را شما خداوند« و »دهد مي بيشتر كم، مقابل در خداوند«

 و بخشش ،)خدا جانب از( دراز دست با ببخشد،) خود( كوتاه دست با كه كسي« و »است شده حرام كه است چيزهايي آن از بيشتر شده،

 براي راستي خانه دنيا اگر و »شوم پريشان و تهيدست نيازيت، بي در كه برم مي پناه تو به خدايا، بار«: فرمايد مي باز و »يابد مي پاداش

 و مردم، مادر دنيا، كه چرا باشند صادق آن قبال در و بدارند، دوست را آن مردم كه است زيبا چه بگويد، راست آن به كه است، كسي

. هستند آن فرزندان مردم،

 دنيا اگر و!. »كرد سرزنش خود، مادر داشتنِ دوست بخاطر نبايد را فردي و هستند دنيا فرزندان مردم«: فرمايد مي السالم عليه علي امام

 نيكي، و راستي اين سايه در آن فرزندان بايد پس) است چنين نيز آن كه( باشد نيكي سراسر زندگي و) است چنين كه( باشد راستي خانه

 كه است مورد همين در و نگويند دروغ زندگي در و باشند صادق آن در و بگويند راست دنيا به آنكه شرط به ولي ببرند بسر خوشي در

 در البد و »نگردد ملول و نشده سير آن از انسان كه ندارد وجود زندگي، جز چيزي هيچ كه بدانيد و«: فرمايد مي السالم عليه علي امام

!. است نيكي و زيبايي سراسر زندگي: كه دارد وجود ضمني دليل يك دهند، مي نشان زندگي به نسبت مردم كه عميق دوستي اين
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      بشمار كه دارد سربازاني اروپا، در نهضت عصر متفكران بين در هم امر اين كه گفت بايد انديشه، و عقل نيروي به اعتقاد مورد در و

 و نخستين راهبر انساني، خرد و عقل معتقدند كه هستند ديگران و بايل ولتر، ديدرو، پاسكال، رابله، كمونتين آنان بارزترين ولي. آيند نمي

 بزرگترين نبود، استوار خرد و عقل اساس بر كه بنيادي هر هاي پايه ساختن ويران با عقل، هواداران اين و. است حقيقت سوي به آخرين

         را خود مكاتب و افكار گروه، اين كه اصولي بدانيد اگر درآييد بشگفتي سخت شما شايد و. دادند انجام بشري تمدن به را خدمتها

 روشني هاي پايه و اصول همان اند، نهاده بنياد آن برپايه) بودند متحد نهايي هدف و اصل در ولي بودند گوناگون رنگ، و شكل در كه(

 روزگار در السالم عليه علي امام كه گويا و دارد وجود او مكتب و السالم عليه طالب ابي بن علي روش در اي شده تثبيت بطور كه است

!. بود دريافته را آنها آزمايشهاي و ها تجربه از بسياري و ديده را آنان جوامع و زمان تحوالت و برد مي بسر آنان

 به ضاللت و گمراهي از را خوشبختيت و نجات راه كه بس را تو«: فرمايد مي خرد و عقل نيروي به اعتقاد كمال با السالم عليه علي امام

 در چگونه السالم عليه علي امام ببينيد كه وقتي داد خواهد تكان را شما نكته اين جداً و. »است صافي و پاك آينه عقل« و »دهد نشان تو

 را انسان چشمها، گاهي«: فرمايد مي و برده پي حواس، نيرنگ قبال در عقلي، ادراك پابرجايي و عقل ديد و خرد نظر ارزش به زمان آن

 شمشير ـ حال هر در ـ خرد و عقل« و »زند نمي گول كند، مشورت آن با كه را كسي خرد و عقل ولي اندازد، مي اشتباه به و داده فريب

 منطقي بسيار است، ارزشي چنين داراي خرد و عقل و است خرد و عقل موضوعات و مسائل از دانش و علم چون و. »است قاطعي

 را مفهومي آن ،»علم« كلمه كه كنيم فرض ما اگر. »بندد مي را جويان بهانه عذر و بهانه راه علم،«: بفرمايد السالم عليه علي كه بود خواهد

 از مدلول و مفهوم نظر از معرفت و فرهنگ و است معرفت و فرهنگ آن، از مراد شك بي كه گفت بايد ولي دارد، ما عصر در كه نداشت

   علي امام. دارد شاملي و عام معني فرهنگ، ولي رود مي بكار اي ويژه مدلول در امروز ،»علم« كه چرا است، بيشتر و وسيعتر »علم«

 واين دارد مي اعالم رانيز وآزمايش تجربه به نسبت خود راسخ اعتقاد انديشه، و عقل به خودنسبت دار ريشه براعتقاد عالوه السالم عليه

 واطالعات نسلها كوشش داردكه بياني زمينه اين در ايشان.است گرفته سرچشمه آن واز بوده عقل اصالت به ايمان از ناشي اعتقاد،بيشتر

. »بماند محروم تجربه، و عقل از كه است كسي بدبخت«: است كرده خالصه را نظير بي و يگانه اشخاص تجربه و ملتها

 متفكران كه است مفهومي همان امام، نزد در عقل مفهوم چيست؟ السالم عليه علي امام نزد در »عقل« مفهوم و معني كه ديد بايد اكنون

 طالب ابي بن علي از. دهد مي جاي خود چهارچوب در را آن علم امروز كه است معنايي همان آن و اند كرده درك را آن نهضت عصر

 جاي در را چيزي هر و دهد انجام بموقع را كارها كه است كسي عاقل«: فرمود او و كن تعريف ما براي را عاقل: شد سؤال السالم عليه

           ) قبلي جمله همان با: (كه داد پاسخ امام و فرما؟ توصيف ما بر نيز را نادان و جاهل كه شد سؤال سپس و »ببرد بكار خود

 اشكال از شكلي مهندس، و رياضيدان يك كه كند مي بيان و ترسيم آنچنان را خرد و عقل معني السالم عليه علي امام. »!كردم تعريف«

 چه عقل، مفهوم علمي تعريف در امروز و. شود گوناگون مسائل هاي پايه براي اساسي اصلي قاعده، اين تا نمايد، مي ترسيم را هندسي

. دهد انجام صحيح بطور را كارها و ببرد بكار درست را چيزها كه است آن عقل: اينكه جز يافت توان مي چيزي

 نظير بي شخصيتهاي همه و السالم عليه طالب ابي بن علي كه است چيزي همان عقل نيروي و قدرت و زندگي زيبائي به عميق ايمان

 موضوعات كه اند آورده بوجود را مكتبهايي اين همه آن، نور پرتو در و ايمان همين الهام سايه در و دارند اشتراك آن در انسانيت

. شوند مي يكي اساس و اصول در و هستند جدا همديگر از جزئيات در كه شوند مي شامل را گوناگوني
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 همچنين و است، مشترك زيبا، زندگي و اجتماع به نخستين، فالسفه از ارسطو و افالطون و سقراط اعتماد و اطمينان مكتبها، اين اصول از

 اما.  است آن به جديد، قرون در كبير انقالب رهبران و ادبا اطمينان و وسطي قرون متفكران از 7»برونو جيوردانو« و »ساووناروال« اعتماد

           اين. آيد نمي وصف به كه است اي اندازه به همكاري، و تعاون زيبايي و اجتماع نيكي به السالم عليه طالب ابي بن علي اعتماد

 نژاد آسايش و رفاه و احترام و عزت در آن آثار و اجتماع خوبي در را اساسي گفتار اين كه است السالم عليه ابيطالب ابن علي امام

. »است مشترك زندگي در و اجتماع با انسان گرانمايگي و عزت«: دارد مي بيان بشري،

 كرده حفظ را خود اصالت كه را آخرين و نخستين متفكران از عده آن اجتماعي، حيات شايستگي و عقل قدرت و زندگي نيكي به ايمان

 را زندگي مزاياي زندگي، بودن انقالبي. كرد راهبري است، تجدد و تحول حال در هميشه كه زندگي انقالبي مكتب از پيروي براي بودند،

 اساس بر كه سازد مي وادار را زندگي اصالت هواداران امر همين است، زندگي وسيع امكانات وجود بر شاهد بزرگترين و آورده بوجود

 انحرافات از جلوگيري در را برهان و دليل و سازند آن متوجه را افكار و بپردازند كوشش و كار به احترام، قابل تحول بر مطلق اعتماد

 ايمان و. ببرند بكار كنند، ايستادگي انقالبي تحول حال در و انقالبي زندگي قبال در توانند مي كنند مي گمان كه كهن، دورانهاي هواداران

 و انديشه در وي اصول به وابسته كه است اصلي آن، هميشگي تكامل و تحول و زندگي بودن انقالبي به السالم عليه طالب ابي بن علي

: فرمايد مي كه اوست ابهام بي و صريح گفتار مورد، اين در امام برهان جمله از. است او روش و راه و مكتب

 عمل كرديد، پيدا علم اگر« و 8»اند شده خلق شما، زمان از غير زماني براي آنان كه زيرا نكنيد، تربيت خود اخالق با را خود فرزندان«

. »باشد يكسان وي روز دو كه است كسي زيانكار« و »نماييد اقدام يافتيد يقين اگر و كنيد

 عظمت كه آنچه از استفاده و آموزش لزوم بر را انسان آن، دائمي تحوالت به اعتماد اين و زندگي بودن انقالبي به ايمان اين شك، بي و

 و اعتماد همين از و كند، مي راهبري پيشرفت، براي انسانيت بزرگ شايستگي از برداري بهره و داده، جاي خود فرزندان سينه در زندگي

 است بسيار چه و شدي، دانا سپس و بودي نادان شدي آفريده كه بار نخستين تو... «: فرمايد مي السالم عليه علي امام كه است اطمينان

 كسي به بايد...  شد خواهي آگاه آن بر سپس و است گمراه آن در بيناييت و سرگردان آن در ات انديشه و نداري علم آن به تو كه چيزي

» ...كني اعتماد است آفريده را تو كه

 بر انسانيت نيروي و قدرت كه( زندگي بودن انقالبي به كه آورد مي بدست آن از را اي قاعده كند، دقت عبارت اين مضمون در كه كس هر

. دارد تصريح) است آن دهنده نشان معرفت، اين سايه در دائمي پيشرفت بر و معرفت، و شناخت

: اصل در و اجتماع فلسفه در) كبير انقالب متفكران بويژه( انديشمندان مكتبهاي كه را اي اساسي اصول و قواعد آن صورت هر در و

 نزد در عبارت و موضوع مفاد، و نص نظر نقطه از است، استوار آنها بر تكامل و تحول براي زندگان شايستگي و زندگي بودن انقالبي

 درهم و پيوسته هم به چنان امام آثار در قواعد و اصول اين. يافت خواهيد السالم عليه طالب ابي بن علي ،9عربي انديشه نظير بي يگانه

. است ناپذير تفكيك يكديگر از هم خصوصي جزئيات يا و عمومي هاي نقشه در كه است آميخته

 هاي نقشه تا كردند مي غور زندگي در كه است اعصار و قرون گذشته بزرگان مانند مورد، اين در السالم عليه طالب ابي بن علي مقام

 از و كنند بيان اند، كرده كشف كه را آنچه حرارت، و سادگي با و صفا و صدق روي از آنگاه و كنند كشف را آن آميخته هم به و بزرگ
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 و شود مي كلّي و بزرگ اصول شامل كه قسمتي: است شده تشكيل قسمت دو از اند داشته اعالم و كرده كشف كه را آنچه كه اينجاست

 ديگري قسمت و مانند، مي باقي علمي ثابت قوانين چنانكه ماند، مي باقي هم هميشه براي و شود مي اعالم مكاني هر و زمان هر براي

 مردان كه اصول اين بزرگترين شايد و يابند، مي تغيير مكان، و زمان تبديل و تغيير با كه شود مي امور جزئيات و بسط و شرح شامل هم

 انقالبي همان است، كرده كشف را آن هم السالم عليه طالب ابي بن علي چنانكه اند، كرده كشف را آن انديشه و عقل نخستين و يگانه

. باشد تكامل و تحول براي زندگان شايستگي و زندگي بودن

 داشته اعالم را آن مواد فرانسه كبير انقالب و بوده انسانيت همه كوشش از ناشي كه بگوييم سخن بشر حقوق اعالميه درباره بايد اكنون و

. بپردازيم است كرده كشف را آنها پيش قرن چهارده از عرب فرزانه و يگانه كه بشري حقوق مبادي و اصول آن بررسي به سپس و... است

 و شود، گرفته نظر در بايد كه است اي مسئله زمان گذشت كه است اين كنيم جلب آن به را همه توجه اينجا در بايد كه چيزي نخستين

 گيرند مي خود به همگاني انساني رنگ و گذرند مي مكان و زمان چهارچوب از كه داري ريشه و عميق اصول به بايد اساس همين روي

. بنگريم

 در ما مقايسه كه چرا باشد، داشته مهمي مقام و ارزش ما، مقايسه اين در كه نيست چيزي شود، مي مكان و زمان به مربوط كه آنچه اما و

. آمـد خواهد عمل به همـگاني و جهاني و انساني سطـح

 با كنيد مسافرت شهر اين به بخواهيد اگر«: گويد مي شما به امروز كه كس آن: آوريم مي مثالي نمونه بعنوان موضوع، شدن روشن براي

» ...برويد شتر با كنيد مسافرت دهكده اين به بخواهيد اگر«: گفت مي شما به پيش سال هزار كه است كسي همان مانند ،»برويد اتومبيل

 هم مكان و زمان به مربوط »خاص« و...  رفتن »پياده« نه است بودن »سواره« است خواست و طلب اين جوهر به متعلق كه »عامي« آن

! است »شتر يا اتومبيل« همان

 در ما توجه صورت، هر در و داشت نخواهد اشكالي ما ارزيابي و مقايسه باشد، بين در اشتراكي مسئله، جوهر يا عام مفهوم در اگر پس

 است مطالبي به بعد و بوده آن ذات و جوهر به مربوط كه است تفصيلي و شرح به سپس و بوده گفتار و نص حقيقت و روح به فقط اينجا

 لفظ چهارچوب در را آن السالم عليه طالب ابي بن علي كه را نصي ديد خواهيد بزودي شما و. شود مي استفاده عبارت، و جمله آن از كه

 و آمده بدست زنده عملي هاي تجربه سلسله يك در كه است حقيقتي!) فهميم مي و پنداريم مي چنين امروز ما چنانكه(نبرده بكار خاصي

! است داده آن به نيز علمي لفظي قالب و شكل اوقات، غالب در چنانكه داده، علمي معني آن به
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 :نوشتها پى

. است شده ارائه »فرانسه انقالب و علي« ـ كتاب اين دوم جلد بعنوان قبالً كه بود مطالبي همه ،»كوتاه ارزيابي« اين از مؤلف مقصود. 1

 ، آله و عليه اهللا صلي محمد از بعد السالم عليه علي امام كه اسالمي اصول در باشد انسان نفع به كه اصلي و ماده هيچ كه معتقديم ما. 2

 اگر شك بي نيافته، السالم عليه علي امام نزد در محترم مؤلف كه قليلي بسيار اصول همان و نشده فروگذار است آن مكتب پيشواي

. دارد وجود اسالمي اصول در باشد منطقي و صحيح

 انديشه و! عرب جهان به را حضرت آن اينجا در چرا كه نيست معلوم داند، مي جهاني انساني را السالم عليه علي امام مؤلف، اينكه با. 3

 سازد؟ مي منسوب عربي

 مطالب آن به استفاده مزيد براي كه آورديم مطالبي دوم جلد در ما است، »نهضت عصر پيامبر« مؤلف نظر به كه ساووناروال درباره. 4

. شود مراجعه

 دلها در همديگر با دشمني و ظاهري و زباني مردم، دوستي«: فرمايد مي امام) البالغه نهج در 107 خطبه( شريفه خطبه همين دنباله در. 5

            : شود پوشيده وارونه پوستين همچون اسالم و شود شگفتي موجب پاكدامني و عفت و ،!نسب باعث تباهي و فسق و گيرد جاي

. »الفروالمقلوب لبس االسالم لبس و

 لي ليس هذاالمال ان«: فرمود خواست مي بيشتري مال او از و بود وي شيعيان از كه »زمعه بن عبداللّه« پاسخ در السالم عليه علي امام. 6

 از نه و من آن از نه مال اين ـ »لغيرافواههم التكون ايديهم واالفجناة حظهم مثل لك كان شركتهم فان للمسلمين، ء فيي هو انما و واللك

 دسترنج ثمره وگرنه بردي مي سهم آنان همانند بودي، همراه آنها با كارشان در تو اگر و است مسلمانان همه به مربوط بلكه است، تو آن

. نيست ديگران دهانهاي براي آنان

 در مدتي وي. يافت وفات م 1600 سال در او. است ميالدي 1548 سال در نوال، شهر در متولد ايتاليايي، فيلسوف برونو، جيوردانو. 7

... شد سوزانده »مرتد« بعنوان روم در و كرد مبارزه ارسطويي و اسكوالستيك فلسفه با و كرد مي تدريس پاريس

. غيرزمانكم لزمان مولودن فانهم اخالقكم، علي التفسروااوالدكم. 8

 امام درباره ما اعتقاد وگرنه است السالم عليه علي امام درباره مسيحي نويسنده يك تفكّر طرز مطالب، اين كه نيست توضيح به الزم. 9

 ساووناروال و پاسكال و ولتر با را او يا و دهيم نسبت!! عربي انديشه به را السالم عليه علي كه است آن از باالتر و برتر ، السالم عليه علي

. بگذاريم مقايسه ترازوي در يونان فالسفه و
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 برابري و آزادي مسئله

... انديشه و فكر آزادي مالكيت، آزادي پيشه، و كار انتخاب آزادي مسكن، در آزادي شخصي، و فردي آزادي* 

 دادگاه؛ و قضاوت برابر در مساوات قانون، در برابري: از عبارتند كه است استوار اساسي اصل و پايه چهار بر حقوق، در مساوات* 

.... وظايف در مساوات و ماليات در برابري

 كه را اصولي آن كدام، هر بدنبال و كنيم، ذكر يكايك را آن مواد و كنيم بررسي را 1فرانسه بشر حقوق اعالميه كه است آن نوبت اكنون

 يا و است اعالميه مواد با مترادف كه را نصوصي يا و دارد توافق مواد آن با مفهوم، در و داشته بيان را آن السالم عليه طالب ابي بن علي

. كنيم نقل است، آنها با همگام نهايي هدف در

: گويد مي بشر حقوق اعالميه ماده نخستين

. »...برابرند هم با حقوق و حيثيت لحاظ از و بمانند آزاد بايد و آيند مي بدنيا آزاد بشر افراد تمام«. 1

     السالم عليه طالب ابي بن علي ،»بمانند آزاد بايد و آيند مي بدنيا آزاد بشر افراد تمام«: گويد مي كه ماده اين بخش نخستين مورد در

 با امام، گفتار اين. »است آفريده آزاد را تو خداوند كه مباش ديگري بنده«: ايم كرده نقل نيز قبالً كه فرمايد مي را گرانقدر سخن اين

 آشكار چيزهاي توضيح به نداريم نيازي ما و است يكسان هدف، و نص و روح نظر نقطه از بشر، حقوق اعالميه ماده بخش نخستين

. بپردازيم

       كه گفتيم و كرديم بحث مردم بين در آزادي روح ساختن بيدار براي السالم عليه علي امام اقدام درباره تفصيل بطور گذشته، در ما

 در كه هستند مختار آنان و داده قرار آزاد را مردم هستي، نيروي: كه دارد مي اعالم آشكار و صريح بطور السالم عليه طالب ابي بن علي

 مجبور كاري به را آنها تواند نمي كسي راه، اين در و ببرند استفاده اند، دانسته و آورده بدست كه آنچه از و كنند نظارت خود زندگي شئون

 در و كنند اعالم را خود همكاري و كمك يا و ابراز را خود اعتراض و مخالفت بخواهند كه وقت هر دارند حق آنان همچنين و سازد؛

 به هيچكس و نيست برتري و تفوق ديگر انسان بر را انساني هيچ ترتيب، بدين و اند داده تشخيص خود كه باشند آنچنان خود، كارهاي

 آن بهانه به بتواند كسي كه نيست كار در هم منّتي هيچگونه و يابد تسلط ديگري انسان بر نبايد ديگري، پوچ دليل يا و تولد محلّ حكم

 و هستند آزادي افراد همه، بلكه! بكشاند بردگي به را ديگران شده، داده كار در آزادي اجازه او به چون يا و ببندد، مردم برگردن را يوغي

. اند شده خلق آزاد

                       بود خواهد كار انگيزه واقعيت اين فقط و گيرند، مي تصميم بخواهند كه هرطور و فهمند مي و كنند مي فكر و بينند مي

. ديگر هاي انگيزه نه

 كتاب اين در »جامعه و فرد بين آزادي« و »آزادي هاي سرچشمه«: فصل دو به باشيد، داشته بيشتري بينش زمينه اين در خواهيد مي اگر

 و السالم عليه علي امام منطق به توجه با علوي، نصوص و سخنان از داليلي و ها نشانه زمينه، اين در بخش، دو آن در كه كنيد مراجعه

 مردم كه داد مي احتمال السالم عليه طالب ابي بن علي گاهي: گوييم مي و افزاييم مي آنها بر اكنون و. است شده آورده وي، مكتب
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 را آزادي تفكر بذر كه بود اينجا از و بمانند، آزاد هميشه اصيل، آزادي همين روي بايد و هستند باالصالة آزاد آنان كه نكنند درك بدرستي

 و دوست: آنان ميان در اينكه با و. ساخت مي محكم قلوبشان در را آن هاي پايه بود، ممكن كه اي وسيله هر با و پاشيد مي آنان دل در

 از هيچيك در شما«: فرمود مي و داد مي قرار خطاب مورد را آنان همه داشت، وجود بدخواه و دوستدار و رقيب و همكار دشمن،

   دوست را آن كه سازم وادار كاري به را شما كه ندارم خوش هيچوقت من«: گفت مي يا و ؛»شويد كاري به مجبور نبايد خود حاالت

. »داريد نمي

 آن و. »است آفريده آزاد را تو خداوند كه مباش ديگري بنده«: كه است نخستين عبارت معني به پيوسته و منوط عبارت، دو اين معني و

 آزادي با اجبار و اكراه كه چرا كند؛ عمل خود ميل برخالف و شود مجبور كاري به كه تواند نمي و نبايد شده داده قرار آزاد كه كس

 آنچنان خود كار در دهم مي اجازه تو به من«: فرمايد مي خود دشمنان از يكي به امام كه است مسئله همين به توجه با و. دارد تناقض

. »است شده آشكار تو براي كه باشي

 نيست نفوذها و قدرتها نوع آن از است السالم عليه طالب ابي بن علي دست در كه نفوذي و قدرت آن كه است آن امر اين مفهوم و معني

 با انتخاب، و نظريه آزادي ترديد، بدون و. سازد پايمال و كند نقض را »انتخاب آزادي و نظريه آزادي« كلّي اصل دهد اجازه خود به كه

 امكانپذير آن نقض البته و. است آمده هم بشر حقوق اعالميه در چنانكه باشد؛ آزاد مولودي انسان آنكه مگر بود نخواهد همراه انسان

 بر كه هركس شدند، دعوت بيعت به مردم«: فرمايد مي السالم عليه علي امام كه است همين براي و شود، پايمال اصل اين آنكه مگر نيست

 هايي شاخه خواستار آزادي ريشه كه است آن براي اين و ؛ »واگذاشتم خود حال به ورزيد، امتناع كه كس آن و پذيرفتم كرد بيعت من

 خود، دانش و علم چهارچوب در تواند مي انسان كه است ها شاخه همين از و بپردازند ونمو رشد به و شوند پيدا آزادانه آن، در كه است

 قبولش مورد كه نشود تحميل وي بر نظرياتي و افكار و نشود رفتار او با خشونت و زور با و ببرد بسر خويش وجدان از الهام سايه در و

               و باشد، آزاد وروش راه انتخاب در بايد اينصورت در و است كرده درك را وبدي نيكي و وشر خير او البد كه چرا. نيست

 هستيد آشنا حرام و حالل با شما«: است فرموده مردم به خطاب كه شناخته، رسميت به را حقيقت اين هم السالم عليه طالب ابي بن علي

. »كنيد استفاده خود علم از بايد و

 فرموده آنان به خطاب گفتيم، چنانكه و شده پدران متوجه ،امام»شوند مي خلق آزاد مردم«: اينكه به آشكار اعتراف همين روشن پرتو در

. »اند شده خلق شما زمان از غير زماني براي آنان كه زيرا نكنيد تربيت خود اخالق با را خود فرزندان«: است

 قدرت قبال در بردگي و اكراه و اجبار از فرزندان اگر آنكه دليل به دارد؛ وجود زيادي مطالب »آزاد شدن آفريده« درباره اصل، اين در و

 همچنين و يابند نمي رهايي و شوند نمي آزاد خود پدران نظرات و هوسها و عادات و اخالق از كلي بطور يابند رهايي زور، قانون و

! اند بوده خود كه باشند اصولي بر فرزندانشان كه خواهند مي آنان و است پدران هاي انگيزه از ناشي كه هستند مسائلي گرفتار

 شناختن رسميت به حقيقت از ناشي توجه اين و كند مي توجه واقعيت اين به السالم عليه طالب ابي بن علي ناگهان كه است اينجا از و

 زور به را آنها پدران، كه قيودي و شرايط با حتّي شود؛ محدود نبايد آزادي كه گيرد مي سرچشمه اينجا از و بوده »تولد در آزادي«

 و پيشرفت و تكامل براي است دليلي و تحول براي است اي انگيزه هدفهايش، و مفاهيم دورترين در آزادي آنكه براي كنند، مي تحميل
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 دروني و وجداني جنبه به كه خواهد مي او از آزادي، درباره السالم عليه طالب ابي بن علي روش و راه و انديشه. شود پايمال نبايد هرگز

 به توهين كاري، به مردم ساختن وادار در و اجبار و اكراه در كه بيند مي و كند مي دقت امام اصل همين روي و كند، توجه نيز مسئله

 بوجود دهد، انجام را كاري شده مجبور كه كسي و كننده اكراه براي را ناراحتي و آزار سرانجام و است نهفته انسان داخلي زندگي

 و خواهش راه از شما و است روگردانيدني و آوردن رو و خواهش، را دلها ترديد بدون«: فرمايد مي كه است اينجا از و خواهدآورد

 روش با و! »شود مي كور شود، مجبور كاري انجام به قلب هرگاه كه زيرا) بخواهيد آنها از كاري و( بياييد آنها سوي به آنها روآوردن

:  كه كند تثبيت را اصل اين آشكار بطور خواهد مي واقع در گيرد، مي پيش در انسانها درون و وجدان قبال در امام كه صحيحي و درست

. شود آنها متوجه نبايد فشاري و زور هيچگونه و هستند آزاد تولد و پيدايش در مردم

 و بمانند آزاد همچنان هم، بايد و آيند مي بدنيا آزاد) بشر حقوق اعالميه بنيادگزاران نزد در همچنين و( السالم عليه علي امام نظر در مردم

. كنند زندگي

 داراي كه آورد مي را عامي تعريف آزادي، براي آن، بعدي مواد نداشته، بيان را آزادي معني فرانسه، بشر حقوق اعالميه نخستين ماده اگر

 و فروع و دارد مي بيان را بشر حقوق اساسي اصول كه است اي اعالميه صورت، هر در اعالميه، اين البتّه و. است هايي ريشه و ابعاد

 كه بود خواهد قواعدي و اصول از چهارچوبي در هم قانون حدود البته و كند؛ بيان را آنها قانون، كه گذارد مي وا خود حال به را جزئيات

 و تفصيالت كه بود خواهد آسان متفكران براي شد، روشن اساسي اصول اين كه هنگامي و. است ساخته معين بشر حقوقِ اعالميه

 و فالسفه بين زيادي بحثهاي آن درباره كه آزادي مظاهر مهمترين ولي كنند حل آزاد جامعه در آزاد، انسان مقتضيات طبق را، مشكالت

: شود مي خالصه زير موضوعات در است، گرفته در انديشمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 )3جلد (صداي عدالت انسانيت ) السالمعليه (امام علي  25

 شخصي آزادي

 منع اين به قانون آنكه مگر شود، نمي ايجاد او وآمد رفت برابر در مانعي هيچگونه و است آزاد خود وآمد رفت در آن، موجب به انسان كه

. كند مي ايجاب را آن همگان مصلحت كه داشت خواهد حدودي جلوگيري، اين البته و دهد، اجازه جلوگيري و

 مانعي هر بايد: كه دهد مي دستور خود فرمانداران به كه آنجا در كرد؛ تثبيت السالم عليه طالب ابي بن علي را آزادي شروط از شرط اين

 دخالت نيست، آنها به مربوط كه موضوعي هر در كه دهد مي دستور يا و بردارند آنها سرراه از كند مي مشكل را مردم آمد و رفت كه را

 نيازمند خود وآمد رفت در بازرگانان مانند كه كساني اما و. دهد نمي اجازه آن به قانون كه نسازند امري به وادار را هيچكس و نكنند

 ميداني هر در خود شخصي آزادي از كه شود داده اجازه آنان به بايد: فرمايد مي السالم عليه طالب ابي بن علي هستند؛ بيشتري آزادي

. است آمده نخعي اشتر مالك به امام عهدنامه در چنانكه... »بيابان و كوه در دريا، و خشكي در«: كنند استفاده

 هر تا است، داده خود دشمنان به را آزادي اين حاليكه در نشود، قائل مردم همه براي را آزادي اين السالم عليه علي امام چگونه آري،

 هم قانون و كند نمي جلوگيري وي از هيچكس و است آزاد راه اين انتخاب در او و شود ملحق معاويه به است مايل كه آنها از كدام

. شود نمي او متعرض
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 مسكن در آزادي

                     و شود، وارد قانون اجازه يا آنان اجازه بدون مردم، خاص مسكن و منزل به كسي نشود داده اجازه كه است اين آن و

 نمونه اين به حكومت و دولت داشت قصد كه بود همينجا از و دانست مي را نكته اين مراعات لزوم بخوبي السالم عليه طالب ابي بن علي

 هيجدهم قرن متفكر آزادگان مكتب از ناشي گويا كه فرمود سخناني باره دراين و باشد، داشته بيشتري توجه آزادي مظاهر از كامل

: است دستور اين فرستاد، مي و كرد مي مكتوب واليات در خود مأموران بر را آن كه امام عمومي اوامر از! است ميالدي

 قبيله به اگر و مگير او از است، فرموده خداوند كه آنچه از بيشتر و مكن گذر او بر نباشد، مايل كسي اگر و مترسان را هيچكس البته... «

 بايست آنان نزد در و برو آنان بسوي وقار و آرامش با سپس و شوي؛ وارد منزلشان به آنكه بدون آي، فرود آنان آب بركنار رسيدي، اي

 بسوي مرا خداوند، خليفه و دوست خدا، بندگان اي«: بگو آنان به سپس و. منما كوتاهي برايشان تحيت و درود در و كن سالم آنها بر و

 »بپردازيد؟ را آن كه هست سهمي و حقّ خداوند براي شما مال و دارايي در آيا بگيرم، شما مال از را خداوندي حقّ تا است فرستاده شما

 يا دهي، هشدار يا و بترساني را او آنكه بدون برو؛ او همراه داد، مثبت پاسخ كسي اگر و مكن مراجعه او به داد، منفي جواب كسي اگر... 

 بي باشد، داشته شتر و گوسفند و گاو هرگاه و بگير دهد، مي تو به نقره و طال از آنچه آنگاه. اندازي دشواري به را او و گيري سخت او بر

 آنها صاحب بر كه نكن نگاه كسي همچون آنها با سرزدي چهارپايان به اگر و. است او به متعلق آنها بيشتر زيرا مرو، آنها نزد او اجازه

: فرمايد مي چنين ديگر جايي در السالم عليه علي امام. »2...مترسان و نران را چهارپايان و!... دارد تسلط

 اضافه سابق نص به را صريح نص اين شما اگر. »!است دزد نشود وارد ها خانه درب از كه كس آن و شويد آنها وارد ها خانه درهاي از«

 تضمين السالم عليه علي امام مكتب در مسكن آزادي: اينكه آن و آوريد مي بدست را آشكاري قانوني نص يك دو، هر مجموع از كنيد،

. شود آنها شخصي هاي خانه وارد مردم، خود اجازه بدون كه شود نمي داده اجازه كس هيچ به و. است شده

 و بدهد شما به درهم نود كسي اگر ترديد، بدون و است شده تضمين گفتيم، سخن آن از قبالً كه عمومي آزادي ضمن در آزادي، اين البته و

. 3باشيد داشته هم سؤالي آن درباره كه نيست منطقي ديگر كنيد، تصرف آن درهم بيست در بتوانيد شما
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 كار آزادي

 بخواهد، كه را تجارتي و پيشه و كار هر كه شود داده اجازه انسان به كه است معني آن به آزادي اين... كشاورزي و بازرگاني پيشه،

 و مراعات او بلكه بشمارد، مردم حقّ را آزادي اين كه كند نمي بسنده اين به امام البته. كند عمل خود استانداردهاي طبق بر و كند انتخاب

: كه دهد مي دستور مصر در خود استاندار به و داند مي دولت وظايف از يكي را كشاورز و بازرگان و ور پيشه و كارگر وضع از جانبداري

 را خود اموال و باشند مقيم يكجا در صنف اين افراد خواه كنند، نيكي آنان به تا بكن خود كارمندان به را صنعتگران و بازرگانان سفارش«

. برآورند را مردم احتياجات تنهايي به و باشند داشته اشتغال كسب به خود خواه و بفرستند ديگر شهرهاي به وستد داد و تجارت براي

 جلگه دريا، و خشكي از دست، دور نقاط از را سود كه هستند همينها و رسد مي كشور و مردم به كه هستند سودهايي وسيله و منشأ اينان

 در چه را آنان امور. كنند مي جلب تو سوي به ندارند، را آنجاها به رفتن جرأت و آيند گرد آن در توانند نمي مردم كه جاهايي و كوه و

. »باش داشته توجه آنان به و ده قرار رسيدگي مورد بدقت اطراف، شهرهاي در چه و باشند تو فرمانروايي مركز

: فرمايد مي و است كرده توصيه نيز كشاورزان مورد در السالم عليه علي امام

 مردم ساير كار گذار، خراج و خراج امر بااصالح زيرا آرد، بصالح را دهقانان و خراج اهل كه كن رسيدگي طوري 4خراج موضوع به... «

 البته و خراجند اهل و خراج به وابسته مردم همه چه است، خراج كار اصالح به وابسته مردم، ديگر مسائل بهبود و شود مي اصالح نيز

 از كه كس هر و كرد مطالبه خراج توان مي زمين آبادي با زيرا باشد، خراج دريافت به دقتت از بيشتر اراضي، آباداني به تو توجه بايد

 و. شود مي سپري بزودي او فرمانروايي و سازد مي هالك را خدا بندگان و است كرده ويران را كشور كند طلب خراج نشده آباد زمين

 در سيل شدن جاري يا و باران نيامدن يا آب قطع و آسماني و زميني آفات پيدايش از يا ناليدند، آن سنگيني از گذاران خراج هرگاه

 اين البته و. كن كم خراجشان ميزان از و بده تخفيف آنان به شود، اصالح كارشان كه اي اندازه به كردند، شكايت آبي، كم يا زراعت

 موجب خود اين و شود مي آباد شهرها بدينوسيله چه، گردد برمي تو به كه است اي ذخيره آن كه زيرا نيايد، سنگين تو نظر به تخفيف

. »...شد خواهد استاندار فرمانروايي آراستگي

 طبقات از جديد طبقه يك ايجاد: آن جمله از كه دارد درخشاني نتايج كشاورزي، و تجارت پيشه، صنعت، آزادي اضافه به سخنان، اين

 طبقه پيدايش هم اروپا در و. كند مي مساعدت و كمك جامعه ترقي و پيشرفت به فئودالها، و اشراف طبقه تباهيهاي قبال در كه است مردم

!. كرد فراوان كمك فئوداليسم رژيم دوران ساختن سرنگون به كه بود اي مرحله بازرگان، و ور پيشه

 كارهاي قبال در فقط انسان: اينكه آن و داشت بيان تمام قاطعيت با نيز را پرارزشي حقيقت اينها، بر عالوه ، السالم عليه ابيطالب بن علي

 آزاد كاري در انسان اگر شك بي و ،»دهند مي انجام كه هستند نيكي اعمال فرزندان مردم، كه بدانيد«: فرمود و آيد مي بشمار انسان نيك،

 كه داد دستور خود دولت كارمندان به امام كه كرديد مشاهده 5»نيازمندي رفع«: فصل در شما. داد نخواهد انجام نيكي به را آن نباشد،

 ي»نهر« يا و »زمين« در رضايت، و آزادي روي از فقط كه را كسي مزد و پاداش و نسازند مجبور نيست، مايل كه كاري به را انساني هيچ

 رسميت به را آنان نظاير و وران پيشه و بازرگانان عمل آزادي السالم عليه طالب ابي بن علي اگر ولي. بدهند نيكي به كند، مي كار

 اين كه شود نمي اشتباه اين مرتكب هرگز كند، اعتراف شود مي جامعه عايد طبقه اين فرزندان كار و كوشش راه از كه سودي به و بشناسد،
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 تجاوزكارانه كوشش و كار به آنان كار و كوشش كه صورتي در البته سازد، مشروط مردم، توده مصلحت داشتن نظر در لزوم با را آزادي

 به احتكارشان، و استثمار با را توده و يابند تسلط مردم بر كه كنند پيدا تمايل يا و ببرند پناه احتكار و استثمار به آنان و شود تبديل اي

 كلّي اساس بمثابه كه كند مي ابالغ خود عصر زمامدارانِ به و است كرده وضع را قانوني و قاعده امام، اينصورت در كه بكشانند بردگي

: فرمايد مي و آيد، مي پيش زمان همراه كه است شاملي و عام قواعد

 بسيار همچنين و) نظر تنگ و( سختگير ستد و داد در آنان، از زيادي تعداد شد، ذكر بازرگانان درباره كه نيكي صفات همه با! بدان و... «

 مردم عامه براي اعمال اين و هستند، زورگو فروش و خريد در و كنند مي احتكار را مردم خوراكي مواد و احتياجات نيز و هستند بخيل

 روي از و آسان فروش و خريد بايد كه چرا... كن جلوگيري احتكار از اين، بنابر. است بزرگي عيب فرمانداران، و واليان براي و آور زيان

 از پس كسي، هرگاه و نشود وارد زياني خريدار، و فروشنده از هيچيك به كه باشد طوري اجناس قيمت و گيرد، انجام انصاف و عدالت

. »...باشي كرده روي زياده او مجازات در آنكه بدون كن، عقوبت عملش كيفر به را او شد، آن مرتكب كردي، نهي احتكار از اينكه
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 تملك در آزادي و مالكيت حقّ

. كرد خواهيم بحث آن درباره كبير، انقالب مبادي و اصول از دوم اصل بررسي در بزودي كه

 

 انديشه و فكر آزادي

 خود روش و راه و ها انديشه و تصورات در تا داد خود مخالفين به كه است اي اجازه انديشه، و تفكر آزادي تجويز در امام هاي نشانه

. كنند عمل اند داده تشخيص كه آنچه به سپس و كنند بررسي و انديشه نخست كه ترتيب بدين باشند، آزاد

 و گذاشته آنها پاي پيش در انديشه و آزادي كه برگزينند را راهي سپس و كنند فكر آزادانه وي مخالفان كه داد مي اجازه امام واقع در

 عام مفهوم به علم، طلب به را مردم كه كوشيد بسيار امام سپس و. بود شده رهنمون آن به اجباري، و فشار هرگونه از دور و مستقل بينش

 تفكر و انديشه در دانشجو آزادي به مربوط طبيعت، و اساس نظر نقطه از علم طلب و كند، ترغيب است، فرهنگ و معرفت همان كه آن،

 شخصي و ندارد علم ندارد، انديشه و تفكر كه كسي بنابراين و است، وسيعي مقياس با آزادي نيازمند علوم، و معارف بررسي كه چرا است،

. هستند متحد و متالزم امر دو انديشه، آزادي و علم طلب كه گيريم مي نتيجه پس ندارد، فكر نباشد، آزاد كه

 مگر نيست حركتي و جنبش هيچ«: فرمايد مي كه آنجا است، كرده بيشتري دقت اساسي شرط اين در السالم عليه طالب ابي بن علي حتي

 آزادي نظر، آزادي آن، كامل بررسي و معرفت طلب در كه است بديهي مسائل از و. »هستي آگاهي و معرفت نيازمند آن در تو آنكه

!. است موجود و شده جمع انديشه آزادي موضوع در اينها همه و است اساسي شرط دهش، آزادي و قبول آزادي برخورد،

   كه آنجا در كند اخذ و درك را خويشتن با آرا مناسبترين و خود به افكار نزديكترين بتواند كه كسي هر از را امام عظمت: بيفزاييم بايد

. يابيم درمي »شناسد مي را اشتباه موارد كند، بررسي را آنها و استقبال گوناگون آراي از كه كسي«: فرمايد مي

 و اختيار به محتاج است، ميل موافق كه آنچه از برداري بهره براي گوناگون آراي و افكار از استقبال و بررسي كه است بديهي بسيار باز و

 در آزادي سايه در و نگرد مي نخست آزاد، انسان چون و. ندارد مفهومي انتخاب و اختيار انديشه، و فكر در آزادي بدون و است آزادي

 خواهد تمام او ضرر به وگرنه بود خواهد او نفع به گيرد پيش خوبي روش خود، انتخاب در چنانچه گزيند، برمي را موردي انديشه، و ديد

!. »دهد مي شكنجه و آزار را خود واقع در برگزيند، را بدي روش كه شخصي و«: شد

 حقوق اعالميه در و السالم عليه طالب ابي بن علي قانون در چنانكه ،»بمانند بايد هم آزاد و آيند مي بدنيا آزاد« مردم همه ترتيب، بدين و

. است شده ذكر هم فرانسه، بشر

 مساوي حقوق و حيثيت لحاظ از همه«: گويد مي كه آن دوم بخش درباره بود،اما اعالميه اول ماده از بخش نخستين درباره گذشت آنچه

 آن از بعضي البتّه...يابيم مي را واليان،آنها و فرمانداران به امام هاي نامه پيمان در داردكه زيادي آشكار و صريح سخنانِ امام، »هستند

 قسمتي و دارد مطلب اين به اشاره فقط هم آنها از تعدادي كندو مي تثبيت را مردم همه ميان در »حقوق در برابري« مستقيم بطور سخنان
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 آشكار و صريح بطور السالم عليه علي امام كه كنيم مي ذكر را مطلبي نخست. چرخد مي محور اين دور به مفهوم، و روح نظر نقطه از هم

 اعالميه ماده نخستين اينكه يا و شده گرفته بشر حقوق اعالميه اول ماده از مطلب اين كه گويا و كند مي بيان »حقوق در مساوات« درباره

 ديگري بر را كسي بود خواهد نيز او عليه بر باشد كسي سود به اگر است، همگاني امر يك حق،«: است شده اقتباس آن از بشر، حقوق

» .است حقّي هم را او اينكه مگر نيست، او بر حقّي را ديگري كه دانيم مي و است حقّي او بر هم را ديگري آن اينكه مگر نيست حقّي

 در معني، و لفظ نظر نقطه از اين بلكه باشد، توضيح نيازمند كه ندارد وجود ابهامي هيچگونه ، السالم عليه علي امام قانوني ماده اين در

 از«: يابيم مي را قاعده اين نخعي اشتر مالك به امام عهدنامه در ما اين، بر عالوه. است بشر حقوق اعالميه اول ماده دوم بخش واقع

 همه كه را اموري از زيادي يا كم چيز اينكه از يعني ،»بپرهيز برابرند آن در مردم همه كه آنچه دادن اختصاص خود به و انحصارطلبي

 عبارت، اين معني. كن احتراز! دهي اختصاص ديگري يا و خود به) است همگاني حقوق همان كه( باشند برابر و مساوي بايد آن در مردم

 غير و مسلمان نزديك، و دور بزرگ و كوچك بين امر، اين در و هستند مساوي حقوق در مردم كه است قرار بدين است، روشن چنانكه

. كند مي تعبير »مردم« لفظ با آنان از امام كه هستند افرادي از اينها همه كه زيرا. نيست فرقي عرب، غير يا عرب مسلمان،

 است همينجا از و دهد، رخ اشتباهي وي، نظر مورد هدف چگونگي در فرمانداران براي مبادا تا ورزد، مي تأكيد موضوع اين در امام آنگاه

 نظر از همه كه چرا ؛ هستند مساوي انساني حقوق در بشر افراد همه: اينكه آن و سازد مي متوجه اساسي اصل يك به را آنان همه كه

 عجم يا عرب زردشتي، و مسلمان خويش، و قوم نزديك، و دور موضوع آنكه از پيش هم بودن انسان جهت از و هستند يكسان آفرينش

. »است تو همانند آفرينش در انساني هر«: فرمايد مي منظور بدين و برابرند شود، مطرح

 غير درباره كه است جهت همين به باز و ،»نزديك براي كه دارد وجود حقّي همان دور براي« امام، قانون در كه است علّت همين به و

 ديگران براي است جايز و مباح آنان براي كه آنچه و ،»است محترم ما خون و اموال همچون آنان خون و اموال«: فرمايد مي مسلمانان

. است حرام نيز بقيه بر است حرام آنان براي كه آنچه و است جايز و مباح نيز

 كه است معتقد و گيرد مي نظر در را بلندي بسيار سطح حقوق، در مردم همه برابري و مساوات موضوع در السالم عليه ابيطالب بن علي

 كوشش ثمره و محصول اموال، اين بلكه »است آنها آنِ از نه و او، آنِ از نه« كارمندانش و فرمانداران يا وي نزد در موجود دارايي و اموال

. گيرد مي تعلّق مردم همه به حق اين و شوند مند بهره آن از همگان تا اند كرده توليد را آن مشترك بطور كه است كساني همه

 بيان و ريخته الفاظ از قالبي چنان در را آشكاري و صريح سخن چنين كه است شرقي انديشمند نخستين السالم عليه طالب ابي بن علي

 تمامي حقوق از حقّي هم، علت همين به و است ملت افراد همه آنِ از عمومي، اموال: كه نيست تفسير و تأويل قابل هرگز كه است، كرده

 يا دور داشتن نظر در بدون المال، بيت توزيع و تقسيم موقع در السالم عليه طالب ابي بن علي كه بود بينش همين پرتو در و است مردم

 متساوي و متعاون برادران وي نظر از كه( مردم وضع درباره او كه بالخصوص كرد، مي برقرار را مساوات شريف، غير يا شريف نزديك،

 آميزي افراط نعمت و ناز در هم اقليتي آن، قبال در و برند مي بسر جانكاهي فقر در آنان اكثريت كه ديد و كرد دقت) هستند الحقوق

 كه دردمندي و فقير جز آيا! كن نظر خواهي مي كه نقطه هر مردم وضع به«: گفت و داد قرار خطاب مورد را خود آنگاه و كنند مي زندگي

. »است؟ داده تغيير ناسپاسي به را خداوند نعمت كه ثروتمندي يا و بيني؟ مي چيزي برد مي رنج بينوايي و فقر از
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               : كه رسانيد عرض به و داد قرار انتقاد مورد را وي برابر و عادالنه توزيع و تقسيم اين و آمد وي نزد به! ناصحي كه وقتي و

 و بده ترجيح عرب، غير افراد و بردگان گروه اين بر را قريش و عرب بزرگان و اشراف اين و كن بخشش را اموال اين! اميرالمؤمنين يا«

 را پيروزي ستم و ظلم با كه كنيد مي پيشنهاد من به آيا«: فرمود خود ويژه آرامش با و تمام قاطعيت با امام. »كن مرحمت بيشتر آنان بر

!. »بياورم؟ بدست

 مردم توده آن از المال، بيت و عمومي اموال: داشت اعالم كه بود اي شرقي انديشمند نخستين السالم عليه طالب ابي بن علي همچنانكه

 بيان حد آن تا را حقيقت اين كه بود 6زمين مشرق سراسر در زمامدار نخستين وي همچنين اشراف، و حاكمه طبقه خاص دارايي نه است

 بلكه »نيست زمامداران و فرمانداران رزق و طعمه« المال، بيت و عمومي اموال پس. گرفت خود به قانون شكل و قالب كه كرد تشريح و

 اموال داران خزانه و نگهبانان« فقط) اموال اين مورد در( السالم عليه علي امام قانون و مكتب در زمامداران و است مردم همه به مربوط

. آيند مي بشمار »ملت نمايندگان و مردم نگهبانان«: امام از ديگري كالم در آنان و هستند »مردم

 مردم اموال با را 8نيرنگباز تبهكار آن همكاري ،7مشتري اين«: يابيم مي را پرده بي و صريح سخن اين هم امام هاي خطبه از يكي در ما

. »است كرده خريداري و جلب

 انجام كاري آن، در نيز امروز بشر و برده بكار كوششي ثروت و مال اين توليد در پيشين بشر ، السالم عليه طالب ابي بن علي قانون در

 به امام كه بود علت همين به و. است مردم همه به متعلق دارايي، و مال اين پس داشت، خواهند حقّي آن در هم فردا آيندگان و دهد مي

 از پيش است، تو دست در امروز كه مالي آن!... بعد اما«: بود شده ذكر چنين آن در كه فرستاد پيامي خود فرمانداران و كارمندان از بعضي

 عليه طالب ابي بن علي بينش و نظريه اين. »دارد قرار خاصي مسير در آيند مي تو از پس كه مردمي براي نيز اكنون و داشت صاحبي تو

 و زمان هر در مردم همه كوشش محصول كه بشري، تمدن آوردهاي ره همه مورد در بايد كه است بينشي همان ثروت، درباره السالم

. شود مراعات است، مكاني

 بخوبي آيا دهيم، قرار عمومي مشترك كوششهاي محصوالت همه براي مقياس مثابه به را ثروت درباره السالم عليه علي امام نظريه ما اگر

 و كار: همان تمدن كه كرده درك بخوبي تمدن، محصول درباره را اساسي قاعده آن السالم عليه علي امام كه كرد نخواهيم احساس

 از تعبير در فرانسوي فيلسوف پاسكال كه اساسي قاعده همان... دارند؟ اشتراك آن در امروز مردم و آيندگان پيشينيان، كه است كوششي

 زندگي هميشه كه است انسان يك بشر، گويا كه بنگريم چنان تاريخ، اعصار و قرون خالل در بشر سلسله به ما بايد«: گويد مي چنين آن

. »گيرد مي ياد چيز انقطاع بدون و كند مي

 بر مردم بعضي براي خداوند...« كه است امام سخن اين بشريت، بين در همكاري و تعاون دادن نشان در اينها همه از روشنتر و جالبتر

 ديگر بخش برابر در را آنها از بخشي و گردانيده، يكسان و برابر گوناگونش، حاالت در را حقوق آن و داده قرار حقوقي ديگر بعضي

. »يابد نمي وقوع و تحقق ديگر بعضي قبال در جز حقوق، آن از بعضي و است كرده واجب

 تاريخ مراحل از مرحله ترين غني در يعني( آن اثناي در يا و انقالب از پيش زمان در فرانسه، بزرگ متفكران سخنان و ها گفته در من

 كوششهاي... ام نيافته اي جمله بشري، مشترك كوششهاي يگانگي و وحدت اظهار در بيان، اين و انديشه اين از عميقتر و جالبتر) بشري
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 افراد سلسله اشتراك مورد در غني و عميق نظريه همين و. است كرده تعبير حقوق، وحدت و وظايف وحدت: به آنها از امام كه مشتركي

 آن بر حقوق، همه در مردم مساوات نظريه كه است اصلي همان است، موجود بشريت دست در امروز كه آنچه آوردن بوجود در بشري

. شود مي استوار

 آن فرزندان همه آنِ از جامعه: كه بود بدينصورت جامعه مورد در السالم عليه طالب ابي بن علي بينش و ديد كه بود اصل همين روي و

 زندگي وضع بايد هستند ناتوان يتيم، كودكان يا پيرزنان و پيرمردان مانند كه كساني و!... نه يا باشد كاري انجام به توانا كسي خواه است،

 امر اين البته و باشند، نداشته اي ناراحتي هيچگونه كه سازد فراهم را آنان زندگي وسايل اي گونه به و كند اداره و تأمين دولت را آنان

. باشد منّتي كوچكترين بدون و شرافتمندانه بايد

 از سهمي آنان براي شهري، هر در«: فرمايد مي) كار از ناتوانان مورد در( اشتر مالك به خود فرمان در امام، كه است زمينه همين در و

 حقّ ترتيب بدين و برسد نزديك به بايد كه است حقّي همان برسد دور به بايد كه حقّي زيرا بده، قرار را غالت از مقداري و المال بيت

 آنان درباره كه است واجب دولت خود بر است، حكومت و دولت نزد در امانت، بطور اموال اين چون و. »شود مي مراعات همگان

 را آنان نيازمندي اينكه و است مردم از نگهباني دولت، وظيفه و كار كه چرا كند؛ رفع را نيازمنديهايشان و بيابد را آنان و كند تفحص

!. كند اقدام تا باشد، محتاجي دردمند خواهش انتظار در آنكه نه شود آغاز دولت طرف از مستقيم، بطور بايد كار اين و سازد برطرف

 را اينان ندارند، دسترسي تو به كوچكند، چشمها در چون هستندكه كساني محروم، و بدبخت و بينوا طبقه در... «: فرمايد مي باره اين در

. »هستند عدالت و رسيدگي نيازمند ديگران از بيشتر مردم، از گروه اين كه زيرا كن، رسيدگي وضعشان به و مكن فراموش

 هر قانوني حقّ و است بشريت دست در امروز كه آنچه آوردنِ بوجود در بشري، سلسله همكاري و اشتراك يعني گذشته، حقيقت بنابر باز

 كه اي جامعه ديگر، عبارت به و! »نژادي« نه باشد، »انساني« بايد جامعه كه بود چنين جامعه درباره امام ديد و بينش محصول، اين از فرد

 چگونه امام كه ديديد شما و شود، برپا نژادي، نه انساني عالي مفاهيم اساس بر كه است اي جامعه بود، السالم عليه علي امام نظر مورد

 به امام و داد قرار سرزنش مورد را وي اندرزگويي و كرد رعايت را مساوات المال، بيت توزيع و تقسيم موقع در غيرعرب، و عرب بين

 رهبران و بزرگان ميان چگونه امام كه ديديد باز و. باشد عرب غير افراد از بيشتر عرب سهم و حقوق كه نشد حاضر و داد پاسخ وي

 وي مالمت به شخصي باز و كرد حفظ را برابري گوناگون، هاي قبيله افراد از مردم، توده و) بودند وي خويشان و نزديكان كه( قريش

 آنان با حقوق در و باشد عرب مردمان ديگر از واالتر و برتر قريش كه نپذيرفت را غلط افسانه اين و گفت پاسخ نيز او به امام و پرداخت

. نشود يكسان و برابر

 كه موضوعي: اينكه آن و كنيم توجه دارد، وجود اينجا در كه اي نكته به بايد كشانيم، مي حقوق، در مساوات به را بحث رشته ما كه اكنون

 تاريخ، كه بود ناگواري طبقاتي اختالفات كنند، ذكر اعالميه ماده نخستين در را مساوات اين »بشر حقوق« اعالميه بنيانگذاران شد باعث

 به كبير، انقالب دوران تا مردم كه چرا... است داده نشان ما به و شناخته همگاني، حقوق برابر در مردم، طبقات بين در را آن چگونگي

 بدين ماده، اين و شد نمي مراعات آنان ميان در مساواتي هيچگونه كه بودند شده تقسيم گوناگوني اقتصادي و اجتماعي طبقات و مراتب

 ديگر از باالتر رنجي، و كوشش كوچكترين بدون را بشري افراد از گروهي كه سازد برطرف را دردناكي و تلخ واقعيت كه شد وضع جهت
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 رابخاطر انساني كه بود آورده بوجود را اساسي بي و احمقانه اجتماعي عوامل سلسله يك آنان ميان در و بود، داده قرار خود برادران

 دوران و زندگي تاريخ به ما اگر و. بود پست و اساس بي برتري يك واقع در اين و! داد مي ترجيح ديگر انسانِ بر محيطي، در شدن متولد

 داشته روا زمان فرزندان بر ستمگرانه، تجاوز و اجحاف اين كه زيست مي دوراني در نيز او كه ديد خواهيم بنگريم، السالم عليه علي امام

 و انداخت دور و دريد هم از شد، مي قائل امتياز مزايا، و حقوق در اي طبقه براي كه را موهوم افسانه اين السالم عليه علي امام و شد؛ مي

       برادر و برابر هم با پايدار، انساني جامعه روش و طبيعت سنّت مقتضاي طبق را مردم و ساخت پاك ننگ اين آلودگي از را زمين

. كرد اعالم

 كه آنان دستهاي بر امام آري،... دريابيم را وي ضد بر قريش سران شورش واقعي و صحيح علّت تنها توانيم مي ما كه است اينجا در و

! قوم بزرگان پنداشتند مي غلط به كه( آنان بين و. برداشت توده دوش از را آنان نفوذ سنگيني و زد زنجير كردند، مي غارت را مردم اموال

 بشردوستانه فرياد مساوات، اين اعالم ضمن السالم عليه طالب ابي بن علي. كرد اعالم وبرابري تساوي زمين، روي مردم همه و) هستند

 خصوصي دشمنيهاي آنان و! گسيخت هم از را افكارشان شالوده و درآورد لرزه به را وجودشان پود و تار كه رسانيد آنان گوش به را اي

           .شدند اي ناجوانمردانه هاي توطئه مشغول يكديگر، همكاري با و بستند پيمان امام ضد بر و گذاشتند كنار همديگر با را خود

 و بستانم را آنها حقّ تا هستند عزيز من نزد در زبون، و خوار بظاهر مردم«: كه بود كرده اخطار آنان به السالم عليه طالب ابي بن علي

. »بگيرم آنها از را حق تا زبونند و خوار من پيش نيرومند، و عزيز مردم

 است ادب و عقل با افتخار و شرف«: داد مي هشدار اشراف گروه اين به كه بود آاليش بي و پاك طبيعت، روش با همگام ابيطالب بن علي

 آنان كه گفتند مي و( كردند مي طرفداري خود اساس بي عقيده از و خاستند برمي مجادله به آنان كه آنجا در و» .نسب و اصل با نه

 گوشزد آنها به را داري ريشه واقعيت و كرد اخطار آنان به تندتري لحن با امام!) هستند شرف و عزّت فرزندان و افتخارات »بر ميراث«

 انسان زندگي، كه چرا كرد؛ افتخار »زندگي« به بايد حاليكه در كنند، مي افتخار »گذشته و مرگ« به آنان كه داد تذكر را نكته اين و كرد،

 عالي همتهاي آن از عزّت و افتخار«: فرمود و شود، مي است همت صاحب كه انساني پيشرفت باعث و كند مي كوشش و كار به وادار را

: بگويد كه است صادقي انديشمند هر داستان قريش، با السالم عليه طالب ابي بن علي داستان البته!. »پوسيده استخوانهاي با نه است

 كه تاريخ، داستان اين درباره ما مفصل بحث بزودي و. است انساني خوب جامعه يك چهارچوب در طبيعي سنّت تنها حقوق، در مساوات

 طالب ابي ابن علي امام ضد بر بزرگ توطئه« به مربوط مبحث در است، كرده اشغال قريش، و علي به مربوط حوادث در را بزرگي فصل

. شود دور مردم و فرمانداران ذهن از اشتباهي و ابهام گونه هر كه آن براي و شد خواهد ذكر»  السالم عليه

: فرمايد مي مختلف موارد در و پردازد مي تفصيل و توضيح به مساوات، چهارچوبِ همين در السالم عليه طالب ابي بن علي

 سخني به بلكه ننگريد، گوينده به« و نيست، او حقّ كه بگيرد را چيزي و بخواهد خود حقِّ از بيشتر كه شود مي واقع سرزنش مورد كسي«

 دارد ديگري اوامر و تعاليم اينها، بر عالوه امام و. »باشي امان در او آزار از تا بكوش كس هر با برادري براي« و »بنگريد است گفته كه

. دارند قرار مسير آن در و گيرند مي سرچشمه حقوق، در مساوات روح از كه
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 از قانون، و مساوات ،»سخن« چگونگي به نه دهند مي اهميت آن »گوينده« به كه بپذيرند را سخني ،!قانون پشتيبانان اگر ترتيب، بدين

 خواهد ديگران حقوق بر متجاوز او دهد، نمي اجازه او به را آن گرفتن او، حقّ كه بگيرد را چيزي انسان اگر و شد، خواهد باطل ريشه

 شما برادر او باشد، خواهد مي كه هر حال برداشت، شما از را خود آزار كه كس هر و. شد خواهد پايمال كه است مساوات باز و بود

 يكسان و برابر شما با انسانيت، شامل و عام صفت در كه نسبتي همان به است، مساوي و يكسان شما با حقّي هر در شما برادر و ،!است

!. است

 در و حقوق همه در مساوات اصل اركان تحكيم و بيجا هاي سابقه و مصنوعي نسبتهاي ارزش كوبيدن منظور به امام شاهكارهاي از

 وجود مورد در سخن اين. »دهد مي انجام كه است نيكي كار در انساني هر ارزش«: كه اوست سخن اين بودن، يكسان معني بزرگداشت

 انسان وجود در مطلب اين شك بي ولي است، زندگي و حيات خود از ناشي انسان ذاتي ارزشهاي كه چرا نيست، مراد مطلق، انسان

. دهد مي انجام كه است نيكي كار به او ارزش و است درست و صحيح صددرصد اجتماعي،

 استوار اساسي اصل و ركن چهار بر حقوق در مساوات كه اند گفته همه و دارد حدودي بشريت، اتفاق به مساوات، درباره كلّي اصل اين

... وظايف در مساوات و ماليات در برابري قضاوت، و دادگاه برابر در مساوات و قانون در مساوات: از عبارتند كه است
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 :نوشتها پى

 آن در بشر حقوق اعالميه مواد كه است »ذكري و عبرة« كتاب اول، مدرك: كنيم مي نقل مدرك دو از را اعالميه اين نصوص و مواد ما. 1

) گويد مي ايوب دكتر چنانكه( آنها ترجمه در و است شده ترجمه) لبنان دولت پيشين رؤساي از يكي( ،»احد ثابت ايوب دكتر« بوسيله

 ديگري و اند، داده ياري و كمك را او) لبنان جمهوري رئيس نخستين( »دباس شارل« جمله از و قانون رجال و نويسندگان از گروهي

 دو به موضوع اين در علت اين به ما. است كرده تأليف مصر استئناف دادگاه رئيس ،»جالل حسن« را آن كه است الفرنسية الثورة كتاب

. باشيم آورده اعالميه مواد مفاهيم به داللت در را عبارتها بهترين و اصل به را ها ترجمه نزديكترين كتاب، اين در كه كرديم رجوع مدرك

 كارمندان به را آن كه است امام نامه سفارش از اي گوشه كرد، نقل اينجا در السالم عليه علي امام دستور از مؤلف كه را آنچه. 2

. است شده ذكر امام هاي نامه بخش البالغه، نهج در نامه اين از جمالتي. است نوشته اسالمي ماليات جمع تشكيالت

. است ما پيش هم نود صدآمد، كه چون: فارسي زبان اصطالح در و. 3

. شود مي دريافت كشاورزي محصوالت يا زمين از كه شود مي گفته مالياتي به بيشتر خراج،. 4

. شود مراجعه بشر حقوق و السالم عليه علي كتاب اين اول جلد به. 5

 اول جلد در كه كرده فراموش ظاهراً محترم مؤلف و بود، داشته اعالم را حقيقت اين اسالم بزرگ پيامبر السالم عليه علي امام از قبل. 6

 راه دهنده ادامه امام و داشته را روش همين امام از پيش آله و عليه اهللا صلي محمد كه كرده ثابت ،»امام از پيش« فصل كتاب، همين

... است بوده آله و عليه اهللا صلي محمد

. است معاويه مراد. 7

. است عاص عمروبن مقصود. 8
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: قانون در مساوات. 1

 كه امام گفتار اين در همچنين و »باشد يكسان و برابر تو نزد در حق، مورد در مردم وضع بايد«: كه امام سخن اين در ما را موضوع اين

 مردم همه مساوات درمسئله چنان گفتار، دو اين و كنيم، مي مشاهده بخوبي »هستند برابر و يكسان ما نزد در مردم كه بدانيد«: فرمايد مي

 شود نمي آنهاعارض بر هم ابهامي نوع هيچ و ندارد راه آنها در تأويلي و تفسير احتمال هيچگونه كه است آشكار و صريح قانون، برابر در

. است حقوق در برابري اساس حال، هر در هم، قانون در مساوات و

 

: دادگاه برابر در و داوري در مساوات. 2

 جهت از و بودن، قانونگذار نظر از ديگران، بر پيشي و گرفتن سبقت نظر از برتري: دارد برتري جهت هر از هم موضوع اين تثبيت در امام

 يا و اند بسته افترا و زده تهمت زياد آن بر تاريخ در كه است چيزي همان مردم، بين در مساوات اشكال از شكل اين شايد و... كردن اجرا

 و است، مردم بين در اختالف بريدن در سخن آخرين معني به داوري، و قضاوت كلمه كه چرا اند، كرده ريزي پايه مهمل و پوچ را آن

 همينجا از و شود، اجرا شده كه نحوي هر به بايد و است قطعي و نافذ دارند، اختالف آن در مردم كه چيزي درباره دادگاه حكم آنكه براي

 را آن اصول و گذاشته باطل و مهمل پايه، و اساس از را داوري در مساوات و دادگاه برابر در برابري مسئله قانون، رجال از بعضي كه بود

 به خدمت براي قانون: بود گفته كه كرديم اشاره او سخن به قبالً كه انگليسي دان قانون »بركلي« بود قماش همين از و اند، داده قرار بالاثر

 و اصوالً مردم، توده و حاكمه طبقه بين داوري، قبال در مساوات و دادگاه در برابري مسئله او نظر از يعني!! است شده وضع حاكمه طبقه

!. كند مراعات نبايد را قانون مرز حاكمه طبقه و است منتفي كلّي بطور

 و خشكانيد مي ريشه از را مساوات اين پيشين، قوانين ببينند كه بود نخواهد آور تعجب كنند، مي تفحص گذشته تاريخ در كه كساني براي

 طبقه فرزندان نداشت امكان يا و باشد، يكسان دادگاه در آزاد، فرد با توانست نمي ،!قانون حكم به برده، كه چه ساخت، مي نابود

 و شوند قائل مساواتي فرماندارشان و خود بين كه نداشتند حق مردم توده همچنين و باشند مساوي و برابر اشراف، با بينوا، و تنگدست

. دهند راه خود به را زمامدار با داوري در برابري فكر كه شد نمي داده اجازه حتّي آنها به كلي، بطور

 خارج ذهني، مفهوم و نظريه چهارچوب از طبعاً شد، مي مطرح قوانين اين از قانوني در قضاوت، در و دادگاه برابر در مساوات مسئله اگر

 شده مراعات مساواتي نفوذ، بدونِ و بانفوذ فرد يك ميان يا ثروتمند، و فقير بين عمل، مرحله در كه شده ديده كمتر كه چرا شد، نمي

 فقط فقط قوانينشان در هم اگر را، مساوات اين باال، مقامات صاحبان و طبقاتي امتيازات دارندگان و حاكمه طبقه ترتيب، بدين و!. باشد

 و علل به بنا هم، قضات خود انساني، ضد فساد و تباهي اين در البته و اند گرفته بازي به هميشه داشته، وجود فرضي و نظري بصورت

. اند داشته بسزايي سهم كرد، خواهيم ذكر آينده در كه گوناگوني عوامل

 نتيجه در دخالتي قانون، اجراي عدم اصلي عامل كه آن بدون( آمد، بوجود مساوات اشكال از شكل اين نكردن اجرا نتيجه در كه خطري

 همكاري،: از اعم اجتماعي، خوبِ عوامل همه و داد مي سوق انحطاط و پستي رابه جامعه سراسر گاهي كه بود بزرگي خطر) باشد داشته
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 انسان آن، قبال در و بخشيد مي نيرو را تبهكاري زورگوي بازوي گاهي و برد مي بين از را عدالت و آرامش امنيت، برادري، تعاون،

. كرد مي مطالبه را خود زندگي شده پايمال حقّ تنها كه ساخت مي سركوب را اي ستمديده و محروم

 نام به غلط به يا و گردد اعالم ارزش بي او جان و خون يا و شود واقع ستم مورد فردي يا برود، بين از انساني حقّ اي جامعه در اگر

 و شده پايمال انسان اين وجود و هستي اي، جامعه چنين در آيد مي شمار به قاضي و دادگاه قاطع دليل تنها كه عدالتي شود كشته عدالت

. بماند پايدار كه ندارد ارزش اصوالً اينچنين اي جامعه

 قرار قانوني بمثابه را آن علّت همين به و بود دريافته بخوبي را داوري و دادگاه برابر در مساوات اهميت ، السالم عليه ابيطالب بن علي

 ارزش و اهميت همچنين امام،. شود پايمال و گرفته بازي به كه شد نمي داده هم اجازه و نبود تأويل و تفسير قابل هرگز كه بود داده

 هم نااليق افراد براي و كرد مي نگهباني و حفظ را شخصيت با قضات استقالل كه بود نموده وضع قوانيني و كرده درك را قضات استقالل

 و نهد گام مسير اين در و دهد تطبيق قضايي، استقالل راه با را خود توانست نمي كسي اگر و ساخت، مي هموار را استقامت و استقالل راه

 قاضي، و قانون قبال در مردم، همه بين مساوات كه بود آن براي همه اينها و ؛ كرد مي بركنار را او شد مي ستمگري فرد به تبديل واقع در

 و است، همگاني حقوق در مساوات از بخشي داوري، و دادگاه برابر در مساوات مسئله صورت، هر در و. يابد تحقق و شود برقرار دو، هر

 خود خاص توجه مورد را آن امام حال، اين با ولي. دارد وجود همگاني مساوي حقوق ضمن در هميشه است، كل از جزئي بمثابه چون

 و خويش( دور چه و نزديك چه است الزم كه كس هر درباره را حق«: فرمايد مي و دهد مي قرار خطاب مورد را »قاضي« او داد، قرار

: فرمايد مي قضات همه به خطاب آنگاه و »كن اجرا) بيگانه

. »مدار روا ظلم ذمه اهل بر و مكن ستم قبله اهل بر«: و »دشمن و دوست درباره داد، و عدل باد شما بر«

 شود، عملي مساوات عدم اگر كه چرا است، شده صادر ، دادگاه برابر در مردم همه بين مساوات لزوم در كه است آشكاري دستورات اينها

 يا و باشد داشته پيوند شما با خويشي يا دوستي با كه است كسي نزديك و... شود مي اجرا) بيگانه و خويش( نزديك و دور بين شك بي

 شما با پيوندها، اين از هيچيك با كلّي بطور كه است شخصي دور و يابد، برتري و نفوذ شما بر قدرت و ثروت بوسيله كه است كسي

 افراد ميان در دشمن داريد،و خاصي موافق نظر او به نسبت شما چون است، اي ويژه فرد نزديكان، بين در دوست و. باشد نداشته ارتباطي

 در را انتقام عوامل و شود خشمتان تحريك باعث دشمني و عداوت كه شايد و داريد او به نسبت مخالفي نظر شما كه است فردي دور،

. سازد بيدار شما

 باز كند، مي رفتار اسالم قانوني موازين مطابق كه باشيد اسالمي دولت و جامعه يك در مسلماني قاضي شما اگر گذشته، اينها همه از

 و جامعه همين در اگر و اند، شده برابر هم با اسالم بواسطه مسلمانان همه چون داريد، روا ستم مسلماني بر كه نداريد حقّي هيچگونه

 نداريد اجازه باز اند، نپذيرفته را اسالم ديگر، گوناگون عقايد صاحبان يا و مسيحيان يا يهوديان مانند كه باشند كساني اسالمي، حكومت

!. دارند قرار ترازو يك در مسلمانان با انسانيت، كلّي خصلت در آنان كه چرا كنيد، ظلم آنان از يكي به كه

 مورد »انسانيت« نام به چهارچوبي در فقط مردم، اين و هستند مساوي و يكسان آن احكام و دادگاه برابر در مردم همه: آنكه سخن كوتاه

 با فرقي، هيچگونه و هستند برابر حق، قبال در وهمه همه مسلمان غير و مسلمان دشمن، و دوست نزديك، و دور و دارند قرار توجه
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 و ساختند مي منحرف راست راه از را قضات و گرفتند مي بازي به را دادگاه احكام و قضاوت كه كساني اكثريت چون و. ندارند همديگر

 چون هم طرفي از و بودند، آنها وابستگان و اطرافيان و بزرگان و زمامداران و داران سرمايه و اشراف همان كردند، مي پايمال را عدالت

 بودند ستمكار و زورگو غاصب، افرادي كه ساختند مي دور حق راه از را قضات و كردند مي پايمال را عادالنه قضاوت علّت اين به آنان

 بگيرد، را مظلوم حقِّ و كند بازخواست آنان از نتواند كسي و دهند ادامه خود چپاول و غارت و ستم و ظلم به همچنان كه خواستند مي و

 مساوات اين ساختن برقرار بخاطر كه گرفت پيش در را ناپذيري آشتي و قاطع روش آنان همه قبال در السالم عليه طالب ابي ابن علي

. داد نمي نشان خود از پذيري انعطاف بهيچوجه دادگاه، و قضاوت برابر در همگاني

 و هستند وي خويشاوند يا نزديكند او به كه هستند كساني فرماندار و والي دستگاه در... «: فرمايد مي اشتر مالك به خود عهدنامه در امام

. خودخواهند و مستبد جهت اين به

 ايشان از( ببري ميان از را ستمگريها موجبات بايد تو. نمايند مي انصافي بي ستد و داد در و كنند مي دراز مردم طرف به تعدي دست

 نبايد و مده خود نزديكان و خويشان به اعطاء بعنوان را زميني هيچگاه ،)سازي كوتاه مردم شئون در تصرّف از را دستشان و كني مؤاخذه

 اينكه مانند كند، دراز تعدي دست مجاور امالك به او آنگاه درآوري، او ملكيت به را اي مزرعه و زمين تو كه افتد طمع به آنان از هيچيك

 آنان به) شود تقبل جمعي دسته بصورت بايد كه اي هزينه يا( دهد انجام مشترك بطور همسايگان با بايد كه كاري يا بگيرد، را آب جلوي

. »...كند تحميل

 دريافت پاداش و مزد خود خدمت ازاي در كه خادمي زيرا ،»باشند يكسان خائن و خادم تو، حكومت در كه مبادا... «: فرمايد مي باز و

 كند، مي تكرار بيشتري جرأت با را خود زشت كردار نيابد، كافي حد به را خود خيانت جزاي كه خائني و شود مي قيد بي و دلسرد نكند،

 وادارشان پرمشقت كارهاي به و نخواهد را آنها آزار و باشد يكدل و صميمي خويش توده به نسبت كه است كسي والي بهترين كه بدان« و

. »...نكند

 همان و مده نسبت او بغير را كسي رنج و كار و بگير نظر در را آن شد، متحمل را رنجي و داد انجام كاري كس هر«: است فرموده باز و

 انجام كوچكي كار! مقام عالي مردي هرگاه و. بگيري نديده را او رنج و كار از مقداري آنكه نه بدان، قدر است، كشيده زحمت كه مقدار

 و بزرگ كار گمنامي مرد اگر همچنين و. دهي جلوه بزرگ را او كوچك كار كه نشود باعث وي مقام بلندي شد، متحمل كمي رنج و داد

. »...نشود او كار شمردن كوچك سبب او گمنامي داد، انجام اي ارزنده

 مفهوم و خالص معني) است كرده صادر و وضع فرماندارانش و كارمندان براي قانوني و قاعده بمثابه را آنها كه( امام، دستورات اين از

 عادالنه، داوري و دادگاه حكم برابر در و هستند برابر و مساوي همه بشر، افراد: كه كنيم خالصه اينچنين را آن و يابيم درمي را اي چكيده

 به بايد دارد، وجود آنان بين در كه تنبل، و فعال يا بدكار، و نيكوكار فرد بلكه و ندارند هم با فرقي هيچگونه كوچك و بزرگ غني، و فقير

 مقياس و ميزان ثمربخش، كار و نيك عمل. آيد نبايدبعمل كوتاهي هيچگونه زمينه اين در و ببيند كيفر يا پاداش خود عمل مقتضاي

 آن حتّي و نخواهدداشت او وضع در تأثيري نفوذ، و قدرت يا موقعيت، و مقام هرگز و بود خواهد عمل و كار آن صاحب به نسبت ارزيابي

 پايان آنان نفع به حكم و داوري هميشه كه دارند تمايل دارند، وي با خويشاوندي يا و نزديكترند او به فرماندار، دستگاه در كه گروهي
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 فساد عوامل بايد و دهند مي بخرج انصافي بي ستد و داد در و كنند مي دراز مردم بسوي تعدي دست استبدادگر، و خودخواه آنان و يابد

!. شود نابود و برود بين از آنان تباهي و

 مطلق برابري موضوع در او ،1كرديم اشاره آن به كه بود آنچنان هماهنگي و وحدت و اصالت نظر نقطه از امام، شخصيت كه آنجا از و

 يكي در كه آنچه بود ها نمونه همين از و. است گذاشته يادگار به خود از را ها نمونه جالبترين آن، داوري قبال در و دادگاه در مردم همه

 بيان آن چگونگي) شد حاضر دادگاه در و ا همراه و داشت عادي فرد يك با امام كه اختالفي مورد در( 2كتاب اين گذشته بخشهاي از

 برابري در آاليش بي و پاك احساس از ناشي انساني، اخالق يادگارهاي كه است نظيري بي تاريخي حوادث آن از واقعاً نمونه، اين. شد

. كنند مي افتخار آن به بشر، افراد بين مطلق

 گر جلوه خوبي به داديم، توضيح اينجا در ما كه اصلي همين حادثه آن در بلكه شود، تلقّي نمونه و عبرت بعنوان نبايد فقط داستان آن

. دادگاه برابر در مسلمان غير و مسلمان) مردم( توده و زمامدار كوچك، و بزرگ بين مساوات: اصل همين است،

 و خورد مي بچشم وي، نرفتن قدرتي و نفوذ هيچگونه تأثير تحت لزوم و قاضي مطلق آزادي شناختن رسميت به واقعه، آن در همچنين و

 نيروي جدايي قانون اساس واقع، در اين و كند، داوري صادقانه خود، بيدار وجدانِ و قانون حكم مقتضاي به بايد قاضي كه دهد مي نشان

. يابد تحكيم عادالنه، داوري به قاضي يافتن امكان و مردم توده ميان برابري بدينوسيله تا است، دولتي مجريه نيروي از قضايي

 قانون و صحيح ميزانهاي روي از دادگاه حكم اگر كه سازد مي روشن و است آشكار دادگاه، حكم به احترام تاريخي داستان آن در

. گيرد قرار احترام مورد بايد شود، صادر آاليش بي وجداني و پاك ديدي و همگاني

 شرف و عزّت به عميق احترام اين و عيبجويي، و سرزنش از دوري و مطلق پاكي و كالم عفت اين جريان، آن در اينها، همه بر عالوه و

 نه و ام فروخته را آن نه من است، من به متعلق زره اين«: است هويدا خوبي به امام جمله اين در آن چگونگي كه خورد مي بچشم انساني

. »!ام بخشيده كسي به

 او انساني احترام و عزّت كه نخواست امام ولي ، است دزديده را آن شخص آن و است او به متعلق زره كه داشت يقين امام كه داريد توجه

 مال آن: كه ورزيد قناعت جمله اين به فقط بلكه ،!است دزديده را آن مرد اين و است من مال زره اين: بگويد مثالً و سازد دار جريحه را

 شخص نزد در ولي نشده بخشيده يا و نرفته بفروش كه زرهي شك بي و! است داده هديه نه و فروخته كسي به نه را آن او، و اوست

!. است رفته سرقت به كه است زرهي شده، پيدا ديگري

 يكي: كه ترتيب بدين داد؛ رخ خطاب عمربن خالفت موقع در كه دارد وجود اي نمونه هم اين از جالبتر دادگاه، برابر در مساوات مورد در

              از بود، حكومت رئيس كه خطاب عمربن به داشت، اختالف السالم عليه طالب ابي بن علي با كه موضوعي در ملت افراد از

 امام ناگهان!... بايست شاكي كنار در! اباالحسن يا: گفت و كرد امام به رو سپس كرد، احضار را دو هر عمر برد، شكايت ابيطالب ابن علي

 ،!هرگز: گفت امام هستي؟ ناراحت باشي خود شاكي كنار در اينكه از! علي: پرسيد عمر شد، پديدار او چهره در ناراحتي آثار و شد متأثر

 رفتار چنين او با ولي دادي قرار خطاب مورد عظمت و احترام با مرا و نكردي رعايت را برابري و مساوات او و من بين تو، اينكه از من

 دارد وجود مردم، بين در مساوات به عميق احساس آنچنان ، السالم عليه طالب ابي بن علي گفتار اين در!. شدم متأثر و ناراحت نكردي،
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 امكانپذير آن از باالتر توجهي كه دارد وجود ها نكته بعضي به نسبت عميقي ادراك چنان سخن، همين در و. نيست متصور آن از باالتر كه

 هر كه آيد بوجود فردي دو از يكي ذهن در است ممكن كه كند اشاره پنهاني احساس آن به خواهد مي امام سخن، اين با كه چرا. نيست

 شمرده مقدم يا داردو برتري ديگر انسان بر انساني كه ببيند دادگاه در كسي اگر كه دارد امكان كامالً زيرا. اند ايستاده دادگاه برابر در دو

... كند شكست و خواري احساس خود در دارد، او مقام به نسبت خاصي احساس و داشته يكي با بيشتري سابقه قاضي و شود مي

 داوري هرگونه منشأ و مبدأ كه خورد مي بچشم بزرگي انساني اخالق سخن، اين پشت در ها، نكته همه از باالتر و اينها، همه بر عالوه و

. ايست شرافتمندانه و عادالنه

 دولت رئيس كه اصل اين به او كه دهد مي نشان بخوبي او عملكرد و. كرد مي رفتار روش، و انگيزه اين با السالم عليه طالب ابي بن علي

 محق يا و بشمارد، كوچك قاضي برابر در را عادي فرد يك كه ندارد حق و كند فرض باالتر قضاوت، و داوري برابر در را خود نبايد

 نپذيرد شود مي صادر وي ضد بر كه را حكمي يا و شود قائل امتيازي نفر، دو از يكي ساختن مخاطب در كه دهد اجازه خود به كه نيست

 مراكز و مؤسسات كنار در كه نيست سازماني و مؤسسه ، السالم عليه علي امام مكتب در داوري و قضاوت دستگاه پس. دارد ايمان

 راه بستن براي زورگويان و ستمديدگان كوبيدن درهم براي ستمكاران و بيچارگان وقمع قلع براي نيرومندان را آنها كه شود، ايجاد ديگري

. اند آورده بوجود آدمكشي، و تجاوز با مردم،

 بين مساوات ايجاد در او همراه و نهند گام او راه در وي از بعد قضات تا نمود وضع را اصولي و قوانين اينچنين و كرد رفتار اينچنين امام

 و نورزيد غفلت بزرگي، يا كوچك موضوع و نكته هيچ از السالم عليه طالب ابي بن علي كه بود منظور همين به و. بردارند قدم مردم، همه

. كرد اشاره آن به بنحوي

: است ها نمونه همين از دارد مي بيان) رود مي بشمار اساسي قانون بمثابه كه( اشتر مالك به خود، عهدنامه در كه دستوري و توصيه

 را خوردنشان كه نباش درنده جانور چون آنان به نسبت هرگز و ده جاي خود دل در را مردم با نيكويي و خوشرفتاري و مهرباني«

 كه مبادا داري، مي دوست بيشتر را مردمي يا و نزديك خويشان اگر و باشد، تو برنامه سرلوحه عدل و انصاف«: و. »!بشماري غنيمت

 دشمن وي با خداوند دارد، روا ستم خدا بندگان بر كه كسي و بود خواهي ستمكار نكني چنين اگر و. بدهي دست از را عدالت و انصاف

 هر از بيش بايد«: و »نيست ستمگري از مؤثرتر خدا، خشم شدن برانگيخته و خداوندي نعمت ساختن دگرگون در چيزي هيچ و است

 مردم توده بيشتر خوشنودي موجب كار اين كه بداري دوست را دادگري و برابري در آن كردن همگاني و حق در روي ميانه چيزي،

. »شود

 عمومي، مجلسِ يك در را امر اين و كني رسيدگي آنان كار به شخصاً خود كه ده اختصاص حاجتمندان به را خود اوقات از قسمتي«: و

 و سپاهيان باش، فروتن مردم با است كرده خلق را تو كه خدايي بخاطر مجلس، اين در. رسان انجام به شوند، وارد آن به بتوانند همه كه

 شنيدم خدا پيغمبر از من و نهد، درميان تو با زبان لكنت و ترس بدون دارد سخني كه كس هر تا كن دور خود از را پاسبانان و نگهبانان

 بگيرد، نيرومند و قوي از را خود حقّ زبان، گرفتگي و واهمه و ترس بدون نتواند ضعيف و ناتوان آنان، ميان در كه مردمي«: فرمود كه

 و كني تحمل گفتن، سخن از را رجوع ارباب درماندگي و تندخويي، بايد مجلس اين در ،»ديد نخواهند را رستگاري و پاكي روي هرگز
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 را تو فرمانبري پاداش و بگشايد تو بر را خود رحمت درهاي خداوند تا كني، دور خود از را خودخواهي و سنگدلي و نشوي خسته زود

 گذاري پايه براي را قواعدي تنهايي، به سفارشات و دستورها اين چگونه كه كنيم اشاره نيست نيازي ديگر صريح، نصوص اين با. »بدهد

 بنابر پس. كند ريزي پي را اركاني چنين تواند نمي ديگران سفارشهاي ولي كنند مي تثبيت داوري، و دادگاه دربرابر همگاني، مساوات

 خصوصيتي و ويژگي قضاوت، برابر در نفوذ و قدرت و مال صاحبان بيگانه، و خويش نزديك، و دوست ، السالم عليه علي امام دستور

 داوري و پاك و درست نظر تنها بلكه سازد، نمي منحرف را قاضي هم خودبيني و هوس هيچگونه و هستند برابري افراد همه، بلكه ندارد،

 احساس شامل فرمانها، و دستورها اين چگونه كه كنيم اشاره نيست نيازي باز و. باشد حكمفرما قضاوت محيط بر بايد كه است عادالنه

 دور »قضاوت« چهره از را رفته فرو درهم و عبوس قيافه چگونه و است بشري افراد به نسبت پايان بي توجه و عميقانه محبت و انساني

 واقع در داوري و قضاوت كه دهد مي نشان و كند مي برطرف را ترشرويي و خشكي و سختگيري هرگونه »قاضي« كلمه از و سازد مي

. نيست مردم كارهاي در نيك، و عادالنه دخالت و محبت دوستي، انسان: جز چيزي

 در هم مردم و ،!ناپسند و زشت اي قيافه نه و خونخوار و درنده حيواني نه است دلسوز و نرم و رؤوف و مهربان برادر قاضي بنابراين، و

 كه دارند يقين و زنند مي خودرا حرفهاي: تمام فرصت با و گويند مي سخن آزادي كمال با و دارند خاطر آرامش و امنيت وي، پيشگاه

 دادگستري محيط در مأمور، و پليس و مخصوص گارد بعنوان زوري، هيچگونه و. رسيد خواهد خود خواسته به حق صاحب سرانجام،

 باز گفتن سخن از موهوم، ترس يك روي و دهند راه خود به هراسي نبايد هرگز هم آنان و بترساند را آنان كه نيست آنها سر باالي

!. شود؟؟ عملي تواند مي دادگاه برابر در مردم برابري چگونه بزند، خودرا حرف نتواند وحشت و ترس از كسي اگر زيرا بمانند،

 دادگاه، در نزاع طرفين به نسبت شايسته رفتار به كامل توجه و دقت امام، گفتارهاي در چگونه كه كنيم اشاره نيست احتياجي همچنين و

 ارباب درماندگي يا و تندخويي: كه دهد مي دستور خود فرمانداران يا و قضات به السالم عليه طالب ابي بن علي زيرا است، شده عنوان

 جوش و نيايند خشم به هرگز و ندهند نشان خود از خودخواهي و سنگدلي و خستگي آنان قبال در و كنند تحمل را گفتن سخن از رجوع

 آن مسئوليت كنند، استفاده خشم و تكبر و خودخواهي از قضات اگر كه سازد مي خاطرنشان امام حتّي و. ندهند نشان خود از خروش و

 و نشوند، وحشت و ترس دچار قاضي، غرور و خشم ديدن با مردم: كه است آن براي واقع در اين و. بود خواهد خودشان گردن به

 دخالتي را غضب و خشم نيروي آنان، داوري و حكم در هرگز و كنند داوري عادالنه بايد قضات: كه است نكته اين تثبيت براي همچنين

. نباشد

 مده ترجيح ديگري بر را احدي خود، مجلس در« : فرمايد مي و است داده دستور »قاضي شريح« به امام كه آنچه است ها نمونه همين از

 خاصي نظر وي دشمن مورد در قاضي كه كند احساس نزاع، طرفين از يكي كه شود مي موجب امر اين كه چرا( مساز مسرور را يكي و

 و برخيز شدي، خشمناك اگر و) سازد مي دار جريحه او در را مساوات بر اعتماد و كند مي سلب او از را اطمينان احساس اين، و دارد

. »مكن داوري هستي، خشمناك و عصباني حاليكه در هرگز

 امام، نظر در داوري و قضاوت كه چرا ـ شود شفقت و دوستي و مهر از ماالمال قاضي قلب خواهد، مي ابيطالب بن علي چنانكه اگر و

 احساس هميشه و داد نخواهد ترجيح ديگري بر را كسي هرگز ـ است عادالنه داوري و مردم بر ورزيدن مهر و مظلوم حقّ گرفتن همان،

. كند مي قضاوت دلسوزي و مهر با آنان ميان در او و برابرند وي نزد در دو هر نزاع، طرفين كه كرد خواهد
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 داشته ترشرويي و گرفته چهره اگر همچنين و) گذشت چنانكه( كند صادر حكمي نبايد است خشمگين قاضي اگر كه است جا همين از و

 با آورد، لب بر تبسمي و شد روبرو اي گشاده و باز قيافه با آنان از يكي با چنانچه اگر حتّي و بنشيند، قضاوت ميز پشت بر نبايد باشد،

. باشد كرده مراعات را دو آن بين مساوات هم امور ترين ساده در تا كند، رفتار چنين بايد نيز ديگري

 بايد نيز ظاهري قيافه و وضع و مجلس در بلكه باشد، وي داوري به منحصر فقط نبايد قاضي، نظر از مردم بين در برابري و مسئوليت پس

. نشود نااميد وي انصاف و عدالت از ناتواني هيچ و نيفتد وي نظر جلب طمع به نيرومندي هيچ تا شود، عملي برابري اين

 رفتار يكسان همه با و باش، فروتن همگان با«: فرمايد مي و دهد مي قرار خطاب مورد نشيند، مي قضاوت ميز پشت در كه را كسي امام

 خود سود به تو، ستم و ظلم به نيرومندان تا بدار، يكسان رو، در شدن خيره و فوري نگريستن در را آنها و باش رو گشاده آنان با و كن

 گرفتن مورد در را اي ويژه نصوص و نهد مي فراتر هم اين از را پا امام. 3»نشوند مأيوس تو درستكاري و عدل از ناتوانان و نكنند طمع

 قضات يا و است آنان نفع براي خاصي سازمان هم قضاوت دستگاه كردند مي گمان كه كند مي صادر اشراف، و بزرگان گروه از مردم حقّ

 اين در را صريحي و آشكار گفتارهاي ما البته!. نيستند يكسان و برابر مردم توده با حق برابر در آنان و دارند قرار آنان خدمت در هم

 است، كرده صادر قاضي شريح به كه را دستوري هم اينجا در ولي بود، داشته بيان نخعي اشتر مالك به آنهارا كه كرديم نقل امام از زمينه

 زمين خانه، و بگير آنان از را مردم حقوق و كن رسيدگي راستي دست مالكين و ثروتمندان وضع به«: فرمايد مي امام. افزاييم مي آنها بر

 كه است السالم عليه طالب ابي بن علي همان اين! آري. بده بازپس خودشان به را مردم حقّ و »بفروش اي گرفته آنان از كه را ملكي يا

 بر و دارند قدرت آن پرداخت به كه كنند دريافت مردمي از را ماليات و خراج كه داد مي دستور خود كارمندان و فرمانداران به ديديم

 نفروشند، ماليات پرداخت بخاطر را آنان زندگي لوازم و اشيا ندارند، را خراج پرداخت توانايي آنان اگر و نگيرند سخت مردم از هيچيك

 روي آنان كه بيند مي و گرفته قرار بزرگان و اشراف طبقه فساد و تباهي برابر در كه ، السالم عليه طالب ابي بن علي همان اكنون ولي

 قاضي به باشند، مساوي و يكسان مردم همه با عادالنه قضاوت برابر در خواهند نمي و كنند مي پافشاري خود زورگويي و خودخواهي

 تمام، نيروي با كه دهد مي فرمان همچنين و سازد، وادار برابري و مساوات اين به را آنان قدرت، به توسل با كه دهد مي دستور خود

 و زمين و خانه ستمكار، گروه اين از ستمديده مردم حقّ گرفتن بخاطر و بگيرند پس آنان از اند كرده غصب كه را اي همگاني حقوق

! بفروشند اند، گرفته بازپس آنان از كه را ملكي

 گروه اين بر بفروشد، همگاني حقوق بخاطر را آنان ملك و زمين و خانه قاضي، دهد مي دستور كه هنگام آن در امام كه نكنيد گمان البته

 ميان در اگر و است ضروري و الزم نيز آنان حقّ در مساواتي هرگونه اجراي امام، نظر از! هرگز نه؛ دارد، مي روا ستم بزرگان و اشراف

 همچنين و كند ظلم مردم به نبايد او. »بگذارند خود حال به را او بايد نيست، ثروتي و خانه و زمين مالك اكنون كه باشد كسي گروه، آن

. شود واقع ستم مورد نبايد

 ملك صاحب آنان از كسي اگر و«: كند مي تكميل چنين بزرگان، از گروه اين مورد در را خود دستور امام، كه است منظور همين براي و

! بگذار خود حال به را او و »نيست راهي او بر ديگر نباشد، ثروتي و خانه و
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 از را بشري افراد از اي طبقه كه صريح، قانوني ماده يك با گاهي قضاوت، در و دادگاه برابر در مساوات كه كرديم اشاره ما گذشته، در

 مسئله واقع در پس. رفت مي بين از مستقيم، راه از وي انحراف و قاضي فريفتن با هم گاهي و شد مي پايمال ساخت، مي جدا ديگر طبقه

!. نمايد عمل آن مفاد به و كند صادر حكم آن، مقتضاي به بايد هم قاضي و بود قانون يك خود داوري،

           چگونه كه ساختيم روشن و كرديم بحث آن درباره ما كه است چيزي دادگستري، دستگاه برابر در مردم همه مساوات موضوع

 ميزان ديگران به نبايد بهيچوجه، كه داد قرار داوري و قضاوت مسئله در اساسي قاعده يك را مساوات اين ، السالم عليه ابيطالب بن علي

 بزرگ، و كوچك بين فرقي هيچگونه و هستند يكسان و مساوي قضاوت، و دادگاه برابر در مردم پس. دهد رخ آن در انحرافي زياد، يا كم

. ندارد وجود موضوع اين در مذهب، و عقيده و رنگ و نژاد

 امام او، طرف از مردم بين در مساوات مراعات منظور به همچنين و وي نظر استقالل و استقامت و اصالح براي و قاضي شخص مورد در

 برابر در مساوات اصل شرايط از كمتر آنها ارزش و اهميت عملي، مرحله نظر نقطه از كه است، شده قائل شرائطي و كرده اتخاذ تدابيري

 است؟ كرده چه زمينه اين در السالم عليه طالب ابي بن علي كه ببينيم بايد اكنون. نيست داوري

 واقع در. كردند مي كار آنها سود به كه دادند مي جاي دادگستري كادر در را بخصوصي افراد اغلب غرب، و شرق در پيشين، زمامداران

 گوناگون مصالح اقتضاي طبق آنها انتخاب و اند بوده اي ويژه خصلتهاي داراي كه اند سپرده كساني به را قضاوت مقام هميشه حاكمه طبقه

 اگر تا است، يافته انجام اند، داشته پيوندهايي مصالح اينگونه در زمامداران اين با كه گروههايي طبقاتي منافع و زمامداران اين وسيع و

 صاحبان و حاكمه طبقه خواست طبق و كند پايمال را مساوات آن بتواند قاضي اين كرد، اعالم را مساوات مردم طبقات همه بين هم قانون

 همچنين و است، قضات نوع اين حوادث و اخبار از آكنده وسطي قرون در اروپا تاريخ!. كند صادر حكم و نمايد داوري طبقاتي، امتيازات

 نام به آنجا، و اينجا در قضات كه را جناياتي!... ديگران و 5تركها و 4مماليك و عباسيان و امويها دوران در عربي، شرق تاريخ است

 و نفرين و شود مي بشريت رسوايي و ننگ موجب و نشاند مي انسانيت پيشاني بر شرم عرق كه است مواردي از اند، شده مرتكب عدالت

 نام به مردم، از گروهي يا و افراد از يكي درباره كه جنايتي كه چرا. آورد مي ارمغان به قاضيان، از گروه اين براي را هميشگي انزجار

 و عدالت نام به كه است آن از سبكتر بمراتب ولي است، تقبيح قابل و بوده زشت اينكه با گيرد، مي انجام سياسي پيشگيري يا و سياست

. باشند هم با دو هر وجدان، و قانون نهايي پشتيبان بايد و هستند قاضي اصطالح به كه يابد انجام افرادي بدست

 را آنها السالم عليه طالب ابي بن علي كه را اصولي و قواعد آن و كرد؟ كار چه قضات مورد در السالم عليه طالب ابي بن علي ببينيم اكنون

 متوجه قانون راه از ضرر اين بود نگذاشته چنانكه( آورد بعمل جلوگيري شود، مي مردم متوجه قاضي جانب از كه ضرري از تا كرد تثبيت

 است؟ كدام) شود مردم

 علمي شايستگي و لياقت باشد، داشته وجود قاضي شخص در بايد ، السالم عليه علي امام اساسي قانون در كه شرطي نخستين: اول شرط

 روي از آنكه يا كند، صادر را حكمي خود ناقص دانش و علم با كه شود مي مجبور قاضي آراستگي، و شايستگي اين بدون يعني. است

. بود نخواهند كافي مردم، بين در مساوات حدود اجراي براي دو هر و كند، داوري هوس و هوي

: دارد دربر را چيز چند علمي شايستگي البته
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 آنها، پيدايش و وضع در كه شرايطي و قوانين و معاصران و پيشينيان علوم و دانش به و گذشته نسلهاي آزمودگان به بتواند قاضي. 1

 اين در( كه آنان ابتكار و آزمايش و بررسي و تحقيق نتايج از بتواند همچنين و جويد، استناد اند، داشته شركت اي يگانه هاي انديشه

 او و شود رهنمون را قاضي كه باشد قانوني بمثابه گروه، اين آزمايشات و عقلي آثار واقع در و كند استفاده) دارند برتري قاضي بر جهات

. بردارد گام آنها، راهبري طبق بر

 كه نكند صادر را حكمي »بصره« قاضي مثالً تا كند، حكم و عمل شود، مي اجرا سرزمينها سراسر در كه واحدي قوانين طبق بر قاضي. 2

 در نه كه باشد داشته ابراز را سومي نظريه »مدينه« فرماندار يا و باشد كرده صادر او برخالف حكمي آن، مشابه مورد در »كوفه« قاضي

!. ندارد توافقي حكم و رأي دو آن از هيچيك با فرع، در نه و اصل

 و آيد مي در تباهي و فساد براي آلتي بمثابه كه كشد نمي طولي ندارد، علمي لياقت و شايستگي كه كند اشغال مردي را قضاوت مسند اگر

 معكوس نتيجه قوانين، اين از وي كامل آگاهي عدم و قاضي ناداني و جهل سايه در باشند، عادالنه و صحيح و اصيل هم قوانين چه اگر

!. آيد مي بدست

 و جنبش هيچ«: گويد مي يا و »است آنان دانشترين كم مردم، ارزشترين كم«: فرمايد مي مردم توده به خطاب كه ابيطالبي بن علي آن البته

 دانش بر را ديگران علم كه است كسي مردم دانشمندترين«: فرمايد مي يا و »نباشي فرهنگ و معرفت نيازمند آن در تو كه نيست حركتي

 كه است علت همين به و بخواهد، بنشيند قضاوت مسند در دارد قصد كه كسي از را وسيعي دانش چنين كه است شايسته ،»بيفزايد خود

 يا و فرستند مي نفرين و لعن او بر آسمان و زمين كند، صادر حكمي و دهد فتوي مردم بين در دانش و علم بدون كسي اگر«: فرمايد مي

 نادانيها و نيست دانشمند حاليكه در ناميده عالم و دانشمند را خود ديگري و... «: گويد مي و كند مي حمله بشدت جاهل، قاضي ناداني به

 خدا كتاب و گسترده مردم براي باطل، و دروغ گفتار و فريب ريسمانهاي از هايي دام و گرفته فرا گمراهان از را گمراهيها و نادانان از را

 گناهان و گردانيده ايمن بزرگ خطرهاي از خود قول به را مردم و كرده برآورد خود هوسهاي برطبق را حق و داده تطبيق خود آراي با را

 در حاليكه در كنم، مي خودداري حكم بيان از مشتبه، و مشكوك موارد در من: گويد مي و است شمرده كوچك را بزرگ جرايم و

 در و ظاهر صورت در او! است آرميده آنها وسط در صورتيكه در كنم، مي گيري كناره بدعتها از كه گويد مي و! است افتاده آن) گودال(

!. »است حيوان مانند دل و قلب ولي انسان چون شكل

     : فرمايد مي است، نشانيده قضاوت مسند به را او آراستگي و لياقت از غير عواملي كه ناداني حاكم و قاضي درباره ديگر جاي در و

 و بهتر آن قليل و كم كه است چيزي كردن زياد پي در روز هر و است نادان آنكه حال و نامند مي عالم و دانا را او ظاهربين مردم... «

 كه شد مدعي و نشست مردم بين در قاضي بعنوان شد، پر بيهوده، مطالب از و سيراب گنديده آب آن از چون و است بسيارش از نيكوتر

 شود، عرضه او بر مشكالت از يكي اگر ولي! بخشد مي رهايي است، پوشيده ديگران بر كه چيزي از و دهد مي نجات گمراهيها از را مردم

 شبهات، خلط در و مشكوك مسائل در او وضع! كند مي پيدا يقين آن درستي بر تازه و بافد مي خود از اي بيهوده سخنان آن، پاسخ در

. »!است عنكبوت تار تنيدن همچون
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 قاضي بر و بنشيند قضاوت مقام به خواهد مي كه است كسي براي اساسي شرط امام، مكتب و قانون در علمي، شايستگي و لياقت پس

 ننمايد، صادر حكمي و كند مكث مشكوك موارد در و ؛»دريابد را باال مرتبه و نكند اكتفا پايين، مرحله فهم و درك به«: كه است الزم

 صحيح اصل و قضيه حقيقت به را او او، علم معتبر، مدارك و داليل آوري جمع و حقيقت كشف براي بسيار درنگ از پس آنكه مگر

     شرط دانشمند قاضي بر السالم عليه طالب ابي بن علي مدارك، و داليل اين صحيح و كامل درك براي و باشد كرده راهنمايي حادثه،

 اگر تا باشد، دعوي طرف حضور در بايد گويد، مي او كه هرچه بلكه ندهد، گوش تنهايي به را نزاع طرفين از يكي ادعاي كه دانست مي

. شود روشن دو هر وبرهان دليل و شود متعادل و يكسان ترازو كفه دو واقع در و كند بيان دارد، وارده اتهام قبال در پاسخي

 بر بالد، سراسر در را احكام هاي پايه تا كرد مي دعوت اجتماعي به را فقها و قضات يكبار، چندي هر السالم عليه طالب ابي بن علي

  : فرمود مي و. سازد آشنا) فقهاء تصميمات و اجتهاد نهايي مراتب با( باالتري بينش با را قضات همه و كند ريزي پي واحدي اساس

 از مسئله همان سپس و دهد مي فتوي آن به راجع خود، رأي و نظر مطابق او و آيد مي پيش دين احكام از اي مسئله آنان از يكي براي«

 و روند مي پيشوايي نزد به خود مختلف باحكمهاي آنها، همه سپس و دهد، مي اولي نظر برخالف حكمي او و شود مي سئوال ديگري

 قانون و دستور در كه شرطي دومين: دوم شرط. 6»!دارد مي اعالم صحيح و كند مي تصديق را آنان آراي همه هم او و طلبند مي داوري

. داشت نخواهد سودي هم نخستين شرط آن، بدون كه است اخالقي شرط شده، شناخته ضروري قاضي شخص براي امام

 و دهد مي انجام كه كاري هر در را خود عاطفه و مهر و دوستي انسان حرارت ، السالم عليه طالب ابي بن علي كه شناختيم اين، از پيش

 و عاطفه و مهر چنين كه خواهد مي است، چنين خود چون و نمايد مي پخش كند، مي وضع كه قانوني هر در و گويد مي كه سخني هر در

!. آيد بوجود زور و زحمت به آنكه نه باشد، طبيعي و اصيل آنكه بشرط ولي شود جمع هم قاضي شخصيت در دلسوزي

 او كه دهد نمي اجازه السالم عليه طالب ابي بن علي بود، شرافتمندانه اخالقي مزاياي فاقد او ولي شد پيدا مردي در لياقت و علم اگر پس

 در بويژه خود، سفارشات و ها عهدنامه تمامي در را اخالقي مزاياي و امتيازات اين همه چگونگي ، امام البته و. بنشيند قضاوت مسند در

. است داشته بيان نخعي، اشتر مالك به خود فرمان

 طرفين با نرمش و ماليمت وجدان، درستي قلب، پاكي خوشرويي، توداري، شهامت، صدر، سعه: قاضي در السالم عليه طالب ابي بن علي

 بزرگي مقام مردم، با نرمش و خوشرفتاري براي.داند مي شرط) باشد ناگوار قاضي بر كه آورند زبان به تندي كالم اگر حتّي( را دعوي

. »است دانش و علم اساس خوشرفتاري، و نرمش«: فرمايد مي و است قائل

 باشد؛ داشته ستم و ظلم بساط برچيدن براي اصيلي تمايل و بدارد دوست مطلق بطور را عدالت كه داند مي شرط قاضي در همچنين امام

 از حق، گفتن در و نشود طمعكار هرگز و باشد داشته كامل آزمودگي كارها در و نشود خشمناك نكند، شتاب و عجله قضاوت در

. نشود ايجاد او در اشراف و بزرگان به شدن نزديك احساس بهيچوجه و ندهد راه خود به هراسي و نترسد هيچكس

: فرمايد مي نخعي، اشتر مالك به خود فرمان در امام

 و ندهد قرار تنگنا در را او كارها كه كسي. است آنان بهترين تو، عقيده و نظر به كه كن انتخاب را كسي مردم، بين در قضاوت براي... 

 را حق چون و بماند باقي اشتباه در مدتي آنكه نه شود، متوجه زود سرزد، او از لغزشي اگر نشوند، وي خشم باعث دعوي طرفين
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 به و كند تعمق كاري هر در. نگرايد ورزي طمع و پستي همت،به علو و درستي از هيچگاه و) كند بيان را آن و( نشود ناراحت شناخت،

 طرفين، از برهان و دليل مطالبه در. شود روشن او بر حقيقت تا كند مكث مشتبه، و مشكوك امور در. نكند اكتفا سطحي بررسي و توجه

 آشكار حق آنكه محض به و باشد شكيبا بسيار حقيقت كشف در و. نشود خسته و دلتنگ هيچگاه امر جوانب به مراجعه از و ورزد اصرار

 افراد( كه قدر هر و نشود واقع مؤثر او در گويي تملق و چاپلوسي كه باشد كساني از. بخشد پايان را نزاع و بدهد حكم قاطعانه شد،

! شوند مي پيدا بنُدرت افرادي، چنين كه البته و. نيابد گرايش سمت آن به و نرود بار زير كنند، تشويق را وي) مغرض

 به و. باشد ديگران سرمشق براي اي نمونه مردم بين در او روش و راه كه داند مي شرط قاضي در همچنين السالم عليه طالب ابي بن علي

 باطل از را آنان) خود روش با( كه دهد سوق حق سوي به را مردم تواند مي كسي فقط كه بدان«: فرمايد مي قاضي شريح به منظور همين

 شنيد، را حقّي سخن اگر و كند طرد وقت همه در را ستم و ظلم و باشد حق پشتيبان و هوادار هميشه بايد قاضي و. »سازد دور گمراهي و

 به و نمايد ممانعت آن از كرد مشاهده را ستمي اگر و كند كمك آن به ديد را حق چون كه ببخشايد فردي بر خداوند«: نيايد گران او بر

. »باشد ستمديده پشتيبان و مددكار ستمگر، زيان

 علمي شرايط اين آنكه از پس. »!بود خواهد گرانتر وي بر آنها به عمل شك بي آيد، گران وي بر عدالت ديدن و حق شنيدن كه كسي«: و

) باشد موجود هم بزرگ، مقام اين براي اليق افراد كننده انتخاب و زمامدار در بايد شك بي كه شرايطي( داشت وجود قاضي در اخالقي و

 چرا: كه پرسيد مي البد. نيايد بوجود انحراف براي اضطراري هيچگونه كه بندد مي محكم آنچنان را راه السالم عليه طالب ابي بن علي

 را بشر طبيعت بخوبي او شود، مي آشكار امام گفتار و روش از چنانكه... شود؟ مي كشيده انحراف به اخالق، و علم اين با هم آن قاضي،

 همين روي و. است آگاه كامالً آنان، انحراف چگونگي يا استقالل و استقامت اوقات از و مردم بين در سازش وضع از چنانكه شناسد، مي

 اين. پردازد مي آن از جلوگيري به و گيرد مي نظر در انحراف، به قضات اضطرار مورد در را اساسي حقيقت دو امام كامل، و اصيل ادراك

: از عبارتند حقيقت دو

! كند صادر را اعدام يا و كيفر بركناري، تبرئه، حكم آن، نظر و تمايل مطابق كه سازد وادار را او تا قاضي، بر دولتي مجريه قواي فشار. 1

! است سودمند برايش كه يابد تمايل سويي به خود، داوري و حكم در سازد مجبور را او گاهي است ممكن كه پول، به نياز. 2

 استوار مردم، بين در مساوات اساس و برپايه وي نظر و رأي حكم، صدور در كه سازند وادار را قاضي گاهي است ممكن عامل، دو اين

 السالم عليه طالب ابي بن علي كه است اينجا از و. برسند نوايي به دليل بدون ديگر اي دسته و شوند واقع ستم مورد گروهي آنگاه و نباشد

 از را عامل دو اين قانون، يك وضع با بلكه تهديد، و موعظه با يا اندرز، و پند با نه البته. سازد مي كوتاه را عامل دو اين دست درنگ بي

 طرفي از و كند مي پشتيباني او از و دهد مي مصونيت مجريه قواي و دولتي دستگاه قبال در قاضي به ، امام كه چرا. كند مي كن ريشه بيخ

. سازد مي برطرف شود، انحراف عامل است ممكن كه را، او نياز موضوع هم
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 :نوشتها پى

. شود رجوع) سوم جلد( كتاب همين فصل نخستين به. 1

. شود مراجعه) فارسي ترجمه( كتاب اين اول جلد به. 2

 بيان كرد، منصوب مصر فرمانداري به را او كه هنگامي ابوبكر محمدبن به، خود عهدنامه در السالم عليه علي امام كه است جمالتي. 3

. است داشته

 بدست را حكومت و كردند قيام افرادي آنان ميان از ولي خريدند، را آنها مصر پادشاهان كه بودند ترك بردگان از گروهي مماليك. 4

... شدند جناياتي مرتكب خود و كردند سلطنت وشام مصر بر طوالني مدتهاي و گرفتند

. آنهاست خلفاي و عثماني تركهاي مراد،. 5

 »فتوي در علما اختالف تقبيح« در كه است شده عنوان السالم عليه علي امام از اي خطبه در كرد، نقل باال در محترم مؤلف كه جمالتي. 6

 مزيد براي است، باال جمالت دنباله كه را امام فرمايشات بقيه ما اينك و است شده بيان ـ البالغه نهج در رضي شريف نقل به بنا ـ

: كنيم مي نقل و ترجمه استفاده،

 پيروي را خدايي آنان كه فرموده امر گويي اختالف به را آنان خداوند آيا. است يكي نيز كتابشان و يكي پيغمبرشان و يكي آنان خداي و

 ناقصي وقانون دين خداوند آنكه يا. اند؟ شده گناه مرتكب و كرده نافرماني آنان و فرموده نهي اختالف از را آنها آنكه يا اند؟ كرده

 و دانند مي خداوند شريك را خود اينها اصوالً آنكه يا و است؟ خـواسته ياري و كمك ايشان از آن، اتمام و تكميل براي و فرستاده

 پيامبر و فرستاده كاملي و تام قانون و دين خـداونـد آنكـه يا باشـد؟ آنان رأي به راضي بايد هم خدا و دهند مي رأي) خود نظر موافق(

: فرمايد مي باز و »ايم نكرده فروگذار قرآن در را چيزي هيچ«: فـرمايد مي خداوند! هرگز ـ است؟ كرده كوتاهي آن رساندن و تبليغ در

 آن در و كند مي تصديق و تأييد را آن ديگر بخش قرآن، از بخشي كه است ساخته نشان خاطر و ؛»است شده بيان چيزي هر قرآن در«

 زيادي گويي دوگونه و اختالف آن در نبود، پروردگار جانب از قرآن اين اگر«: كه است فرموده مجيد قرآن در باز و. ندارد وجود اختالفي

 و نرود بين از آن عجيب و انگيز شگفت هاي نكته. است پايان بي و ژرف آن باطن و آور شگفت قرآن ظاهر كه براستي. يافتند مي

. نشود برطرف آن، بوسيله جز گمراهيها، و تاريكيها

 توضيح و شرح از ما و است شده ذكر البالغه نهج در امام 18 خطبه بعنوان فتوي، و حكم در گويي گونه دو تقبيح در گرانقدر سخنان اين

 نهج شرح: و بعد به 269 صفحه جديد، چاپ 3 ج خوئي، البالغه نهج شرح البراعة، منهاج: به. كنيم مي صرفنظر اختصار، رعايت براي آن،

 بعد به 287 صفحه ،1 ج مصر، چاپ الحديد، ابي ابن البالغه نهج شرح و 94 ـ 92 صفحه ،1 ج جديد چاپ قزويني، مالصالح البالغه

. شود مراجعه
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 . . .ادامه متن 

 عمالً اگر و دارد؛ وحشت حاكمه، هيئت زورگويي و تجاوز از كه است ديگري انسان هر مانند السالم عليه طالب ابي بن علي نظر از قاضي

  عصر قضات تاريخ در و خود قضايي تاريخ در ما. بود خواهد هراس و ترس دچار افراد همه مانند باشد، نداشته مصونيتي آن قبال در

 دردناك كيفرهاي و مجازات از ترس دليل به تنها شرافتمند، قضّات كه داريم نمونه و دليل ويك هزار عثماني، تركهاي و عباسيان اميه، بني

 قوه خشم مورد اگر كه ترسد مي مردم، همه مانند هم قاضي كه چرا. اند شده منحرف و نكرده مراعات را مردم بين در مساوات حكومتها،

 نفع به اگر كه ترسد مي همچنين و. برسد بقتل و رود هدر به او خون يا شود، غارت او زندگي و مال گيرد قرار حاكمه هئيت و مجريه

 از الاقل يا و گيرد قرار تعدي و تجاوز مورد و شود پايمال او احترام و عزت كند، صادر حكمي اشراف، و بزرگان ضد بر اي ستمديده

! شود بركنار دليلي هيچگونه بدون خود، مقام

 اجبار، بطور و شود منحرف كه است ممكن باشد، انساني اخالق داراي و شرافتمند كه هم هرچقدر قاضي وحشت، و ترس همين سايه در

 و زورگويي ادامه براي كه باشد نيرومندان و ثروتمندان دست در اي وسيله يا و درآيد بينوايان و تنگدستان از انتقام براي آلتي بمثابه

 السالم عليه طالب ابي بن علي زمان در قضايي، مجريه، قانونگذاري،: گانه سه قواي. كنند استفاده او از مردم، غارت يا و خود حكومت

 قضات تا ساخت، جدا كشور قضايي قوه از را مجريه قوه و برداشت اساسي گام يك امام كه بود اينجا در و نبود، يكديگر از جدا

. باشند امان در دستگاه، كيفر و مجازات از و كنند پيدا مصونيتي

: نويسد مي اشتر مالك به خود عهدنامه در منظور همين براي و

 شود مطمئن او تا. كنند چيني سخن تو نزد در او از كه ندهند اجازه خود به تو نزديكان ديگر ببركه باال آنقدر را) قاضي( وي مقام و قدر...

 قبالً كه زيرا كن، نظر كافي بدقت مورد اين در) داشت نخواهد را وي ضد بر چيني توطئه قدرت كسي و( شد نخواهد غافلگير هيچوقت كه

   خود دنياطلبي براي اي وسيله را آن كه خواستند مي و بردند مي بكار آن در را خويش هوس و هوي كه بود اشرار دست اسير اسالم

. دهند قرار

 اساسي گام اين با كه چرا برد، مي بين از را قضات انحراف عوامل از اساسي عامل نخستين السالم عليه طالب ابي بن علي ترتيب بدين و

 جدايي كه دانيد مي البته و. گيرند نمي قرار زور و قدرت صاحبان تأثير تحت قضات ديگر قضايي قوه از مجريه قوه كردن جدا با و

 قبال در افراد شمردن برابر نوع يك آن، در آنكه دليل به رود؛ مي بشمار جديد مدني قوانين از اجرايي، و دولتي دستگاه از قضايي دستگاه

 واگذار مصونيت از برخوردار و پسنديده خصوصيات داراي دانشمند، افراد: بعهده دستگاه آن سرپرستي كه دارد، وجود قضاوت دستگاه

!. است شده

        و كند، مي عالج شكل، عاليترين به هم را آن امام ولي اوست، نياز همان كشاند، انحراف به را قاضي است ممكن كه دوم عامل اما

 است ممكن »بزرگ مرگ« اين كه كند مي درك بخوبي »است بينوايي و فقر همان بزرگ مرگ«: دريافته كه ابيطالبي بن علي شك بي

 تأمين را قاضي زندگي اقتصادي، و مالي لحاظ از كه است جهت همين به و دهد قرار فشار در و كند احاطه مردم، ديگر مانند هم را قاضي

 فرمان در امام. نگذارد گام منفعتي و سود راه در و نورزد طمع اي رشوه در هرگز تا!) كند مي بيمه نيازمندي قبال در را او و( سازد مي
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 بخوبي كه) كن تعيين( بده گشايش مال در) قاضي( براي اي اندازه به«: كه دارد مي بيان را روشن و صريح سخن اين اشتر، مالك به خود

. »...شود نياز بي مردم از و سازد برطرف را احتياجاتش

 عامل يك بخاطر است ممكن باز است، كرده بيني پيش را آنها خود قانون در امام كه پيشگيري عوامل همه عليرغم و اينها، بر عالوه

 احكامي و كند مي نظارت او بر وجدان و عقل پرتو در نظارت، مقام و عالي ديوان كه است اينجا در. شود منحرف قاضي پنهان، يا آشكار

 دائمي بررسي مسئول را حكومتي دستگاه امام، ترتيب بدين و گيرد، مي نظر تحت شود، مي خارج او دست زير از يا كند مي صادر كه را

: فرمايد مي) عالي نظارت و حكومت دستگاه نماينده( مصر استاندار به كه است نكته همين به توجه منظور به و داند مي قاضي وضع

! »كن بازرسي و بگير زيرنظر را او كار مرتب بطور«

 و بزرگان و اشراف از را مظلوم داد و كند داوري عدالت با مردم بين در نتوانست قاضي شرايط، و پيشگيريها همه از پس سرانجام اگر

 و والي خود و ملت عادي ازافراد يكي بين نزاع آنكه علّت به يا و بگيرد دانند، مي برتر را خود(!) محيط يك در تولد بخاطر كه كساني

 و كرد؟ بايد چه صورت اين در ماند، عاجز عادالنه، حكم كردن صادر از قاضي است داده رخ) است زورگويي تبهكار كه( فرماندار

 كه گيرد مي پيش در را قاطع و مصمم زمامدار يك روش اينجا در السالم عليه طالب ابي بن علي نمود؟ ارجاع بايد كجا به را موضوع

 را مساوات دولتي، مقام و فرمانداري قدرت از سوءاستفاده با زورگو، ستمكار يك يا و شود، سرنگون عدالت پرچم نيست حاضر هرگز

 ظلم مورد كه كسي هر و كند باز را قضاوت و دادگاه برابر در مساوات و برابري باب تا انداخته بكار را خود قلب و انديشه او. كند پايمال

 در عمالً او كه كند احساس و بگيرد را خود حقّ و بازگردد خرم و شاد و شود وارد آن از است، گرفته قرار حاكمان و فرمانداران تجاوز و

 مجلس« را آن نام كه آورد بوجود را مجمعي امام منظور، همين به و. است مساوي و يكسان استاندار، و فرماندار گروه اين با عدالت، برابر

 مردم توده تا نشيند، مي آن ميز پشت در شخصاً دولت، رئيس خود كه بود مجمعي آن و گذاشت عالي نظارت و دادرسي »ستمها بررسي

. كنند عرضه آنجا به دارند امرا و فرمانداران تجاوز و ظلم از كه را شكايتهايي

 استراحت ساعت در حتّي كه بودند آزاد آنان ولي. آمدند مي وي نزد به حال عرض براي مردم نشست، مي مجلس آن در كه هنگامي امام

 رسيدگي آنان شكايات به و گذاشت مي احترام آنان به و كرد مي استقبال آنان از حال دو هر در هم ايشان و بيايند، وي نزد به هم امام

 كه شد ديده بسيار چه و كرد مي اقدام بود، شده روا مردم بر كه ستمي و ظلم هرگونه رفع در معطّلي، و تأخير هيچگونه بدون و كرد مي

 عدم از را والي شديدي تهديد و اخطار با يا و ساخت بركنار كار از) اهميت كم هم قدر هر ولو( ظلم و تجاوز بخاطر را فرمانداري

 نرساندن يا و مردم به نسبت طلبي برتري به تمايلشان بخاطر را فرمانداراني كه شد ديده بسيار چه و. داشت حذر بر مردم كار به رسيدگي

. داد قرار توبيخ مورد بشدت حقوقشان،

 تا آمد امام نزد به: كه 1كرديم نقل بود، كرده بيان زمينه اين در همداني، عماره دختر سوده، نام به زنان از يكي كه را داستاني كتاب، اين در

 و دادرسي وقت صورتيكه در( پذيرفت را او نرمش كمال با علي و كند شكايت بود، حضرت طرف از ماليات وصول مأمور كه مردي از

 را قضيه تا امام و رسانيد وي اطالع به را خود شكايت سوده...  داري؟ كاري آيا: پرسيد او از خوشرويي با و) نبود شكايات به رسيدگي

 درآورد خود جيب از اي ورقه سپس و ؛»ام نداده را تو حقّ ترك و مردم بر ستم دستور آنان به من! خداوندا«: گفت و افتاد گريه به شنيد

 اين چون... نسازيد برپا فساد زمين روي در و نكنيد تقلب و فروشي كم و كنيد درست را خود ترازوي و پيمانه... «: نوشت چنين آن در و
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 خاطره و وضع كه وقت هر و. »بگيرد تو از را آنها و بيايد كسي تا كن حفظ داري اختيار در كه را آنچه رسيد، تو بدست من نامه

 دور مردم، از را آنان ستم و تجاوز بود نتوانسته قاضي و بودند ساخته ضايع را آنان حقوق و كرده تجاوز مردم بر كه( ستمگر فرمانداران

 شد، مي يادآوري) بود گردانيده باز خودشان به را مردم حقوق و كرده دورشان محيط آن از و ساخته بركنار كار از را آنها حضرت و سازد

 و شد مي شناخته »مظالم واليت« نام به مصر، در فاطميها دوران در قضايي، وظيفه اين. »!سازد نابود را آنان خداوند«: فرمود مي امام

    بعهده را آن سرپرستي و كرد مي اقدام وظيفه اين به فاطمي خليفه خود كه شد مي بسيار و خواندند مي »المظالم قاضي« را آن قاضي

 كه را آنچه و. دارد كافي توجه و دقت عوامل با محكمي و ناگسستني پيوند عمومي، عدالت عوامل امام، داوري و قضاوت در. گرفت مي

 از هواداري و مراعات درواقع امر، همين و. است شناخته رسميت به را آن همه، از ناميم،پيش مي اجتماعي و »همگاني حقّ« امروز ما

 نظر در نزاع طرفين موقعيت و وضع به توجه بدون كه است عالي سطح و مرحله آن در مساوات، انديشه و مردم همه بين عدالت انديشه

. برد مي باال را وي حقوق احترام و قداست و انسان مقام و شخصيت و شود مي گرفته

 و برند مي بسر آن در كه است اي جامعه قبال در خويش، وظايف به مردم افكار توجه جلب آن و دارد وجود نيز ديگري نكته امر، اين در

 يك جامعه،: كه است درست و رسا نظر اين به اشاره همچنين و. دارند همزيستي همديگر، با كامل مساوات در كه است برادراني برابر در

 احتمالي اختالفات و اند يافته پيوند هم به متقابل، احترام و عمومي اصول و قوانين بوسيله آن، در افراد و است اي پيوسته هم به واحد

. دارد ارتباط جامعه با كه است موضوعي بلكه نيست، نفر دو به مربوط فقط واقع در هم آنان

 يكسان آن در همه هم وظايف و حقوق نظر از كه پيوسته، هم به و متعاون واحد يك بمثابه جامعه وضع نگهداري و قوانين اين تثبيت براي

 و داوريها در هم متمدن ملتهاي اكنون كه گذاشت بنيان را اساسي اصل اين خود قضاوت در السالم عليه طالب ابي بن علي هستند،

. جويند مي تأسي آن به خود دادگستريهاي

 و فريادرس«: گفت مي حاليكه در امام. طلبيد مي كمك به را مردم كه شنيد را كسي فرياد شبها از شبي ، السالم عليه ابيطالب بن علي

 آنها نزديكي به چون و! است نگهداشته و چسبيده محكم را ديگر مرد يقه مردي كه ديد بالفاصله و شتافت وي ياري براي ،!»ياورآمد

 به درهم نُه به را لباسي من! اميرالمؤمنين يا: گفت و كشيد ديگر مرد يقه از دست خواست، مي كمك و كشيد مي فرياد كه مردي رسيد،

 آن پرداخت از تنها نه خواستم، او از را پول بقيه چون و نبود چنين ما شرط حاليكه در داد، من به درهم دو فقط او و ام فروخته مرد اين

! نواخت من صورت بر محكمي سيلي و ساخت مضروب مرا سپس و داد فحش و ناسزا من به بلكه كرد، خودداري

 بر سيلي و ساخته مضروب را تو مرد اين اينكه بر تو دليل: گفت شاكي مرد به سپس و بپردازد را او پول بقيه: كه كرد امر خريدار به امام

 به سپس و!. بنشين همينجا در: فرمود تجاوزكار مرد به امام آنگاه!. داد نشان را خود صورت و آورد شاهد مرد آن چيست؟ است زده تو

!. بده اورا تجاوز جزاي و بگير او از را خود قصاص: گفت مضروب مرد

 بگيرد، را خود قصاص كه نخواست مرد آن از اصرار با ديگر امام اينجا در بخشيدم، را او و كردم صرفنظر خود حقِّ از من: گفت شاكي

 آن به حضرت خود كه است روشي بخشش، و عفو شك بي و بود بخشيده را او و كرده چشمپوشي خود حقّ از خاطر رضاي با او چون
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 هم خيلي شاكي مرد فداكاري اين از جهت همين به و كرد مي امر آن به را مردم و نمود مي رفتار آن چهارچوب در و كرد، مي عمل

. داد قرار عفو مورد را تجاوزكار مرد ولي يافت قصاص بر توانايي كه شد مسرور

 مراعات شده نحوي هر به بايد كه دارد وجود نيز اجتماعي و همگاني حقّ يك اينجا در كه ساخت متوجه را او امام، فروزان ذهن ولي

 اين ديگران، حقوق بر مجدد تجاوز انديشه از جلوگيري منظور به و جامعه افراد بين پيوندها درستي و آرامش و نظم حفظ براي و. شود

 لحظات آن در السالم عليه طالب ابي بن علي شك وبي. شود تنبيه) باشد كه مقامي هر در( گناهكار متجاوز بايد و است ضروري امر

 را ناتوانان حقّ يا و برند مي يغما به را آنان دارايي يا و كنند مي تجاوز مردم بر صنفي و طبقه هر نيرومندان از گروهي كه آورده بخاطر

 شكايت آنان از توانند نمي ديگر، علل به يا و دارند دل در زورگويان از كه وحشتي و ترس يابخاطر هم، ستمديدگان و سازند مي پايمال

 رانداشته توانايي اين يا و بطلبند كمك به را كسي نتوانند آنان اگر و شود؟ پايمال ناتوان و بينوا مردم حقوق بايد آيا اينصورت در و كنند،

 حقوق از نگهباني مسئول مواردي چنين در و گيرد؟ مي بعهده را آنان از حمايت مسئوليت مقامي چه كنند، شكايت دادگاه به كه باشند

 حقوق در هم با همه مردم كه كنند مي زندگي اي جامعه در آنان كه سازد مطمئنشان و دهد اعتماد آنان به بايد كسي چه و. كيست؟ آنان

 زورگو، و غارتگر گروه اين از يكي اگر و...  ندارد؟ وجود هيچكس بين حقوق اين در فرقي هيچگونه و هستند برابر و يكسان همگاني،

 او، حقّ اينصورت در آيا شود، خواستار او، قاتل درباره را عدالت اجراي كه خويشي و آشنا نه و دارد وارثي نه كه رسانيد بقتل را انساني

!. برود؟ راه آزادانه و دهد ادامه خود حيات به او قاتل و رود؟ هدر به بايد بماند، زنده خواست مي و بود اي زنده انسان يك كه

 به بود، كرده صرفنظر خودِّ  حق از كه را مضروب مرد السالم عليه طالب ابي بن علي كه بود همگاني حقِّ يا حقّاجتماعي اين به توجه با

 حقّ اين: فرمود و زد او سروصورت به مرتبه نُه خود دست با و نگهداشت او ديدگان جلوي در را تجاوزكار مرد و گذاشت خود حال

. است) همگاني حقّ نگهباني براي( زمامدار

       تنبيه) نزاع طرف بخشش و عفو از پس( اجتماعي حقِّ بخاطر را متجاوزي مرد ديديم اينجا در كه را طالبي ابي بن علي همين ولي

 را مقرر و قانوني حد ناچاري، و اضطرار وجود به توجه با و خاصي شرايط و اوضاع بخاطر كه كنيم مي اش نظاره ديگر جاي در كند، مي

. سازد نمي جاري بود، كرده هم اعتراف خود جرم به كه زناكاري زن درباره

 وجدان و منطق به توجه و دادرسي رحمت، و عدالت السالم عليه طالب ابي بن علي نظر از قضاوت دهد مي نشان بخوبي كه حوادثي از

 كه است اي حادثه ،!دهد مي قرار بازخواست مورد طبيعت جمادات مانند هم را زنده انسانهاي كه روح بي و خشك قانون نه است،

 پاي از را او تشنگي بود نزديك كه آوردند وي نزد به را زني خطاب، عمربن خالفت زمان در: كند مي نقل را آن خود، سنن در »بيهقي«

 روي هم او و داده قرار زن تمكين بر مشروط را آب دادن و بود كرده خودداري آب دادن از شبان و خواسته آب شباني از او و درآورد،

 او اعدام از السالم عليه طالب ابي بن علي و كرد مشاوره مردم با زن آن اعدام درباره عمر! ... بود داده در تن عمل اين به اضطرار

. كرد رفتار امام نظر طبق بر هم عمر و! نشود جاري او حقّ در مقرر حد بايد و بوده مضطر زن اين: فرمود و كرد جلوگيري

 و قوانين به كه است اي نظريه اين واقع در و است، جديد جنايي قانون در ناچاري و اضطرار ماده همان امام، انساني و وسيع بينش اين

. بخشد مي جمود و خشكي از دور به انساني شكل و رنگ شود، مي صادر آنها از كه احكامي
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 منظور به و مشكوك افراد غيرقانوني رفتارهاي از جلوگيري براي و قانوني، هر دربرابر مردم همه برابري ايجاد براي ، امام اقدامات از و

 قاضي ياور و قانون نگهبان كه آورد بوجود خاصي تشكيالت دولتي، دستگاه در او كه بود اين اجتماعي، و همگاني حقّ نظريه تحكيم

 براي اي وسيله و آلت بمثابه ديگران، و عباسيان و اميه بني زمامداري زمان در تشكيالت اين متأسفانه كه بود، پليس تشكيالت آن و باشد

 در كه موردي تنها و!. چرخانيد مي بيگناهشان دشمنان كوبيدن منظور به را آن تبهكارشان، دست آشكار، و پنهان بطور كه درآمد انتقام

 شبها تاگروهي بود آورده بوجود را آن خطاب عمربن كه بود شبگردان سازمان همان شد شناخته السالم عليه علي امام از پيش زمينه اين

!. نمايند جلوگيري مشكوك، افراد تجاوز از و كنند گردش شهرها اطراف در

      خوشرفتاري بودند، شده زندان به محكوم عادالنه داوري طريق از كه افرادي با كه بود اي طريقه ومهرامام ودلسوزي دوستي انسان

 كسي اگر كه ترتيب بدين: كرد تأمين را زندانيان زمستاني و تابستاني پوشاك و خوراك كه بود كسي نخستين ، السالم عليه امام. كرد مي

           عمومي المال ازبيت را او مخارج نبود، دارا كسي واگر كرد مي دريافت را او مخارج خـود مال از داشت، ثروتي و مال آنان از

 در چهارساعته و بيست آنان از كسي تا داد، مي را زندان از خروج اجازه زندانيان به معيني ساعات در امام اين، از باالتر و پرداخت؛ مي

. نماند محدود زندان

 كبير انقالب دوران از پس چون كنيم، مي تلقي عادي امر يك) پوشاك و خوراك نظر نقطه از( را زندانيان داخلي وضع اداره امروزه

 چگونه كه بدانيم و شويم آگاه كردند مي زندانيان با عباسيان و امويان مثالً كه رفتاري از اگر ولي. ايم كرده عادت وضعي چنين به فرانسه

 را آنان و دادند مي قرار آزار و 2شكنجه شتم، و ضرب مورد را زندانيان اروپا، در وسطي قرون در و مصر در مماليك حكومت دوران در

      بيرون ديگر شد مي وارد كه كس هر «زندانها آن در كه دريابيم يا و داشتند مي نگه عور و لخت تشنه، و گرسنه زنجير و زيرغل در

 چنانكه كنيم، مي درك بخوبي زمينه، اين در را امام اقدام اين ارزش ،»!بود شده متولد تازه واقع در آمد، مي بيرون كه وكسي آمد نمي

. آوريم مي بدست بود، شده جايگزين او قلب در كه را اي عاطفه و مهر و دوستي انسان ميزان

     نقل و تعريف ما براي را آن چگونگي او كه است) پانزدهم قرن( »مقريزي« دوران زندانهاي وضع موضوع، اين بر ما دليل از قسمتي

 زمستان در سرما و تابستان در گرما كه دهند مي جاي تنگي درمكان را زيادي عده كه است آن ما زمان در زندان«: گويد مي و كند مي

       فرياد بيابان و كوچه در گرسنگي از و شوند مي خارج كار براي زنجير، و آهن زير در زندانبانان، همراه آنان. دهد مي آزار را آنان

 به را آنان حال اين با و گيرند مي آنان از حاكم، مأموران و زندانبانان دهند، مي آنها به راه در مردم كه هم را بخششهايي آن و! كشند مي

 زير در باز رسيد، پايان به كارشان كه هنگامي در و. دارند مي وا كار به شاقه اعمال ديگر و سنگ نقل و حمل و چاه، و گودال كندن

! »شود داده آنان به غذايي آنكه بدون شوند، مي برگردانده زندان به آهن و زنجير

 ساختن مطمئن و قضايي عدالت تحكيم براي قضايي، اساسي ركن و وظيفه چهار ايجاد در السالم عليه طالب ابي بن علي ترتيب بدين و

. است جسته پيشي و گرفته سبقت جديد قرون انسان بر هستند، برابر و يكسان قاضي، برابر در حتم بطور اينكه بر مردم
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: از عبارتند اساسي ركن و وظيفه چهار اين

. ديگر قدرتهاي و دستگاهها از قضايي نيروي جدايي و قضات استقالل. 1

. قضايي عميق بررسي و تحقيق. 2

 و اساس كه چرا است، »شوري مجلس« بمثابه واقع در كه) عالي نظارت و دادرسي يا ستمها بررسي مجلس( المظالم والية تشكيل. 3

 قضايي نظر نقطه از قاضي، برابر در كه توانيد نمي امروز شما و نيستند يكسان همديگر با نام در چه اگر است، يكي دو، هر از نهايي هدف

 محكوم را دولت آنجا در است، شما با حق اگر تا بريد مي »شوري مجلس« به را خود شكايت ناچار به و يابيد غلبه حاكمه هيئت بر

 نظر نقطه از حاكم، يا فرماندار بر عادي، قاضي برابر در توانستند نمي كه بود منوال همين به وضع هم پيشين قرون مردم مورد در و سازند

      بر و مردم نفع به بودن، حق صورت در تا آورد بوجود را عالي نظارت كميته و »المظالم والية« امام آنكه تا يابند، پيروزي قضايي،

كند صادر حكم) دولت رسمي نماينده( والي و فرماندار ضد .

 كه اي ناچاري و »اضطرار« نظريه مورد در همچنين امام. است ضروري آن رعايت اجتماع اداره براي كه اجتماعي يا همگاني حقِّ. 4

 در و سازد مي رها مادي فشار و نياز از را قاضي كه »اقتصادي تأمين« اصل تحكيم در و است، جديد جنايي قوانين استناد مورد امروز

 و پليس تشكيالت ديگران از پيش امام چنانكه. دارد سبقت جديد قرون انسان بر كند، مي جلوگيري! رشوه سوي به او انحراف از واقع

. دهد قرار واحدي صف همچون قانون، برابر در را مردم همه و شود عادالنه قضاوت و داوري همكار و ياور تا آورد بوجود را پاسبان

 وظايف و ماليات در مساوات درباره اكنون و. بود دادگاه و قضاوت دستگاه در برابري و قانون برابر در مساوات مورد در گفتيم كه آنچه

: كرد خواهيم بحث
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: ماليات

 بر قانوني يا و ديگر طبقه بر مردم از اي طبقه يا و بپردازند كه شود مي تعيين مردم بر حاكم يا فاتح طرف از كه است كااليي يا مال

 آن بدون جامعه كه گردد مي اخذ حقّي بعنوان يا و شود مي دريافت اجبار و زور با واقع، در و شمارد مي الزم را آن پرداخت گروهي،

 شده انجام آن بخاطر فتوحات كه دهد مي تشكيل را تاريخ قضاياي و داستانها از اساسي داستان و موضوع مالياتها اين... ماند نمي پايدار

 وضع با كه پيوندي علّت به امر همين هم شايد و. است داده رخ آن راه در انقالبهايي و پيوسته بوقوع آن سبب به ظلمها و ستمها و

!) ندارند چنداني اهميت( و اند شده پنهان آن پشت در امور و قضايا بقيه كه است اساسي ركن و قضيه آن. دارد جماعات و افراد اقتصادي

            آنان با كه ملّتهايي مانند نيز را خود و كردند مي شركت جنگها در هم سر پشت وديگران، آشوريها و كلدانيها مانند پيشين بشر

 يا و بود يافته پايان كه پيكاري خاطره با يا و بود برپا كه جنگي در را خود حيات دوران و زندگي و ساختند مي نابود جنگيدند، مي

 شدند نمي آرام پرداختند، مي استراحت به همسايگانشان كه ساعتي در و ساختند مي سپري بود، انجام شرف در كه نبردي براي آمادگي

 و ماهها از پس كه را باجي و شد خواهد وصول اند كرده تحميل خورده شكست ملّت بر كه را مالياتهايي يافتند مي اطمينان آنكه مگر

 آشوبها از داستانهايي وكنار، گوشه در اگر و. آمد خواهد بدست اند، شمرده الزم آن بر آن، فتح و شهر يك محاصره متمادي سالهاي

 شاهد اگر و! خورد خواهد بچشم ماليات، آوري جمع براي دولت فشار پرده، پشت در شك بي ايد ديده و شنيده آنان ضد بر وشورشهايي

 سنگيني فاتح، و جديد دولت كه بدانيد حتم بطور اند، شده آن هوادار و كرده پيدا فاتحي دولت به تمايلي خورده شكست ملّتهاي شديد

 روش بود همينطور و!... بود چنين نيز اند آمده آنها از بعد كه كساني و روميها و يونانيها وضعِ و!. است برداشته مردم دوش از را مالياتها

 نامهاي به جابري، زمامداران شكل در سپس و كردند آغاز دين نام به را خود فتوحات نخست كه ،3اسالم دعاة و مسيحيت پرچمداران

 تحميل مردم بر مالياتهايي) نداشت ديگران مالياتهاي با زيادي، فرق و بود يكي اساس و ماهيت در كه( مختلف شكلهاي و گوناگون

. كردند

 ساختمان نام به مالياتهايي كليسا، رجال و روحاني پدران گاهي چگونه كه ديد خواهند كنند، تاريخ در مختصري توجه و دقّت كه كساني

 ارواح بر نماز و 4اوقاف نام به يا و كردند مي تحميل مردم بر ،!پارسايان وساطت و! قديسين شفاعت نام به گاهي و ديرها و كليساها

 از بخوبي باشند، داشته تاريخ با اجمالي آشنايي كه كساني و. كردند مي اخذ مردم از آخرت، و دنيا پاداش دريافت و! مردگان و زندگان

 الزم مردم بر عبره، و غنيمت) يك ده( عشور جزيه، خراج،: نامهاي به را آنها پرداخت ، 5مسلمانان فرمانروايان كه مالياتهايي چگونگي

! شد خواهند آگاه شمردند مي

 در ما مقصود بلكه است، بوده غيرعادالنه كداميك و عادالنه مالياتها اين از كداميك كنيم ثابت كه نيست اين در بحث موضوع اكنون البته

 چنانكه رفته، مي بشمار اسالمي و مسيحي جوامع قضاياي و حوادث در اساسي و مهم مسئله مالياتها، مسئله دهيم نشان كه است آن اينجا

. است بوده چنين وضع نيز، اسالم و مسيحيت از پيش و قديمي جوامع در

 پذيرفتند، نمي را مسيح مذهب كه كساني از غرب، در مسيحيت امپراطوري كه است آن موضوع، اين بر داليل نزديكترين و ترين ساده از

 و فرمانداران و اميه بني پادشاهان از بسياري يا و نداشت آنها كار به كاري و شد مي راضي(!) »معقولي« ماليات دريافت با فقط
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 در ننمايند، اخذ را آن و كنند ساقط پذيرفتند، مي را اسالم بعداً كه مسلماناني غير از را جزيه ماليات كه نبودند حاضر كارمندانشان

. است اسالمي قوانين صريح مخالف پذيرفتند، مي را اسالم كه كساني از جزيه دريافت صورتيكه

. بود استوار پايه آن بر حكومتشان و دولت كه داد قرار اي پايه و اساس تنها را ماليات دريافت و نهاد فراتر هم اين از را پا اميه بني

      را اسالم بسرعت مردم اينكه از فرستاد،! خليفه به كه گزارشي طي حكمي، جراح نام به خراسان، در اميه بني كارمندان از يكي مثالً

 بپردازند را جزيه و ماليات مردم، دهد مي ترجيح او: كه كرد اشاره و نمود نگراني اظهار شود، مي ساقط آنان گردن از جزيه و پذيرند، مي

 به اي نامه طي و بود چنين نيز عراق در »عبدالعزيز عمربن« نماينده »أرطاة بن عدي« روش و!. بمانند باقي زردشتي دين در همچنان و

! آيد پايين خراج ميزان كه ترسم مي من و اند آورده روي اسالم سوي به مردم اكثر: كه بود نوشته او

 انقالب انديشمندان چرا و داشته اهميت ملّتها، همه تاريخ در حدي چه تا ماليات بدانيد كه كنيم مي يادآوري جهت اين به را مثالها اين ما

 و اساسي قضاياي از يكي بعنوان آن از مردم، بين در برابري و مساوات درباره بحث موقع در و داده قرار بررسي رامورد آن فرانسه كبير

 و اساسي عوامل از يكي مالياتها، پرداخت در مساوات عدم كه ايم نكرده فراموش البته و اند پرداخته آن رفع و حلّ به و كرده ياد مهم

. است بوده فرانسه كبير انقالب جنبش آمدن بوجود در مستقيم

 چرا آوريم، بدست السالم عليه علي امام روش و راه از را مردم بين در مساوات انواع شكلِ و نوع توانيم مي اكنون نكته، اين به توجه با

 مردم اگر شك بي و. دارد وجود امام، نظر از »مساوات« كلّي اصلي ضمنِ در است اصل از فرعي و كل از جزئي اينكه بعنوان امر، اين كه

 وصول نه زمين عمران و آباداني اگر و. بود خواهند مساوي و برابر نيز ماليات موضوع در باشند، برابر و يكسان وظايف و حقوق در

 آن پرداخت در مردم ميان در مساوات باشد، فرماندار و والي توجه مورد نخست مرحله در بايد ، السالم عليه علي امام قانون در خراج

. بود خواهد تر قطعي و آسانتر و روشنتر نيز، ماليات

 مرتب و درست با زيرا آورد، صالح به را دهقانان و خراج اهل كه كن رسيدگي طوري امرخراج به... «: فرمايد مي زمينه اين در امام

 و نظر بايد و. دارد خراج كار اصالح به بستگي مردم ديگر كار اصالح و شود مي اصالح نيز مردم ساير كار گذار، خراج و خراج امر شدن

 كس هر و كرد مطالبه را خراج توان مي زمين، بودن آباد با كه زيرا باشد، خراج دريافت به تو، توجه از بيشتر اراضي آباداني به تو، توجه

 كسي و. »شود مي سپري بزودي او فرمانداري و است ساخته هالك را خدا بندگان و ويران را كشور كند، طلب خراج غيرآباد، زمين از

 كه تخفيفي اجراي لزوم به و مردم، قدرت و امكان به سپس و دهد قرار زمين عمران و آباداني به مرهون نخست را مالياتها وصول كه

                شايد و. دهد مي قرار اصول از اصلي هم را مالياتها پرداخت در برابري شك بي كند، توجه باشد، آنان كار اصالح موجب

 به فقط مردم اگر ولي: كند مي سفارش و توصيه را مالياتها مورد در مساوات چيزي، هر از جالبتر بيشترو السالم عليه طالب ابي بن علي

 بطور همه مردم كه باشد قرار اگر كه چرا شود، وارد ضرر گروهي بر كه است ممكن باشند، يكسان و برابر مالياتها مورد در قانون حكم

 آنان درآمد مجموع اصوالً يا و كنند پرداخت را آن نتوانند درآمد، كمي علّت به گروهي كه است ممكن بپردازند، را مالياتي يكنواخت

 امكانات و قدرت مرهون را ماليات وصول و اخذ امام) گفتيم چنانكه( اينصورت در!. راندهد آنان ضروري نيازمنديهاي مخارج كفاف

 وظيفه دولت امام، قانون در پس. شود اجرا يكنواخت بطور جامدي، و خشك قانون فقط جامعه در كه خواهد نمي و دهد مي قرار مردم
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 مراعات و اقتصادي وضع اصالح و زمين عمران و آباداني و »فرع« ماليات وصول امام، نظر از ولي كند، آوري جمع را ماليات كه دارد

 آنان ازگلوي را گرسنگان ضروري خوراك سرنيزه، زور به آنكه نه باشد اضافي درآمد از اخذ بعنوان ماليات تا است؛ »اصل« مردم حال

 كسي از غاصبانه و ظالمانه را آن دولت آنكه نه پردازند، مي را آن توانا مردم كه باشد بخششي بعنوان ماليات همچنين، و بكشد بيرون

!. است ديگران از نيازمندتر آن به او، خود كه كند وصول

: فرمايد مي و دهد مي ادامه را سابق دستور امام كه است علّت همين به و

 در سيل آمدن يا و باران نيامدن يا آب، قطع و آسماني و زميني آفات پيدايش علّت به و ناليدند آن سنگيني از گذاران خراج اگر و«

 اين البته و كن كم خراجشان از و بده تخفيف آنان به شود، اصالح كارشان كه اي اندازه به كردند، شكايت آن از آبي، كم يا و زراعت

 خود اين و شود مي آباد شهرها بدينوسيله چه گردد، برمي تو سوي به كه است اي ذخيره آن كه زيرا نيايد، سنگين تو نظر به تخفيف

. »...شد خواهد والي آراستگي موجب

 مورد بپردازند، ماليات ندارند قدرت كه كساني و شود اخذ آن، پرداخت بر توانا افراد از بايد فقط ماليات كه دهد مي دستور امام سپس

 در اميه بني افراد و ايادي چون و. آيد بعمل اقداماتي آنان وضع اصالح براي شوند، داده قرار فشار تحت آنكه بجاي و گيرند قرار ارفاق

 ويران را شان آبادي و رسانديدند مي بفروش را آنان زندگي و خانه و كردند مي سختگيري مردم بر خراج، بهانه به عثمان حكومت دورانِ

 وي، حكومت دوران در كه ديد صالح چنين امام ساختند، مي مضروب را محروم و بيچاره مردم ماليات، وصول بخاطر و كردند مي

 و خراج وصول بخاطر هرگز«: كه داد دستور ماليات جمع مأمورين همه به جهت همين به و باشد، عثمان دوران عكس كامالً موضوع

 كار به آن با كه را چهارپاياني و نگيريد آنها از خورند، مي كه را رزقي و خوراك و نفروشيد را مردم زمستاني و تابستاني لباس ماليات،

. نسازيد خارج دستشان از مشغولند،

 نفروشيد، را چيزي آنان زندگي لوازم و وسايل از و نداريد نگه سرپا و ايستاده و مزنيد تازيانه آنان از احدي به درهم، يك بخاطر هرگز

. »كنيم رفتار مردم با اغماض و گذشت با كه است آن ما روش زيرا

 دارند توانايي كه كساني از فقط امام، قانون در خراج و ماليات بلكه هستند؛ مساوي ماليات پرداخت برابر در فقط نه مردم ترتيب، بدين و

 از و خود زندگي وضعِ از مردم و باشد داشته وجود آباداني و عمران كه شود مي اخذ صورتي در و تنگدستان، از نه شود مي دريافت

!... باشند راضي دولتشان

 چگونگي دهنده نشان و بوده حكومت معني و دولت معني درباره السالم عليه علي امام بينش و مكتب كلّي مفاهيم از ناشي نظريه اين

 مردم توده براي كار و خدمت جز اي وظيفه كه است حاكم و زمامدار و) هستند جامعه پايه و اساس كه( مردم توده بين تعاون و همكاري

! رود مي بشمار آنان قانوني حقّ حاكم، بركناري و عزل يا انتخاب كه مردمي... ندارد

 هستند، برابر و يكسان هم با نيز مورد اين در مردم ، السالم عليه طالب ابي بن علي اساسيِ قانون نظر از...  مقامات؟ و وظايف مسئله اما

 چگونه و ساخت محكوم هستند، يكسان آن در همه كه را آنچه دادن اختصاص خود به و انحصارطلبي فكر چگونه امام كه ديديم قبالً ما
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 آنان بجاي را شايسته و اليق مردم تا كرد كوتاه نداشتند، را آن احراز شايستگي كه كاري هر از را، متنفذان و بزرگان و اشراف دست

. كند انتخاب

 بر اجتماعي، وظايف و مقامات اين كردن واگذار در مقياس آخرين و نخستين امام، قانون در مديريت، و شايستگي و لياقت مسئله

. است آنها خواستاران

 اظهار آن درباره خود، دوران مردم اكثريت برخالف را، خود نظر و كرد آغاز) است وظايف باالترين و بزرگترين كه( خالفت موضوع از

 نزديكان و خويشان يا پيامبر، اصحاب يعني انصار، و مهاجرين مخصوصِ حق، اين بودند معتقد مردم اكثريت كه هنگامي در و. نمود

 و كرد مخالفت اكثريت، آراي با كه بود امام تنها!) بدارند بزرگ را مهم وظيفه و مقام اين موقعيت( خواستند مي بدينوسيله و اوست

 فكر در هميشه او كه گويند مي و اند نگاشته امام حقّ در تاريخ كتابهاي در كه مطالبي درباره دهد مي اجازه ما به كه داشت اظهار سخناني

! ؟»شود مي هم قرابت و رفاقت با حكومت و خالفت آيا! شگفتا«: فرمود امام. 6آوريم بعمل تجديدنظري بود، مقام اين! اشغال

 به را آرا و افكار همه شما چنانچه... شود؟ مي واگذار كسي به دليل چه به پس نشود، قرابت و رفاقت بوسيله حكومت و خالفت اگر و

 و. يافت نخواهيد شايستگي و لياقت: از معقولتر و مقبولتر جوابي هرگز دهيد، قرار دقت و بررسي مورد پرسش، اين پاسخگويي منظور

. دارد وجود مهم پست اين خواستارانِ براي كه است راهي تنها امام، اساسي قانون در امر همين

 گروهي: بودند شده تقسيم دسته دو به) آن از بعد و وي شدن كشته از پيش( عثمان داستان در مردم كه خواند خواهيم آينده بحثهاي در

 نبايد قريش، در مقامش و! اسالم در اش سابقه بخاطر و آله و عليه اهللا صلي پيامبراكرم با نزديكي و رفاقت علّت به عثمان كه بودند معتقد

 و همدستان و شده زشتي اعمال مرتكب فرماندارانش و كارمندان و بود منحرف و ناگوار او سياست اگرچه گيرد، قرار مردم حمله مورد

!... بودند گرفته پيش در را خالفي و آلوده روش توده، زندگي ساختن تباه و آنان اموال غارت و مردم خون ريختن در مشاورانش

. بودند قبايل سران و قوم بزرگان از بسياري تعداد و اميه بني: آمدند مي بشمار عقيده اين صاحب كه گروهي پيشروان

 و مقام و اسالم در اش سابقه و وي با خويشي و نزديكي و آله و عليه اهللا صلي پيامبر با عثمان رفاقت كه داشتند عقيده هم ديگري گروه

 ها، توده و شهرها خشم از بتواند كه نيست چيزي يا و بنشانند مقام اين به را او شود موجب كه نيست چيزي قريش، در موقعيتش

 اين. است شده ناروا و زشت مشاورانش، و همدستان و فرمانداران كردار و رفتار و يافته انحراف او سياست حاليكه در كند، جلوگيري

 است آن شود، مي خالفت مقام متصدي كه كسي كارداني از و است كارداني و لياقت امر، اين در اساسي اصل و ركن كه بودند معتقد گروه،

 در و. باشد كوشا آنان، از ستم و اجحاف عوامل ساختن برطرف در و كند، كوشش ملّت افراد همه اقتصادي و مالي سطح بردن باال در كه

 بالل ياسر، بن عمار غفاري، ابوذر: قبيل از شيعيانش و پيروان سران و شاگردان و السالم عليه طالب ابي بن علي مردم، از گروه اين رأس

. 7داشتند قرار ديگران و فارسي سلمان حبشي،
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 :نوشتها پى

. شود مراجعه) فارسي ترجمه( كتاب اين اول جلد به. 1

 و آورترين شرم از يكي هميشه ندارند، توافق حاكمه طبقه با عقيدتي و فكري نظر از كه كساني يعي سياسي، زندانيان آزار و شكنجه. 2

 و زشت پيوسته، بوقوع جنايات اين كه عنواني و رسم هر به و كجا، هر در جهت همين به و بوده تبهكار زمامداران جنايات ترين ننگين

. است بوده تقبيح قابل

 آنكه بدون كند، مي اروپا در وسطي قرون زمامداران يا و مصر در مماليك دوران فجايع و »گذشته تاريخ« از يادي اينجا در محترم مؤلف

 در بيستم، قرن دوم نيمه در!... آري!... ببرد بشر حقوق اعالميه صدور مركز يا و اسالمي بالد در جديد مماليك دوران فجايع از نامي

 انتظامي مقامات و پليس حمايت با خيابان، وسط از روشن روز در بود، مراكش حاكمه هيئت مخالف كه را »بركه بن مهدي« فرانسه

 دانشمند ، مصر در و... كنند مي قطعه قطعه و كشند مي را او مراكشي، نماي مسلمان بند قداره چند توسط سپس و دزدند مي فرانسوي

      چون مجاهدي شيخ و عوده عبدالقادر چون حقوقداني فقيه و هواش محمد شيخ چون بزرگواري شيخ و قطب سيد چون گرانقدري

 بود، هويدا شان همه چهره در پيري آثار حاليكه در آزار، و شكنجه از پس را اسالم راه رزمندگان از ديگر نفر دهها و فرغلي محمد شيخ

 دادگاه، در قطب سيد!. گذارند مي» !عربي ناسيوناليسم و! عربي وحدت هاي پايه تحكيم« و »ارتجاع سركوبي« را آن نام و زنند مي بدار

 را قطب محمد برادرش كه افزود سپس و اند داده شكنجه بسختي را دوستانش و او كه گفت خارجي و داخلي خبرنگاران حضور در

 ناجوانمردانه اعدام با اما...  است؟ دروغ سخنان اين كه گفت دادگاه رئيس ولي است؟ زنده يا مرده نيست معلوم كه اند كرده شكنجه آنقدر

 بدار جهاني، تقبيح و اعتراض عليرغم را قطب سيد كه جايي در زيرا است، نبوده دروغ هم او شكنجه كه شد ثابت رفقايش، و قطب سيد

!... داشت نخواهند باكي هم او پنهاني شكنجه از بياويزند،

 پاكستاني، حقوقدانان جامعه و نيست دست در اطالعي هيچگونه قطب، سيد نويسنده و دانشمند برادر قطب، محمد سرنوشت از اكنون هم

 قطب، سيد اعدام از پس قطب، محمد سرنوشت چگونگي از الاقل اندكه كرده درخواست ژنو در بشر حقوق جهاني سازمان از اي نامه طي

 نام به مسيحي زنداني يك. است نيامده بدست او وضع از دقيقي اطالعِ هيچگونه كه امروز تا اما. شود گذاشته آنان اختيار در اطالعي

 به زندان، از آزادي از پس بود قاهره در مصر، كمونيست حزب اعضاي و المسلمين اخوان اعضاي زندان هم مدتها كه »معكرون روكس«

 هاي شكنجه انواع خواندن از انسان كه است ساخته منتشر ـ بگويم كه ام كرده ياد سوگند ـ أروي ان افست عنوان تحت كتابي و آمد لبنان

 همه پيشاني بر را ننگي داغ شده، داشته روا ـ حاكمه طبقه با موافقت عدم جرم به ـ »انسان« گروهي بر كه ضدانساني، و ناجوانمردانه

 امام بود، شده كه هم روز يك براي كاش، اي كه كند مي آروز و! كند مي احساس قرن، وحشي آدمكشان و گران شكنجه همه تبهكاران،

. مترجم ـ...افسوس... ولي...  و كشيد مي بيرون نيام از عدالت شمشير علي

 و كردند مي لشكركشي! اسالم نام به كه است معاويه نظير كساني بلكه نيست، اسالم حقيقي دعاة »اسالم دعاة« از مؤلف مراد شك بي. 3

 خواهد اشاره تر پايين سطر چند در مؤلف خود. است نداشته مجوزي هيچگونه آنها ارتكاب اسالم منطق در كه شدند مي جناياتي مرتكب
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 و آله و عليه اهللا صلي محمد آن دعاة و پرچمداران كه واقعي اسالم وگرنه هستند افرادي قماش چه! اسالم دعاة اين از وي مراد كه كرد

... گيرد قرار اتهامي چنين معرضِ در حتّي كه است آن از واالتر و برتر خيلي بودند، السالم عليه علي امام سپس

 مرحله از صرفنظر با( اسالمي اوقاف ماهيت اصوالً و نشده نهاده بنا گروهي مفتخوري هاي ريشه تحكيم پايه بر اسالم، در وقف اساس. 4

 دائي صرف و اجتماعي نيكوكاري براي اسالم در اوقاف و وقف... دارد فرق مسيحيت اوقاف ماهيت با!) دورانها از بسياري در آن عملي

 عملي »وقف« اصوالً واقف، كامل رضايت بدون و ندارد تحميلي و مالياتي جنبه هيچگونه و است محروم هاي توده راه در ثروتمندان

 مشروع راه از بايد وقفي مال كه است اين آن اساس و است شرايطي داراي اسالم در وقف صحت شك بي و. نيست صحيح و بود نخواهد

!... باشد آمده بدست

... مسلمانان واقعي پيشوايان و اسالم نه است،! »مسلمانان فرمانروايان« درباره مؤلف بحث كه داريد توجه. 5

      به را سخناني كه ساخته وادار را آنان از بعضي شد، داشته روا ابيطالب بن علي حقّ در كه ستمي و ظلم از شيعه اندوه و ناراحتي. 6

 كردند، جلوگيري خالفت مقام به وي وصول از كه صحابه از بعضي اقدامات از گويا كه دهند نشان چنان را او و دهند نسبت علي امام

 زيادي موقعيتهاي و نيست سازگار او كلّي روش و ابيطالب بن علي شخصيت با لحن، آن با سخنان آن اظهار ولي! است متأسف و ناراحت

 ما و دارد منافات است، شكايت و ناله از حاكي كه سخنان، اينگونه با هستند، امام شخصيت نيرومندي شاهد همه و آمد پيش امام براي كه

. مؤلف ـ. ايم كرده اشاره امام، موقعيتهاي اين از اي گوشه به كتاب، اين در

 او آيا و نبود؟ ناراحت بود، شده پايمال او حقِّ اينكه از ابيطالب بن علي آيا نشد؟ روشن ما بر كامالً پاورقي اين از محترم مؤلف مقصود

 انتخاب آن از و وضع آن از) ع(علي امام كه البته...  بود؟ موافق است، شده ثبت تاريخ در كه كيفيتي و وضع آن با خليفه، انتخابِ با

... فرمود سكوت مدتها مسلمانان، و اسالم كلّي مصالح بخاطر ولي بود، ناراضي

 آمده شقشقيه خطبه در زمينه اين در كه نيست سخناني امام، به منسوب سخنان از مؤلف مراد ترديد بدون كه افزود بايد بيشتر توضيح براي

... است كرده نقل استشهاد بعنوان را امام خطبه همين از جمالتي عثمان، تقبيح موقعِ در پايينتر، سطر چند مؤلف خود كه چرا. است

 آن از باالتر امام، واالي مقام و نيست امام به مربوط بدهد، زاري و وناله عجز بوي كه شود نقل علي امام زبان از سخناني اگر شك بي و

 غير را انتخاب آن و كرده انتقاد اوضاع آن از مواردي، در علي امام كه گويد مي ما به تاريخ ولي آورد، بزبان را سخناني چنين كه است

... است كرده قلمداد منطقي

 نهج شرح به باره دراين توضيح مزيد براي. است شامل را امام انتقادات هاو گله از اي شمه ــ شقشقيه خطبه ــ البالغه نهج از سوم خطبه

. مترجم ــ. شود رجوع 206 تا 151 صفحه ،1 ج مصر، چاپ الحديد، ابي ابن البالغه

 سيد فقيد انديشمند ما، عصر در... كنند مي و اند كرده تقبيح را عثمان روش عصري، هر در دوست، آزادي و آزادانديش انسانهاي همه. 7

 تسنن اهل از خود اينكه با شد، آويخته دار به قاهره در ظالمانه همرزمانش، از نفر دو همراه 1368 االولي جمادي 12 تاريخ به كه قطب،

: كند مي عقيده اظهار چنين كردند، قيام وي ضد بر كه انقالبيوني و عثمان درباره بود،
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 نظر از انقالب اين كه كنند اعتراف بايد نگرند، مي اسالمي روح با را اوضاع و كنند مي ارزيابي اسالمي بينش با را كارها كه كساني... «

 وي سر پشت و بود وي همدست مروان كه عثماني بود، عثمان رفتار و روش از سازگارتر و نزديكتر اسالم روح و روش با اصولي، و كلّي

!. داشتند قرار اميه بني هم

 و داشت كمي نيروي او و بودند گرفته را او دور امويها گروه و گذشت مي او عمر از سال هشتاد كه رسيد خالفت به هنگامي عثمان«

 خويشي و مرا تو: گفت مي نشستم مي ام خانه در وقتي من«: كند مي بيان ابيطالب بن علي كه بود آنچنان او موقعيت و بود سستي پيرمرد

 به را او مروان. كرد مي عمل خواست مي خود كه آنچه به كردم، مي يادآوريها و گفتم مي سخن او با اگر و اي كرده فراموش مرا حقِّ و

 در اجتماعي عدالت(» )...ص(خدا پيامبر با مصاحبت و پيري از پس هم آن كشيد، مي را او خواست مي كه كجا هر و بود گرفته بازي

). دوم چاپ ،373 صفحه قطب، سيد استاد بزرگ، فقيد تأليف اسالم،

 بازداشتن و مسلمين مصالح كردن گوشزد براي لسالم عليه علي امام روزي كه كند مي نقل خود كتاب در فقيد استاد باز اين، بر عالوه

 خدا! عثمان«...: گفت سخناني نبود، بيش تبهكاري كه معاويه، درباره سرانجام و داد تذكراتي و رفت وي نزد به آلودگي، و فساد از عثمان

 پيشگاه در خدا بندگان برترين كه! عثمان اي ميداني تو! است آشكار و روشن بسيار راه سوگند خدا به بگير؛ نظر در خود درباره را

 و ببرد بين از را پوسيده و كهنه رسوم و بدعتها و كند راهبري راست راه به را مردم و باشد شده هدايت كه است عادلي پيشواي خداوند،

 و ببرد بين از را حق سنّت و سازد گمراه هم را مردم و افتد گمراهي به كه است ستمگري پيشواي خدا، نزد در مردم شريرترين و بدترين

... كند زنده را كهنه بدعتهاي

 قرار بازخواست مورد و كرد مي جلب را او شنيد مي سخني او درباره اگر و بود مواظبش ساخت مي فرماندار كه را كسي هر عمرَ! عثمان

 آنان خويشي كه سوگند خودم جان به. گيري نمي سخت خود خويشان و نزديكان بر و ناتواني تو كني؟ نمي هم را كارها اين تو و داد مي

. است ديگران در شايستگي و فضيلت و حقّ ولي. است نزديكتر و بيشتر من با

 آنكه بدون دهد مي انجام خودسرانه را كارها معاويه اكنون ولي ترسيد؟ مي عمر از بيشتر هم عمر غالم از حتّي معاويه داني مي تو عثمان،

 تو و رسد مي گوش به موضوع اين سپس و است عثمان دستور اين كه گويد مي مردم به او ولي شوي نمي آگاه تو و. دهد اطّالع تو به

 پرارزش كتاب اين. 371 صفحه فارسي، دوم چاپ قطب، سيد تأليف اسالم، در اجتماعي عدالت(» .كني؟ نمي بركنار كار از را معاويه

. مترجم ـ). است رسيده چاپ به بار دو تاكنون و شده ترجمه من توسط
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 . . .ادامه متن 

 آن در و كرد اختيار خود براي را خالفت او... «: است كرده بيان كوتاه گفتار اين با عثمان، روش درباره را مردم و خود عقيده امام

 را) مسلمانان المال بيت( خدا مال و شدند او همدست و خاستند بپا نيز اميه بني وي همراه و... نمود خودكامگي و داد بخرج استبداد

 نيكوكاران، درباره«: ابيطالب بن علي نظر از صورت، هر در و 1»كردند پايمال و خوردند خورد، مي را بهاري گياههاي كه شتري همچون

       آنها درباره مردم كه سخناني از را نيكوكاران يعني »كرد استدالل توان مي سازد، مي جاري بندگانش زبان به خداوند كه سخناني با

! »است زمامداران وضعِ گنجينه مردم، توده دلهاي« و ـ... بدكاران وضعِ است همچنين و شناخت توان مي گويند، مي

 را فرمانداران ابيطالب بن علي. باشند داشته خالفت قبال در بايد خلفا كه است وضعي همان فرمانداري، قبال در آنان وضع فرمانداران؛ اما

 به همچنين و كند نمي انتخاب آريستوكراتها، و اشراف محيط در آنان پرورش علّت به يا و فردي هوس و اراده يا و شخصي تمايل بخاطر

 كرده احاطه را آنان دور ،(!)اسالم در سابقه حتّي يا و بيكران ثروت و(!) گذشته افتخارات از دژي كه گزيند برنمي را آنان جهت اين

 براي آنان كه ديد مي و كرد مي بررسي را فرمانداران اجتماعي موقعيت و وضع آنكه از پس السالم عليه طالب ابي بن علي بلكه!. است

 اين در وقتي همچنين، و. كرد مي منصوب مقام اين براي را آنان اند، شده ساخته فخرفروشي، و خودكامگي نه مردم، توده به خدمت

 به و گيرند نمي رشوه مقدس؛ امر يك به كه نگرند مي چنان مردم، توده كوششهاي و كارها به آنان ديد مي كه نمود مي اقدام انتخاب

. نيستند ستمگران ياور و ستمگر و شوند نمي آلوده تباهي و فسق به و پردازند نمي چپاول و غارت

 درازا به سخن كنيم، نقل كارمندان، و فرمانداران انتخاب مورد در را السالم عليه علي امام اصولي و كلّي دستورات و اوامر بخواهيم ما اگر

 و كاردان شايستگي، و لياقت داشتنِ بر عالوه بايد كارمندان: اينكه آن و كرد خالصه جمله يك در را آنها همه توان مي ولي كشيد، خواهد

 نگهبانان« آنان كه است شايستگي همين شرايط از و بپيمايند، را آن آنان، بايد كه است تنهاراهي شايستگي، و مديريت پس. باشند مدير

 طالب ابي بن علي كه بود اصل همين روي و. باشند نداشته »ستمگران با همكاري« زمينه در اي سابقه هيچگونه و باشند »مردم اموال

 و دلسوز مردماني دانست مي كه گماشت را افرادي آنان، بجاي و ساخت بركنار كار از را عثمان خالفت دورانِ كارمندان همه السالم عليه

     و خانوادگي سابقه و(!) تولد محيط به توجهي كوچكترين آنكه بدون اند، راستي و امانت و عدالت خصلت داراي و هستند مهربان

. باشد داشته(!) زادگي اشراف

 روش و سبك از تفصيل به ما و. داشت قضات درباره كه است روشي و وضع همان كارمندان، و فرمانداران درمورد امام وضع و روش

. كرديم گوشزد بپيمايند قضات بايد كه روشي و راه در را او سختگيري و گفتيم سخن مأمورين، از گروه اين انتخاب درباره امام

 از بيش شما، نظر به كه كنيد واگذار كسي به را سپاه فرماندهي«: كنيد گوش فرمايد مي سپاه فرماندهي مورد در امام كه سخني به اكنون

. است سايرين از بردبارتر و پاكدامنتر كه كسي. باشد دلسوزتر آن، اجراي به نسبت و بوده امام و پيامبر و خداوند اوامر مطيع ديگران

 سختگير زورگويان بر و مهربان ناتوانان به نسبت. يابد مي آرامش و پذيرد مي خواست پوزش مقصر اگر و شود نمي خشمگين سريعاً

» ...دارد نمي باز كار از را وي عنصري، سست و كند نمي خسته را او كار، سختي و. است
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 قبال در وي، قانون در مردم همه و رفت باد بر و شد نابود السالم عليه طالب ابي بن علي بدست بزرگان، و اشراف امتيازات ترتيب، بدين

 وسيله كه چرا شد، خاموش »ها خانواده حكومت« ستاره مساوات، اين اعالم با و شدند اعالم برابر و يكسان بزرگ، مقامات و وظايف

 شايستگي و لياقت و ديگر، چيز نه بود خواهد شايستگي و لياقت فقط باشند، يكسان حقوق در هم با همه مردم چنانچه ترقّي، و پيشرفت

 و دراز راه اگر و بروند، باال آن از كوتاه، قدم چند از بيش توانند مي سختي به! تاريخ نجباي و اشراف كه است اي بلندپايه راه همان

!. بود خواهد چگونه كه است روشن آنان وضعِ باشد، طوالني

 نيكوكار اگر) موقعيت و مقام به توجه بدون( كسي هر!:است آسان و سهل بسيار ديگر، مقامات و وظايف درباره برابري و مساوات كار اما

 يكسان افراد، دوگونه اين نهايي نتيجه البته و. بود خواهد انتظارش در ناگوار نتيجه و كيفر باشد، بدكردار اگر و بيند مي نيك پاداش باشد،

 بركنار كار از شود، آلوده بدكاري به كه كس آن و گرفت خواهد قرار تقدير مورد دهد انجام نيكي كار كسي اگر كه چرا بود، نخواهد

: فرمايد مي فرماندارانش، از بعضي به خود عهدنامه در امام: شد خواهد

 قيد بي و دلسرد نبيند، پاداش و مزد خود خدمت ازاي در كه نيكوكاري و خادم زيرا نباشند، يكسان خائن و خادم تو حكومت در هرگز«

        تكرار بيشتري جرأت با را خود زشت كردار نشود، تقبيح و نيابد كمال حد به را خود خيانت جزاي كه بدكاري و خائن و شود مي

! »اند ديده شايسته خود براي كه داشت روا چنان گروه دو هر بر بايد. كند مي

 را آنان«: گردد واگذار او بعهده كاري و شود انتخاب مقامي به بايد كه فرمايد مي كسي درباره كه بشنويد، را صريح سخن اين اكنون و

 و كنند مي خدمت حسن به تظاهر مختلف انواع به كه كساني بسا چه برگزيني، شخصي، اطمينان و اعتماد و خود ظنّ حسن روي از نبايد

 در را خدمتشان سابقه و دهي قرار آزمايش مورد را آنان بايد. امين نه و هستند خيرخواه نه كه حالي در سازند، مي مشتبه والي بر را امر

 حسن او به مردم توده كه كني انتخاب را كسي بايد آنان، ميان از سپس) اند داده انجام تو از پيش صالح واليان به كه خدمتي( بگيري نظر

. »...است شده شناخته درستي و داري امانت به كه كسي است، گذاشته يادگار به مردم ميان در خود از نيكي اثر او و دارند نظر

 تنها و فرماندار و حاكم شخصي ميل تابع كارمندان، و مأمورين انتخاب نبايد كه دهد مي فرمان آشكارا السالم عليه طالب ابي بن علي

 ظاهرسازي به كه است ممكن هستند، پستي و مقام دنبال به كه افرادي كه چرا باشد، او فردي ارزيابي و اعتماد و ظن حسن به منحصر

 و خدمتگزارترين و كند بررسي و تحقيق آنان درباره فرماندار بايد پس! شوند مديريت و لياقت و داري امانت مدعي و زنند دست

. برگزيند را آنان راستگوترين

 كار و كوشش و راستي و شايستگي و لياقت سايه در كه است آنان از مردم رضايت و خشنودي همان باره، دراين مقياس يگانه و

 قديمي، پوسيده و كهنه اصول همان پيشرفت، و ترقّي نردبان كنند مي گمان هنوز كه كساني ولي. شود مي ايجاد مردم بين در سودمند،

 كند مي يكسره را آنان تكليف كوتاه، جمله اين با امام و اشتباهند در سخت است) نسب و حسب( تولد محلّ و خانوادگي موقعيت يعني

 مأموري و كارمند هر به حضرت آن و! »...اند كرده تكيه خاندانشان افتخارات بر و نموده گرد عقب و شده دور راست راه از آنان... «: كه

: گفت مي مردم همه به و. »رساند خواهيم كيفر به را تو باشي، دروغگو اگر و داد خواهيم پاداش تو به باشي راستگو اگر«: فرمود مي

 انقالب بواسطه كه بشر حقوقِ اعالميه در اصول، اين روي. »يافت خواهيد آرامش كنيد، واگذار ـ شايسته افراد ـ اهلش به را كارها اگر«
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 هم با حقوق، و حيثيت لحاظ از و بمانند آزاد همچنان بايد و آيند مي بدنيا آزاد همه مردم،«: خوانيم مي چنين شد اعالم فرانسه كبير

 مساوي انساني، احترام و حقوق نظر از و اند شده آفريده آزاد خدا بندگان: امام اساسي قانون در است همينطور و... »باشند برابر و يكسان

... هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 )3جلد (صداي عدالت انسانيت ) السالمعليه (امام علي  64

 انساني جامعه

 و رود نمي بين از او اموال و شده تضمين او حقوق كه است فردي كند، مي زندگي السالم عليه علي امام انساني جامعه در كه انساني* 

 برابر و يكسان ميهنان؛ هم همه با كه دارد يقين و دارد اعتماد خود دولت و حكومت به و گيرد نمي قرار فشار و تجاوز مورد هيچوقت

. شمارد مي الزم را مساوات اين قانون چون است،

 باشد كم بزرگ، يا باشد كوچك خواه وي، حقوق همه كه دارد اطمينان برد، مي بسر السالم عليه علي امام انساني جامعه در كه انساني* 

 حقّ«: امام اساسي قانون نظر از و كند نگهداري و نگهباني او حقوق از كه است حكومت وظيفه چون بود، خواهد محفوظ هميشه زياد، يا

. »شود مي مراعات كسي هر

» !نباشد آنان دوش بر سنگين باري دولتشان آنكه مگر بود، نخواهد خيرخواه ملّت،* 

 السالم عليه علي

 

 هر كه حقوقي است، انسان طبيعي حقوق حفظ و نگهداري انساني، جامعه هر از نهايي هدف«: گويد مي بشر حقوق اعالميه دوم ماده

 مالكيت، آزادي،: از است عبارت حقوق آن و. شود نمي پايمال هرگز برود، و بيايد هم سر پشت شب و روز و كند تغيير زمان چقدر

. »فشار و ظلم برابر در مقاومت و) امنيت و آرامش يا( خاطر اطمينان

 و ستمگر اجتماع وي، نظر از اي قبيله جامعه زيرا نيست، اي قبيله اجتماع يك ، السالم عليه ابيطالب بن علي جامعه كه دانستيم قبالً

 احساس نه احمقانه، تعصب با مسائل، با رويارويي در و برد نمي بكار نرمش و دهد مي قرار فشار تحت را خود فرزندان كه است غاصبي

. گيرد مي نظر در ميهنان، هم كوششهاي و حقوق مراعات بدون را، متنفذان و بزرگان طبقاتي امتيازات و كند مي برخورد بلندپايه، انساني

 پدر بر و كند خودفروشي و تكبر خود برادر بر كه خواهد مي انسان از و شود مي اوهام و گمان به متكي افتخارات موجب اي قبيله انگيزه

 آشوب خواستار اي قبيله جامعه اينها، همه بر عالوه و. است هواپرستي يا و ناداني و گمراهي كارها، اين بر او دليل و جويد، برتري خود

! است زمين روي سياهي و تاريكي و دلها نااميدي و مردم نابودي و سرزمينها ويراني باعث بلوا، و آشوب و است بلوا و

 عرب غير بر خاك؛ و تولد محلّ و نسب بخاطر را عرب كه نيست نژادي جامعه يك ، السالم عليه علي امام جامعه كه ديديم همچنين

) افراد كثرت نظر ازنقطه( وسيعتري چوب چهار در ستمگر و غاصب اي قبيله جامعه همان وي، نظر از نژادي جامعه پس. دهد ترجيح

      ربعي از برتر را مضري و داد نمي ترجيح عبسي يا اسدي تميمي، بر را قرشي ، السالم عليه طالب ابي بن علي كه همانطور و است

      نظر در انساني هر پس. شد نمي قائل نسب و نژاد بخاطر ايراني، يا رومي قبال در عرب، براي برتري هيچگونه هم همينطور شمرد، نمي

 و علم ترتيب بدين و. ندارد وجود برادرش و او بين برتري و فرق هيچگونه عمل، و علم با جز و است انسان همان ، السالم عليه امام

 عمل مرحله از آنها دورترين و دانشترين كم مردم، ارزشترين كم«: كه چرا بود، خواهد مردم بين برتري اساس دو كردار، و دانش عمل،

 با مردم آنكه دليل به و. »باشد امروزش از بهتر فردايش و ديروزش از بهتر او امروز« كه است كسي مردم گرانقدرترين چه، »است
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 در و كنند محكم را همدمي و دوستي ريسمان« و كنند ايجاد خود بين در دوستي و مهر پيوند كه آنهاست بر و برابرند و يكسان يكديگر

 مهمي هر از مهمتر و قيمت، هرگونه از باالتر و نظير بي نعمتي همدمي، و دوستي« چون ،»كنند زندگي راحتي و خوشي با آن سايه و پناه

 عليه طالب ابي بن علي شود، مي جامعه تفكيك و جدايي موجب نژادي، تعصبهاي يا اي قبيله هاي انگيزه از يك هر چون و »است

. باشد داشته همكاري و تعاون نيكي و خير در و ببرد بسر دوستي نعمت سايه در و درآيد »انساني« شكل به جامعه كه خواهد مي السالم

 را تعصب بناي سنگ كسي شيطان جز و!. است آن زشتي و پستي نهايي مرحله و شيطاني خودپسندي يك صورت هر در بيجا، تعصب

 غصب، دشمني، كينه، تكبر، خودپرستي، دور به را خود هواداران تعصب، كه چرا. است نداده قرار خود فعاليت مركز را آن و نگذاشته كار

! كند مي جمع احمقانه و پوچ خودخواهيهاي و احتكار استثمار، انحصارطلبي،

 مباهات و فخر آدم بر خود، آفرينش به او و آورد روي) ابليس( او به كبر و خودخواهي... «: فرمايد مي »قاصعه« معروف خطبه در امام

 ريزي پي را عصبيت بنيانِ كه آمد بشمار گردنكشان پيشرو و متعصبين پيشواي جهت، همين به و ورزيد تعصب خويش، اصل بر و كرد

» .كرد

 دلهاي در كه را جاهليت زمان هاي كينه و خشم، و تعصب هاي شعله... «: فرمايد مي و است داده قرار خطاب مورد را مردم امام آنگاه و

 بدون كه نباشيد مادرش، فرزند بر گردنكش متكبر مانند و كنيد دور خود از را تكبر و خودپسندي اين و سازيد خاموش است، پنهان شما

 آمدن بوجود موجب آنچه از و... كرد تكبر وي بر بود، آورده روي او به رشك از ناشي كبر و تعصب آنكه جز برتري، و فزوني هيچگونه

 از بترسيد و... بريد مي پناه او به روزگار، در سخت پيشامدهاي و حوادث از كه چنان ببريد پناه خدا به شود، مي بيجا سربلندي و كبر

 آوريد بياد بدي، و نيكي در را آنان پيشامدهاي. رسيد شما از پيش ملّتهاي به بدكرداريها و ها زشتكاري اثر بر كه سختيهايي و ها شكنجه

. »!نشويد آنان چون كه باشيد حذر بر و

: به كامل صراحت با گفتار، اين. ايم كرده ذكر را آن هم اين از پيش كه كنيم، مي نقل را السالم عليه امام از گفتاري مجدداً اينجا، در

 البته و دارد، داللت جامعه، افراد بين حقوق و وظايف وحدت به سپس و مردم، همه بين مشترك كوششهاي يگانگي و بشري نژاد وحدت

 خواهد انسانيت در نظير بي و خالص انساني جامعه يك جامعه؛ آن شك بي جامعه، يك فرزندان ميان در وحدت اين داشتن نظر در با

 خداوند... «: است فرموده ديگري جاي در السالم عليه امام. داشت نخواهد راه آن در نژادي، تعصب و اي قبيله انگيزه هيچگونه كه بود

 در را آنها از بخشي و گردانيده يكسان و برابر گوناگون، حاالت در را حقوق آن و داده قرار حقوقي ديگر بعضي بر مردم، از برخي براي

» !يابد نمي وقوع و تحقق ديگر، بعضي قبال در جز حقوق، آن از بعضي و است فرموده واجب ديگر، بخش برابر

 را آن ضرورت جامعه وضعِ و نبوده اختياري امر يك اين البته و بود، خواهد محض انساني جامعه يك علوي، جامعه ترتيب بدين و

 است همينطور و. است يافته تحكيم و پيوسته بهم زنجير، هاي حلقه همچون هم، قبال در مردم وظايف كه چرا كرد، خواهد ايجاب

. شد نخواهد عملي ديگر، بعضي قبال در جز آن، از برخي و بود خواهد يكنواخت كه حقوقشان

 حقوق اعالميه دوم اصل در عربي، نه است انساني جامعه يك جامعه ، السالم عليه طالب ابي بن علي اساسي قانون در كه همانطور پس

 نگهباني و حفظ« همان فرانسه بشر حقوق اعالميه در »انساني جامعه« اين از نهايي هدف!...فرانسوي نه است انساني جامعه يك هم بشر
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 و زمامدار كه نيست سزاوار هرگز:«: فرمايد مي مطرح چنين اين را درجامعه نهايي، هدف السالم عليه امام...است »انسان طبيعي حقوق

 نبايد هم نادان و جاهل و. بكوشد آنان اموال غارت در تا باشد داشته نظر مسلمانان، پيشوايي و احكام و مردم خون و ناموس بر فرماندار،

 روزگار تغيير از و نمايد؛ پريشان و بيچاره را آنان خود جور و ظلم با تا باشد ستمگر نبايد و. سازد گمراه را مردم خود، ناداني با باشدكه

 حقوق آنكه براي و) سازد زبون و خوار را اي عده و كند دستگيري اي عده از( دهد ترجيح ديگري گروه بر را گروهي و بترسد نبايد

» ...كند قبول رشوه خطير كار اين در نبايد يابد تحقّق واقعي، داوري و حكم و نرود بين از مردم

 و تكليف بخوبي نص، اين با زيرا. نيست حاشيه و توضيح و تفسير به نيازي هيچگونه كه دارد وجود صراحت اي اندازه به نص، اين در

 هدف چنانكه كند؟، رفتار بايد چگونه جامعه قبال در كه دانستيم و شناختيم است، گرفته قرار حكومت رأس در كه را زمامداري وظيفه

. آورديم بدست نيز را جامعه اين نهايي

 اموال. است مصون و محفوظ جهت هر از او حقوق كه است موجودي برد، مي بسر السالم عليه علي امام انساني جامعه در كه انساني پس

. گرفت نخواهد قرار تجاوز و فشار تحت بهيچوجه و بود خواهد آرامش و امنيت كمال در و اوست خود آنِ از او

   بيچاره را او بدينوسيله و دارد نمي روا ستم او بر وي، دولت و حكومت كه دارد يقين كند، مي زندگي امام انساني جامعه در كه انساني

 قانون را تساوي اين زيرا است، برابر و مساوي ميهنان هم همه با او كه دارد اطمينان همچنين و... كند نمي جدا جامعه از و سازد نمي

 حمايت مورد ديگر، انسان از بيشتر انساني و شد نخواهد مند بهره ديگر، اي دسته از بيشتر گروهي قانون، پناه در و كرده تضمين او براي

 ديگري نصيب يا و پايمال هرگز زياد، يا باشد كم بزرگ، يا باشد كوچك وي، حقوق همه كه دارد اطمينان همچنين او گرفت؛ نخواهد قرار

 همه حقّ و! ببرد بين از و كند ضايع را آن آنكه نه كند، نگهباني وي حقوق از كه است آن دولت، و حكومت وظيفه كه چرا شد؛ نخواهد

 اساسي قانون در حقوق اين. شود مراعات بايد شك بي ،»است شده رعايت مردم همه حقوق« : گويد مي كه امام اساسي قانون در مردم،

 برابر در ايستادگي و امنيت، يا خاطر، آرامش مالكيت، تملك، آزادي،: از عبارتند فرانسه، بشر حقوق اعالميه در و السالم عليه علي امام

... ستم و ظلم

 زمينه در السالم عليه طالب ابي بن علي: كه بگوييم اجمال بطور بايد مالكيت حقِّ درباره و: گفتيم سخن تفصيل به آزادي، حقّ مورد در

: فرمايد مي و بخشد مي تحكيم را آن هاي پايه و شناسد مي رسميت به را حق اين آن، در كه دارد نصي مالكيت حقّ

 از مراد امام، مكتب در شك بي ولي. باشد كسي تملك در كه است چيزي و ملك از كنايه مال، البته و. »نكنيد تعدي كسي مال به هرگز«

 كوشش ثمره كردن غصب از يا و استثمار و احتكار راه از كه مالي نه گيرد، مي قرار كسي اختيار در زحمت و كوشش با كه است مالي آن،

 در و بود خواهد خود حقّ آوردن بدست براي تالش در آن صاحب كه بداند بايد ببرد، را ديگري مال كسي اگر و. آيد مي بدست ديگران

 شود مي شكيبا فرزند مرگ بر انسان«: فرمايد مي امام كه است زمينه همين در و. ماند نخواهد ساكت ديگران، اموال كردن غصب قبالِ

. است ديگران ملك و دارايي كردن غصب و اموال غارت همان مال، شدن ربوده و! »گيرد نمي آرام دارايي، و مال شدن ربوده بر ولي

 »گيرد مي خود حقّ از بيش كه شود واقع سرزنش مورد بايد كسي« و »مدهيد كم را مردم چيزهاي«: فرمايد مي ديگر جاي در امام

 اين از بايد دولت و هستند آنها مالك كه دارند چيزهايي مردم كه دارند داللت صراحت به اينها همه و. »است مردم آنِ از دارايي،«و
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 مكان و زمان چهارچوب از السالم عليه طالب ابي بن علي شايد و. بدهد كمتر را كسي حقِّ نبايد و. كند نگهباني حقوق اين از يا چيزها،

 در هم را جامعه و توده مصلحت آن، موازات به سپس و كرد، تثبيت و شناخت رسميت به را افراد مالكيت حقِّ كه نهاد فراتر گامي خود،

 و كرد مي اعالم ملّي بود، الزم كه را ثروتي هر كرد، مي ايجاب جامعه مصلحت اگر و... گرفت نظر در ثروت، منابع از بعضي كردن ملّي

 دهد مي اجازه فردي هر به كه است آزادي چگونگي فهم در امام، كلّي قانون با همگام اين البته و گردانيد برمي مردم همه به را آن سود

. شوند مند بهره خود آزادي جامعه،از مصالح و توده آزادي چهارچوب در

 تمام با واقع در حق اين. دهد مي قرار حقوق همه طليعه در را آن السالم عليه علي امام كه ساخت خاطرنشان بايد امنيت، حقّ مورد در

 براي كند، مي جلوگيري و نهي آشوب، و جنگ از امام اگر و. است آن به وابسته و منوط ديگر حقوق و دارد ارتباط و پيوند ديگر حقوق

  شود، واقع ناپسندي عمل و تجاوز هرگونه مورد) امنيت و آرامش( حق اين اگر و. »است سرزمينها براي آرامشي: صلح« : كه است آن

 انساني جامعه براي امام. »است شده مغلوب واقع در شود پيروز وبدي شر به توسل با كه كسي«: و. است تقبيح قابل و زشت شك بي

 به مردم و باشد حكمفرما آن سراسر در آرامش و امنيت كه داند نمي اين از زيباتر و باالتر هدفي كند، مي حفظ را همگاني حقوق كه خود

 ، امام بينيم مي كه است جهت همين به و برود، بين از ديگر، فرد بر فرد يك طلبي تفوق و برتري هرگونه و كنند پيدا اعتماد يكديگر

 و سازد مي منسوب چهارپايان به هم را وطمع آز و بارگي شكم چنانكه دهد، مي نسبت درنده و وحشي حيوانات به را تعدي و تجاوز

 هدف و آرمان ولي. »!است شكمشان به محدود چهارپايان، همت و است تعدي و تجاوز درنده، و وحشي حيوانات هدف«: فرمايد مي

 دست از اش همسايه و نهراسد وي آشوب و بدي از كسي«: كه باشد آنچنان بايد امام، قانون و مكتب در انسان است؛ اينها از غير انسان

. »باشد امان در او

 را چيزي »زمين روي مردم امنيت و آرامش« از بزرگتر و باالتر سرانجام قانوني، هيچ و دستور هيچ در السالم عليه طالب ابي بن علي

 و وحشي حيوان از را انسان كه است اخالقي وظيفه يك امام، بينش و نظر در امنيت، براي كوشش و آرامش به تمايل پس شناسد، نمي

. سازد مي متمايز درنده،

 امنيت، همچنين و. رسد مي آن به خود پايان در درستي، قانون هر و صحيح دستور هر كه است وااليي هدف همان امام، نظر در امنيت

 امنيت حفظ با همگاني، حقوق كامل رعايت از پس امام، روش و قانون در و. كنند نگهباني آن از دولت و زمامدار بايد كه است اي وظيفه

. كنند مي اعتماد خود دولت به مردم و پذيرد مي اصالح مردم كار تعدي، و تجاوز ساختن برطرف و رفع و

 داشت، وجود پيشين قرون قانونگذاران و زمامداران و فالسفه از بسياري نزد در كه نيست مفهومي همان امام نزد در امنيت، مفهوم البته

 وي، اوامر و شود اطاعت كوركورانه پادشاه و زمامدار دستورات از كه نبود اين جز چيزي آنان، از بسياري نزد در امنيت مفهوم كه چرا

 و بپردازند زورگويي و قلدري به گردنكشان و كند طغيان تجاوزكاران ستم جامعه، در چه اگر و درآيد عمل مرحله به وچرايي چون بدون

 آن السالم عليه علي امام نزد در امنيت بلكه!... شوند تسليم آن بر و باشند سازگار موجود وضع با مردم سازند، پايمال را مردم حقوقِ

 ادامه از مساوات حقّ مراعات و عدالت بسط و عمومي حالِ رفاه و حقوق حفظ سبب به و باشند راضي خود حكومت از مردم كه است

 و دولت به نسبت آنان، مهر و دوستي و شود مي حكمفرما مردم بين در امنيت كه است اينصورت در فقط و. شوند خوشنود حكومت،

. گردد مي آشكار حكومت
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 ملّت دوستي شدن آشكار و كشور در عدالت بسط و برقراري فرمانداران، خوشحالي براي هديه بهترين«: فرمايد مي خود دستور در امام

 كه شود مي روشن آنگاه آنان نيكخواهي و. باشند نداشته دل در اي كينه كه شود مي ظاهر وقتي آنان مهر و دوستي شك بدون و. است

! »ببينند خود دوش بر سنگين باري را دولتشان

 اركان از اساسي ركن و قاعده دو جنگ، از نفرت و انزجار ابراز و آرامش و صلح به دعوت كه ديديم كتاب اين »صلح و جنگ« فصل در

 زياد اي اندازه به صلح فوايد و سودها. سازد مي استوار آنها روي بر را خود جامعه السالم عليه طالب ابي بن علي كه است هايي پايه و

 كه است نعمتي گويد، مي امام چنانكه صلح، اينها، بر عالوه و. كرد نتواند برابري آنها با جنگ، زشتيهاي و مضار جز چيزي، هيچ كه است

 صلح، واقع در و. است داده قرار وحشتها و ترسها قبال در مردم خاطر آرامش براي اي وسيله و شمرده الزم ها توده بر را آن خداوند

: فرمايد مي امام. برود بين از كه نگذارند و كنند طلب را آن كه محقّند ديدند خطر معرض در را آن اگر كه ها توده حقوقِ از است حقّي

. »است شمرده الزم هراسها و ترسها از جلوگيري براي را صلح خداوند«

 هر به كه است آن هم دولت وظايف از يكي و. كنند زندگي آرامش و امنيت در كه است آن مردم حقوقِ از يكي امام، جامعه در بنابراين،

 اصل اين گوينده و صاحب ، السالم عليه طالب ابي بن علي صورت، هر در و. كند نگهباني و رعايت را حق اين است، ممكن كه اي وسيله

 كسي نخستين السالم عليه طالب ابي بن علي همچنين، و!. »بكوش او با برادري بر باشي، امان در كه كس هر آزار از«: كه است اساسي

 را آنان كار سپس«: است نوشته چنين مصر در خود فرماندار به و كرده فرض مهربان، مادر و پدر مثابه به را حكومت و دولت كه است

 كه است نظير بي و عالي هدف يك اين و. »دهند مي قرار تفقد و دلجويي مورد را خود فرزند مادر، و پدر كه ده قرار بررسي مورد چنان

       باالتر اي مرحله هستند، او »فرزندان«  كه مردم قبال در وظيفه يك بعنوان آرامش، و امنيت آوردن فراهم منظور به دولت براي

. شود نمي تصور

 هم »دارمي مسكين« چنانكه. دهد نشان بشري واحد خانواده گروه در را »فرزندان«  اين مقام خواهد مي بدينوسيله امام من، عقيده به و

 و محبت بزرگواري، آرامش، روح و احساس از آكنده كه است سروده را جالبي شعر مردم، از وي اطمينان و وي به مردم اعتماد مورد در

 بوده، من كنار در كه اي همسايه هيچ! شود مي بار ديگ من، از پيش آنجا در. است يكي همسايه آتش و من آتش«: است دوستي انسان

 كه جور و ستم برابر در ايستادگي و ظلم با مبارزه: حق اما. »!است نديده من از آزاري كوچكترين نبوده، مستور هم اش خانه در چه اگر

 از سخن آن، جاي جاي در ما و است كرده آكنده را امام البالغه نهج كه است موضوعي دارد، مي اعالم رسماً را آن كبير انقالب اعالميه

 در را مردم يا و بوده خالي حق، اين به توجه از كه باشد امام از اي عهدنامه يا و نامه سفارش يا خطبه كمتر شايد و. يابيم مي را حق اين

. باشد نساخته آگاه آن به آن،

 را ستم بساط برچيدن و ظلم دفع او كه است آن زمينه، اين در پيشين، قرون انديشمندان همه بر السالم عليه طالب ابي بن علي امتياز

 را اين امام، بلكه ،!نمايد اجرا را عدالت يا و كند ظلم بخواهد دلش وقت هر كه نداده قرار قانونگذار و زمامدار اراده به مربوط موضوعي

 بر و كند مي ستم كه را كسي و بياورند كار روي بر كوشد، مي ستم و ظلم رفع راه در كه را كسي تا داده، قرار مردم توده حقوق از حقّي

. سازند بركنار كار از گويد، مي زور و آورد مي فشار مردم
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 كه است قالبي و شكل چنان در كرده صادر فشار، و ستم برابر در ايستادگي و ظلم با مبارزه در انسان حقِّ مورد در امام كه را اوامري

 دشمن«: كه دهد مي دستور خود پيروان به چيزي، هر از پيش امام ،!است آميخته كبير، انقالب انديشمندانِ روش و سبك و روح با گويي

. »سازيد كوتاه را نادان ستمكار دست« و »باشيد ستمديده ياور و يار و ستمكار،

 هر در همزيستي و نرمش كه بيند مي و دهد مي قرار همزيستي، و نرمش با مقايسه مورد را ستم و ظلم برابر در ايستادگي امام، سپس

 سودي هرگز خوشرفتاري و نرمش اينصورت، در كه كند سختگيري مظلومي و ستمديده بر ظالمي و ستمكار مگرآنكه ،!است بهتر حال

 و شدت جز اي چاره اگر ولي باشد، تر شايسته مدارا و رفق كه هنگامي كن مدارا و نرمش«: فرمايد مي كه اينجاست در و بخشيد نخواهد

. »بگير تصميم آن بر نباشد سختگيري

 ، السالم عليه طالب ابي بن علي كه است علّت همين به و است، مردم قانوني و مشروع حقّ ظالم، و ستمگر برابر در شمشير با مقاومت

 حق مردم باشد، مستبد و خودكامه و ستمگر زمامداري اگر كه سازد مي خاطرنشان و دارد مي برحذر ستم و ظلم ارتكاب از را زمامدار

. بجنگند او با كه دارند

 و شود مي آوارگي موجب فشار و اختناق كه زيرا بپرهيز، ظلم و فشار از و ببر بكار را داد و عدل«: فرمايد مي حكومت نماينده به امام

 و. است ستم و ظلم همان زورگويي، از مراد و بيجا سختگيري اختناق، و فشار از مراد. 1»كشاند مي شمشير به را كار ستم، و زورگويي

 همين در و. است خودشان نجات منظور به مبارزه و نبرد بر ستمديدگان تحريك) است آشكار چنانكه( گفتار، اين از امام نهايي هدف

  : است فرموده و داشته بيان اند، مانده ساكت همچنان و شده واقع تعدي و ستم مورد كه افرادي به خطاب را آن كه گفتاري است زمينه

 به شما و بكشانند بيچارگي به را شما و كنند حكومت شما بر خرد، بي و نادان ستمكاران ببينيد كه آييد نمي غضب و خشم به آيا«

 خوني هر«: دارد مي بيان نيز ديگري گفتارهاي در را حق همين امام. »!باشد؟ خسران و زيان شما، بهره و دهيد در تن خواري و بدبختي

 دفعِ به را مردم آشكار بطور كه است گرانقدر سخن اين آنجمله از و» .است هواخواهي را حقّي هر و خونخواه) شود ريخته بناحق كه( را

. »!برگردانيد نقطه همان به آمد، شما سوي به كه اي ناحيه هر از را سنگ«: كند مي دعوت آيد، پيش كه اي نقطه هر از ستم، و ظلم

 دفع را آن كه است اي وسيله هر با دشمني، و تجاوز برابر در ايستادگي از كنايه است، آمده آنجا از كه اي نقطه هر به سنگ برگردانيدن

 نبخشيده سودي عمل، نرمش و خود رفتار كه است صورتي در اين البته و. دارد مي باز خود عمل تكرار از را دشمن و متجاوز و كند مي

. باشد

 را كسي حقّ اگر« و ،»رود مي بشمار خيانت خداوند، نزد در گران، حيله و نيرنگبازان به وفاداري«: فرمايد مي امام زمينه همين در باز و

 در مردم بين برابري و مساوات به عميق ايمان سخن، اين در. »ايد كرده بندگي برايش واقع در كند، نمي ادا را خود وظيفه او كه كنيد ادا

 تكافل موجب كه ثمربخش و نيك همكاري و تعاون لزوم به دار ريشه ايمان همچنين و. خورد مي چشم به اي، زمينه و مرحله هر

 شما و كند، مي ستم شما بر و برد مي را شما كوشش ثمره كه كسي و. شود مي ديده است، يكديگر طرف از مردم حقوق حفظ و اجتماعي

 در نيز شما زيرا ايد؛ كرده سلب او از را خود با همانندي صفت و ايد داده قرار معبود منزله در را او واقع در كنيد، مي ادا را او حقّ باز

 او و كنيد مراعات را فرد آن حقّ شما: كه است آن خواهد، مي شما از امام را آنچه و است نداده انجام را آن او كه داشتيد حقّي او عهده
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 رفتار چنين اگر بجنگيد، ضداو بر لزوم صورت در و كنيد تقبيح را حتمااو بايد كند، ظلم شما بر چنانچه ولي كند، ادا را شما حقّ هم

 هم جهان وكنار گوشه در ستمديدگان اگر كه است معتقد السالم عليه طالب ابي بن علي. ايد برگزيده خود براي را زبوني و خواري نكنيد،

 در جويي مبارزه و دفاع روح ساختن بيدار براي و نكته همين به توجه با و. برخيزند نبرد به ستمگران با كه دارند حق باشند، شده پراكنده

 و مقام ستمكاران،«: فرمايد مي و دهد مي قرار خطاب مورد است، شده زبون و خوار و گرفته قرار ستم مورد كه را ملتي ستمديدگان،

 در را شما تك تك آنان اگر ،!سوگند خدا به ولي... گرفتند بدست را كارهايتان زمام و شدند چيره آن بر و آوردند پايين را شما منزلت

 سركوبي براي بزودي شما يعني. »آورد گردهم آنان، سرنگوني و انتقام روز براي را شما خداوند سرانجام سازند، پراكنده اختري هر زير

 در پراكنده ستارگانِ همچون را شما از يك هر اگر و ندارند را شما ساختن پراكنده قدرت آنان هرگز و آييد، مي گرد هم دور ستمكاران

. خيزيد مي بپا آنان با مبارزه براي و شويد مي متحد شما باالخره، باشند، كرده جدا هم از و انداخته اي گوشه در آسمان،

 مهلت ستمگر و ظالم به خداوند اگر«: فرمايد مي كه است سخن اين است، ايمان و اعتقاد اين دهنده نشان كه امام، ديگر عبارات از و

. »كند نمي فراموش را حق گرفتن بازپس و وي، از انتقام هرگز دهد،

   هميشه گيرد، سرچشمه ناپذيري تزلزل و دار ريشه ثابت، اصول از وي كردار و گفتار است شده باعث كه امام، يگانه و كامل شخصيت

 باشد، كه هرطرفي از آن، ساختن برطرف و ستم و ظلم ضد بر مقاومت در خود، طبيعي و مقدس حقّ متوجه را مردم اذهان كه كوشد مي

! نكند مراعات را همگاني حقوق مدتي كه دهد مي اجازه دولتي رسمي تشكيالت از اي دسته به ويژه، شرايطي كه اوقاتي آن در حتّي كند،

 اجازه ارتش افراد و سربازان به كشورها، از بسياري در ارتشي، تشكيالت به مربوط ويژه قوانين از بعضي: اينكه است ها نمونه همين از

 محلّ به محلّي از انتقال و مزارع و كشتزارها از عبور يا و بزهكاران تعقيب و ها دهكده تفتيش مواقع در يا و جنگ موقع در كه دهد مي

 و واقعي عذرهاي و بهانه اگر آنكه يا و كرد نخواهد خواست باز آنان تباهيهاي و ظلمها از هيچكس و كنند رفتار خود دلخواه طبق ديگر،

! شد خواهد پذيرفته بتراشد، پرسشي هر پاسخ در را اساس بي

 نداشته وجود ستمديده، و ستمگر جامعه، در داردكه اصرار و خواهد مي آرامش و امنيت مردم براي كه السالم عليه طالب ابي بن علي ولي

 آن يا و كند تجويز را تجاوز كه شود نمي راضي بهيچوجه و كند اعتنانمي بهانه و دليل به ديگر، فرد به افراد، از فردي ظلم توجيه در باشد،

. نكند تقبيح را

 تعدي احدي به مكاني، در توقف موارد در يا و محلّي از عبور يا و جنگ موقعِ در كه دهد مي دستور سربازان و ارتش به علّت همين به و

 متساوي حقوقي هستندو انسان همه مردم كه بدانند هميشه براي و بخوبي كه كند مي توصيه سپاه افراد همه به و ندارند، روا ستم و نكنند

. دارند ارتشيان و سربازان با

 و نكنند اختيار سكوت شود، وارد آنها بر سپاهيان ناحيه از كه ستمي قبال در كه كند مي توصيه مردم همه به امام ديگر، طرف از و

      اجازه انسان كرامت و احترام امام، مكتب در زيرا كنند، مقاومت سربازان تجاوز برابر در مناسبتي، هر به و وسيله هر به و!! نخوابند

 كسي و ببيند خود را، خود كوشش و كار ثمره و كرده كار آزادانه اينكه در انسان حقّ و. گيرد قرار تجاوز يا و تهمت مورد كه دهد نمي

 باشد، كه موقعيتي هر و مقام هر در نيرومندي، فرد يا و مسلّح سپاهيِ هيچ كه است مقدسي حق بكشد، بيرون او گلوي از را آن نتواند
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 آمد، طرفشان به كه اي ناحيه هر از را سنگ كه اند شده دعوت مردم امام، مكتب در جهت همين به و. بگيرد بازي به را آن نبايد

. كنند مقاومت آنان برابر در قوا تمام با داشتند، روا آنان بر تجاوزي كوچكترين مسلّح، سربازان اگر و برگردانند

       متقابل، احترام راه در نهادن گام در مردم واداشتن و زندگي به احترام در كه است اي مرحله آخرين اين كه!! سوگند خودم جان به

. كرد تصور توان مي

 آنان سرزمين از سپاهيان، و سربازان بود قرار كه فرستاد شهرهايي در خود، فرمانداران به را زير نامه ، السالم عليه طالب ابي بن علي

 آگاه آن، چگونگي و خود حقوقِ از مردم همه تا كنند، قرائت مردم توده براي را نامه متن كه خواست خود فرمانداران از امام. كنند عبور

. شوند

 به كه ام كرده روانه را لشگري من! بعد اما: گذرد مي آنها سرزمين از لشگر كه كساني همه به مسلمانان، پيشواي علي، خدا، بنده از

 به آسيبي و آزار كوچكترين و كنند عمل خود وظيفه به كه ام كرده سفارش آنان به من كرد، خواهد عبور شما سرزمين از خداوند خواست

 آن از را خود بيزاري و كنم مي تبرئه را خود لشگر،) احتمالي( رساندن زيان درباره ذمه، اهل و شما نزد اكنون هم از من. نرسانند كسي

! باشد نگذاشته باقي كسي شدن سير براي راهي اي، كننده بيچاره گرسنگي آنكه مگر. دارم مي اعالم

 بازداريد ايشان به تعرض از را خردتان بي افراد ولي دهيد؛ كيفر ظلمش، و ستم برابر در كرد، ظلم شما بر كه را آنان از كدام هر! مردم شما

 داشته روا شما بر كه سختيهايي از يا و رسيده شما به ايشان از كه ستمهايي از مرا هستم، سپاه سر پشت من و سازيد؛ كوتاه را دستشان و

 كنم اصالح را آن خداوند، خواست و ياري به من تا سازيد آگاه كنيد، دفع من، به مراجعه و خدا ياري به جز را آن ايد نتوانسته شما و اند

. دهم تغيير و

 كه بينيد مي سپس و ننمايد، تجاوز و نكند ظلم كه دهد مي دستور خود ارتش به چگونه السالم عليه طالب ابي بن علي كه بينيد مي شما

 در را متجاوز و كنند ايستادگي سپاهيان، تجاوزِ برابر در بايد كه دهد مي نشان آنها به و سازد مي آگاه خود قانوني حقِّ از را مردم چگونه

 او به رسيدگي براي را موضوع كنند، مقاومت سپاهيان تجاوز برابر در نتوانستند داليلي به بنا اگر ولي. برسانند كيفر به باشد، كه مقامي هر

. برساند است الزم كه كيفري به را متجاوز او تا دهند، گزارش) حكومت عالي دستگاه(

 به كه كند مي محكم را آن هاي پايه و دهد مي جاي مردم دل در چنان را ظلم برابر در مقاومت انديشه السالم عليه طالب ابي بن علي

: فرمايد مي و جنگد مي بشدت ستم، با مقاومت و ظلم دفع راه در شدن كشته از ترس و زبوني و عجز روح با او كه زيرا آيد، نمي تصور

 و ظلم برابر در خود، حقّ مطالبه براي كه كساني يعني. »بود خواهند بيشتر فرزند، و نسل در و پايدارتر شما در شمشير، از باقيماندگان«

 خواهند زندگي نفس، عزّت و فراوان افتخار با و شرافتمندترند باقيماندگانشان تنها نه شوند، مي كشته بيشترشان و كنند مي مقاومت ستم

 زبونان، و سرشكستگان ولي. بود خواهد پايدارتر زندگيشان و بيشتر آنان تعداد نيز آينده در بلكه ماند، خواهد محفوظ حقوقشان و كرد

 درباره امام. داشت نخواهند نابودي و فنا جز سرنوشتي كنند، نمي اعتراض و دهند مي در تن آن به و شوند مي واقع ستم مورد كه كساني

 شترها پشت به وگرنه گرفت، خواهيم بدهند، ما به را آن اگر كه داريم حقّي ما«: فرمايد مي داشت حقوق احقاق قبال در بايد كه وضعي

 فراتر گامي السالم عليه طالب ابي بن علي: باالتر اين از. »باشد دراز بسي راه اين چه اگر) رفت خواهيم آن دنبال به و( شد خواهيم سوار
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 جاويدان آيه اين و شمارد مي واجب و وظيفه يك را آن بلكه داند، مي مردم براي حق فقط نه را، ستم و ظلم برابر در مقاومت و نهد مي

 و ظلم در وي ياور و ستمگر پس. »هستند سهيم و شريك آن در سه هر آن، بر راضي و وي ياور و ستمكار«: فرمايد مي زمينه اين در را

 اين در امام جالب سخنان از و! است چنين نيز شود، مي راضي آن به و دهد مي ظلم به تن كه كسي و هستند خرد بي و نادان دو هر ستم،

. »!برد مي بين از را آن و كند مي مبارزه آن با ببيند ستمي اگر كه را كسي بيامرزد خداوند«: كه است گفتار اين زمينه،
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 :نوشتها پى

 ـ. است شده اقتباس شقشقيه خطبه از آن دوم قسمت و عثمان قتل مورد در السالم عليه علي امام سخن از گفتار، اين نخستين قسمت. 1

. مترجم

 آن از جمالتي فوق سخن كه داشت بيان مفصل گفتاري گماشت، فارس استانداري به را ابيه زيادبن كه هنگامي السالم عليه علي امام. 2

... است
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 قدرت منشأ ملّت،

. است جماعت خداوندهمراه دست كه زيرا باشيد، مردم توده با* 

 هيچ را حق و) هست هم من زيان يا سود شما، زيان يا سود( داريد شما كه دارم را حقّي همان و هستم شما خود از فردي من! مردم* 

. ببرد بين از تواند نمي چيزي

. شود مي جبران همگان، خشنودي و رضايت با ،!ويژگان و نزديكان رنجش و خشم* 

 السالم عليه علي

 

 و امر حقّ گروهي، يا فرد هيچ و هستند مردم توده قدرتي، هرگونه سرچشمه و منشأ«: گويد مي فرانسه بشر حقوق اعالميه از سوم اصل

!. »باشد مردم توده و ملّت از ناشي آنها، قدرت آنكه مگر ندارند، را كردن نهي

 به فقط را حكومت و قدرت امام كه ايم داده نشان و كرديم گفتگو و بحث تفصيل به اساسي، اصل اين درباره »توده حاكميت« فصل در

 مفهوم و مدلول معمول، بطور: گوييم مي باره اين در خالصه بطور اكنون و... است ملّت اراده از ناشي كه شناسد مي رسميت به عنوان اين

 كه اي كلمه. هستند متعارض همديگر با مدلول دو اين واقع در و است جدا »ويژه گروه« يا »طبقه« لفظ مدلول از »توده« يا »ملّت« كلمه

 كلمه »ويژگان« خاصة كه بود »همگان«) عامه( كلمه همان رفت، مي بكار »ملّت« مورد در السالم عليه طالب ابي بن علي دوران در

. رفت مي بكار مردم، زياد اكثريت معني به كه) توده( »اعظم سواد« كلمه بود »همگان« همانند و. است آن متقابل

... »جماعت«: كلمه بود همينطور و

 شناسد مي رسميت به را دستگاهي و قدرت آن تنها السالم عليه طالب ابي بن علي كه شد خواهد روشن كامالً كنيم، توجه نكته اين به اگر

 همراه خداوند دست كه زيرا باشيد، مردم توده با«: فرمايد مي صريح بطور مورد اين در و باشد، توده يا ملت اراده سمبل و نماينده كه

 سبب و كار اساس ملت، كه زيرا درآوريد، بحركت مردم، سود و مصلحت با همگام را اجتماعي نظامات و قوانين يعني ؛1»است جماعت

 نشود راضي ،»ممتاز طبقه« و »ويژه گروه« كه است طبيعي بسيار البته و. است مردم توده همراه هم، خداوند دست و است حكومت وجود

 به جهت، همين به و باشد آنها خدمت در قوانين كه خواهد مي هميشه گروه، آن كه زيرا يابد؛ برتري آنها بر همگان، و مردم توده اراده كه

 در كه نيست حاضر هم امام شك بي و!. دهد تغيير خود طبقه مصالح و خود نفع به را اجتماعي اوضاع تا چيند مي توطئه و آيد مي خشم

 و نيكيها غصب جز هدفي كه آيد، پيش »ويژگان« طرف از خشم و نارضايتي اگر ولي باشند، ناراضي گروهي و راضي گروهي مردم بين

 باشند ناراضي آنان كه هم بايد اينصورت در ندارند، برابرند و يكسان آن در همه كه آنچه در انحصارطلبي و مردم استثمار و منافع احتكار

 همين در و. آيد نمي بدست مردم توده اكثريت رضايت و خشنودي در جز رستگاري، و سالمتي و آرامش و امنيت كه زيرا!. برنجند و

!. »شود مي جبران همگان خشنودي و رضايت با ويژگان، و نزديكان رنجش و خشم«: فرمايد مي امام زمينه،
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 مفهوم علّت، همين به و. نيست قائل نباشد ملّت اراده نماينده اگر دولت، و حكومت براي مفهومي السالم عليه طالب ابي بن علي

 فرانسه كبير انقالب جمهوري بيان با مفهومي، يا لفظي اختالف كوچكترين كه كند مي بيان آنچنان را قدرت صاحبان و »زمامداران«

: توده داران گنجينه!... 2»هستند ملّت وكالي و توده داران گنجينه«: آنان كه فرمايد مي دولتي دستگاه كنندگان اداره درباره امام... ندارد

 نگهبانان و آنان كارهاي كنندگان اداره و ملّت خادمان آنان ترتيب، بدين و دارند دست در را مردم امور اداره كه هستند كساني همان

 مردم كه هستند نمايندگاني همان: ملّت وكالي و ندارند اين جز ديگري مزيت و كار هيچ و روند، مي بشمار توده حقوق و اموال و مصالح

 اين از غير اي، برتري و مزيت هيچگونه آنها و كنند مي انتخاب حقوقشان، نگهباني و امور اداره براي را آنان و دارند اعتماد آنان به

 جز چيزي دولت، وجودي مفهوم بس، و است ملّت تنها حكومت، و قدرت منشأ ، السالم عليه طالب ابي بن علي مكتب در چون و.ندارند

 پابرجا آنان كند، پيشرفت و شود اصالح موجود، فرماندارانِ حكومت ادامه با مردم كار اگر پس. بود نخواهد عمومي اراده اين دهنده نشان

 حقّ مردم، كار اصالح با جز فرمانداران«: شد خواهند بركنار كار از بالفاصله وگرنه ماند، خواهند باقي خود مقامات و پستها در و

: است همگاني اراده همين به وابسته دولتي، هر و قدرت هرگونه سرانجام و.»ندارند زمامداري

 آنان، مهر و دوستي شك بدون و است ملت دوستي شدن آشكار و كشور در عدالت برقراري فرمانداران، خوشحالي براي هديه بهترين«

 دوش بر سنگين باري را دولتشان كه شد خواهد روشن هنگامي آنان نيكخواهي و باشند نداشته دل در اي كينه كه شود مي ظاهر وقتي

. »!نبينند خود

 شما خود از فردي من!مردم«: داشت اعالم چنين مردم به بالفاصله رسيد، خالفت به السالم عليه طالب ابي بن علي كه هنگام آن در و

 و. »ببرد بين از تواند نمي چيزي هيچ را حقّ و) هست هم من زيان يا سود شما، زيان يا سود( داريد شما كه دارم را حقّي همان و هستم

. »نكردم پنهان شما از را كاري هيچ من«: گفت مي هميشه

 كرد مي گوشزد مردم به و آورد مي در اجرا مرحله به هميشه حكومت، و قدرت موضوع در را خود نظريه السالم عليه ابيطالب بن علي

 منشأ كه ساخت مي خاطرنشان باشندو داشته مراقبت و نظارت تحت هميشه را دولت اعضاي و زمامدار كه است آنان قانوني حقّ اين: كه

. دارد قرار آنان خود در قدرت، اين سرچشمه و

 به اي عهدنامه كرد، مي واگذار آنان از يكي به را شهرها از شهري فرمانداري يا و سرزميني استانداري السالم عليه طالب ابي بن علي اگر

 اين واقع، در پذيرفتند، مي را او زمامداري مردم اگر آن، خواندن از پس آنگاه و كند، قرائت مردم توده براي را آن متن كه سپرد مي او

 به را آن يا و كند مخالفت عهدنامه، آن مواد با زياد، يا كم ميزان به كه نداشت حق او و ساخت مي منعقد مردم و او بين پيماني عهدنامه،

 فرمانداران به زياد تأكيد با السالم عليه علي امام كه سخناني از. شد مي بركنار كار از بالفاصله كرد، مي تخلف اگر و كند، تفسير خود نفع

 كار به شدند، متّفق آن در همه و پذيرفتند و كردند، انتخاب فرمانداري و واليت به سالمتي به را تو اگر«: است گفتار اين فرمود، مي خود

!. »بگذار خود حال به را آنان كردند، اختالف اگر و كن رسيدگي آنها

 آن انقالب، اعالميه و شد آن خواستار روسو كه اصلي( دارد، وجود »ملّت آقايي« اصل و اصل اين بين كه اي اساسي پيوند كنم، مي تصور

. است روشن آشكاري، بسيار بطور) كرد تثبيت را
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 زير اصل شناختن رسميت به در قانوني بمثابه كه رساند پايان به زمينه اين در وصيتي با را خود زندگي السالم عليه طالب ابي بن علي

 را او بركناري و انتخاب حقِّ ملّت و نيست ملّت نماينده جز كسي زمامدار، و است دولت و قدرت منشأ ملّت، تنها: رود مي بشمار

 السالم عليه طالب ابي بن علي كنيم؟ انتخاب زمامداري به را حسن فرزندت آيا: پرسيدند مردم رسيد، فرا وي مرگ كه هنگامي در...دارد

 مبادي و اصول از سوم اصل ما شكل، بدين و. 3»دانيد مي بهتر خود شما نمايم، مي منع را شما نه و كنم مي امر شما به نه من«: فرمود

 عليه طالب ابي بن علي اساسي قانون در مفهوم و شكل همان به است، آشكار و صريح معني، و لفظ لحاظ از كه را فرانسه كبير انقالب

. يابيم مي ، السالم
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 ديگر مبادي و اصول

. است جامعه حال به مضر كه كند جلوگيري امري از بايد فقط قانون* 

... است مردم توده اراده مظهر قانون* 

. كرد تبعيد يا حبس توقيف، توان نمي دليل بدون را هيچكس* 

. يابد انجام جامعه مصلحت بخاطر بايد فقط قانوني، كيفر و مجازات* 

. آورد فشار او بر توان نمي دليل بدون و شود مي شناخته بيگناه آن ثبوت از پيش گيرد، قرار اتهام معرضِ در كه كس هر* 

. است بيان و فكر آزادي داراي كسي هر و. داد قرار فشار تحت نبايد را فردي هيچ انديشه، و فكر اختالف بخاطر* 

. شود تنظيم بايد كسي هر درآمد وضع به تناسب با و جامعه حفظ براي ماليات،* 

. است مردم قانوني حقّ امور، مسئوالنِ وضع مراقبت و كارها در نظارت* 

. شود تضمين همگاني حقوق حفظ و شوند جدا يكديگر از بايد قضايي، و اجرايي از اعم قانونگذاري، دستگاههاي* 

. زد دست كسي دارايي به توان نمي عموم، مصلحت صورت در جز و است، مقدسي حقّ مالكيت* 

 

 جامعه، و جماعت يا ديگر فرد به كه بدهد انجام را كاري آزادانه بتواند كسي هر كه است آن آزادي، اساسِ«: گويد مي چهارم اصل

 همه براي كار آزادي حقّ شناختن رسميت به ، السالم عليه علي امام مكتب در اساسي اصل كه ايم شناخته بخوبي قبالً. »نرساند ضرري

 در يا و پسندد نمي را آن كه سازد وادار كاري به را ديگري كس ندارد حق باشد، كه مقامي هر در كسي هيچ اصل، آن بنابر و است مردم

. بيند نمي سودي آن

. است جامعه و توده مصلحت آن؛ و دارد شرط يك و قيد يك فقط امام مكتب در آزادي، اين كه دانستيم شناخت، اين موازات به ولي

. باشد آزاد نبايد و نيست آزاد رساند، مي آزار ديگري به خود كار انجام ضمنِ در كه كسي پس

 آنان از كه كرد واجب دولت به چگونه كه ديديم و داشت روا وران پيشه و بازرگانان آزادي مورد در امام كه آنچه بود نمونه همين از

 ساخت خاطرنشان و شناخت متجاوز را آنان گذاشتند احتكار و انحصارطلبي استثمار، راه در گامي آنان اگر ولي كند، پشتيباني و حمايت

. بردارند دست احتكار از آنكه مگر شود، گرفته آزاديشان جلوي بايد كه
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 به اي صدمه آزادي اين كه آنجا تا باز ولي داد، مردم به سياسي عقيده و فكر آزادي مسئله در امام كه آزادي آن بود زمينه همين در و

 آزادي بردند، مي بكار عامه مصالح برخالف راهي در را آن و كردند مي استفاده سوء آزادي اين از مردم اگر و. نرساند وجامعه ديگر مردم

. كرد مي محدود جامعه، وضع و مردم، توده مصلحت چهارچوب در را كارهايشان و

 تشخيص كه باشيد آنطور خود كار در كه دادم اجازه شما به من: چرخيد مي محور اين حولِ بر هميشه زمينه، اين در امام سخنان و ها آيه

 تو از هيچكس...«: كه بود اين درآمد، قانون بمثابه كه وي، دستورات و اوامر از و. نرسانيد صدمه و آزار كسي به آنكه بشرط ولي ايد، داده

 را آنان آب جلوي و كند تعدي خود همسايگان به او و دهي قرار او اختيار در را اي مزرعه و زمين كه باشد نداشته را توقع و طمع اين

!. »كند تحميل آنان به دهند، انجام مشترك بطور بايد كه را كاري يا و بگيرد

         بشر حقوق اعالميه پنجم اصل. 4كنيد رجوع »جامعه و فرد بين آزادي« فصل به خواهيد، مي را مطلب اين توضيح و تفصيل اگر

 براي قيدي واقع در اصل، اين. »آورد بعمل جلوگيري ديگر كارهاي از جامعه، حال به مضر كارهاي جز كه ندارد حق قانون«:گويد مي

 باشد آن آزادي اساس اگر يعني!. دارد خالص منطقي همگامي قبل ماده با اصل اين. است همگاني مصلحت چهارچوب در قانون آزادي

 جلوگيري كارهايي از تواند مي فقط قانون اينصورت در نرساند، ضرري ديگري فرد به كه بدهد انجام را كاري آزادانه بتواند كسي هر كه

. شود تمام جامعه ضرر به كه كند

 در كه نبرده باال را قانون مقام اندازه آن به كرداري، يا گفتار هيچ در السالم عليه طالب ابي بن علي كه ايم ديده كتاب اين سراسر در ما

 از باالتر نبايد شك بي و است مردم حال اصالح و جامعه اداره براي قانون زيرا. (گيرد قرار مردم توده مصلحت از باالتر اي مرتبه

 دو هر وي، كردار و گفتار بود، قانون اجراكننده و پيشوا قانونگذار،: خود ، السالم عليه طالب ابي بن علي چون و) باشد جامعه مصلحت

 او كه ايم ديده و. گرداند مي خاضع همگاني، نيك مفاهيم برابر در را قانوني هر امام كه ايم ديده بارها ما و. است شده تلقي قانون بمثابه

 يك به آزادي اين اگر ولي كند، مي مراعات كامالً را آزادي اين و بخشد، مي آزادي كارهايشان در كشاورز و ور پيشه و بازرگانان به

 محدود را آن يا بالفاصله شد، مي تمام جامعه ضرر به و ساخت مي دگرگون را اجتماعي وضع كه داد مي شكل تغيير تجاوزكارانه كوشش

 اگر ولي داد، مي آزادي سپاه سران و قضات كارمندان، فرمانداران، به امام كه ايم ديده همچنين! ساخت مي ملغي كلّي بطور يا و كرد مي

 توده و جامعه حال به كه رفتند مي را راهي و پرداختند مي تجاوز به و ساختند مي پيشه استبداد و خودكامگي و كردند مي طغيان آنان

. نمود مي لغو بكلّي يا و كرد مي محدود را آنان آزادي يا بالفاصله بود، زيانبخش مردم

 پا آنان اگر ولي اند، داده تشخيص خود كه باشند آنطور زندگي در كه داد مي اجازه خود، عقيدتي و فكري مخالفان به امام كه شديم شاهد

 كرد مي محدود را آزاديشان يا شد، مي تمام اجتماعي هيئت ضرر به كه پرداختند مي ومرج هرج و تباهي و فساد به و نهادند مي فراتر را

. ساخت مي اثر بي را آن يا و

    لغو كلّي بطور را قانون يا او كرد مي ايجاب جامعه مصلحت اگر كه ايم ديده: دهد مي انجام هم را اين از باالتر امام كه ايم ديده حتّي

 در كه داد مي اجازه ماليات، دايره كارمندان به قانون چنانچه مثالً. ساخت مي موقوف نيازمندان، گروه درباره را آن اجراي يا و كرد مي

 در اين كنند، آوري جمع را قانوني ماليات كه فرستاد مي مردم سوي به را خود مأموران او و بروند، ماليات جمع سراغ به معيني فصل
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 عهده از توانستند نمي نيازمندي و حادثه يا تنگدستي، و فقر بخاطر آنان اگر ولي باشند، داشته را آن پرداخت توانايي مردم كه بود صورتي

 مردم از خراجي و ماليات كه داد مي دستور و ساخت مي متوقف را قانون اجراي السالم عليه طالب ابي بن علي برآيند، آن پرداخت

. كنند اعالم آن، پرداخت براي را خود آمادگي شخصاً آنان و شود مرتفع آنان گرفتاري تا نگيرند

 پيشامد اين عوامل و علل درباره امام ساخت، مي معين زناكار زنان براي را كيفري و حد اجراي جامعه، توازن حفظ براي قانون اگر

 اجرا بمرحله مورد آن در را قانون حكم بوده، واقعي ناچاري و اضطرار بخاطر زشت عمل اين كه ديد مي اگر و كرد، مي تحقيق ناگوار

 را قانون السالم عليه طالب ابي بن علي اينكه بر است صادقي شاهد اينها همه پس. كرد مي اقدام او، كار اصالح براي بلكه و گذاشت نمي

 و باشد آنان راه در و مردم خدمت در كه شود مي ناشي اينجا از او نظر در قانون قداست بلكه داند، نمي باشد مقدس بخود خود كه امري

 و جامعه ضرر به كه آورد بعمل جلوگيري كاري از ندارد حق همچنين كندو غفلت مردم نيازمنديهاي از تواند نمي قانون جهت، همين به

. شود نمي تمام مردم توده

 نمايندگانشان بوسيله يا مستقيم بطور آن ايجاد در كه دارند حق هموطنان همه. است همگاني اراده مظهر قانون«: گويد مي ششم اصل

 وظايف و مقامات برابر در مردم و. داشت خواهد رأي يك فقط مخالف، يا باشد طرفدار خواه همه، قبال در فردي هر البته و. كنند دخالت

 جز هم امتيازي هيچگونه و نيست اي برتري ديگري بر شايستگي، و لياقت با جز را هيچكس و هستند، برابر و يكسان عمومي، پستهاي و

 سوم و اول اصل دو همان تأكيد يا و ديگر شكل واقع در اصل، اين كه است روشن بسيار و. »ندارد وجود مواهب و اخالقي فضايل با

 قدرتي، هر منشأ تنها« : گويد مي كه است سوم اصل توضيح و تأكيد اصل اين بخش نخستين كه چرا است، فرانسه بشر حقوق اعالميه

 كنند مي زندگي آزاد و آيند مي بدنيا آزاد مردم«: گويد مي كه است اول اصل مفهوم تشريح و تأييد واقع در آن دوم بخش و. »است ملّت

 اعالميه مبادي از سوم و اول اصل به مربوط بحث در ششم، اصل درباره بحث ترتيب بدين. ».برابرند و مساوي همديگر با حقوق در و

. است شده مذكور

 * * *

 

: گويد مي هشتم و هفتم اصل اما و

 خودسرانه توان نمي را احدي و كرد شكايت دليل بدون كسي از توان نمي و. داد قرار شكنجه و آزار مورد توان نمي را هيچكس«. 7

 كه را حكمي خودسرانه بطور كه كس هر و است، داده توضيح را آن چگونگي قانون كه شرايطي در مگر كرد، تبعيد يا حبس توقيف،

. »برسد كيفر به بايد كند، توصيه و اشاره آن اجراي بر و بدهد دستور آن به يا كند، اجرا و صادر است، قوانين برخالف

 را كيفري) است رسيده ثبوت به آشكار، بطور اجتماعي وضع اصالح براي آن لزوم كه( ضروري كيفرهاي جز كه ندارد اجازه قانون«. 8

 رسمي شكل و شده اعالم و وضع جرم، وقوع از قبل بايد قانون و. رسانيد كيفر به توان نمي قانون موجب به جز را هيچكس و. كند وضع

. »باشد گرفته خود به
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 يكسان اصل دو اين با نص، و ظاهر نظر نقطه از كه گويد مي سخني اصل، دو اين روح از چهارچوبي در السالم عليه طالب ابي بن علي

: است شده ذكر چنين امام هاي عهدنامه از بعضي در. است يكسان هدف، و موضوع نظر نقطه از خود، عمق و حقيقت در ولي نيست

 نظر در كه چيزي هر در و ساز دور را اي انتقامجويي هرگونه ريشه خود، از و بردار مردم دل از را اي كينه هر گره و رواني هاي عقده«

 اگر است، فريبكار و خائن چين، سخن كه زيرا. مكن شتاب چين، سخن و بدگو) گفتار( تأييد و تصديق در و كن، احتياط آيد نادرست تو

 در سستي از و. باشد رسيده آن وقت آنكه از پيش كارها، در شتابزدگي از زنهار!. درآورد طلب اصالح و اندرزگو قالبِ در را خود چه

 خود جاي در را كار هر پس. شود محرز آن بودن درست كه كاري انجام از خودداري از و دارد وجود آن انجام امكان كه هنگامي كار،

. »!برسان انجام به را آن خود وقت در و ده قرار

 ، السالم عليه طالب ابي بن علي گفتار و هشتم و هفتم اصل بين در موجود اساس و موضوع وحدت متّوجه خوانندگان، كه كنم مي تصور

) هست هم قانون مجري حاكم، و زمامدار كه دانيم مي و( نورزد شتاب كارها، انجام زمانِ رسيدن فرا از قبل زمامدار اگر كه چرا. اند شده

 و) آورد بعمل را الزم دقت نداده، دستور آن به قانون كه چيزي در يعني( نگهدارد دست است، نادرست نظرش در كه كاري هر در اگر و

 اين به درست كار، سرانجام ندهد، قرار بازخواست و مؤاخذه مورد چين، سخن چاپلوسان دروغ گزارشهاي و چيني سخن با را مردم اگر

 را او يا و داد قرار آزار و شكايت مورد دليل بدون توان نمي را هيچكس«: شد مي منتهي آن به هفتم اصل كه شد خواهد منجر نقطه

. »...كرد زنداني و توقيف

 بلكه و نكرد خودداري است، شده محرز آن بودن درست كه آن به اقدام از و نورزيد سستي كاري انجام امكان موقع در اگر همچنين و

 ساخت دور خود وجود از را دشمني و عداوت هرگونه عامل و رسانيد انجام به را آن خود وقت در و داد قرار خود جاي در را هركاري

 و خودكامه حكم يك اينصورت در ـ برد بين از كند، جلوگيري مفيد و صالح قانون اجراي از بود ممكن كه را عاملي هرگونه واقع، در و ـ

 اعالميه در چنانكه كند؛ نمي توصيه و اشاره آن اجراي به و دهد، نمي دستور آن به و كند نمي اجرا را قوانين با مخالف استبدادگرانه

 است، تعقيب قابل بشر حقوق اعالميه مبادي و اصول نظر از بشود، كارها اين از يكي مرتكب او اگر ولي. است شده عنوان نيز فرانسه

. »!است ناسازگار توده مصلحت با كه است ستمگري گناهكارِ«: او كه چرا است؛ كيفر و تعقيب قابل نيز امام مكتب و دستور در چنانكه

 به آشكار بطور اجتماعي وضع اصالح براي آن لزوم كه ـ ضروري كيفرهاي جز كه ندارد اجازه قانون«: اينكه و هشتم اصل مورد در

. گفتيم سخن پنجم، اصل از بحث ضمنِ در »كند وضع و جعل را كيفري ـ باشد رسيده ثبوت

 اگر ولي آمد، خواهد بشمار بيگناه شود، متهم بزهكاري به كه كس هر«: كنيد توجه فرانسه بشر حقوق اعالميه از نهم اصل به اكنون

 اجرا بموقع او مورد در او، شخصي امنيت بخاطر نبايد كه شود اعمال فشاري او حقّ در و شود، توقيف شخصي كه كند ايجاب ضرورت

. »برساند الزم كيفر به را متجاوز و دهد قرار رسيدگي مورد و كند تعقيب را موضوع اين بشدت بايد قانون شد، مي گذاشته

 خواهد شناخته بيگناه بزهكاري، اثبات از پيش انساني هر«: كه است شده قيد نخست قسمت در: شود مي تشكيل قسمت دو از اصل اين

 بيگناهي يعني: »دهم نمي كيفر كسي به ظن و گمان با و كنم نمي بازخواست كسي از تهمت، صرف به من«: كه فرمايد مي امام و ،»شد

 عمومي قوانين برخالف كسي كه شد داده احتمال و شدند واقع گمان و ظن مورد يا و شده متهم مردم اگر و. است اساسي اصلي مردم، همه
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 شناخته بيگناه همچنان قانون، نظر از بلكه گيرند، نمي قرار كيفر و مؤاخذه مورد گمان، يا و تهمت بخاطر و بالفاصله است، كرده اقدامي

. بود خواهد صحيح آنان مجازات البته شد ثابت اگر و شود، ثابت آنان اتهام و بزهكاري آنكه تا شد، خواهند

:  كند مي تكميل خود، اساسي قانون در را كلّي اصل اين كه دارد ديگري سخن موضوع، همين در السالم عليه طالب ابي بن علي

 و اصول از نهم اصل نخستين قسمت همان واقع در معني، و لفظ نظر نقطه از علوي، آيه دو اين و. »نيست جايز جنايت، از پيش قصاص«

 بيان منظور اين به السالم عليه طالب ابي بن علي را آيه اين و. افزود اينها بر توان مي هم را سومي آيه البته. است فرانسه اعالميه مبادي

 و سخن اين كه است اينجا از و سازد؛ متوجه انساني مهر و عاطفه گرمي و حرارت و انساني منطقِ زيبايي به را مردم و قانون كه داشته

 در اما. »!كنيد معذور و معاف را او نداريد، دليلي و حجت كسي ضد بر اگر«: است قانون از باالتر هم و قانون هم واحد، آن در علوي، آيه

 برده، بكار فشار و زور او توقيف و دستگيري در فردي، جرم رسيدنِ اثبات به از قبل كه كسي بايد آن موجب به كه دوم، قسمت مورد

 كسي، اتهام ثبوت از پيش كه كسي از را اي بهانه و عذر هيچگونه قانون، منطق در امام. دارد زيادي اوامر و دستورها امام شود، مجازات

 است آن شده، وارد مورد اين در امام سخنان در كه »عمد و قصد« كلمه از مراد و پذيرد نمي باشد، داشته روا او به را كيفري كوچكترين

 در مثال، عنوان به. است خالفي كار باشد، نداشته قانوني مجوز اگر نرمش، با يا باشد خشونت با خواه مؤاخذه، و دستگيري اصوالً كه

: فرمايد مي اشتر مالك به خود عهدنامه

 ناحق، خون ريختن كه زيرا مكن تقويت است، كرده حرام را آن ريختن خداوند كه خوني ريختن با را خود حكومت هاي پايه هرگز

 مورد تو دليل و عذر عمدي، قتل هيچ در البته و شود، مي آن نابودي و سرنگوني باعث بلكه و حكومت هاي پايه سستي و ضعف موجبِ

. بود نخواهد من و خدا پذيرش

 آن اجراكننده كه است اي مسئله است، نرسيده ثبوت به او جرم هنوز كه كسي درباره مرگ مجازات اجراي كه است آن سخن اين معني و

 قدرت سرنگوني با نخست بشود، زشتي و ننگين كار چنين مرتكب كه كسي هر و داشت نخواهد قانون پيشگاه در عذري و بهانه هيچگونه

. ديد خواهد كيفر فرمانرواييش، زوال و

 البالغه نهج شرح در را آن »الحديد ابي ابن« كه است روايتي دارد، توافق فرانسه بشر حقوق اعالميه نهم اصل با كه امام ديگر اخبار از

: فرمود السالم عليه طالب ابي بن علي كه است گفته و كرده نقل

 چيدند، مي شما ضد بر »طائي حسين زيدبن« و »وهب بن عبداللّه« كه اي توطئه از من: گفت و آمد من نزد به] آنان از يكي[  سپس... 

            زندانشان به هميشه براي يا و رسانديد مي بقتل را آنها يا شنيديد، مي شما اگر كه شنيدم چيزهايي دو، آن از من چون ترسيدم،

 بكنم؟ بايد چه تو نظر به كنم، مي مشورت نفر دو آن درباره تو با من: گفتم او به من! افكنديد مي

 و است خردمند نه مرد اين كه فهميدم او سخنان اين از من! بزنيد گردن را دو هر سپس و كنيد احضار را دو آن شما: من نظر به: گفت او

 و نجنگد من با كه را كسي هيچ من كه باشي فهميده الاقل كه بود خوب بسيار! نيافتم را عقل و تقوا تو در من: گفتم او به و پرهيزگار؛ نه

 من به برسانم، بقتل را دو آن خواستم مي چنانچه كه بود سزاوار بسيار اين، بر عالوه و. كشم نمي نسازد، آشكار و ظاهر را خود دشمني

 »اند؟ نرسانيده بقتل را هيچكس كه كني مي تجويز را كساني كشتن چرا! بترس خدا از« كه بگويي
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 و بود عادالنه كامالً كه داد مي قرار قصاص و كيفر مورد بصورتي را او شد، مي ثابت كسي جرم اگر كه بود اين امام روش و برنامه از و

 را آنان و«: كند مي اشاره روش و راه اين به تبهكاران، درباره او سخن همين و. نداشت راه آن در شكنجه و اهانت و خشونت كوچكترين

. »!كن مجازات افراطي، و اسراف هيچگونه بدون

 هرج موجب آن ساختن آشكار آنكه مگر داد، قرار فشار تحت هايش، انديشه و افكار بخاطر توان نمي را هيچكس«: آنكه دهم اصل

. »است دانسته الزم جامعه، و عمومي نظم براي را آن قانون، كه باشد آرامشي خوردن بهم و ومرج

 حقِّ به اي ويژه توجه اصل، اين در ولي. ديديم را آن پنجم و چهارم اصل در كه است چيزي همان تأكيد و تجديد اصل، اين كلّي مضمون

 اساسي قانون در امام كه گفتيم سخن باره دراين دوم، و اول اصل بررسي موقع در ما البته. است شده افكار و اعتقادات در مردم آزادي

 است عمومي قانونِ كه قانون به اي صدمه كوچكترين آنكه بشرط ولي است، شناخته رسميت به را فكر طرز و عقيده آزادي حقّ خود،

. نرساند

: كنيم مي تكرار زمينه اين در را امام آشكار و صريح نظريه اكنون و

 پيروان بين در و انجيلشان برابر انجيل پيروان ميان در و توراتشان با تورات پيروان ميان در بنشينم، آن بر من كه بگذارند بالشي اگر و

. گويد مي راست علي: بگويند خود جانب از كدام هر تا. كرد خواهم داوري و حكم قرآنشان، با قرآن

 جامعه پناه در كه( مسلمان غير گروههاي همه درباره و. »است آزرده مرا بيازارد، را انجيل پيرو كس هر«: فرمود مسيحيان مورد در و

. »بود خواهد محترم ما، خون و اموال مانند هم آنان خون و دارايي«: فرمود) برند مي بسر اسالمي

. نگيرد قرار آزار مورد مذهبيش عقيده بخاطر انساني هيچ كه است آن امام، مكتب در قانون اساسي مواد از و

 ستم معاهد، يا مسلمان شما، از هيچيك بر«: فرمود و داد قرار خطاب مورد بردند، مي بسر عادالنه حكومتي سايه در كه را مردمي همه او

 رفتار عدالت با ذمه اهل با كه دهم مي دستور شما به من« :كه است قانون مجريان به امام، عمومي و كلّي دستورات از و. 5»شد نخواهد

 توانيد، مي كه آنجا تا و باشيد اغماض و باگذشت مردم توده به نسبت و كنيد سختگيري ستمگر بر و بگيريد را مظلوم داد و كنيد

. »مدار روا ظلم ذمه اهل بر و مكن ستم قبله اهل بر«: است زمينه همين در باز و. »كنيد نيكوكاري

 آزادانه انتخاب در مردم حقِّ كردن عنوان در و عقيده آزادي معني بيان در مقصودي و مقصد ديگر مراحل، اين و سخنان اين از باالتر

. گيريم پيش در را آن ما كه ندارد وجود گوناگون آراي و افكار

 * * *

 آزادي كمال با انساني هر پس. است بشري حقوق گرانبهاترين از) بيان آزادي( افكار و ها انديشه نشر آزادي«: گويد مي يازدهم اصل

 در كه خاصي شرايط و اوضاع در آزادي، اين قبال در او ولي كند، منتشر و چاپ و بنويسد و بگويد خواهد، مي كه را آنچه دارد حق

. ندارد مجدد تفصيل و شرح به نيازي و است) دهم( قبلي اصل همان تجديد و تأكيد اصل، اين. »بود خواهد مسؤل است، شده بيان قانون
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 * * *

) قدرت يا( نيرو اين و. است عمومي نيروي و قدرت يك نيازمند ميهن، افراد حقوق نگهداري و بشر حقوق تضمين«: دوازدهم اصل اما

 از ماده اين. »شود مي واگذار آنها به قدرت آن سرپرستي كه كساني مصلحت و سود بخاطر نه آيد مي بوجود همه مصلحت براي همگاني

. همگان مصلحت براي دستگاه اقدام: دوم اصل همگاني؛ دستگاه و قدرت وجود ضرورت: اول اصل: است شده تشكيل اصل دو

 آيد بوجود حكومتي كه است ضروري يعني ؛»باشد راهبري و پيشوا بايد مردم براي«: فرمايد مي السالم عليه علي امام اول، اصل مورد در

 كرد تثبيت و داشت بيان امام هنگامي را اصل اين. دارد برپا را حق و نمايد مراعات آنان بين در را عدالت و كند تضمين را مردم حقوق تا

. »است خداوند مخصوص مردم، پيشوايي و رياست« :گفتند خوارج كه

 واگذار خداوند به فقط نبايد را مردم كار كه شود مي استنتاج چنين است، شده بيان شرايط آن در و وضع، آن از پس كه امام گفتار اين از

 بعهده وقت حكومت را آن مراعات و اجرا كه باشند قانون پناه در همه بايد بلكه ، گذاشت خود حال به نبايد را آنان همچنين و كرد،

 در امام، ديگر سخنان از و. بدهد قرار يكسان شانه، هاي دندانه همچون را بشري افراد و ببرد بين از را باطل و دارد برپا را حق و بگيرد،

 را مردم آن، در كه است گفتار اين قانوني، اساس و قاعده يك طبق بر امور اداره براي مركزي، قدرت و حكومت يك وجود لزوم تأكيد

 مشكالت در... «: فرمايد مي سرزنش و توبيخ عموم، به مربوط كارهاي و اجتماعي مسائل مورد در فرديشان هاي انگيزه از پيروي بخاطر

 را محكم داليل و عوامل و استوار هاي رشته و! خويشند پيشواي كدام هر كه گويا كنند، مي اعتماد خود افكار و نظريات به مهم، مسائل و

. »!اند گرفته خود از

 با دمكراتيك، حكومت يك شان جامعه در كه دهد مي قرار توبيخ و سرزنش مورد چنين وقتي را آنان ، السالم عليه طالب ابي بن علي

 به آنان ولي نيست، ناآشنا خود وظيفه به و دهد مي انجام بخوبي خودرا مسئوليتهاي و است كار روي و آمده بوجود انساني روشهاي

    :فرمايد مي و كند مي دنبال ديگر جاي در ديگري سخن با را خود گفتار امام كه است علّت همين به و نيستند، قائل اهميتي آن وجود

 كه است مردم براي دليلي و عذر امام، مكتب در قدرت، صاحب يا حاكم در ناداني و! »نباشيد معذور او ناداني با كه كنيد اطاعت كسي از«

! نكنند پيروي و اطاعت او از

 به را كتاب اين از صفحه دهها قبالً ما كه دارد اوامر و احكام اي اندازه به السالم عليه طالب ابي بن علي ماده، اين از دوم اصل درباره اما

 آنها به همگاني عالي قدرت و امور اداره كه كساني: كه است اين صفحات آن و بحثها آن خالصه و. ايم داده اختصاص آنها درباره بحث

 در آنان و) است آمده بوجود و شده وضع مردم به خدمت براي خود كه قانوني( قانونند خدمت در كه هستند افرادي فقط شود، مي واگذار

 آنكه دليل به نيز ،»هستند ملّت نمايندگان و مردم داران گنجينه آنان« كه چرا. گيرند مي كمك قدرت آن از خود مسئوليت و وظيفه انجام

 بلكه نيست، آنان خود به متعلّق«: است آنها اختيار تحت در كه اموالي آنكه براي باز و! 6»نيست خوراكشان و رزق آنان، عمل و كار«

 اگر و. »دارند ديگران كه دارد را حقّي همان و است ديگران همچون فردي پيشوا،«: چه ؛»است آينده افراد و گذشته انسانهاي دارايي

 مقام براي) دولتي( همگاني قدرت اداره مسئوليت. »كنند برابر مردم توده با را خود بايد عادل پيشوايان«: پس باشد، قرار اين از موضوع

 زمامدار مساوات مورد در امام كه دستوراتي از و. آورد نمي بوجود را خاصي شخصي امتياز هيچگونه بهيچوجه،) حاكم و زمامدار( مسؤل
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 خود دوران زمامداران و استانداران به كه است فرمان اين ساخته، بركنار اي ويژه امتياز هرگونه از را او و كرده صادر توده افراد همه و

: است كرده ابالغ

 كه خالفي عمل از يا. برگزيني را خود امور آن در مبادا بپرهيز، برابرند، آن در همه كه آنچه دادن اختصاص خود به و انحصارطلبي از...

 روش بايد. گيرند مي تو از را مظلوم داد و رود مي كنار ها پرده بزودي و هستي عمل اين مسؤل تو كني، تجاهل دانند، مي مردم همه

 توسفارش به عهدنامه اين در كه آنچه انجام در. كردند مي داوري و حكم عدالت، روي از چگونه كه ببيني و آوري ياد به را خود پيشينيان

 با كه خواهم مي خداوند از من. نكني شتاب نفس هواي از پيروي به تا بكوش، ام، گرفته آن در خود براي كه محكمي وثيقه و ام كرده

 در تا بدارد موفق اوست، رضاي مورد كه آنچه به را تو و مرا دارد، حاجت هر انجام و كار هر به كه اي توانايي و خود وسيع رحمت

 سرزمينها در ما از نيكي اثر و كنند ياد نيكي به را ما نام مردم باشد، پذيرفته و روشن بندگانش، و او نزد در عذرمان خود، اعمال مقابل

 پايان خود، راه در شهادت و نيكبختي به را تو و من كار سازد، چندبرابر را لطفش و كرامت و كند كامل و تمام ما بر را نعمتش بماند، باقي

. خداست به ما بازگشت كه دهد

 وضع عمومي مالياتهاي كه است ضروري امور، اداره مخارج تأمين منظور به و همگاني قدرت اين برپاداشتن براي«: سيزدهم اصل اما

 ما. »بپردازد را آن خود، امكان و توانايي طبق بر كسي هر تا شود تقسيم و توزيع مردم بين در آن پرداخت يكسان بطور بايد ولي. شود

. كنيد رجوع بحث آن به توانيد مي تمايل صورت در. گفتيم سخن تفصيل به ماليات، در مساوات موضوع در باره، دراين

 * * *
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 :نوشتها پى

. / »الجماعة مع يداللّه فان والزموالسواداالعظم«. 1

. »وكالءاالمة و الرّعية خزان«. 2

 زمينه، اين در منقوله روايات و شده، فصل و حلّ خداوند تعيين با السالم عليه اطهار ائمه جانشيني و امامت مسئله كه است معتقد شيعه. 3

 ،2 ج مسعودي، الذهب مروج( است شده نقل سنت اهل طريق از كرده نقل باال در مؤلف كه اي جمله است، زياد سنّي، و شيعه طريق از

 كردند، بيعت هم مردم و شد تعيين امامت براي ، السالم عليه علي امام از بعد السالم عليه حسن امام كه معتقدند شيعيان ولي). 291 صفحه

... كرد جلوگيري آن ادامه و استقرار از معاويه خائنانه هاي توطئه ولي

 به...(است گفته محترم مؤلف كه بود خواهد آنچنان امام، غيبت زمان در زمامداري موضوع كه است آن كرد اشاره آن به بايد كه اي نكته

). شود رجوع الميزان چهارم جلد

. كتاب اول جلد. 4

... شوند مي مند بهره) اسالمي حكومت( اسالمي جامعه در عادالنه زندگي شرايط از كه هستند كتاب اهل از گروه آن معاهد، يا ذمه اهل. 5

 و بطعمة لك ليس عملك ان و«: داشت مرقوم چنين آذربايجان در فرماندارش ،»قيس بن اشعث« به اي نامه در السالم عليه علي امام. 6

 و است تو عهده در اي سپرده و امانت بلكه نيست، تو خوراك و رزق تو، كار و عمل« ؛»فوقك لمن مسترعي انت و امانة عنقك في لكنه

. »...داري را آن نگهباني مسئوليت خود، مافوق قبال در تو
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 . . .ادامه متن 

 قدرت كه بپذيرند و كنند تعيين را مالياتهايي پرداخت خود، نمايندگان بوسيله يا و مستقيماً كه دارند حق ميهنان هم همه«: چهاردهم اصل

 در و سازند روشن را افراد سهم و آوري جمع كيفيت و پرداخت مدت و ميزان بايد و دارد مي الزم را آن) جامعه اداره و( همگاني

. »كنند نظارت آن، مصرف چگونگي

 خواهيم روبرو آوري شگفت مطالب با كنيم، بررسي و پيگيري اصل، اين مورد در را السالم عليه طالب ابي بن علي كردار و گفتار چنانچه

 كه است پيشين قرون انسانيت تاريخ پيشواي اولين بلكه و زمين مشرق زمامدار نخستين السالم عليه طالب ابي بن علي شايد و!. شد

. است كرده صادر را اوامري خود، دوران مردم و زمان عادات و رسوم برخالف

            معين و معلوم خود، نظريه و انديشه به تكيه با تنها را عموم مالياتهاي ميزانِ قديم، قرون فالسفه و قانونگذاران كه هنگام آن در

 هم آن مصرف موارد و توزيع در و گزيدند، برمي خود باز كه كردند مي منحصر راهي به فقط هم را آن آوري جمع راه و ساختند، مي

 قرن در فرانسه انديشمندان كه كند مي بيان را اي مسئله زمينه اين دادند،در مي ترجيح توده، رأي و نظر برهرگونه را خود خواسته

 در. است شده ماليات به مربوط مسائل، اساسي ركن زمين، روي سراسر در اكنون، هم كه بطوري اند؛ كرده تثبيت و بيان را آن هيجدهم

 مطالب، آن تأييد و بيشتر توضيح براي اكنون و ساختيم روشن زمينه اين در را امام روش كافي اندازه به ماليات، در تساوي از بحث موقع

 به امام، كه شديم شاهد باز و. نامد مي »ملّت نمايندگان« را زمامداران ، السالم عليه طالب ابي بن علي كه ديديم: گوييم مي اجمال بطور

 جامعه نياز و همگاني مصلحت كه اي اندازه تنهابه و كنند اجرا را مساوات مردم، بين ماليات موضوع در كه دهد مي دستور نمايندگان اين

 بدارند معاف را او كلّي بطور بلكه. نكنند اخذ چيزي ندارد، را ماليات پرداخت قدرت كه كسي از و بگيرند ماليات مردم از كند، مي اقتضا

. كنند دريافت ثروتمندان اموال از را او سهم لزوم، صورت در و

       دستور مردم خود به هم طرفي از و. است قائل را محكمي رابطه ماليات، آوري جمع و مردم امكانات ميان امام، كه ديديم سپس و

 تا آيد بعمل آن در نظري تجديد بايد هستند ناراضي آن چگونگي از چنانچه و بپردازند كامل رضايت روي از فقط را ماليات كه دهد مي

. گذاشت خود حال به را آنان مدتي بايد نشدند، راضي هم باز اگر و شود جلب رضايتشان

 مصلحت راه در را ماليات راه از شده جمع پولهاي!) ريال( قرش آخرين تا كه دهد مي دستور زمامداران به امام كه ديديم اينها، از باالتر

 يا رضايت و كنند استفاده هم زمينه اين در دولت، اعمال مراقبت در خود حقِّ از كه خواهد مي مردم از آنگاه و كنند خرج همگاني

 مصلحت چهارچوب در كه( زمامدار قدرت باشند داشته رضايت اگر چه،. دارند ابراز وجوه، اين خرج چگونگي از را خود استنكار

. رود مي بين از خودبخود او فرمانروايي اينصورت، غير در و يابد مي ادامه همچنان) است محدود عمومي

 مورد، اين در امام كردار و گفتار در بلكه و. است كبير انقالب اعالميه چهاردهم ماده مضمون با امام نظريه تساوي دهنده نشان اينها همه

 اين، البتّه و. نيست تصور قابل آن از باالتر كه است داشته روا او به نسبت بخشش و نيكي بحدي و شده انسان به عميقي توجه آنچنان

 پدر بين: امام تعبير به بنا يا( توده و زمامدار بين كامل تعاون و نيكخواهي لزوم در السالم عليه طالب ابي بن علي كلّي دستور با هماهنگ
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 است، بشر حقوق اعالميه چهاردهم ماده مضمون از باالتر و بوده توجه جالب امام دستور در كه آنچه اين، بر عالوه و. است) فرزندانش و

!... ندارد را آن پرداخت قدرت كه است كسي هر از ماليات، اسقاط

 * * *

 نظارت او كارهاي بر و كند پرسش آن از شود؛ آگاه كارمند و حاكم كار چگونگي از كه دارد حق) مردم( عمومي هيئت«: پانزدهم اصل اما

. »باشد داشته

: فرمايد مي زمامدار به خطاب مورد، اين در السالم عليه طالب ابي بن علي

 بد گمان بدينوسيله و بگو آنان به آشكارا را خود دليل و عذر اي، كرده ظلم يا روي زياده موردي در تو كه كردند گمان مردم هرگاه

 كه است عذري بيان نوع يك هم و توده به نسبت مهرباني و ارفاق هم و تو عدالتخواهي تمرينِ هم امر اين. كن دور خود از را ايشان

 حقّ پيروي از يا و است زده سر انحرافي تو از كه كردند گمان مردم اگر يعني» ...است تو هدف و عالقه مورد كه است حق اقامه آن نتيجه

 قبال در تو كه چرا بگويي، آشكار بطور را خود عذر و دليل و بگذاري ميان در آنان با را حقيقت بالفاصله بايد اي، شده دور عدالت و

. هستي »ملّت نماينده« تو زيرا كنند، نظارت تو كارهاي بر و شوند جويا تو وضع از كه است آنان قانوني حقِّ اين و هستي مسئول آنان

 آن و كرد عمل آن به هميشه نيز خود و داشت ابراز مردم همه براي قانوني، بمثابه را آن كه است سخني زمينه، اين در امام بيانات جمله از

 را حق و هست؛ هم من زيان يا سود شما، زيان يا سود داريد؛ شما كه دارم را حقّي همان و هستم شما خود از فردي من! مردم«: اينكه

. »نداشتم پنهان شما از را چيز هيچ من«: فرمود كه است سخن اين همچنين و. »ببرد بين از تواند نمي چيزي هيچ

 نظارت و دولت اعمال از پرسش در) مردم( عمومي هيئت حقِّ كه است اصلي بنياد براي روشني گذاري پايه كردارها، و گفتارها اين همه

. شناسد مي رسميت به را آن كارهاي بر

 قضايي، و اجرايي قانونگذاري،: گانه سه نيروهاي بين و است نشده تضمين آن در بشري حقوق كه دولتي هر«: گويد مي شانزدهم اصل

 حقوقِ ضامنِ امام، قانون و دستور كه دانستيم قبالً. »شد نخواهد شناخته اعتماد مورد و قانوني دولت، آن نباشد، استقالل و جدايي

 اصل آن به را شما توجه اما! بينيم نمي امام دستور در هست، امروز كه شكل اين به را گانه سه نيروهاي بين جدايي ولي. است همگاني

. كنيم مي جلب كرد، وضع و ريزي پي اجرايي، دستگاه از قضايي دستگاه بنيادي استقالل و جدايي در السالم عليه علي امام كه اساسي

. گفتيم سخن مشروح بطور ، السالم عليه علي امام نظر در قضاوت از بحث موقع در باره، دراين

 كرد، مصادره را كسي اموال يا و گرفت او از را كسي دارايي توان نمي است، تغييرناپذيري و مقدس حقّ مالكيت، چون«: هفدهم اصل اما

 اثبات قانوني، و مشروع بصورت آن ضرورت و كند، ايجاب را آن آشكاري و روشن بشكل جامعه وضع و همگاني مصلحت آنكه مگر

. »داشت نخواهد اشكالي عادالنه، غرامت پرداخت پيش با وقت اين در كه شود،

 كسي، هر از حق اين گرفتن بازپس است همينطور و است مردم توده حقوق از مشروعي حقّ مالكيت، امام، مكتب در كه شد روشن قبالً

 زيرا. كنند مي اشاره موضوع اين به هميشه كه يابيم مي شواهدي و مسائل امام، كارهاي و اوامر در... مردم توده و جامعه مصلحت دليل به
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 ثروتمندان و حاكمه طبقه افراد كه را اموالي و اراضي و امالك همه جهت همين به و داند مي اصل نخستين را مردم و جامعه مصلحت امام،

 و ثروت آنچنان داراي عثمان از پيش كه صورتي در( بودند آورده بدست كوششي، و كار هيچگونه بدون عثمان، حكومت دوران در

 كه شود مي روشن چنين اينها همه از البته و. گرفت بازپس آنان از عدالت، اجراي دليل به و جامعه مصلحت و توده بخاطر) نبودند امالكي

 اصل يك را اين و كند مي محدود نمود، اقتضا را آن جامعه مصلحت يا و كرد ايجاب ضرورتي صورتيكه در را، فردي مالكيت امام،

 به و فروخت مي بودند، آورده بدست مردم حقوق به تجاوز با »مالكان و ثروتمندان« كه را »ملكي و خانه« آن امام و. 1داند مي اجتماعي

. »نيست راهي او بر ديگر نباشد، ثروتي و خانه و ملك صاحب آنان، از كسي اگر«: فرمود مي و افزود مي عمومي المال بيت

 به و داشته مبذول آن مبادي و اصول و فرانسه كبير انقالب به زيادي توجه كه انديشمنداني ديگر و 2»آلبرباييه« همراه بحث، اين پايان در

 آن تحقيق و بررسي

 شده منشعب گوناگوني فروع آن، از كه گرفته سرچشمه اساسي اصل چهار از ،!فرانسه بشر حقوق اعالميه واقع در: گوييم مي اند، پرداخته

: از عبارتند اساسي اصل چهار اين. است آمده بوجود ديگري اصول و مبادي و

. برابرند هم با حقوق لحاظ از و كنند مي زندگي آزاد و آيند مي بدنيا آزاد مردم. 1

 كمال با و بنويسند و بگويند سخن كنند، تفكر توانند مي بنابراين و دهند انجام نباشد، ديگران ضرر به كه را هركاري دارند حق مردم. 2

. دارند ابراز را خود رأي و نظر آزادي

. دارند مطلق حقِّ آن، اداره در دهند، مي تشكيل را جامعه اصلي ماده كه مردم. 3

 داشته نظر در را عمومي حقوق ديگر طرف از و افراد حقوق طرفي از: هميشه بايد اند گرفته بدست را قدرت كه ملّت افراد از گروه آن. 4

. باشند

 كبير انقالب مبادي و السالم عليه علي امام اصول بين مقايسه و ارزيابي موقع در كتاب اين در ما كه است چيزي همان حقيقت، اين

 و اين توضيح و تأكيد آنكه يا و است ديگر مواد و اصول از ناشي اصول، و مواد اين از بعضي كه داديم نشان و كرده اشاره آن به فرانسه،

. است قبلي اصل و ماده آن يا

 محض، علمي يا فلسفي اجتماعي، فكري، مذاهب و مكاتب از اعم بزرگ، مكتبهاي و مذاهب پيدايش منشأ و اول ركن كه است روشن

 نكشيده طولي سپس و آمده بوجود بيشماري و زياد فروع و ها شاخه آن، روي بر كه بوده هماهنگ و پيوسته بهم مبدأ و اصل چند يا يك

. اند شده ديگر فروع و ها شاخه منشأ و ريشه نيز ها شاخه و فروع همان كه است

 پيوند آنها به و برگردانيم باال اصل چهار به كرديم، نقل كه را فرانسه حقوق اعالميه گانه هفده اصول كه توانيم مي ما حقيقت، بنابراين و

 مركزي نقطه بمثابه و نخستين سرچشمه كه بزرگ و جامع اساسي اصل يك به هم را اصل چهار اين تمام توانيم مي آن از پس و. دهيم

: گويد مي كه نيست مبدأ و اصل اين جز چيزي االطراف، جامع و اساسي اصل اين و. برگردانيم رود، مي بشمار آنها همه براي دايره،
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 اي كنجكاوانه نظر و دقت اصل، اين در اگر شما و ،»باشند برابر هم با حقوق، لحاظ از و كنند زندگي آزاد بايد و آيند مي بدنيا آزاد مردم«

. كرد خواهيد درك را ما ادعاي صحت ببريد، بكار

 طالب ابي بن علي اساسي قانون در كنيم، مي خالصه آنها در را فرانسه بشر حقوق اعالميه مبادي و مواد همه ما كه را چهارگانه اصول اين

 امام روش و اساسي قانون در را آنها! آري. كرديد درك و ديديد چنانكه يابيد؛ مي واضحي و گويا نصوص در آشكار بطور السالم عليه

. يافت خواهيد روشني و بخوبي است، بزرگي انسان و انديشمند، زمامدار، كه

 انسان استثمار و انسان بردگي تاريخ كبير، انقالب بزرگ نويسندگان و ادبا كه اصولي و مبادي اين كه باشيد دريافته بخوبي كنم مي گمان

 سنگينترين و تاريك شبهاي شديدترين و بدترين آن، سياه سايه در انسانيت كه را طبقاتي امتيازات انديشه و دادند پايان آن با را انسان از

 اصولي و مبادي همان ساختند، نابود آن بوسيله بود، شناخته و ديده را زندگي زيباييهاي و نيكي ضد و وحشتناك كابوسهاي ناگوارترين و

 تاريخ، سنگين و دراز شبهاي خالل در مردم، ديدگان فشار و. كردند زندگي آن با خود ضمير و درون در بشري تاريخ نيكمردان: كه است

 و سرودها در اشعار كتابهاي در ادبيات شكل به را آن زمين، روي كنار و گوشه در انديشمندان و هنرمندان و برده بسر آن، آرزوي با

 در و داده شكل و ساخته است داشته ترسناكي ظلمت و تاريكي در نور جرقه به شباهت بيشتر كه كوششي و كار يا لبها، بر زمزمه تصنيفها

 در و يافته انتقال ديگر، دوران به دوراني از و ديگر گوشه به اي گوشه از اصول، و مبادي همين آنگاه و!. اند داده قرار همگان دسترس

 حيات و زندگي تا است يافته تكامل و كرده رشد و گرفته جان و شده زنده گيرد مي جان خاك دل در كه بذري همانند زمان، درون

 راه كه درآيد پيگيري كوششهاي و كارها شكل به آنان دست در سپس و كند، آغاز فرانسه نويسندگان و ادبا دل و مغز در را خود طبيعي

. دهد گسترش و كند باز انسان سود و نيكي سوي به را

 آن، تكاملي مرحله و برده بسر آنها با انسانيت بزرگان و ادبا كه اصولي و مبادي اين كه باشيد كرده درك بخوبي كنم مي گمان همچنين و

 و بزرگمرد پيش، قرن چهارده تقريباً كه است اصولي و مبادي همان است، شده گر جلوه كبير انقالب نويسندگان و ادبا دل و انديشه در

 در و نموده اعالن را آن ذات و جوهر آشكار، بطور گاهي و كرده فكر آنها درباره ، السالم عليه طالب ابي بن علي عرب، انديشمند يگانه

 طالب ابي بن علي ارزش و قدر واقعيت، اين. است داشته بيان يكجا، و هم با را دو هر) معني و لفظ( جوهر و نص هم، اوقات بسياري

 و كوشد مي صادقانه و انديشد مي عميقانه كه انساني عظمت: دهد مي نشان ما به واقعي بزرگي و حقيقي عظمت مقياس در را السالم عليه

 كه گذارد مي بجاي خود از يادگارهايي و آثار زندگي، حاالت همه در و رود، مي دنيا از شهيد و كند مي زندگي نيكوكارانه و كند مي كار

 آنها انساني، عاطفه و مهر مقياسهاي با اگر و دهند مي نشان را خود برتري و گيرند مي اوج بسنجيد را آنها خرد و عقل محك با چنانچه

. شود مي گر جلوه آنها، بودن زنده و پاكي كنيد ارزيابي را

: اكنون و

. است عميقي انساني مهر از ماالمال وي، آثار كه رويم مي السالم عليه طالب ابي بن علي امام عظمت و بزرگي درك سوي به نخست

 حاالت در امام كه انساني، و اخالقي عالي هاي نمونه از سپس و. شود مي ديده نيز كبير انقالب بزرگ متفكران آثار در كه مهري همان

 از آنگاه و. شويم مي آگاه است هستي جهان و وجود عدالت هاي جلوه و مظاهر واقع، در آنها و آنهاست دهنده نشان خود گوناگون

داريم برمي پرده سقراط، يعني انساني جهان بزرگمردان از يكي با وي مقايسه موقع در امام، عظمت .
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 )السالم عليه علي( امام انساني اصول برتري

 

 بشر حقوق جهاني اعالميه

. است باالتر و برتر كه يافت خواهيد چيزهايي ، السالم عليه علي دستور و برنامه در* 

 خورشيد پرتو همراه شمشيرش برق كه دم هر و گفت سخن كه مقامي هر در و نهاد قدم كه هرجا السالم عليه طالب ابي بن علي*

 و بركند را ستم و ظلم ريشه و برد بين از را خودپرستي و استثمار گوناگون شكلهاي و دريد هم از را استبداد هاي پرده گرفت، درخشيدن

!... نهاد گام آن بر آسان بتوان تا ساخت هموار را زمين

 براي را آن السالم عليه طالب ابي بن علي كه حقوقي از آشكاري و روشن شكلِ محترم خواننده نزد در شك بي كرديم، بيان كه مطالبي با

 با ما و. آمد بدست آن چگونگي و شد ترسيم داشت، مي بيان را آن پيچيدگي و پوشي پرده و ابهام هيچگونه بدون و خواست، مي انسان

 در امام نظريات كه را وااليي ارزش آنكه دليل به ولي. بود خواهيم نياز بي مجدد، توضيح و بررسي از فصل، اين در مطالب آن تلخيص

 و روشنتر شكل به قانونش، و اصول در را امام يگانگي و عظمت آنكه براي و كنيم بيان است، داده اختصاص خود به حقوق زمينه

 فرق اگر تا كنيم نقل كتاب اين در است، شده ذكر »بشر حقوق جهاني اعالميه« در كه را مواردي مهمترين است بهتر دهيم، نشان كاملتري

 و علّت و ببينيد را آن خود دارد، وجود همگاني حقوق اين درباره جهاني، اعالميه اين و السالم عليه علي امام مكتب بين اي اساسي

 از كه است دشوار بسيار واقعاً: كه كنيم اشاره بايد شود، گفته كوتاهي سخن زمينه اين در كه باشد صحيح اگر ولي. دريابيد را آن چگونگي

 در اختالف وقوع البته. كند پيدا بشر حقوق جهاني اعالميه و امام اصول و مكتب بين اختالفي انسان، مسئله، روح و حقيقت نظر نقطه

 ماده هيچ ما نظر به اساس، و پايه نظر نقطه از ولي است، ناپذير اجتناب مسئله يك زمانها، اختالف نظرداشتن در با جزئيات، و عبارات

 را آن همانند و نظير آنكه مگر ندارد، وجود است ساخته منتشر متحد ملل سازمان عمومي مجمع را آن كه بشر، حقوق اعالميه در اساسي

 از باالتر و برتر شك، بي كه يافت خواهيد چيزهايي امام، برنامه و دستور در آن، بر عالوه و. ... يافت خواهيد امام اصول و دستور در

 اين گذاران پايه مورد در باشد، داشته وجود جهاني قانون دو اين ميان در صحيحي تفاوت اگر ولي. است بشر حقوق جهاني اعالميه مواد

: شود مي خالصه نقطه چهار در ما نظر به كه است، جهاني اعالميه دو

 و كرده وضع جهان، دولتهاي همه يا اكثريت به منسوب متفكران از نفر هزاران را بشر حقوق جهاني اعالميه: كه است آن فرق نخستين. 1

 آورده وجود به السالم عليه طالب ابي بن علي نام به واحدي بزرگمرد را علوي اساسي قانون اصول و مواد صورتيكه در اند، آورده بوجود

. است

. دارد پيشي بشر حقوق اعالميه بنيادگذاران بر قرن، ده از بيشتر السالم عليه طالب ابي بن علي كه است آن در دوم تفاوت. 2

 را دنيا سراسر آن، اصول و مواد گردآورندگان صحيحتر، عبارت به يا بشر، حقوق اعالميه آورندگان بوجود كه است آن در سوم فرق. 3

 و صدق كه كردند افراط و رفتند پيش خودستايي در آنجا تا و خودستايي، و وگزاف الف با! بكنند خواستند مي يا كردند كه كاري درباره
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 و آوردند ستوه به و كردند خسته را مردم خودپسنديهايشان، و غرور مظاهر با آنان زيرا شد، متنفر آن از انساني ذوق و وجدان و راستي

 خداي و ها توده بر السالم عليه طالب ابي بن علي حاليكه در ،!نهادند ملّتها و مردم دوش بر گران بار يك و هزار و منّت يك و هزار

 كرده از كه داشت اميد مردم توده از و خداوند از بلكه و نجست بزرگي و نخواست برتري و فزوني هرگز و كرد فروتني و تواضع جهانيان

. ببخشند را او و درگذرند اش ناكرده و

 يا و بودند سهيم و شريك بشر، حقوق اعالميه پيدايش در كه دولتهايي اكثريت و بزرگترين كه است آن در تفاوتها مهمترين و چهارمين. 4

 براي را خود سربازان جهان، از كنار و هرگوشه در و كنند مي سلب او از را انسان حقوق كه هستند همانهايي شناختند، رسميت به را آن

: كه صورتي در دارند، مي گسيل حقوق اين بردن بين از و اعالميه اين نابودي

 خورشيد پرتو همراه شمشيرش برق كه دم هر و گفت سخن كه مقامي هر در و نهاد قدم كه هرجا السالم عليه طالب ابي بن علي

 را ستم و ظلم ريشه و برد بين از را خودپرستي و استثمار گوناگون رنگهاي و شكلها و دريد هم از را استبداد هاي پرده گرفت، درخشيدن

 و حقوق نگهباني راه در ها، توده و افراد حقوقِ از دفاع راه در سپس و نهاد، گام آن در آساني به بتوان تا ساخت هموار را زمين و بركند

 و. بود شده شهيد و كرده جانبازي راه اين در بار هزار خود زندگي دوران در كه بود آن از بعد اين و رفت دنيا از شهيد انسان، آزاديهاي

: 3كنيم مي نقل شما براي را بشر حقوق اعالميه مواد مهمترين اكنون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 )3جلد (صداي عدالت انسانيت ) السالمعليه (امام علي  92

 مقدمه

 در را صلح و عدالت و آزادي اساس آنان ناپذير انتقال و يكسان حقوق و بشري خانواده اعضاي كليه ذاتي حيثيت شناسايي كه آنجا از

 به را بشريت روح كه است شده اي وحشيانه اعمال به منتهي بشري حقوق تحقيق و شناسايي عدم كه آنجا از. دهد مي تشكيل جهان

 اعالم بشر آمال باالترين بعنوان باشند، فارغ فقر و ترس از و آزاد عقيده و بيان در بشر افراد آن، در كه دنيايي ظهور و واداشته عصيان

 فشار و ظلم ضد بر قيام به عالج آخرين بعنوان بشر تا كرد حمايت قانون اجراي با بايد را انساني حقوق اساساً كه آنجا از. است شده

 خود ايمان متحد، ملل مردم كه آنجا از. داد قرار تشويق مورد را ملل بين دوستانه روابط توسعه است الزم اساساً كه آنجا از. نشود مجبور

 به كه اند گرفته راسخ تصميم و اند كرده اعالم منشور در مجدداً حقوق، تساوي و انساني فرد ارزش و مقام و بشر اساسي حقوق به را

 احترام كه اند شده متعهد عضو، دول كه آنجا از. آورند بوجود بهتري زندگي و وضع آزادتر، محيطي در و كنند كمك اجتماعي پيشرفت

 به نسبت مشتركي تفاهم حسن كه آنجا از. كنند تأمين ملل سازمان همكاري با را اساسي آزاديهاي و بشر حقوق واقعي رعايت و جهاني

 مشتركي آرمان را بشر حقوق جهاني اعالميه اين عمومي مجمع: دارد را اهميت كمال تعهد اين كامل اجراي براي آزاديها و حقوق اين

 كه بكوشند و باشند داشته نظر مد در دائماً را اعالميه اين اجتماع، اركان همه و افراد جميع تا كند مي اعالم ملل كليه و مردم تمام براي

 و واقعي اجراي و شناسايي المللي بين و ملّي تدريجي تدابير با و كند، پيدا توسعه آزاديها و حقوق اين احترام تربيت، و تعليم بوسيله

. »شود تأمين هستند، آنها قلمرو در كه كشورهايي مردم بين در چه و عضو، ملل خود ميان در چه آنها، حياتي

 

 به نسبت بايد و هستند وجدان و عقل داراي همه برابرند، هم با حقوق و حيثيت لحاظ از و آيند مي بدنيا آزاد بشر افراد تمام  :اول ماده

. كنند رفتار برادري روح با يكديگر

: دوم ماده

 و ديگر اعتقاد هر يا سياسي عقيده و مذهب زبان، جنس، رنگ، نژاد، حيث از مخصوصاً تمايزي هيچگونه بدون تواند مي كس هر. 1

 شده ذكر حاضر اعالميه در هائيكه آزادي كليه و حقوق تمام از ديگر، موقعيت هر يا والدت ثروت، و فقر اجتماعي وضع مليت، همچنين

. گردد مند بهره است،

 آن به شخص كه باشد سرزميني يا كشور المللي بين يا قضايي و اداري سياسي، وضع بر مبني كه آمد نخواهد بعمل تبعيضي هيچ بعالوه،. 2

. باشد شده محدود شكلي به آن حاكميت يا و باشد خودمختار عمالً يا قيموميت تحت مستقل، كشور، اين خواه دارد تعلّق

. دارد شخصي امنيت و آزادي زندگي، حقّ كس هر: سوم ماده

. است ممنوع باشد كه شكلي هر به بردگان وستد داد و نگهداشت بردگي در توان نمي را هيچكس: چهارم ماده

 موهن يا بشري شئون و انسانيت برخالف يا و ظالمانه كه داد قرار رفتاري يا و مجازات يا شكنجه تحت توان نمي را احدي: پنجم ماده

. باشد
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. شود شناخته قانون، مقابل در انسان يك بعنوان جا، همه در او، حقوقي شخصيت كه دارد حقّ كس هر: ششم ماده

 در دارند حقّ همه و. شوند برخوردار قانون حمايت از بالسويه و تبعيض بدون دارند حقّ و هستند مساوي قانون برابر در همه: هفتم ماده

 قانون حمايت از تساوي بطور آيد، بعمل تبعيضي چنين براي كه تحريكي هر ضد بر و باشد حاضر اعالميه ناقض كه تبعيضي هر مقابل

. شوند مند بهره

 او براي ديگري قانون يا اساسي قانون بوسيله حقوق آن و بدهد قرار تجاوز مورد را فرد اساسي حقوق كه اعمالي برابر در: هشتم ماده

. دارد را صالحه ملّي دادگاههاي و محاكم به مؤثر رجوع حق هركس باشد، شده شناخته

(!!). كرد تبعيد يا حبس توقيف، خودسرانه توان نمي را احدي: نهم ماده

 دادگاهي چنين و شود رسيدگي علناً و منصفانه بيطرفي، و مستقل دادگاه بوسيله دعوايش كه دارد حق كامل مساوات با كس هر: دهم ماده

. كند تصميم اتخاذ باشند، داده نسبت او به كه جزئي اتهام هر يا و او الزامات و حقوق درباره

: يازدهم ماده

 كليه آن در كه عمومي، دعواي يك جريان در كه وقتي تا شد خواهد محسوب بيگناه باشد، شده متهم بزهكاري به كه كس هر. 1

... شود محرز قانوناً او جرم باشد شده تأمين او دفاع براي الزم تضمينهاي

 است شده نمي شناخته جرم المللي بين يا ملّي حقوق بموجب عمل آن ارتكاب موقع در كه عملي انجام عدم يا انجام براي هيچكس. 2

 اعمال احدي درباره گرفت، مي تعلّق آن به جرم ارتكاب موقعِ در كه آنچه از شديدتر مجازاتي هيچ طريق همين به شد، نخواهد محكوم

. شد نخواهد

 و شود واقع خودسرانه هاي مداخله مورد خود، مكاتبات يا اقامتگاه خانوادگي، امور خصوصي، زندگي در نبايد احدي: دوازدهم ماده

. گيرد قرار قانون حمايت مورد حمالت و مداخالت اينگونه مقابل در كه دارد حق كس هر. گيرد قرار حمله مورد رسمش و اسم و شرافت

: سيزدهم ماده

. كند انتخاب را خود اقامت محلّ و كند مرور و عبور آزادانه كشوري هر داخل در كه دارد حقّ كس هر. 1

. گردد باز خود كشور به يا كند، ترك را خود كشور جمله از و كشوري هر دارد حقّ كس هر. 2

: چهاردهم ماده

. شود پناهنده ديگر كشورهاي به و كند جستجو پناهگاهي آزار، و شكنجه تعقيب، برابر در دارد حق كس هر. 1

 از توان نمي باشد، متحد ملل مقاصد و اصول با مخالف رفتارهاي يا سياسي غير و عمومي جرم به مبتني واقعاً تعقيب كه موردي در. 2

. كرد استفاده حق اين
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: پانزدهم ماده

. باشد تابعيت داراي كه دارد حق كس هر. 1

. كرد محروم تابعيت تغيير حقّ از يا خود تابعيت از خودسرانه توان نمي را احدي. 2

: شانزدهم ماده

. دهند خانواده تشكيل و كنند زناشويي يكديگر با تابعيت و مليت نژاد، نظر از محدوديت هيچگونه بدون دارند حق بالغي مرد و زن هر. 1

. شود واقع مرد و زن آزادانه و كامل رضايت با بايد ازدواج. 2

. شود مند بهره جامعه حمايت از دارد حق و است اجتماع اساسي و طبيعي ركن خانواده. 3

: هفدهم ماده

. دارد مالكيت حقّ اجتماع، بطور يا منفرداً شخص هر. 1

. ساخت محروم مالكيت حقّ از خودسرانه توان نمي را احدي. 2

 نيز و است، ايمان و عقيده اظهار متضمن حق اين كه شود، مند بهره مذهب و وجدان و تفكر آزادي از كه دارد حقّ كس هر: هيجدهم ماده

 جمعي دسته يا خصوصي بطور مجتمعاً يا منفرداً حقوق، اين از تواند مي كس هر كه است ديني مراسم اجراي و مذهبي تعليمات شامل

. باشد برخوردار

 و باشد نداشته اضطرابي و بيم خود عقايد داشتن از كه است آن شامل مزبور حقّ و دارد، بيان و عقيده آزادي حقّ كس هر: نوزدهم ماده

. باشد آزاد مرزي مالحظات بدون و ممكن وسايل تمام به آن انتشار و اخذ در و افكار و اطالعات كسب در

: بيستم ماده

. دهد تشكيل آميز مسالمت جمعيتهاي و مجامع آزادانه دارد حق كس هر. 1

. كرد اجتماعي در شركت به مجبور توان نمي را هيچكس. 2

: ويكم بيست ماده

 شركت باشند، شده انتخاب آزادانه كه نمايندگاني وساطت به خواه و مستقيماً خواه خود، كشور عمومي امور اداره در دارد حقّ كس هر. 1

. جويد

. آيد نايل خود كشور عمومي مشاغل به شرايط، تساوي با دارد حقّ كس هر. 2
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 صورت ادواري بطور و صداقت روي از كه شود ابراز انتخاباتي بوسيله بايد اراده اين است، مردم اراده حكومت، قدرت منشأ و اساس. 3

. كند تأمين را رأي آزادي كه گيرد انجام آن نظير اي طريقه يا مخفي رأي با و باشد مساوات رعايت با و عمومي بايد انتخابات پذيرد،

 حقوق المللي، بين همكاري و ملّي مساعي بوسيله است ومجاز دارد اجتماعي امنيت حقّ اجتماع، عضو بعنوان كس هر: ودوم بيست ماده

. آورد بدست كشور هر منابع و تشكيالت رعايت با اوست، شخصيت آزادانه نمونه و مقام الزمه كه را خود فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي

: وسوم بيست ماده

 مقابل در و باشد خواستار كار براي بخشي رضايت و منصفانه شرايط كند، انتخاب آزادانه را خود شغل و كند كار دارد حقّ كس هر. 1

. گيرد قرار حمايت مورد بيكاري

. كنند دريافت مساوي اجرت مساوي، كار مقابل در تبعيضي، هيچ بدون كه دارند حقّ همه. 2

 و كند تأمين انساني شئون موافق را اش خانواده و او زندگي كه شود مي ذيحق رضايتبخشي و منصفانه مزد به كند مي كار كه كس هر. 3

. نمايد تكميل اجتماعي ديگر وسايل نوع هر با لزوم صورت در را آن

. كند شركت نيز ها اتحاديه در و دهد تشكيل اتحاديه ديگران با خود، منافع از دفاع براي دارد حقّ كس هر. 4

: وچهارم بيست ماده

 ذيحقّ حقوق اخذ با ادواري مرخصيهاي و كار ساعات معقول محدوديت به بخصوص و دارد تفريح و فراغت و استراحت حقِّ كس هر

. است

: وپنجم بيست ماده

 خدمات و طبي هاي مراقبت و مسكن و خوراك حيث از را اش خانواده و خود رفاه و سالمتي و زندگي سطح كه دارد حقّ كس هر. 1

 به كه ديگري موارد تمام در يا پيري بيوگي، اعضا، نقصِ بيماري به بيكاري مواقع در كه دارد حق همچنين و كند، تأمين اجتماعي الزم

. شود برخوردار زندگي آبرومندانه شرايط از باشد، رفته دست از معاش امرار وسايل انسان، اراده از خارج علل

 آمده بدنيا ازدواج بدون چه و ازدواج اثر بر چه كودكان شوند، مند بهره مخصوصي مراقبت و كمك از كه دارند حقّ كودكان و مادران. 2

. شوند برخوردار اجتماعي حمايت نوع يك از همه كه دارند حق باشند،
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 :نوشتها پى

 نتوانسته تاكنون را االطرافي جامع حكم چنين اي، اجتماعي مكتب هيچ شك بي و است نظير بي و عالي جداً زمينه، اين در اسالم نظر. 1

. كند صادر است

. 8 صفحه االنسان، حقوق اعالن تاريخ. 2

 دكتر تعريب ، »آلبيرباييه« فرانسوي نويسنده تأليف االنسان، حقوق اعالن تاريخ كتاب از را اعالميه اين مواد مهمترين محترم مؤلف. 3

 درباره محترم خوانندگان اطالعات آنكه دليل به ما ولي بود، كرده نقل است، شده منتشر »عربي دول اتحاديه« طرف از كه مندور، محمد

 شود، كاملتر ــ شد اعالم و تصويب ملل سازمان عمومي مجمع بوسيله ميالدي 1948 دسامبر دهم در كه ــ بشر حقوق جهاني اعالميه

 آن، مطالعه ضمن در تا كنيم مي نقل اينجا در است، شده نوشته آن بر متحد ملل سازمان طرف از كه اي مقدمه با را اعالميه آن مواد همه

 بشر، حقوق اعالميه مواد از بعضي درباره اسالمي، بينش نظر نقطه از ما البته و دريابيد كامل بطور را اسالم جهاني و بزرگ اصول عظمت

. مترجم ــ...  كنيم اقدام آن نشر به بهتر، امكانات و مناسب فرصت در شايد كه داريم نظراتي
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 . . .ادامه متن 

: وششم بيست ماده

 است، ابتدايي تعليمات به مربوط كه حدودي تا الاقل پرورش، و آموزش. شود مند بهره پرورش و آموزش از كه دارد حقّ كس هر. 1

 استعداد به بنا همه تا باشد، باز همه روي به كامل تساوي شرايط با بايد عالي آموزش). است اجباري ابتدايي آموزش( باشد مجاني بايد

. شوند مند بهره آن از بتوانند خود

 بشر آزاديهاي و حقوق احترام و برساند آن رشد اكمل حد به را كس هر انساني شخصيت كه شود هدايت طوري بايد وپرورش آموزش. 2

 و مذهبي يا نژادي جمعيتهاي و ملل تمام بين دوستي و مخالف عقايد احترام و گذشت تفاهم، حسن بايد پرورش و آموزش. كند تقويت را

. كند تسهيل صلح حفظ راه در را متحد ملل فعاليتهاي توسعه همچنين

. دارند اولويت ديگران به نسبت خود، فرزندان پرورش و آموزش نوع انتخاب در مادر و پدر. 3

: وهفتم بيست ماده

 سهيم آن فوايد و علمي پيشرفت در و شود متمتع هنرها و فنون از كند، شركت اجتماع فرهنگي زندگي در آزادانه دارد حقّ كس هر. 1

. باشد

. شود برخوردار خود هنري يا فرهنگي، علمي، آثار مادي و معنوي منافع حمايت از دارد حقّ كس هر. 2

 اين در كه را آزاديهايي و حقوق المللي، بين و اجتماعي لحاظ از كه بخواهد را نظمي برقراري دارد حقّ كس هر: وهشتم بيست ماده

. گذارد عمل مورد به را آنها و كند تأمين است، شده ذكر اعالميه

: ونهم بيست ماده

. سازد ميسر را او شخصيت كامل و آزاد رشد كه دارد، وظيفه اي جامعه آن مقابلِ در كس هر. 1

 شناسايي تأمين منظور به منحصراً قانون، بوسيله كه است محدوديتهايي تابع فقط خود آزاديهاي از استفاده و حقوق اجراي در كس هر. 2

. است شده وضع دمكراتيك، اخالقي صحيح مقتضيات رعايت براي و ديگران آزاديهاي و حقوق مراعات و

. شود اجرا متحد ملل اصول و مقاصد برخالف تواند نمي موردي هيچ در آزاديها و حقوق اين. 3

: ام سي ماده

 بتوانند آن بموجب كه باشد فردي يا و جمعيت يا دولت براي حقّي متضمن كه شود تفسير طوري نبايد حاضر اعالميه مقررات از هيچيك

. بكنند فعاليتي راه آن در يا و ببرند بين از را اعالميه اين در مندرج آزاديهاي و حقوق از يك هر
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 و حقوق است، شده اعالن انسان آزاديهاي و حقوق درباره كه متحد ملل سازمان عمومي مجمع اعالميه مواد كامل مجموعه بود چنين

 آن مواد و سازند مي لگدمال را آنها همچنان آنها، راه در كوشش و نگهداري بهانه به متحد، ملل سازمان عضو و بزرگ دول كه آزاديهايي

 اعالميه مبادي و اعالميه اين اصول بين كه باشيد شده متوجه كنم مي تصور. 1كنند مي نقض پيوسته آن، اجراي و حمايت پرده زير در را،

      اساسي قانون اصول و اصول اين ميان كه باشيد دريافته همچنين و دارد، وجود نزديكي و پيوند حدودي چه تا فرانسه، بشر حقوق

. دارد وجود اي اساسي ارتباط و پيوند چه ، السالم عليه طالب ابي بن علي

 انساني عاطفه و مهر از چهارچوبي در انساني، جامعه درباره السالم عليه علي امام دستور و اصول كه داشت توجه بايد اين، بر عالوه

. است آن نظير فاقد متحد، ملل سازمان عمومي مجمع بشر حقوق جهاني اعالميه كه دارد، قرار عميقي
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 )السالم عليه( علي امام اصول برتري

 داستان ضبط به همچنان و است كرده ضبط را قديم انسانيت و اعصار و قرون همه داستان السالم عليه طالب ابي بن علي كه گويا و* ... 

!... پردازد مي جديد قرون

 فقط و است، آدمي درنده يك او ترتيب بدين و!... است كرده متصل »اخطبوط« پاي و دست به را خود سر دار، سرمايه كه گويا و*... 

 نه پرتوي، نه و حرارتي نه: باشد مرده او در زندگان خصلتهاي يا و برده بين از و كرده مسخ پول را اش چهره زيباييهاي كه نيست انساني

!... حياتي نه و هدفي نه شوقي، نه و شوري

 ارزيابي را بشر حقوق جهاني اعالميه و فرانسه انقالب اعالميه اصول و مبادي همه آن، ضمن در خالصه بطور ما كه بررسي، اين از پس

 از يا و مفاهيم، و نصوص نظر نقطه از يا كه ديديم و داديم قرار السالم عليه طالب ابي بن علي انساني اصول با مقايسه معرض در و كرديم

 شخصيت دار ريشه اصالت كه شويم يادآور بايد اكنون است، اعالميه دو آن مواد با همگام مضامين، و مفاهيم نظر از فقط يا و نظر دو هر

 سلسله يك بيان و تقرير در بلكه نماند، متوقف داديم، نشان را آن ما كه چهارچوبي در انديشه، و بينش در ما، تاريخ يگانه و نظير بي

 بودند مانده دور و عاجز آن درك از بيستم، قرن اوايل حتّي يا و نوزدهم قرن اواسط تا انديشمندان و متفكران كه اجتماعي، حقايق

 اعالميه دو اين از واالتر و باالتر اي مرحله به) بنگرند صحيح حقايق بمثابه آنها به اند نتوانسته هنوز مردم از بسياري نيز امروز چنانكه(

. نهاد گام آن در و رسيد جهاني

 و فرانسه انقالب اعالميه در موجود مواد از السالم عليه طالب ابي بن علي گوييم، مي و كنيم مي اشاره آنها به ما كه حقايقي بيان در

 متأسفانه كه شده مطرح امام جانب از اجتماعي بنياد مفهوم درباره اصولي و حقايق است، رفته فراتر نيز بشر حقوق جهاني اعالميه

 موجود ديگر دار ريشه و عميق اصول و مبادي به چنانكه اند، نكرده اي اشاره آنها به اند، نوشته مطلبي امام درباره كه كساني از هيچيك

 و فروع داراي اصول، و حقايق اين البته. اند ننموده اشاره) است انسان يك و انديشمند يك امام اينكه بمثابه( امام مكتب و روش در

 آنها پايه بر و گيرند مي سرچشمه گانه سه اصول اين از واقع در و گردند برمي اساسي اصل سه به آنها همه ولي است، گوناگوني اشكال

: استوارند

 بيشمار و چسبنده دستهاي هميشه كه اختاپوسي!... است 2اختاپوسي ماهيت و شكل داراي كه است ثروت و مال طبيعت اول، اصل. 1

   بيشتر باز حال عين در و كند مي نفخ سپس و بلعد مي و كشد مي خود سوي به را آن آنگاه و كند مي دراز چيزي هر سوي به را خود

! طلبد مي

 درهم اختاپوس اين خصلت با خود، با ء شي يك آميختگي هم به مانند كه است، دار سرمايه و ثروتمند خصلت و طبيعت دوم، اصل. 2

 گرفته پيش در را او روش و زده پيوند خود پاهاي و دستها در را او هدف و شده يكي آن با گويي كه شود مي ادغام آن در و آميزد مي

 زيباييهاي و افكار و آرمانها و عواطف كه نيست انساني فقط و است، آدمي شكل در وحشي درنده يك او كه بينيد مي ناگهان و!. است

 بچرخد ودينار درهم زيادي يا كمي محور حولِ بر او كوشش و كار فقط يا و باشد درآورده شكلها ترين زشت به پرستي پول را اش چهره

 خاموش او در انساني احساس و عاطفه نوع همه و بميرد او در فكري و انديشه هرگونه يا و شود، ارزيابي آن با او وجود و هستي و
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 در ديگر و شود دگرگون او در انساني زنده خصايص يا و گردد مسخ او در وضع ترين ننگين و ترين پست به انسانيت طبيعت و شود،

! باشد نداشته وجود زندگي، و هدف و نور و پرتو گرمي، و حرارت شوق، و شور وجودش،

. گيرد مي قرار موجود نظام و حكومت نوع چگونگي تأثير تحت شديداً كه است مردم توده و عموم وضع و طبيعت همان سوم، اصل اما. 3

 را خود توجه اگر و شوند، مي نايل ترقي و پيشرفت به عموم برود، پيش مردم با همگام كه بخواهد موجود اجتماعي سيستم اگر كه چرا

! شود مي نابود و سركوب مردم، توده شوق و استعداد بپردازد، آنان وضع بهبود به فقط و بدارد معطوف مردم از خاصي گروه به

 از بعضي در السالم عليه طالب ابي بن علي ولي دارد، وجود مشترك، بطور فرانسه كبير انقالب مواد و امام اصول بين سوم، اصل اين

 انقالب مبادي كه كرده دقت عميقي هاي نكته به و رفته جلوتر فرانسه كبير انقالب اصول و مبادي از اصل، اين به مربوط اساسي مسائل

. گذراند خواهيم نظر از را امام سنجيهاي نكته و بينيها باريك اين بزودي... است نكرده توجه آنها به كبير

 * * *

: گوييم مي سخن است، دريافته 7طالب ابي بن علي كه آنطور دار، سرمايه و ثروتمند خصلت و ثروت و مال طبيعت درباره اكنون

 ويژه شخصيت خود ثروت، و دارايي كه داد نشان السالم عليه طالب ابي بن علي به) شناسي جامعه( بيني باريك و زياد آزمايش و انديشه

 با و نشود قانع ششگانه، جهات و اطراف در خود گسترش به هيچوقت و يابد تورم و وسعت و گسترش كه است آن اش الزمه و دارد اي

 اگر كه بطوري باشد، دائمي افزايش و بيشتر مقدار دنبال به هميشه بلكه نشود، سير است، داده جاي خود شكم در و بلعيده كه آنچه

! شود بيشتر جديد خوراك به نيز نيازش شد، بيشتر وسعتش و گنجايش

          آيند، مي بحساب آميخته هم به و دارند متعاوني هماهنگي و وحدت يك واقع در ثروتمند، خصلت و مال طبيعت كه آنجا از و

 گويد مي سخن يكسان ثروتمند خصلت و شخصيت و دارايي طبيعت و شخصيت درباره اوقات، بسياري در السالم عليه طالب ابي بن علي

 را او يابد، گسترش و شود افزون خواهد مي كه هنگام آن در ثروت، و مال انگشتهاي كه داند مي آلتي بمثابه را ثروتمند و مال صاحب و

! چرخاند مي

 و سرگرمي جاي) انسان براي( دنيا... «: گويد مي چنين است، مال صاحب طبيعت با ممزوج و آميخته كه ثروت، طبيعت معني درباره امام

 و بيشتر آن، بر وي شيفتگي ثروت، اندوختن بخاطر آنكه مگر برد نمي اي بهره دنيا از دنياپرست، و. است ديگر مسائلِ از وي بازداشتن

 جدايي، دارايي، گردآوردن از پس البته و. شود نمي نياز بي نياورده، بدست كه آنچه از آورده، بدست كه آنچه به وي هرگز و. شود افزونتر

 كنم مي تصور. 3»شد خواهي مند بهره آن از آينده در بگيري، پند گذشته از اگر و. است پاشيدگي هم از و شكست آن، استواري از پس و

 يا و بماند باقي اي ويژه حدود در نيست حاضر كه ثروت، و مال چگونگي توصيف در علوي، اساسي اصل اين كه باشيد دريافته بخوبي

 روش ارزيابي در كه باشد، داشته جديد علمي اصول و قواعد با اختالفي كوچكترين اش، گوشه و نكته هيچ در بپذيرد، را قيدي و شرط

!. دارد خود ميوه تكثير و ميزان و مقدار افزايش و دايره گسترش براي سركشي كوشش ثروت،: گويد مي ثروت،
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 را آن خود چشم با و نكند درك را آن خود انديشه با السالم عليه طالب ابي بن علي كه نبود چيزي ثروت، حساب بي افزايش مسئله

 را مال زيادي و ثروت افزايش مردم از گروهي و... «: گويد مي سخن آن از آشكار بطور گويايي، نص در كه است جهت همين به و نبيند،

. »رنجند مي آن شدن كم از و دارند دوست

 خود كه آنطور و كند نفوذ گوناگون بازارهاي در ثروت كه است آن ربح، و سود بوسيله ثروت ازدياد يعني افزايش، اين خصلت و قاعده

 كار به خود خدمت در آلتي بمثابه را آنها و بشمارد كوچك را زنده افراد كوششهاي و ببرد تنهايي به را خالص سود تا بكوشد خواهد مي

 پيشروي، و نفوذ همين بخاطر و! كند پيشروي مجدداً و كند شروع را حمله نو از است، آورده چنگ به تازه كه سودهايي با سپس و وادارد

. نشود قائل ارزشي مردم، كوشش و كار براي و گيرد مي قرار اطاعت مورد وچرا چون بدون كه درآيد اربابي تنها بصورت

 جامد و پست حاكم يك با ما ناگهان و دهند مي ادامه خود كوشش به همچنان هم مردم و كند مي ايفا را نقش اين پيگيري بطور ثروت،

 ديگر، طرف در و شود مسلط مردم خون و جان بر تا دهد، مي توسعه و بسط را خود نفوذ و قدرت كه شويم مي روبرو »ثروت« نام به

 است، كوتاه و محدود عمرشان ولي دارند شنوا گوش و بينا چشم و هستند عقل و قلب جان، و جسم داراي كه بينيم مي را اي زنده مردم

 چيز و جماد ترتيب بدين و! برند نمي سودي هستي، و وجود فرصت از كه شوند مي نابود و لولند مي درهم و پيچند مي هم به طوري و

! كند مي غلبه زندگي بر مرگ و برد مي بين از و خورد مي را زندگان روحي، بي

: فرمايد مي و كند مي معرفي را پست و فكر كوته افراد و پرستان مال السالم عليه علي امام آن، در كه دارد وجود اي جمله البالغه نهج در

! »باشد آن تكثير) فكر در( بيفزايد ثروت بر ثروتي كه كس آن و... «

       ميوه به: امام تعبير به بنا و( كنند مي افزونتر و بيشتر جهت آن به را ثروت پرستان، مال و فئودالها و ثروتمندان امام، البالغه نهج در

 واقعيت اين در البته و بگيرند دست در را قدرت و حكومت لياقتي، و شايستگي و كوشش هيچگونه بدون آن، بوسيله كه) رسانند مي

 عوامل و سازد مي جامد را زندگي و دهد مي آزار را توده اكثريت و رسد مي جامعه به كه خورد مي بچشم فراواني زيان و ضرر ناگوار،

. برد مي بين از همگان، بين در را ترقي و پيشرفت

 اما. »است كرده خريداري و جلب مردم، اموال با را) عاص عمروبن( نيرنگباز تبهكار آن همكاري) معاويه( مشتري اين«: فرمايد مي امام

. ايم گفته سخن تفصيل به گذشته فصول و بخشها در است؟ »مردم مال و ثروت« دارايي، و مال اين چگونه امام مكتب در اينكه درباره

 و امالك كه رسانند مي ميوه به و آورند درمي گردش به جهت آن به را ثروت پرستان، مال و فئودالها و ثروتمندان امام، البالغه نهج در

 مخصوص آن سود كه بگيرند پيش را روشهايي آن، پناه در يا و بيفزايند، خود، ثروت مقدار بر نو از و آورند بچنگ را مردم مزارع

 كنيز و برده شكل به را مردم مال، و ثروت آن بوسيله آنگاه و. شوند مند بهره خود تنها مردم، كامل اكثريت قبال در و باشد خودشان

!. ببرند باال و بسازند باشند نداشته يا باشند داشته احتياج آنها به خواه را، قصرهايي و كاخها و ساختمانها و بفروشند و بخرند

 و اند داده جاي خود در را بيچاره مردم كوشش و كار كه آراسته، و رنگارنگ كاخهاي اين كه بود آگاه ، السالم عليه طالب ابي بن علي

 خودنمايي ويران، و شكسته كوخهاي برابر در آنها كشيده فلك به سر و محكم ستونهاي و اند كرده غصب را ديگران حقوق هم صاحبانش
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 استثمار راه از يعني( 4»نامشروع راه« از امام، قول به كه است افزون ثروت اين هاي جلوه و مظاهر از اي نمونه و مظهر واقع، در كنند، مي

. است آمده بدست) احتكار و غصب و

 و داد تكان را خود سر بود، نهاده بنا را آن وي عمال و كارمندان از يكي كه نگريست بزرگي ساختمان به امام وقتي كه است اينجا از و

: گفت

 السالم عليه طالب ابي بن علي همچنين و! 5»دهد مي نشان را تو توانگري و ثروت ساختمان، اين! نماياندند را خود ها، نقره و پولها«

 جز هدفي كاخها، و ها خانه يا مزارع، و امالك يا باشد، خالص نقد بطور خواه ثروت، كه دانست و دريافت را ثروت ذاتي خصلت بخوبي

 سازد مي وادار را خود صاحب!) كند جلوه كه شكلي هر در( ثروت كه كرد درك بخوبي همچنين و. ندارد ازدياد و »ثمربخشي« و تكثير

 از كه چرا شود، خودخواه و خودبين آورده، گرد كه ثروتي همين بخاطر و بكوشد بيشتر، مقدار گردآوري براي بيشتري آز و حرص با كه

 خواهد تباه يافت، راه او به خودخواهي كه هم كسي هر و شود مي مغرور و خودبين يافت، دست چيزي بر كه كس آن«: امام مكتب نظر

. »شد

 و اراده بي آلت يك شكل به واقع، در جهت، همين به و شود نمي سير كه است اي گرسنه فرمايد، مي امام چنانكه ثروت، و مال هوادار

 به را او توانگري آورد بدست) نامشروع راه از( ثروتي كه كس آن«: و شود مي اسير ثروت، ذاتي خصلت دست در كه آيد درمي كوري

! »شود مي آن هواخواه و بندد مي دل دارد، دست در كه آنچه بر او و... دارد مي وا تجاوز و طغيان

. كنيم نقل مجدداً كرديم، ذكر زمينه، اين در امام عميق ادراك درباره تفصيل به گذشته در كه را مطالبي كه نيست نيازي

 هم به خصلت اين به وابسته كه را محتومي نتيجه و اساسي حقيقت آن بخوبي السالم عليه طالب ابي بن علي كه داديم نشان گذشته در

 همه بر آن، درك در امام كه اي نتيجه و حقيقت دريافت؛ است »احتكار و خودبيني« از اي دايره در ،»ثروتمند و ثروت« آميخته

   افزايش و ثروت بخاطر خودبيني و غرور: اينكه آن و داشت، پيشي و سبقت نوزدهم، قرن اواسط تا حتّي جهان، متفكران و انديشمندان

 وجود مساواتي مقامات، و وظايف و حقوق نظر نقطه از مردم توده بين جامعه، آن در كه آورد مي بوجود را اي جامعه آن، حساب بي

 نعمت هيچ و ماند مي گرسنه تنگدستي و بينوا كه شود مي مند بهره جهت آن به جامعه، آن توانگر و ثروتمند واقع، در و داشت نخواهد

 اين آنكه براي السالم عليه طالب ابي بن علي. 6شود مي پايمال و ضايع حقّي آن، كنار در آنكه مگر آيد، نمي گرد اي گوشه در فراواني

 حقوق، لحاظ از بايد مردم«: كه دهد مي دستور سازد، دور ازجامعه را ثروت افزايش و خودبيني و استثمار و احتكار از ناشي ضرر

. ساختيم روشن را آن چگونگي و گفتيم سخن آن درباره تفصيل به چنانكه ،»باشند مساوي

 هرگز«: و بود، خواهد) مزدي و پاداش گونه هر در( ديگر انسان بر انساني برتري عامل و اساس كوشش، و كار فقط امام، مكتب در

 پاداش و بخشش) خدا جانب از( دراز دست با ببخشد،) خود( كوتاه دست با كه كس آن« و ؛»شد نخواهد پايمال و ضايع نيكوكار پاداش

. است خوشرفتار و نيكوكار خود، سودبخش و توليدكننده و كارگر فرزندان مورد در جامعه، كه چرا ،»يابد مي

 از آهنيني و نيرومند دست با است، كرده غصب كه را آنچه كند، مي غصب را مردم اموال خود، كوتاه دست با كه كسي امام مكتب در ولي

 هاي راه از »بزرگان و اشراف« كه را ملكي و ثروت و مال هرگونه امام بشردوستانه، مكتب همين به اتكا با و. شود مي دريافت او
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 ميان در را آن تمام آنكه يا دهد، مي قرار عمومي المال بيت در را آن مجدداً و گيرد مي بازپس آنان از بودند، آورده بدست نامشروع

 و. كند مي تقسيم و توزيع ندارند، كار قدرت ديگري، عامل هر يا درماندگي، و ناتواني علّت به كه نيازمنداني و كارگران و توليدكنندگان

 بعضي در كه دهد مي دستور منازل، و ها خانه صاحبان به السالم عليه طالب ابي بن علي كه است بشردوستانه مكتب همين به اتكا با باز

 صاحبخانه كه، چرا نكنند، دريافت كرايه و االجاره وجه ندارند، اي خانه و مسكن و پناهگاه هيچگونه كه مستأجريني گروه آن از اوقات،

 كه او، مستأجر هم طرفي از و نيست، نشستن براي خانه آن نيازمند است، داده اجاره را خانه آن اينكه دليل به گيرد، مي اجاره كه اي

. 7است مردم همه به مربوط) دراساس( هم ملك و ثروت و ندارد نشستن براي جايي اوست، برادر

 ثروتشان خواه( ثروتمندان چرا بنابراين، و است بيزار باشد، كه رنگي و شكل هر به استثماري، هرگونه از السالم عليه طالب ابي بن علي

 افزايش بنشينند، آن در كه هستند مسكني و خانه نيازمند حتّي كه مردمي راه از را خود ثروت كه خواهند مي) خانه يا باشد پول

 كرايه و مزد ساكني هيچ از كه ده فرمان مكه اهل به و... «: فرستاد پيغام چنين بود، مكه در او فرماندار كه عباس بن قثم به امام...دهند؟

. 8»نستانند

 نوع و شكل قبال در آنان، گرفتن قرار شديد تأثير تحت و مردم پذيري انعطاف خصلت و طبيعت همان كه سوم اصل درباره: سوم اصل اما

 براي اساسي هدف يك و توجه قابل امر يك را آن و كند مي تأييد و تأكيد را آن مراعات كه دارد دستوراتي است،امام دولت و حكومت

. دهد قرارمي سالم، و رستگار و استوار هاي جامعه بنيادگذاران

 خاص، قانونهايي وضع ضمن در وسطي، قرون انسانيتهاي حكماي و فالسفه اكثريت و قديم، قرون در پيشين قانونگذاران از بسياري

. بود خارج آنان توان و تحمل قدرت از واقع در كه بودند، كرده تحميل گروهها و ها توده بر مسؤليتهايي

 ماندگي عقب و پيشرفت در آنها اختالف و شهرها آبادي و عمران چگونگي اند، داده نسبت مردم و گروهها به فقط را آن كه چيزهايي از

 و توليدي كارهاي از آنان استقبال عدم يا و استقبال ميزان و آنان سستي و بيحالي يا گروهها، فعاليت و كوشش مقياس با را آن كه است،

. دادند مي قرار سنجش و ارزيابي مورد ثمربخش،

 حسن و خوب رفتار مشاهده با يا و سودبخش، و ابتكاري كارهاي به سرزمين و شهر يك مردم تمايل و رغبت نظرداشتن در با آنان

 و انديشه قدرت داراي شهر، يا سرزمين اين مردم كه گفتند مي صلح، و امنيت به رغبتشان و آرامش به تمايلشان يا آنان، معاشرت

 آثار سرزميني در اگر آن، قبال در و!! معاشرتند و دوستي اهل و مهربان و نيكوكار مردمي و هستند كوشا توليد، و كار در و ابتكارند

 آشوب و دشمني و زشتي به تمايلي سرزمين، آن فرزندان بين در كه كردند مي احساس يا و ديدند، مي را كفايتي بي و ركود و سستي

 داشته ابتكاري و فكر خود از توانند نمي و نااليقند و عنصر سست سرزمين، آن مردم اصوالً كه كردند مي داوري بدينصورت دارد، وجود

 رغبتي هيچگونه و اند نبرده بويي عاطفه و مهر و همزيستي از كه هستند نادرستي و شرور افراد و ثمرند بي و بيكار مردمي آنان يا باشند،

 و زشتي هرگونه گذشته، متفكران از بسياري نظريه، و بينش همين پايه بر آنگاه. شود نمي پيدا آنها در آرامش و آشتي و رستگاري به

 نوع و شكل به آنكه بدون دانستند، مي توده و جماعت از ناشي فقط هم را جديد حتّي و وسطي قديم،: قرون جوامع در اي تباهي
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 كوچكترين زمامدار، خود شخصيت و موجود نظام خواست و طبيعت به يا و كنند دقّت هستند كار روي بر جوامع اين در كه حكومتي

. دارند مبذول توجيهي

 چگونگي به مربوط غلط بينش اين و اند دانسته محكوم را موجود اجتماعي نظام و دولت بجاي مردم دانستن مسؤل نظريه كه كساني از

 بسختي را نظريه اين هواداران كه است فرانسوي بزرگ شاعر الفونتين، اند، داده نشان و كرده ترسيم مردم براي بخوبي را عمومي اوضاع

. داشت بيان آشكاري بطور را كسي هر غيرمستقيم يا مستقيم مسئوليت و داد قرار تمسخر و انتقاد مورد

) حيوانات كنگره( قصيده اين در او. است داده نشان را حقيقت اين سروده،! حيوانات كنگره درباره كه اي قصيده در بالخصوص الفونتين

! اند داده تشكيل را كنگره آن »حيوانات مملكت« در موجود بدبختيهاي اساسي علل و عوامل بررسي منظور به آنها كه دهد مي نشان

 را تن هيپوليت كتاب سپس و كنند نمي درك را وي سياسي و اجتماعي مقاصد و هدفها و خوانند مي را 9الفونتين اشعار كه كساني براي«

 جامعه يا انسان، جهان با ،!كرد مي شنا آن در شاعر كه حيوانات جهان از خوانندگان و رود مي كنار ها پرده خوانند، مي الفونتين درباره

 مي قدم نقاشيها، و عكسها از مملو سالن يك در نويسنده، همراه آنگاه و كنند مي برقرار ارتباط) هفدهم قرن( وي حيات دوران در فرانسه

 اجتماعي و سياسي وضع و فرانسوي جامعه از تابلوهايي سپس و. است گذاشته الفونتين نمايشگاه يا موزه را، آن نام تن هيپوليت كه زنند

! است شده داده نشان درندگان و پرندگان روابط از آوري شگفت حوادث و حيوانات جهان از نقشهايي در كه بينند مي آن

 آمده گرد بدبختي اين اصلي عامل و وبا پيدايش علّت درباره بحث براي حيوانات همه آن، در كه حيوانات، كنگره جالب و عجيب داستان

. نيست ديگري چيز فرانسه، روز آن در موجود اجتماعي وضع از داري، نيش و انقالبي و تند انتقاد جز اند،

 لويي يعني( همراهانش و شير مانند! اي بسته زبان حيوانات جرگه در كه تباهيهايي و گناهان از هيچيك كه دهد مي نشان كنگره اين

 اين آن، اصلي علّت بلكه، نبوده، نكبت و بدبختي اين پيدايش عامل است، پيوسته بوقوع و داده رخ) اطرافيانش و وابستگان و چهاردهم

! گناه همين فقط و! است خورده و چريده بود، شده سبز كليساها از يكي جلوي در كه را علفي مختصر ،!االغها از يكي كه است بوده

 مراد كه است روشن بسيار و!. آورد روي آنان به مصيبت و بال اينهمه و شود! حيوانات مملكت دامنگير بزرگ بدبختي اين كه شده باعث

. 10»!!ببرند ديگران را بهره و سود و بپردازند غرامت بايد هميشه كه هستند مردم اصيل گروههاي همان زحمتكش، و ساده االغِ از شاعر

 بخوبي »مقفع بن عبداهللا« عباسي، دوران بزرگ نويسنده را، آنها پيدايش حقيقي عوامل و وقايع، از بعضي درباره صحيح، نظريه اين همانند

 داده نوازش را تبهكار و گردنكش زمامداران هاي چهره انتقاد، نيشهاي و ها تازيانه با دمنه، و كليله: خود مشهور كتاب در كه كرده درك

! است

 اشكال و انواع از بسياري سنگين بار آنها، بوسيله نويسنده كه دارد وجود اي صادقانه اجتماعي و سياسي انتقادات كتاب، اين امثال در

 اين. كند مي معرفي خوشگذران و ستمگر زمامدار و فاسد دولت را، آنها پيدايش عامل و دارد برمي مردم توده دوش از را تباهي و فساد

!... خورد مي بچشم اينها، غير و فنزه و پادشاه شير، و خرگوش چكاوك، و فيل: امثال در انتقادها

 و جماعت برگردن بدي، يا نيك چيز هر قبال در مسؤليت از بزرگي قسمت كه است آن ندارد، راه آن در شكي هيچ كه مواردي از البته

      آزارشان باعث هميشه كه دهند مي در تن اجتماعي نظامهاي آنگونه به باشند، جاهل و ساده مردم توده اگر كه چرا. است مردم توده
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 ذاتي طبيعت پذيرش، و رضايت اين و. پذيرند مي را احمق و فاسد زمامداران حكومت باشند، فكر كوته و نادان اگر همچنين و. شود مي

 باز خود، حقيقي مصلحت درك از را مردم گاهي كه است فكري كوته و ناداني و جهل حالت آن ادامه بلكه نيست، مردم توده و جماعت

. مانند مي عاجز شود، مي ايشان متوجه راه اين از كه اي بدي و نيك و شر و خير فهم از آنان و دارد، مي

) است موجود نظام شرايط آورنده بوجود و كننده اجرا كه( زمامدار مسئوليت و موجود اجتماعي نظام مسئوليت كه است همينجا در درست

 آن يعني: كنيم فرض بيمار و طبيب و دارو بمثابه را توده جماعت و زمامدار اجتماعي، نظام بايد كه است اينجا در و. كند مي پيدا اهميت

 داروي كه باشد داشته بزرگواري و دانشمند پزشك بايد است، بيمار خود، امراض درمان راه درك عدم و ناداني علّت به كه جماعتي

 بهبود در كه مسئوليتي اين!. كند تجويز است، نشده بازي حقه هم آن استعمال كيفيت در و نرفته بكار تقلب آن تركيب در كه را ثمربخشي

          توجه مورد مستقيم بطور است، شده گذاشته دولت و اجتماعي نظام بعهده صحيح، مسير در آن سوق و عمومي وضع به بخشيدن

. است داشته بيان زمينه، اين در را خود صحيح ادراك مستقيم، بطور باز امام و بوده نيز السالم عليه طالب ابي بن علي

 مردم توده و زمامدار مصلحت پيوستگي هم به زمينه در را وي نظريات و آرا و كرديم نقل امام از گذشته فصلهاي در كه مسائلي بر عالوه

 درصدد اكنون هم ما كه دارد مطلبي درباره نيز زيادي سخنان امام كه بينيم مي باز كرديم، بيان) مخصوص حدود و شرايط چهارچوب در(

. هستيم آن بحث و بررسي

 بنياد سوي به مردم دادن سوق در را موجود نظام و حكومت نيروي و دولت قدرت زيادي، گفتارهاي در السالم عليه طالب ابي بن علي

. دهد مي نشان آباداني، و عمران و اخالقي و اجتماعي

    مرتبط اش، اراده حدود و تصورات چگونگي و وي خاص فردي اخالق به را فرد كردار و اعمال همه السالم عليه طالب ابي بن علي

 و اجتماعي نظام بعهده درواقع آن مسئوليت كه را آنچه و گذارد مي او بعهده است، فرد به مربوط كه را آنچه دقيق، بطور بلكه سازد، نمي

. داند مي مربوط آنها به است،) آن از ناشي عوامل و( حكومت

 اعتراف يك) بود كرده وادارش آن به اضطرار كه( زناكار زن درباره قانوني حدّ اجراي عدم مورد در السالم عليه طالب ابي بن علي نظر

 داوري آن روي و كرد فرض او اخالق يا و اراده از ناشي نبايد هميشه را فرد اعمال كه است حقيقت اين صحت بر امام طرف از آشكار

 و آورد مي بوجود بخصوصي سيستم را اوضاع آن چگونگي كه است، عمومي اوضاع به آميخته اراده از ناشي نوعاً افراد، اعمال بلكه كرد،

!... چرخاند مي را آن خاصي دولت

 ديديم. است قائل محكمي و ناگسستني رابطه مردم، توده اصالح و حكومت راستي و درستي بين امام چگونه كه ديديم گذشته فصلهاي در

 و نيكي و حكومت عدالت به مربوط را خصوصي زندگي شرايط از بسياري و عمومي زندگي معنوي و مادي جهات از بسياري چگونه كه

 بهبود از بهتر زمامدار عدالت«: فرمايد مي آشكار اينها، همه از پس تازه. است زمامدار روش سرمشق كه داند مي اصولي و قوانين صحت

 قوانين صحيح و عادالنه اجراي جز مفهومي حاكمه، هيئت و زمامدار وجود براي امام، مكتب در كه آنجا از و! »است روزگار اوضاع

 ازبين و حق احياي راه در كه صورتي در مگر ندارند، مفهومي قوانين، ، السالم عليه علي امام مكتب در باز كه آنجا از و ندارد، وجود

 هاي راه همه از عموم استفاده بخاطر كوشش در همچنين و وظايف و حقوق همه در مردم بين در برابري و مساوات ايجاد و باطل بردن
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 تأثير: آن و هستيم آن بيان دنبال به اكنون ما كه سازد مي روشن را حقيقتي و اصل همان علوي عبارت اين روند، بكار صحيح، و مشروع

 در اجتماعي، سيستم و زمامدار بزرگ مسئوليت: همچنين و بدي يا نيكي سوي به جامعه دادنِ سوق در آن عملي راه و اجتماعي نظام

 به كه اساسي، قاعده و اصل اين تحكيم و تقويت براي. است ترقّي و پيشرفت علل يا سقوط و شكست عوامل هرگونه با جامعه برخورد

 و صحيح بينش و خطاناپذير و نيرومند انديشه از ناشي علوي مبادي و اصول ديگر با و است انقالبي اصل يك خود عمق در ما نظر

 قبلي ي آيه آن، بوسيله تا سازد مي آشنا ديگر توضيح اين با را مردم دل و گوش السالم عليه طالب ابي بن علي است، همگام محكم،

. »!شد خواهد دگرگون نيز اوضاع و زمان كند، تغيير زمامدار اگر«: فرمايد مي و كند، تثبيت داللت، و قاطعيت نظر نقطه از را خود

 چهارچوب از كه را چيزي وادارند، بكار صحيحي راه در را اجرايي قدرت و اجتماعي سيستم بتوانند كه اي اساسي اصول زمينه در من

 اختصار و صراحت آنچنان گرانقدر، سخن دو اين در اينكه باضافه. ام نديده و ندارم سراغ باشد، خارج السالم عليه علي امام سخن دو اين

. بخشد مي را علمي اصل يك شكل آنها، به كه دارد وجود محكمي و منطقي

 به مربوط مسائل زمينه در كه دارد برمي پرده نيز ديگري اركانِ و اصول از السالم عليه طالب ابي بن علي ي يگانه شخصيت و عظمت

. است واالتر و برتر كرديم، نقل و گفتيم كه آنچه همه از آن، از پس دورانهاي همه و خود دوران اجتماعي سيستمهاي

 نكات و مسائل از بسياري در عمومي، مجمع اعالميه و فرانسه انقالب اعالميه دو روح از آنها، بوسيله امام كه است اصولي و مبادي اينها

. است نهاده فراتر گامي پراهميت،

 و بزرگ انديشمند يك جانب از جز آنها، تقرير و بيان شك بي و كرده درك را آنها السالم عليه طالب ابي بن علي كه حقايقي طليعه در

 انسانيت اعصار و قرون همه داستان آن، بيان با وي كه است اساسي اصل اين نيست، امكانپذير بين، نكته و عميق فردي و يگانه خردمندي

 و بينوا هيچ«: فرمايد مي كه آنجا... است پرداخته جديد قرون داستان ضبط به همچنان و داده شرح و كرده ضبط كامل بطور را قديم

: است فرموده حقيقت اين تحكيم براي باز كه آنجا و »است شده مند بهره او حقِّ از ثروتمندي آنكه سايه در مگر نماند گرسنه تنگدستي

! »است شده پايمال حقّي آن كنار در آنكه مگر نديدم را فراواني نعمت هيچ«

 جهاني اعالميه و فرانسه كبير انقالب اعالميه( اعالميه دو هر از حقيقت؛ اين شرح و بيان با السالم عليه طالب ابي بن علي كه معتقدم

 و اصول آن به مربوط فروع در نه و اعالميه، دو آن اصلي مواد و نصوص در نه كه چرا. است رفته جلوتر و نهاده فراتر گامي) بشر حقوق

 قرون متفكران و انديشمندان از هيچيك كه سازم خاطرنشان علناً بايد و. است نشده اساسي حقيقت اين به هم اي اشاره حتّي مواد،

. اند نكرده يادي آن از اشاره، بطور نه و صريح بطور نه هم علّت همين به و كنند درك اند نتوانسته را اجتماعي اصلي حقيقت اين گذشته،

 وقايع تفسير درباره( جديد علمي نظريات رشد و پيدايش سايه در فقط نظير، بي شكل اين به اجتماعي، حقايق و بشري جوامع وضعِ درك

. شد امكانپذير انديشمندان براي نوزدهم، قرن اواسط در هم آن) بشري جوامع خصوصيات و اجتماعي حقايق و تاريخي
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 :نوشتها پى

 رهبر لومومبا پيش، سال پنج ،...بود كنگو فاجعه بشر، حقوق اعالميه امضاكنندگان طرف از انساني حقوق كردن پايمال اين بارز نمونه. 1

 چومبه نام به رذلي و سياه مزدور و عامل بدست را او و دزديدند ملل، سازمان سربازان هاي سرنيزه زير در را كنگو ديده زجر خلق ملّي

 امپرياليستهاي طرف از كنگو مردم استثمار ادامه بخاطر لومومبا... سازد خاموش هميشه براي را صدايش و كند اش قطعه قطعه تا سپردند

 دور ويل استانلي يعني كنگو، نشين مسلمان مركز در او، هواداران اما شد، كشته داري سرمايه اردوگاه بزرگ تراستهاي سهامداران و غربي

... دادند ادامه نئوكليناليسم و استعمار عليه خود ناپذير آشتي مبارزه به و شدند، جمع هم

 هزار پنج از متجاوز و كردند فتح را ويل استانلي اي، وحشيانه يورش در آمريكا ــ بلژيك امپرياليسم نيروهاي كه نكشيد طولي ولي

 عامهاي قتل در كه سفيدپوست مزدوران فرمانده ،»مايك«!. گذاشتند! آزادي از دفاع را آن نام و نمودند، عام قتل را سپاهپوست انسان

 رحم بزرگ و كوچك به ما«: كه نويسد مي) شد منتشر و ترجمه كيهان روزنامه در اخيراً كه( خود يادداشتهاي در داشت، شركت كنگو

 بقتل را آنان از نفر هزار پنج حداقل ما... باشد كنگو ملّي آزاديبخش نهضت عضو آنها از كدام هر كه رفت مي احتمال زيرا كرديم، نمي

 با آشنايي علّت به مسيحي، مذهبي مسيونهاي به وابسته كشيشان جريان، اين در. دهيم! نجات را سفيدپوست اسيران توانستيم تا رسانيديم

 ويتنامي... ببريم خونين ويتنام و عدن موزامبيك، آنگوال، رودزيا، از هم نامي بايد كنگو، از بعد» !!...كردند مي راهبري را ما محل، وضع

 كاالي فروش و متجاوز افروزان سودجنگ بخاطر آن، دفاع بي و پناه بي مردم و ناليد مي خارجي راهزنان هاي چكمه زير در كه

 نظام خواست و امپرياليسم ذاتي خصلت اين البته... شدند مي كشته گروه گروه امپرياليستها، سازي اسلحه هاي كارخانه سهامداران

 و تجاوزكاران كسي كه است آن است، تر ننگين و آورتر شرم كه آنچه ولي هست، و بوده غربي بار جنايت داري سرمايه اجتماعي

 ،616 شماره ، آبادان چاپ »خاورميانه پرچم« روزنامه!. بنامد» !مسيح سربازان« جنگيدند؛ مي ويتنام در وحشيانه كه را، غربي آدمكشان

 را سربازاني وي كرد، پشتيباني ويتنام در آمريكا عمليات از آمريكا كاتوليك كليساي رهبر اسپلمن كاردينال«: نوشت 45 ماه دي مورخ

! »...ناميد مقدس را جنگ اين توان نمي گفت، پاپ مشاوران از يكي ولي... خواند »مسيح سربازان« جنگند مي ـ مردم ضد بر ــ كه

 وضعِ مالحظه با ولي... اند خاسته بپا! بشر حقوق اعالميه از دفاع براي كه دولتهايي! آزاديخواهانه اقدامات از اي نمونه است چنين آري،

 به انساني، آزاديهاي و حقوق نابودي براي را خود سربازان اينها: گفت و شد همصدا مؤلف با بايد التين، آمريكاي و آسيا آفريقا، مردم

 در كه آنچه و ندارند، داري سرمايه اردوگاه منافع حفظ جز هدفي كه هستند المللي بين ژاندارمهاي اينها ،!فرستند مي جهان كنار و گوشه

 بر گويايي گواه خود او، خون كردن پايمال و كندي ترور كه است بشري افراد قانوني آزاديهاي و انسان حقوق ندارد، مفهومي اينها منطق

. مترجم ـ...است وحشي و آدمكش ژاندارمهاي اين جنايات

 كلمه!. شود مي پيدا مصر و شام سواحل در بيشتر كه است پايي هشت دريايي حيوان يا ماهي ، Octopod Cutlle Fishاختاپوس،. 2

         و) 151 صفحه ،1ج نجف، چاپ( الحديث، الزوولوجي المعجم مؤلف ،»ملكي محمدكاظم«. است) پا هشت( معني به اختاپوس

 پاي هشت«: نويسند مي دريايي پاي هشت حيوان اين معرفي ضمن ،)174 ص مصر، چاپ( الحيوان، معجم كتاب صاحب »معلوف امين«

 كه است علّت همين به و. »!بلعد مي و برد مي خود با بگيرد، كه را چيزي هر و است قـوي بسيار است، آويـزان سـر ناحيـه از كه او

... است كرده تشبيه اُختاپوس به را ستمگر و پرست پول ثروتمندان محترم، مؤلف
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. اند نوشته او به معاويه، نصيحت در السالم عليه علي امام كه است هايي نامه از. 3

. »غيرحله من«. 4

 ساختمانها به حضرت آن اگر ولي است، بوده پيش قرن سيزده! بزرگ ساختمان به السالم عليه علي امام اعتراض كه داريد توجه البته. 5

 كه كاخهايي ساختن و فساد، و خواري رشوه و دزدي اتهام به را آنان اكثريت شك بي كرد، مي نظري ما عصر ادارات كارمندان كاخهاي و

... كشانيد مي محاكمه ميز پاي به و كرد مي بركنار كار از دهد، نمي را آن ساختن اجازه هم آنان عمر تمام حقوق

      ،»نيازمندي رفع«: فصل در و كرديم نقل ـ كتاب اين فارسي اول جلد ـ 274 و 273 صفحه در را علوي وجالب جاويد آيات اين. 6

. مؤلف ـ. ايم كرده بحث آنها درباره هم 254 صفحه ،1 ج

 بهره او حقّ از ثروتمندي آنكه سايه در مگر نماند، گرسنه بينوايي هيچ ـ غني به فقيراالبمامتع جاع ما: است فرموده السالم عليه علي امام

 آن كنار در آنكه مگر نديدم، را فراواني نعمت هيچ ـ مضيع حق جانبها االوالي موفورة نعمة رأيت ما«: است فرموده همچنين و شد مند

. مترجم ـ...  است شده پايمال حقّي

 صورت در كه بگويد خواهد مي بلكه نيست، او اصلي صاحب به مربوط ديگر ملك، و خانه كه نيست اين مؤلف منظور شك بي. 7

... كند تأمين را مردم همه زندگي و آسايش وسايل كه است دولت و جامعه وظيفه اين البته و... نكرد سختگيري بينوا، افراد بر بايد اضطرار

 مكه اهل مر«: باال ي جمله و. است شده نقل البالغة نهج در امام 67 نامه ،بعنوان مكه در خود فرماندار به السالم عليه علي امام نامه. 8

. است نامه آن در امام دستورهاي از يكي »اجراً ساكن من اليأخذوا ان

 از يكي نيز تن هيپوليت و) 1695 ـ 1621( دارد، امثال نام به كتابي كه است فرانسوي معروف شاعر ، Lafontaine الفونتين،. 9

... است نوشته الفونتين درباره كتابي كه است فرانسه شهير نويسندگان

. »خوري رئيف« تأليف الحديث، الفكرالعربي كتاب از تلخيص. 10
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الت هستي ايي از عدو جلوه ه) عليه السالم(علي امام 

 

 هستي هماهنگي و برابري

 همينجا از و هستند هماهنگ هم، با و اند پيوسته هم به هستي بزرگ جهان اجزاي همه كه كرد احساس السالم عليه طالب ابي بن علي* 

 از را درختها و كند مي بپا طوفان باشد، همراه بيشتري شدت با اگر و دهد مي تكان را درختان هاي شاخه بوزد، تندي باد اگر كه است

      خود به مستي حالت آبها كند، گردش زمين روي در نرمك نرمِ و آرامي با و درآيد ماليمي نسيم شكل به اگر ولي كند، مي وبن بيخ

! يابند مي آرامش خود جاي در اشيا همه و! گيرند مي

 برگهاي كه دارد نظر تحت قانوني همان با را خشك گياههاي هستي، عمومي نيروي كه دريافت همچنين السالم عليه طالب ابي بن علي*

! را باد وزش از لرزان و ايستاده بپا كشتزار و سبز

 

 هستي جهان كه گويا و. بود وجود و هستي روح از ناشي كه كرد محكوم سخني به را سوداگران نظريه السالم عليه طالب ابي بن علي*

! بود همراه وي با درونش راز بيان در

 و وجود سينه در پراكنده ستارگان: به نگاه يك تنها!... بيفكند آن در موجود و خارجي اوضاع و هستي جهان: به انسان كه نگاه يك تنها

 از كه درياهايي و كشيده فلك سربه كوههاي و وزان باد و گذران ابرهاي و درخشان خورشيد به و ابدي، افقهاي دل در شناور اختران

 بود خواهد كافي او براي اينها، بر نگاه يك تنها آري، ،!اند كشيده خود روي بر پوششي شب، تاريك دل در يا و زنند مي موج تند بادهاي

. نيست امكانپذير آن از تخلف صورتي، هيچ در كه دارد اي ويژه قانون و ناموس آن، اوضاع و هستي جهان: يابد اطمينان كه

 نسيم دو با و دارد سوزاني گرماي كه تابستان به نظر يك تنها و... بيفكند خود اطراف جهان و طبيعت اوضاع به انسان كه نگاه يك تنها و

 به و اند، شده خشك آسمانش هاي چشمه و! داده سر وزاري گريه هوايش و شده پژمرده جنگلش كه پاييز به و گيرد، مي آرام آن

 تو از را آسمان و زمين راه نشانيهاي ابرهايش، تراكم و شود مي سيل موجب بارانهايش و آفريند مي تشويش آن برق و رعد كه زمستان

 گياهان و گلها و سرسبز سرزمينهاي و پرآب هاي چشمه و نهد مي تو پاي پيش در را نويني و تازه دنياي كه بهار به و! سازد مي پنهان

 و هستي جهان: سازد مطمئن را انسان كه است كافي اينها، به نگاه يك تنها آري،... آورد مي فراهم تو براي رنگارنگ باغهاي و دلنشين

!. نيست امكانپذير آن از تخلّف صورتي هيچ در كه دارند خاصي ناموس و قانون آن، اوضاع و طبيعت

 و پابرجا هستي، جهان نواميس و قوانين اين: كند ثابت او بر كه است كافي بيفكند، آن و اين بر انسان كه كنجكاوانه نگاه يك تنها آري،

      كه است شرايط اين در هم فقط و است، استوار خصوصيات و صفات اين پايه بر آن قاطع منطق و هستند دادگر و راستين و استوار

!... كرد پيدا بزرگ هستي اين و آفرينش اين بر مجوزي توان مي
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 از و دريافت و ديد را آن نواميس عدالت و ثبات و صدق مستقيم، بطور و افكند هستي جهان به را نگاه اين السالم عليه طالب ابي بن علي

 به را احساسي و فكر او در و كرد رسوخ وجودش تاروپود در و افتاد جريان به او خون در امر اين و خورد تكان بود، ديده كه آنچه

. »اند شده استوار حق پايه بر زمين، و آسمانها كه براستي آري،«: درآورد بحركت حقيقت اين بيان براي را لبهايش كه آورد هيجان

 هر جوهر كه چرا يافت، نخواهيد »حق« از جامعتر اي كلمه شك بي كنيد، بيان كلمه يك در را عدل و ثبات و صدق كه بكوشيد شما اگر

! شود مي نمودار بخوبي »حقّ« مدلول در باال، كلمه سه

 شكل سه در و هستند استوار حق پايه بر كه آسمان، و زمين بين مقايسه كه دريافت خود درون اعماق در السالم عليه طالب ابي بن علي

 و محكم اركاني بر شده استوار هستي اين از كوچكي شكل بايد كه حكومتي و دولت بين و يكسانند، عدل و ثبات صدق، پيوسته هم به

 چنان خود درون و انديشه در را مقايسه و ارزيابي اين حساب، اين روي و است منطقي و صحيح جهتي هر از دهد، نشان را ناپذير خلل

 چيزي علّت همين به و. مانند مي عاجز آن چگونگي درك از انديشه، و تفكر از دور و فكر كوته افراد كه دهد مي انجام طبيعي بصورت

: فرمايد مي السالم عليه طالب ابي بن علي بينيم مي كه گذرد نمي

 حقّ اين: است زمامدار به نسبت مردم حقّ و مردم، توده به نسبت زمامدار و والي حقّ فرموده، واجب خداوند كه حقوقي بزرگترين و... 

 قرار آنان دوستي و همدمي عامل و وسيله را آن و داشته مقرر ديگري، به نسبت توده، و زمامدار از يك هر بر خداوند كه است واجبي

. نيايد سامان به مردم استقامت و پابرجايي با جز حكمرانان وضع و نشود اصالح زمامداران، خوبِ رفتار با جز مردم وضعِ پس. است داده

 هاي پايه و يابد وااليي و ارجمند مقام آنان بين در حق آورد، بجاي را مردم توده حقّ نيز او و كردند ادا را زمامدار حقّ مردم كه آنگاه و

 و بقا به و آيد صالح به روزگار آن، اثر در و گردد جاري خود صحيح راه در سنّتها، و شود پابرجا داد و عدل هاي نشانه و استوار دينشان

 ستم هاي نشانه و آيد بوجود كلمه اختالف كند، ستم توده بر زمامدار يا و يابند غلبه زمامدار بر مردم اگر و!. رود اميد دولت پايندگي

 فزوني افراد، دردهاي و ماند بالاجر قوانين و احكام و گيرد قرار كارها سرمشق وهوس هوي و شود مطرود سنّتها به عمل و گردد آشكار

 زمان، آن در و. نشود نگران و اندوهگين كسي غيرصحيح، بزرگ روشهاي اعمال بخاطر يا و بزرگ حقّ اجراي عدم از ديگر آنگاه و. يابد

... شود بسيار بندگان از خداوند، بازخواستهاي و شوند توانا و ارجمند اشرار، و تبهكاران و زبون و خوار نيكوكاران،

 عناصر بين در موجود بزرگ و عمومي پيوندهاي تا كنيد، دقت السالم عليه طالب ابي بن علي منطق در كه كنم مي توصيه شما به صادقانه

 سه جامع كه حقّي همان. دريابيد را »حقيقت و حقّ از هايي برپايه عناصر اين ثبوت و« سودمند و نيك كارهاي بين و حكومت و دولت

. آيد مي بشمار) زمينها و آسمانها هاي پايه( عدل و ثبوت و صدق: شكل

 همينجا از و هستند هماهنگ هم، با و اند پيوسته هم به پرعظمت هستي جهان اجزاي همه كه كرد احساس السالم عليه طالب ابي بن علي

 از را درختها و كند مي بپا طوفان باشد همراه بيشتري شدت با اگر و دهد مي تكان را درختان هاي شاخه بوزد، تندي باد اگر كه است

 خود به مستي حالت آبها ،!كند گردش زمين روي در نرمك نرم و آرامي به و درآيد ماليمي نسيم بصورت اگر ولي كند، مي وبن بيخ

!. يابند آرامش خود جاي در اشيا همه و گيرند
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 و شود آشكار و روشن همه بر زمين روي نشانيهاي دارد، ارزاني زمين بر را خود نور و پرتو خورشيد، اگر كه كرد احساس همچنين امام

 و دهد مي وبرگ گل و كند مي رشد اينكه با گياه و. افكند سايه جا همه بر تاريكي از اي پرده و پوشش ايستد، باز پرتوافكني از اگر

 ولي است، متمايز كامالً زمين، خاك و آب قطره و هوا ماهيت و روز اشعه با خود، هدف و شكل اين در و آورد مي ببار نيز ميوه گاهي

! داشت نخواهد وبرگ گل و كند نمي ونمو رشد هرگز خاك، و آب و هوا وجود بي و خورشيد تابش بدون گياه، همين

 روي فراواني و كثرت از و آشوبند و تالطم در موجهايش«: وي گفته به بنا كه آبي كرد، احساس همچنين السالم عليه طالب ابي بن علي

 است عقيم) طبيعي( وزيدن در«  كه مخصوص بادي و! »است شده نشانيده پرصدا و نيرومند و تند بادي پشت بر« واقع در! »غلطد مي هم

 جنبش به را درياها و موج و زند برهم را آن و وادارد حركت به را شده جمع آب«: كه يافته مأموريت »دارد فاصله خود اصلي راه از و

 پرآشوبش بخش به را آن آرام قسمت و برگرداند انتهايش به را آن ابتداي و بوزد نيز آن بر وزيد، مي وسيع فضاي در كه آنچنان و درآورد

. »!...آيد باال آن از عظيم موجي تا برساند،

... است مهتاب نور و خورشيد پرتو همين و اختران و ستارگان درخشش همين دلها، شادي و زمين روي آرايش وسايل از و

 تنگاتنگ و محكم شكلي به شده، استوار حق هاي پايه بر كه هستي جهان اين عناصر كه كرد احساس اينها، همه سنجش و بررسي از امام

 بخاطر و هماهنگند هم با باشند، كه شكلي و صورت هر در آنها، همه و دارند حقوقي همديگر بر آن، نيروهاي و دارند ارتباط يكديگر با

! دارند پيوند يكديگر با خود، بقاي و وجود

 خود بقاي و وجود بخاطر كه انسان، افراد بين و برابر، و يگانه و پيوسته هم به عناصر اين بين مقايسه كه دريافت اي عميقانه بينش با امام

 هستي اين اجزاي از واقع در نيز بشر افراد كه چرا است؛ منطقي و صحيح جهت هر از هستند، همكار و برابر و يگانه يكديگر با بايد

 كه دارد قرار تعاوني و تكافل همين آن، مرحله نخستين در شك بي و دارند؛ ديگر عناصر همه كه دارند را حكمي همان و هستند بزرگ

 طالب ابي بن علي بينيم مي كه است همينجا از و. ندارد مفهومي تداوم و زندگي آن، بدون و است ناپذير تخلف وظيفه يك امام نظر از

 قرار رديف يك در درك، و احساس يك جوشش با و خرد و عقل يك نور بينش با را انسان دنياي و طبيعت جامد جهان ، السالم عليه

 و! دريابند را آن بتوانند همه و باشد داشته اي جانبه همه گسترش عدل، و ثبات و صدق ي برپايه و شود استوار هستي عدالت تا دهد، مي

 بر مردم، از برخي براي خداوند... «!: شود مي همراه درونش راز بيان در هستي جهان با كه كند مي بيان را دستوري منظور، همين به

 واجب ديگر بخش برابر در را آنها از بخشي و فرموده، يكسان و برابر گوناگونش، حاالت در را حقوق آن و داده قرار حقوقي ديگر بعضي

. »يابد نمي وقوع و تحقّق ديگر، برخي قبالِ در جز حقوق، آن از بعضي و است كرده

 كه است طبيعي وظيفه آن انجام مرهون و وابسته نعمتي هرگونه پايداري گويدكه مي و جوشد مي سرچشمه همين از ديگري بزرگ سخن

 او نعمت كه است كافي علّت همين نكند، عمل آن به اگر و دارد بعهده ـ بشري افراد ـ خود برادران قبالِ در را آن انجام نعمت، آن صاحب

 آن پس شد؛ خواهد بيشتر او به نيز مردم نيازهاي و درخواستها شود، بسيار او بر خدا نعمتهاي كه كسي«: سازد نابود و بگيرد دستش از را

 به را نعمتهايش ندهد، انجام را خود وظيفه آنكه و ساخت خواهد پاينده و هميشگي را آنها كند، عمل خود وظيفه به ميان اين در كه كس

. »كشاند مي نيستي و نابودي
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. نيست زيادي تفسير و توضيح نيازمند كه است نهفته بشري افراد درباره هستي جهان عدالت از تعبيري چنان گرانقدر، سخن دو اين در

 خورشيد به آب و آب به گياه و باد، به آب چنانكه: است يكديگر با آميخته و وابسته مردم، حقوق)  السالم عليه علي امام نظر از( كه چرا

 او به وقتي انسان حقوق كه دارد مي اعالم رسماً و كند مي بيان را آن كه قانوني همين و! دارد آميختگي و پيوند هستي جهان با خورشيد و

 همين هاي پايه بر كه( هستي جهان عادل قانون و روش يك جز آورد، بجاي را ديگران حقوق و كند عمل خود وظايف به كه رسد مي

 آن بوسيله امام كه قانوني كرد خواهيد درك بخوبي كنيد، تعمق بدقت موضوع اين در چنانچه. نيست ديگري چيز) استواراست داد و عدل

 تغيير يا و سازد دگرگون را آن تواند نمي چيزي هيچ كه است ثابت و محكم آنچنان است يافته دست هستي جهان عدالت هاي ريشه بر

       بدست چيزي آنها، از هيچيك و! كند مي اخذ و گيرد مي خود كه دهد مي پس ميزان همان به هستي جهان اين عناصر همه!. دهد

 به بيشتري عمر ميزان، همان به بگيرد، حرارت و نور خورشيد از زمين كره اگر مثالً و!. بدهد دست از را آن ديگري آنكه مگر آورند نمي

! پوشاند مي آن سياهي با را جا همه و! گستراند مي هستي همه بر را آن كند، اخذ را تاريكي شب، از اگر و! كند مي تقديم هستي جهان

 در گردد، آنها خوش بوي و عطر و نمو و رشد و شدن زنده باعث كه بگيرند را چيزهايي هستي جهان مواد و عناصر از وگياه گل اگر و

 تكامل و رشد كه هنگامي و!... اند داده خود كه كرد خواهند دريافت را مقداري همان آنها، خوش بوي و رنگ از هوا و نور نزديك، آينده

 آن سر بر مرگ و زندگي ناگهان يافت، ارتقا كافي مرحله به عمرشان و يافتند دست خود زندگي اوج به آنها و رسيد نهايي مرحله به آنها

 قبالً كه را چه هر زمين، و خاك آنگاه و!. كند تسليم هستي جهان به نو از را هايش ساقه و ها شاخه و برگها تا كنند مي نرم پنجه و دست

! بلعد مي و گيرد مي پس بود، گذاشته آنها اختيار در

 به را آبها همان بارانهايي، طي هم آسمان و بود بخشيده آسمان به ابرهايي ضمنِ در كه دهد مي جاي خود دل در را آبهايي همان دريا

. است همينطور خود، خاص و خصوصي زندگي در نيز انسان بود، فرستاده فرو زمين

 از كند، مي استفاده آن از آنكه قبال در را ديگري لذّت و خوشي) نخواهي خواهي( آنكه مگر شود، نمي مند بهره لذّتي و خوشي هيچ از او

 كسي همان دارد، اختيار در را زندگي آنكه«: فرمايد دارد؛مي انتظار به نيز را مرگ سر، پشت در آيد، مي دنيا به كه او دهد، مي دست

 و زمين آن با و افالكش و وسعت و فراخي آن با هستي جهان در موجود توازن و تعادل اين از وي. »است مالك نيز را مرگ كه است

 هويدا آن در جملگي سادگي، عظمت و بينش دقت انديشه، نيرومندي كه گويد مي سخن بياني چنان با! زندگانش و جمادات و آسمان

. »آورد بدست توان نمي ديگر نعمتي از جدايي با جز را، نعمتي هيچ«: است

 گنجانيده كلماتي قالب در كه است انكارناپذيري حقيقت اين، كه يافت خواهيد اطمينان داريد، مبذول كافي دقّت سخن اين در چنانچه

. شناخت مردود را آن توان نمي رياضي، قوانين همانند و شده،

 كه باشد قانوني چهارچوب از خارج كه يافت توان نمي را انسان به مربوط مسائل از مسئله يك حتّي جامعه، در و عمومي، زندگي در اما

 جامعه، اين كه است آن خودتان جامعه در شما حقِّ. است درآورده هستي، بزرگ جهان اعماق از را آن السالم عليه طالب ابي بن علي

 فعاليت جامعه براي شما كه ميزاني همان به سپس، و كند ارزيابي كيفيت، و مقدار لحاظ از داريد، مي ارزاني آن راه در شما كه را آنچه

 اينصورت، در شك بي شود، داده شما به بايد كارتان قبال در كه آوريد بدست مقداري از كمتر اگر ولي. شويد مند بهره آن از ايد، كرده
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 اي ستمديده فرد شما نتيجه، در و بوده شما قانوني حقّ شك بي كه شده مند بهره چيزي از او و است كرده دريافت ديگري را شما حقّ

 سهم واقع در بوديد، آن سزاوار كارتان قبالِ در كه آوريد بدست ميزاني از بيشتر چنانچه همچنين، و! اند كرده غصب را حقّتان كه هستيد

 وجود البته و! هستيد ستمگر و غاصب شما ترتيب، بدين و مانده گرسنه شما، پرخوري اين سايه در او و ايد آورده بچنگ را ديگري

 فراگيرنده چهارچوب در فقط كه اجتماعي، عدالت موازين نقصان از حاكي و شده آن تباهي و فساد موجب جامعه، در ستمكار و ستمديده

 اساس و پايه تنها حقيقت و حقّ بلكه گيرد، قرار زندگي اساس تواند نمي هرگز تباهي و فساد. است شود مي پايدار هستي جهان عدالت

 چنين نيز السالم عليه طالب ابي بن علي مكتب در چنانكه ،»ببرد بين از تواند نمي چيزي هيچ را حق«: هستي قانون در و. است جهان

. است

. نداشت باز دقيق، و كوچك كارهاي به توجه از را امام هرگز هستي، جهان عدالت هاي جلوه از كننده خيره و بزرگ چيزهاي مشاهده

 و) باطن و ظاهر نظر از( كوچك چيزهاي كه است نظيري بي و يگانه شعراي وضع مانند زمينه، اين در السالم عليه علي امام وضع و مقام

 كاريهاي ريزه و زندگي بزرگ مسائل بين كه بطوري آيد، مي گرد آنان، نزد در بزرگ، چيزهاي و كارها همانند زندگي، كاريهاي ريزه

. است يكي واقع در آنها همه مفهوم و منشأ كه چرا گذارند، نمي فرقي آن، باريك

 ديدگاه از پنهان و كوچك وموضوع كار قبال در خاصي حساب شود، مي نظرها اعجاب و شگفتي باعث كه چيزي آنان، قلبِ و انديشه در

 گفتار و سخن هاي سرچشمه از آيد، مي خروش و جوش به آنان تاروپود در احساس و درك ناحيه از كه بينشي بسا چه و. ندارد مردم

 و شوند، نمي آنها متوجه اعالن، و تصريح ويك هزار با كه كنند مي درك را مطالبي آن بوسيله كه اي اشاره بسا چه و! گيرد نمي نشأت

 از كه برند مي پي هستي جهان عظمت به چنان است، گرفته پناه سياهي سنگ سايه در كه تنها، و افتاده دور گل يك از فقط كه بسا چه

 و باالتر بزرگي، هر از آنان نظر در كه اهميتي بي و كوچك بظاهر چيزي بسا بلكه، و!. يابند نمي دست آن به بزرگ، درختزار و باغ يك

! آيد بحساب فراوان، و بسيار چيز هر از بيشتر كه قليلي و كم چيز يا و كند جلوه واالتر

 احساس دارنده چگونگي و وضع از بحث موقع در كه كنم نقل را درازي سخن از اي چكيده اينجا در كه باشد مناسب بسيار كنم مي تصور

 يكسان عظمتش و بزرگي بر گواهي و داللت در آن آشكار و پنهان باطن، و ظاهر كه(  هستي جهان درباره جامع و محيط انديشه و بزرگ

. ام كرده ذكر را آن) است

 وقت هر و بخواهد كه كجا هر به را باد مثالً كه چرا سازد، مي مجسم را وي عالقه مورد آزاديِ زيباييِ شاعر، براي طبيعت، اين كه گويا«

 آب بخواهد، هنگام!. باشد داشته امر، اين مردم خشم خشنودي توجهي آنكه بدون فرستد باشد، پسندش نحوي هر به و كند اراده كه

 ،قلّه آن دل سپس!. فرستد پائين آبشار شكل كوهها،به ي قلّه سازد، رها بيابان سينه آرامش كمال با بيرون نرم خاك سياه سخت سنگهاي

 خرم گل نزد زهرآگين سوزنهاي مغيالن خار كنار لطيف زنبقهاي دهد اهميت دهد، نشان آورد بوجود خواهد، خود آنطور واديهايي ها

 داند نمي الزم هيچ همچنين، بدارد بزرگ زيبا سرسبز درخت بشمارد خشك گياه گه نيست اصلي شناخت به مقيد يا!... بروياند خوشبو

 درند را ضعيف موجودات كه نيرومند، حيوانات ولع آز بزرگداشت براي ريزند، فرو سنگها البالي ديوار در سوراخهاي از كوچك حشرات

 هاي جلوه و مظاهر با السالم عليه طالب ابي بن علي احساس، و بينش همين با. 1 >»!دهد قرار ريشخند و استهزا مورد ،!خورند مي

 هستي، عمومي نيروي كه دريافت اي عميقانه ولي آشكار بطور او شد؛ روبرو دارند وجود زنده و ساكت طبيعت در كه هستي جهان واحد
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 به كه را توجهي همان او و! را باد وزش از لرزان و ايستاده بپا كشتزار و سبز برگهاي كه دارد نظر تحت قانوني همان با را خشك گياهان

. كند مي ارزاني نيز نيرومند و بزرگ درخت به دارد، مبذول درختي كوچك نهال

 درندگان رعايت منظور به كه آنچه از كمتر اي بهره كوچك، هاي پرنده و ريز ملخهاي و حشرات و ها بره نگهداري و حفظ در طبيعت اما

 در كدام هر و دارد را خود مقام هستي، فراخناي در اي آفريده و موجود هر. است نبرده بكار داشته، مبذول آسمانها باز و عقاب و وحشي

 و ها ريزه سنگ ديدن از را السالم عليه طالب ابي بن علي بزرگ، كوه و بلند قلّه علّت، همين به و. شود مي مند بهره حق از جهان، اين

 زيبايي از كه ونگار پرنقش پوششي با زيبا و نيكو رنگهاي با«: طاووس به كه هنگام آن در او همچنين و نداشت، باز خاك هاي ذره

 و ها ريزه سنگ كنار و گوشه و ميان در كه فروتن، ي مورچه به توجه از نگرد، مي »است دلشاد و خندد مي اش جامه رنگهاي و پيراهن

! است بزرگي و ارزنده موجود هستي، جهان در خود، نوبه به نيز مورچه كه چرا ماند، نمي باز جنبد، مي زمين مخفيگاههاي

 دارد، وجود 2خفاشها در كه آنچه از پرارزشتر و بيشتر چيزي وجودي، مفهوم نظر از شوند، مي ديده روز در كه مورچه و طاووس در امام

     طالب ابي بن علي آري،!. گريزانند تابد، مي چيزي هر بر كه نوري از و شده داده قرار روز آنها براي شب، كه خفاشهايي... بيند نمي

! بيند مي نيز خفاش در بيند، مي بزرگ مخلوقات در كه را فلسفي پيچيده مسائل همان السالم عليه

 از او نگهداري براي هستي جهان عمومي نيروي كه است كافي همين باشد، روح داراي اي آفريده اگر ، السالم عليه علي امام مكتب در

 مگر نياورده بوجود را اي زنده موجود هيچ هستي، جهان عدالت كه چرا. كند تضمين را اساسي و الزم وسايل زودرس، مرگهاي خطر

       طالب ابي بن علي كه است اي نكته همان اين و. است كرده خلق نيز را مساعد شرايط زندگيش دوران در وي نگهباني براي آنكه

 براي و است قوتي و رزق را جنبنده هر«: كند مي بيان را آن خود سخن اين با سنجي، نكته و بيني باريك در نظير بي يگانه ، السالم عليه

! »دارد وجود اي خورنده اي، دانه و حبه هر

 عدالت موازين به كه است تجاوزي بازداري، و منع اين شود، ايجاد مانعي اش، خورنده و دانه بين و روزيش، و »جنبنده« بين اگر البته و

: فرمايد مي السالم عليه طالب ابي بن علي. كاهد مي وجود مفهوم و زندگي ارزش از كه است افترايي و شود مي داشته روا هستي جهان

 ورزم عصيان اي مورچه مورد در خدا بر كه بدهند من به است، نهفته آسمانهايشان زير در كه چه هر با را اقليم هفت اگر! سوگند خدا به«

 دهان در كه است برگي از تر پست و كوچكتر من نزد در شما دنياي كه براستي و كرد، نخواهم هرگز بگيرم، او از را جويي پوست و

 همه عدالت همين خود طبيعت در كيفر، اين و داشت خواهد پي در كيفري كه البته هستي، جهان عدالت موازين به تجاوز اما! »است ملخي

. است كار اساس كيفر، و عدالت كه چرا. كند مي رفتار خشونتي يا نرمش كوچكترين بدون كسي، هر درباره داردكه وجود هستي جانبه

 تفصيل به داد، نشان را آن مفاهيم و ساخت اش آفتابي زد، باال را آن پرده هزار ابيطالب بن علي كه اي هستي عظمت درباره باز آينده در

 يا بزرگ زياد، يا كم از اعم محتوياتش، همه با واحد زندگي مفهوم درباره علوي، گرانقدر بينش كه بود همينجا از. گفت خواهيم سخن

 گوناگونشان، حاالت همه در را آنان همه و كرد اعالم برابري و توازن زندگان بين كه هستي، جهان عدالت چراكه بود؛ يكسان كوچك،

 هاي جلوه و مظاهر از هيچيك بين كرد، برپا را متعادلي وظايف و متقابل حقوق مشترك، كارهاي ميانشان در و داد قرار توجه مورد
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 بسيار، گروه به و كند، تعدي بيچارگان بر كه نداد دستور زورگويي، و تجاوز وسايل داشتن بخاطر نيرومند، به و نگذاشت فرقي زندگي

. سازد پايمال را اقليت و كم گروه قانوني حقِّ اكثريت، بخاطر كه نداد اجازه

 اي زنده موجود كه كسي او، مكتب در كه چرا بخشيد، نمي زياد، سود و اكثريت مصلحت بخاطر را كم ظلم و اقليت ستم هرگز امام بينش

 بدون كه كسي و است، داده قرار تجاوز و تعدي مورد را زنده موجودات همه كه است آن مانند ببرد، بين از را حقّش و سازد مغبون را

 مورد زمين روي در را اي جنبنده كه كسي باز و. است كشته را مردم همه كه است آن مانند رساند، بقتل را انساني قانوني، علّت و دليل

 زندگي، او، مكتب در و السالم عليه علي نظر از كه چرا است، كرده شكنجه را زمين روي جنبندگان همه كه است اين مثل دهد، قرار آزار

. آيند مي بوجود آن روي بر فروع، و ها شاخه بقيه كه است اساسي اصلي آن، به احترام و است زندگي همان

 اند، ناميده سياست »رجال« را خود كه موجوداتي اين از كثيري عده افكار و آرا در و قانونگذاران و متفكران از زيادي گروه نظريات در

 گروه سالمتي و راحتي مقياس با فقط نيكي و خير عده، اين حساب در!. است بالمانع بسيار، گروه راه در مردم، از قليلي گروه بر تجاوز

 قابل و زشت كار شوند، كشته مردم از نفر هزار تجاوزي در اگر بنابراين، و شود، مي ارزيابي آنان، حال رفاه و خوشگذراني و بسيار

 در اگر ولي ،... همچنين و بود خواهد بيشتر عمل قبح و زشتي برسند، بقتل نفر دوهزار اي، فاجعه در اگر و است گرفته صورت تقبيحي

 و جمع عمل و ضرب جدول آنان، نظر از البته و!. كرد تلقّي را آن سادگي با بايد و! نيست مهم مسئله شود كشته انسان يك فقط تجاوزي،

! ساخت روبراه اي، ساده حساب با توان مي را تفريق

 روح از ناشي مستقيم بطور كه سخني... سازد مي محكوم بشدت سخني با را سوداگران اين نظريه ، السالم عليه طالب ابي بن علي ولي

: دارد ارزش كه است »زندگي« خود اين كه چرا ندارند، ارزشي زندگي مفهوم ارزيابي در آمار و ارقام آن، نزد در و است هستي و وجود

 من بر برسانند، بقتل عمداً باشد، شده مرتكب گناهي و جرم آنكه بدون را او و يابند دست مردم از نفر يك به تنها آنان اگر! سوگند خدا به

 و نكرده جلوگيري ظلم اين وقوع از و اند بوده حاضر آنجا در آنان كه چرا برسانم، بقتل را لشكر آن افراد از نفر هزار كه بود خواهد جايز

         امام بلكه نيست، »لشكر افراد همه كشتن« واقعي مراد كه است روشن اينجا در البته. 3»...اند نشده آن مانع خود، زبان و دست با

 قتل تنها كه كند نكته اين متوجه را آنان و بخشد تحكيم نيرومند افراد ذهن در را انسان و زندگي به احترام انديشه بدينوسيله خواهد مي

. بود خواهد مردم همه قتل با مساوي عمد، و قصد روي از نفر، يك

 به كثرت و قدرت مقياس با فقط عدالت موازين بودند معتقد كه متفكران، از بسياري نظريات با زمينه، اين در را امام بينش و نظريه ما اگر

 اينان كه جايي در چگونه و گيرد مي اوج امام كنند، مي سقوط اينان كه آنجا در چگونه كه ديد خواهيم كنيم، مقايسه ،!آيد درمي حركت

. برد مي باال خود دستهاي با را زندگي ارزشهاي و ورزد مي مهر او بر و دارد مي گرامي را انسان امام برند، مي بكار خشونت و جمود

 نيرومندان به آن ضمن در و گويند، مي سخن اند كرده »كشف« را آن گويا كه نظرياتي و آرا از سرنا و دهل با گروه اين كه آنجا در آري،

 خود آرزوهاي و آمال كثرتشان، علّت به فقط اكثريت يا و كنند خودنمايي و ببالند خود بر قدرتشان و نيرو بخاطر فقط كه دهند مي اجازه

               ،)است انسان نيكوي و تحول حال در و نيرومند اراده و زندگي عادالنه قانون بر تجاوز اينها همه البتّه كه( دهند گسترش را

 و ارزشمند زندگي، خود مقياس با كه دهد مي نشان ما به و كند مي »كشف« را موضوعي كه بينيم مي را السالم عليه طالب ابي بن علي
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 سادگي با كه آنجا است، زيبا و خوب كه چرا است، مهم و گرانقدر نيز انساني اراده مقياس در و است، حقيقت و حقّ چون است، واال

عاليتر، و جالبتر سخني با ديگر جاي در سپس و» !باشد بسيار از پرارزشتر و برتر اندك، كه بسا چه«: فرمايد مي بزرگمردان، خاص 

 الزم او براي خداوند كه حقّي در كه نيست آن از باالتر باشد، بزرگتر اش مرتبه و مقام چه اگر فردي، هيچ و«: دهد مي توضيح چنين

 ديگري بر كه نيست آن از ناتوانتر آيد، بنظر حقير ها ديده در و بشمارند كوچك را او مردم چند هر فردي، هيچ و نشود ياري دانسته،

. »دهد ياري را او يا كند كمك

 آشكار عدالت ويژگيهاي و مظاهر از اي جلوه و نمونه سخن، دو اين در السالم عليه طالب ابي بن علي كه ديد خواهيد كنيد، دقت اگر

         محصور و محدود تنگي چهارچوب در را خود كه هايي انديشه بر مدتها كه دارد مي بيان را حقيقتي و كند مي نقل را هستي جهان

. بود پنهان كردند، مي

 فايده، بي و ارزش بي مسائلي جز چيزي وجودي، ارزش نظر نقطه از وبرق پرزرق و تابناك هاي جلوه و مظاهر كه كند مي ثابت امام

 و نااليق هر براي كه داد فريب را آنهايي و نادان و خرد بي گروه و عادي افراد توان مي فقط آنها با كه نيستند توجه، غيرقابل و كوچك

 پرتو حقيقت خورشيد كه هنگامي در و داشت نخواهد دوامي وضع اين ولي. يافت غلبه آنان بر آنها، بوسيله و زنند، مي كف ظاهرسازي

 بر وزد، مي پركاهي بر كه بادي همچون هستي جهان عادالنه و تند باد كه هنگام آن در يا و يابد گسترش آن عظيم حرارت و نور و افكند

! رود مي بين از و شود مي متالشي فريبنده ظواهر آن همه كه بينيد مي ناگهان بوزد، آن

 و است، گروهها و افراد مقياسهاي دهنده نشان نوسان و تشويش اين كه دارد وجود بيشماري داليل امروز، جهان وضع و گذشته تاريخ در

 آزار مورد اند، كرده پيدا هستي جهان عدالت موازين و اصول از كه انحرافهايي بخاطر را انسان و زندگي و تمدن تزلزل، و نوسان اين البته

! دهد مي قرار رنج و

 فوج و دسته دسته مردم، كه ديديد مي روزها بعضي در كرديد، مي زندگي اروپا در وسطي، قرون از دوراني در شما چنانچه مثال، بعنوان

 ويژه كاله و كرده تن به زربفت لباسهاي كه ديگري فرد براي تا روند مي عمومي ميدانهاي از يكي سوي به شهر، آن يا شهر اين در فوج،

 روي بر كه ديديد مي باز و بكشند، هورا و بزنند كف! است يافته آرايش ديگر قيمتي سنگهاي و زبرجد و بازمرد كه دارد بسر اي

 كشند، مي جيغ و زنند مي كف كه آنهايي وضع و حال به توجه بدون شرربار، نظرهاي و! سنگين گامهاي با مردمي خيابانها، سنگفرشهاي

 از پس سپس. ... نيست »بزرگي مرد« هرگز او، حاليكه در كشند، مي فرياد» !بزرگ« مرد اين سالمتي براي بيچاره مردم و كند مي عبور

 در و كرد نمايان هست كه آنطور را چيز همه و برچيد را تاريكي و ظلمت بساط و گرفت تابيدن حقيقت خورشيد كوتاهي، زمان گذشت

 هيچ منزله به البته خود وضع اين در و( كشيدند مي فرياد بيهوده و زدند مي كف كه گروهي همين كه ديديد ديديد؟ چه شما هنگام آن

 يا و اند زده مي كف شدند، مي ناميده پنجم شارل اول، شارل چهاردهم، لويي مثالً كه كوچكي و پست و نااليق افراد براي) بودند وپوچ

 كوچكي بر دليل خود كه ارقامي... داشت همراه به را ارقام و عنوان سلسله يك نامشان كه اند آورده مي فرود تعظيم سر كساني براي

 كه مردي آن كه شد مي روشن شما براي حقيقت اين... ديديد؟ مي چيزي چه وضع، اين شدن سپري از پس وقت آن و! بود نام صاحب

 يا مولر كه بوده واقعي بزرگمرد زدند، نمي كف او ديدن با و كشيدند نمي هورا او سالمتي براي مردم و شده مي رد خيابان و كوچه در

. است شده مي ناميده گاليله يا و ميلتون
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 طرف از و اند، بوده نااليقي افراد جملگي پرعنوان، و طوالني نامهاي صاحبان كه بينيم مي ناگهان و دهد، مي ادامه خود گردش به روزگار

         هورا و فرياد آنان براي كسي و نداشت! اي دنباله نامشان و رفتند مي راه بازار و كوچه در پياده پاي با كه كساني بينيم مي ديگر

 و كشيدند مي هورا و زدند مي كف كه افرادي از عده آن همراه نااليقان، گروه آنگاه و اند، بوده بزرگي و عظمت سرتاپا، همگي كشيد، نمي

 و شوند مي گر جلوه هستي، قلّه در واقعي بزرگان گروه و شوند مي سپرده فراموشي و نسيان طاق به بودند، »وپوچ هيچ« واقع، در

 كه گذارند مي ميدان به پاي نيز مردم از قليلي گروه آنان، همراه و. كند مي استفاده تاريكي، برابر در خورشيد بمثابه آنان از نيز انسانيت

 و حرارت از برد، مي سود خورشيد نور و گرما از كه زمين، كره همانند و اند نهاده ارج بزرگشان موقعيت و مقام به و كرده درك را آنان

: بود فرموده بيان و كرده ادراك را آن السالم عليه طالب ابي بن علي كه اند يافته را حقيقتي نيز آنان واقع، در. اند شده مند بهره آنان پرتو

 را آن امام انديشه كه آيد مي در بصورتي »كوچك« و »اندك« اين تكامل و رشد گاهي!. »باشد بسيار از برتر و بهتر كه اندك بسا چه«

 توانيد مي خود خرد و عقل با كند، مي درك پنجگانه حواس همچنانكه را، آن حقيقت كه بطوري سازد، مي مجسم و كند مي ترسيم

       برق مخترع »كرد مي جلوه كوچك چشمها در و شمردند مي حقير را او مردم« امام، قول به كه فروشي روزنامه بسا چه و دريابيد،

 و كوچكي هم گاهي و 4گردد مي اوتللو و هملت مكبث، چون آثاري نويسنده كه اي نمايشخانه و تئاتر ساده كارمند بسا چه و! شود مي

!. گردد مي انسان خنده و تأسف موجب واحد آن در كه رسد مي بجايي »بزرگ« و »بسيار« گروه اين ارزشي بي

 و »بسيار« گروه باصطالح اين بودنِ ارزش فاقد و كوچكي و كنم ترسيم و نقل بسته نقش ذهنم در كه را شكلي اينجا در دارم تمايل

 و داند؛ مي آنها از باالتر و برتر را كوچك و اندك گروه السالم عليه طالب ابي بن علي چرا كه شود روشن تا دهم نشان را »بزرگ«

   ترسيمش امام انساني، اخالق و عربي شخصيت بزرگمرد كه نحوي آن به چگونه هستي، جهان عدالت موازين كه شود آشكار همچنين،

: شود مي پابرجا كند مي

 پاريس خيابانهاي به گردش منظور به خود، كننده خيره و فاخر لباسهاي با و شده زنده مجدداً ما عصر در چهاردهم لويي كه كنيم فرض

 و ديد خواهد چيزي چه بپردازد، كار اين به و شود زنده اگر چنانچه!... پردازد مي تفقد اظهار به »خود رعيتهاي« ميان در يا و است آمده

 كند مي مشاهده دور از را مردم از يكي مجسمه بزرگ، خيابان يك در گردش هنگام چهاردهم لويي داد؟ خواهد نشان العملي عكس چه

      را او ولي پردازد مي كنجكاوي به و شود مي نزديك آن به عموم، تماشاي معرضِ در آن گرفتن قرار و عظمت و بزرگي علّت به و

 چنين كرد، مي عبور كنارش از كه مردي از لويي آنگاه!... است كرده زندگي لويي دوران از بعد مجسمه، اين صاحب كه چرا شناسد، نمي

 از و! مخصوص عصاي و زربافت لباسهاي از بالفاصله نگرد مي او به كه وقتي مرد آن و كيست؟ به مربوط بزرگ مجسمه اين: پرسد مي

: گويد مي شتاب با و شناسد مي را او وي خاصِّ زلفهاي

 است؟ ولتر مجسمه اين ـ

 كيست؟ ولتر: پرسد مي لويي

 است انسانيت بزرگ پدران از يكي ولتر: دهد مي پاسخ مرد آن
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 و تبعيدگاهها آنها اند، ساخته پرتوافكن دنيا اين تاريك زواياي بر را خود خورشيد و اند، كرده اصالح را شما فسادهاي و تباهيها آثار كه

! ببارد آنها بر آسمان باران و آيد بعمل وگياه گل آنها در تا اند كرده ويران بوديد، ساخته شما كه را زندانهايي

 وي همراه كه خواهد مي گفت مي سخن او با كه مردي از و دارد برمي قدم آهسته و دهد مي تكان را خود سر لويي، جناب! ما دوست

 كيست؟ مجسمه اين: پرسد مي او از شوند، مي روبرو ديگري مجسمه با كه آنگاه و... بزند قدم

! است روسو مجسمه اين ـ

! شناسم نمي را او من كيست؟ روسو ـ

 اين در و كرد فدا را خود زندگي كه است بزرگمردي او! بشناسيد را او امروز ديگر كه است سزاوار ولي شناسيد نمي را او شما آري،

 او صداي كه هنگامي ولي. گفت وداع زندگي با و داد پايان خود بزرگ هنري و فكري كارهاي به شدتا دربدر آن، از خارج در و مملكت

 خاموش او، طوفانهاي و فريادها پرخروش موج ميان در شما، جانشينان و فرزندان صداي انداخت، طنين جهان سراسر در و اروپا قاره در

 در فرانسه ناگهان و گرفت فرا او نظريات و افكار عصيانگر موج را اروپا و فرانسه سراسر كه نگذشت چيزي آنگاه و رفت بين از و شد

 بمثابه را او ويژه عصاي و داد باد بر و برچيد را او بساط و خاست بپا شانزدهم لويي شما نواده ضد بر بزرگمرد، اين افكار و آثار پرتو

 فرزند واقع در كه ما، بزرگ انقالب راه در اروپايي، ملل همه پس، آن از و! درآورد آلپ كوههاي رعاياي از يكي! دگنگ و دستي چوب

 غضب و خشم از وي زرين سردوشيهاي و دهد مي ادامه خود گردش به مجدداً چهاردهم، لويي جناب!... نهادند گام بود، بزرگمرد اين

 كه شود مي روبرو ديگري مجسمه با ناگهان و! آيد مي در لرزه و حركت به! وفا بي دنياي اوضاع به نسبت شگفتي از و مردم به نسبت

 سيماي گر نظاره هميشه اينكه به او چشمهاي چون و لرزد مي برخود ،!است هستي فرياد و هوا طوفان و دريا موج و رعد خروش گويا

: پرسد مي خود راهنماي از فرياد با بود، كرده عادت باشد انساني مفهوم و ارزش هرگونه از خالي شكلكهاي و فكر كوته و نااليق افراد

 كيست؟ مجسمه ديگر يكي اين ـ

! است روسو و ولتر برادر او ـ

 چيست؟ نامش ـ

 است بتهوون فون لودويك: نامش ـ

 است؟ آلماني او آيا ـ

! است آلمان مردم از آري، ـ

 داريد؟ مي برپا هستند، فرانسه رسمي دشمنان كه را آلمانيها مجسمه ،!ميهن خاك در كه رسيده بجايي كار آيا! خوب بسيار ـ
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 برادري انديشه توانست نمي چنانكه. كند درك هست كه آنطور را امروز دنياي تواند نمي لوئي، جناب! نظير بي خرد و عقل متأسفانه ـ

 در را آنها نادانتان و تبهكار جانشينان و نااليق مزدوران و شما كه انديشمنداني گروه كه اي انديشه كند؛ هضم و بفهمد را انساني عميق

! داشتند قرار هم بتهوون و روسو و ولتر: آنان ميان در و كردند مي دعوت آن به بوديد، داده قرار فشار

 گويي؟ مي سخن چنين من با جرأتي چه با تو ـ

 شما بخاطر را آن توانم نمي هيچوقت من و بگويم سخن لحن اين با كه است داده تعليم من به تمدن با توأم و آزادانه و راستين زندگي ـ

! دهم تغيير

 اند؟ ساخته اي مجسمه هم من براي اينها بين در آيا خوب، بسيار ـ

 بگذارند؟ را شما مجسمه بزرگمردان، اين كنار در كه ايد داده انجام كاري چه شما مگر ـ

 كنند؟ برپا من از هم اي مجسمه آلماني بتهوون كنار در كه نيستم آن سزاوار من فرانسويها نظر در آيا ـ

!... بريم مي پناه خدا به تباهيها و زشتيها از ما ـ

 كنند؟ مي رفتار چنين شما با هم آلمانيها راستي، ـ

 و خورد، مي بچشم آن عمومي ميدانهاي و برلين بزرگ خيابانهاي در فرانسه بزرگان ديگر و هوگو ويكتور ولتر، روسو، مجسمه آري، ـ

 را جهان گوناگون ملتهاي بين در موجود پيوندهاي و روابط جديد هاي پايه و اساس كه هستي آن از ناتوانتر تو كه گفتم تو به من

 خواهي؟ مي بيشتري توضيح اكنون!... دريابي

! بگذاري تنها مرا كه خواهم مي فقط من نه، ـ

 عام قتل در كه رود مي ژوزئيتها كليساي بسوي چهاردهم لوئي و... دهد مي ادامه خود راه به و گذارد مي خود حال به را لوئي راهنما،

 روح براي«: گويد مي آن رئيس به و شود مي كليسا وارد! شكوه و وقار با آنگاه. بودند او راست دست مثابه به كاتوليك، غير مسيحيان

 زمين روي در ديگر و اند يافته تغيير نيز مردم و است شده دگرگون دنيا!. ام آمده آنجا از كه برگردم جايي همان به تا بخوان دعايي من

! است نمانده جايي من زندگي براي

 اي«: گويد مي كه كند مي زمزمه لب زير گذشتگان از را شعري مصرع خود لوئي، و! خواند مي دعايي او روح براي ژوزئيت، كشيش

 مي سخن آن از السالم عليه طالب ابي بن علي كه اندكي آن ترتيب، بدين و! ميرد مي سپس و» !است زشت زندگي كه درياب مرا! مرگ

 گروه براي و باالتر نموي و رشد اندك، گروه براي شما نظر به آيا و! رود مي بين از بزرگ، و بسيار گروه و يابد مي تكامل و رشد گفت،

... كرد؟ تصور توان مي اين از بيشتر فنايي و كوچكي بزرگ، و كثير
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 :نوشتها پى

. 164 ـ 163 ص مؤلف، قلم به فاغنروالمرأة، كتاب از تلخيص با. 1

 ج امام، ادبيات از هايي چكيده بخش در آينده فصول از يكي در خفاش، و طاووس توصيف در السالم عليه علي امام جالب گفتارهاي. 2

. آمد خواهد ،4

. جمل جنگ دارندگان برپا درباره امام خطبه از است جمالتي. 3

 و تمدن و هنر افتخار او كه بداند دنيا آنكه از پيش شكسپير و بود گردي دوره فروش روزنامه خود، زندگي دوران نخستين در اديسون. 4

. رفت مي شمار به انگلستان اشراف و نجبا تئاتر در اي ساده كارمند است، انسانيت عظمت مباهات مايه
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 . . .ادامه متن 

 باشد؟ داشته وجود تواند مي چيزي چه بود، گرفته نام بزرگ و بسيار كه آنچه فناي و تقليل و اندك گروه تكامل و رشد پرده پشت در

 در پنداشت، مي خود خاص ملك را فرانسه و بود »بزرگ« مردم، گمان به كه چهاردهم لوئي چون پادشاهي كه شود مي باعث چيزي چه

 در را بزرگاني ديگر، مردم و اندك گروه از ولي! نيست هم او زدن قدم جاي حتّي ديگر كه سرزميني. كند؟ مرگ آرزوي سرزمين، همان

     ميراث به را گذشتگان از پيروي افتخار هم آيندگان البته و دارد، مي برپا مجسمه آنها از تجليل براي كه شناسد مي و داده جاي خود

 بزرگانِ ساختن جاوداني و بزرگداشت افتخار اكنون ولي بودند، كوچك و اندك گروه از پيشين نسلهاي نظر در هم آنها آنكه با و برند مي

!. دارند را واقعي

 نيرنگ كوچكترين امر، اين در و گيرد مي نظر در را خود عظيم موقعيت و مقام اي، زنده موجود هر براي كه است هستي جهان عدالت اين

 لياقت، عدم و پستي هيچگونه و شود نمي كم واقعي ارزشهاي هستي، جهان عدالت پيشگاه در... ندارد وجود بيجا سازشكاري و حيله و

 مردم نزد در كه ناميده »اندك« جهت اين به فقط را گروه اين السالم عليه طالب ابي بن علي البته. يابد نمي واال مقام و گيرد نمي اوج بيجا

 بخوبي امام ولي است؛ داده نام »كثير« علّت همين به نيز را »بسيار« گروه چنانكه شدند، مي ناميده چنين آنان، آراي نظر از و وي دوران

 بسيار كه را آنچه همچنين و. نباشد چنين كه است ممكن پندارند، مي »اندك« كه را آنچه و كنند مي اشتباه دورانش مردم كه دانست مي

. نيايد بشمار آنطور حقيقت، ميزان و حقّ مقياس در كه است ممكن دانند، مي

 زندگان، بين در را آن بزرگ امكانات و كرد مي درك را زندگي ارزش خود، توان و روشني تمام با ، السالم عليه طالب ابي بن علي

 در و بوده كه نحوي هر به زندگان، به احترام و زندگي ارزيابي در هستي، جهان كه ديد مي كامل بطور ديگر، طرف از و دانست مي بخوبي

 كرديم، اشاره آنها به كه را گرانقدري و حكيمانه جمالت و عبارات كه بود همينجا از و دارد، اي عادالنه هدف و اراده باشد كه كجا هر

. كرد مي بيان

 را آن افراطي افراد شد باعث كه دارد ها زمينه اين در نيز ديگري بيشمار و عالي سخنان آنها، بر عالوه السالم عليه طالب ابي بن علي

 بود اينجا در و كرد؟ فرض) تكامل و رشد براي( را امكانات اين و مقام و ارزش اين اندك گروه براي توان مي كجا از بگويند و نپذيرند

. »كنيد مي انكارش شما كه است چيزي آن در حق، بيشترين كه چرا نگوييد، دانيد نمي كه را آنچه«: فرمود و شد آنان متوجه امام كه

 نظر به حقير ها ديده در و بشمارند كوچك را او مردم چند هر فردي، هيچ و... «: خود سخن اين با خواهد مي امام كه را ديگري حقيقت

 و امكانات هرگونه داراي فردي، هر كه است آن كند، تثبيت. »كنند ياري را او يا كند، كمك ديگري به كه نيست آن از ناتوانتر آيد،

 كمي بهره كه انساني درباره نظريه، و بينش اين. شود مند بهره آن از و برساند سود خود جامعه به تواند مي باشد، كه زيادي يا كم استعداد

 عدالت به نسبت ، السالم عليه طالب ابي بن علي ذهن در كه است عميقي ايمان آن تفسير و توضيح واقع، در دارد، استعداد و مواهب از

 و فالتها ريگها، ريز هاي دانه از و آورد مي بوجود را بيكراني درياي باران، هاي قطره از كه عدالتي همان. دارد وجود هستي جهان

. داند مي »بزرگ« به وابسته و مستند را »كوچكي« هر و دهد مي قرار »زياد« داخل در را »كم« چيز هر چنانكه سازد، مي را بيابانهايي
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 از چهارچوبي در را آنان از كدام هر و ورزد مي مهر خود فرزندان به كه دارد وجود زندگي نيك طبيعت درباره توضيحي گفتار، اين در

. بياورد فشار كسي بر يا و سازد مغبون را آنان از احدي آنكه بدون دهد، مي قرار نيكيهايش

. دارد وجود دارد مي روا زندگان همه به نسبت را آن السالم عليه طالب ابي بن علي كه عميقي مهر بر روشني گواه سخن، اين در

 مورد و كنند همكاري و شوند مند بهره آن مواهب و نيكيها از و كنند زندگي كامل بطور بايد كه داند مي اي زنده انسان را افراد همه او

. گيرند قرار توجه

 به او كه را ايماني همين از ديگري نمونه و داشت زندگي نيكي و هستي عدالت به علوي نظريه كه را اعتمادي همين از ديگري شكل شما

 عدالت به اعتماد( محور همين دور به كه نيز، روسو ژاك ژان آثار در دارد، شرافتمندانه ترقي و پيشرفت براي بشري فرد هر امكانات

 و شمارند مي كوچكشان مردم« كه را گروهي آن السالم عليه طالب ابي بن علي كه گويا و. يابيد مي چرخد، مي) زندگي نيكي و هستي

: فرمايد مي و است داده قرار خطاب مورد را مردم كه آنجا دهد، مي قرار توجه و عنايت مورد بيشتر »كنند مي جلوه حقير انظار در يا

 را پرارزش نظر اين و گويد مي سخن بشري نيك طبيعت به خود اعتماد توصيف در كه آنجا يا و ،»است نيافريده بيهوده را شما خداوند«

 مفيد و نيكو جهت هر از شما، همه يعني. »نيستيد توبيخ و سرزنش قابل نشويد، پراكنده حق دور از اگر شما«: كه دارد مي بيان مردم به

. شويد دور حق راه از قصد، روي از و عمد بطور آنكه مگر هستيد،

 زياد و اندك گروه بين اي، وظيفه و حقّ هر در كامل تساوي يعني هستي، جهان عدالت از قسمت اين هاي پايه تحكيم براي او، مكتب در

 برابر و يكسان افراد همه) خداوند( عدالت اين منشأ و مركز پيشگاه در: اينكه آن و است شده اشاره مهمي نكته به بزرگ، و كوچك بين و

 در نيز آنان داستان و است يكي آنان انسانيت خصلت كه زيرا ندارد، وجود ديگر انسان با انسان يك بين فرقي او، نزد در هرگز و هستند

 از تمايزي رسانند، مي مردم به كه سودهايي و دهند مي انجام كه اعمالي با جز آنان، و است يكسان هستي و وجود ميزان و مقياس

 و مفتخوري به كه كسي ولي. دهد مي پاداش او به خود هستي، و وجود قانون دهد، انجام نيكي كار كه كسي البته. يابند نمي همديگر

 درباره( السالم عليه طالب ابي بن علي دهد، مي كيفر است، سزاوار كه آنطور را او قانون همين بپردازد، احتكار و غصب و خوشگذراني

 از را او خشمي هيچ و سازد نمي غافل ديگر صداي از را او صدايي هيچ و دارد نمي باز ديگري از را او كسي هيچ«: فرمايد مي) خداوند

! »شود نمي مانع كيفري و عذاب از را او رحمتي، و مهرباني هيچ و كند نمي دور بخشش

 هستي جهان عظمت چهره از پرده السالم عليه طالب ابي بن علي كه گفتيم اين، از پيش. داد خواهيم بيشتري توضيح زمينه اين در مجدداً

 دارد، بازمي يا بخشد مي او كه آورد مي بوجود را واالمقامي فرمانده و حاكم چيزها، و كارها خود اصل و طبيعت خود از كه دارد برمي

 داراي خود، پيدايش طبيعت و ذاتي خصلت با جهان، مخلوقات و كائنات همه ترتيب بدين و كند، مي عطا پاداش يا و دهد مي كيفر

! كنند داوري خويشتن مورد در خود هستي، جهان عادالنه اراده ساختن گر جلوه براي كه هستند قدرتي

 شود، كم آن از چيزي اي گوشه در اگر كه است متوازن و هماهنگ بطوري هستي، و وجود كه است معتقد السالم عليه طالب ابي بن علي

 در نقصان، و كمي ميزان به جز كه برابرند و مساوي آنچنان) كاستي و افزايش( مورد دو هر و شد خواهد افزوده آن بر ديگري، گوشه در

 كه است سزاوار بسيار البته و! آمد نخواهد بوجود نقص و كمي ديگر جاي در افزايش، اندازه به جز و داشت نخواهد افزايش جايي
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 كه است بزرگي نتايج ترين تازه از يكي هستي، جهان چيزهاي و عناصر در هماهنگي و توازن اين درباره بينش، و نظريه اين: بگوييم

 اين در عطفي نقطه را آن واقع در و رسيده بدان هستي، اسرار كشف راه در خود بزرگ مبارزه ميدان در بشري، انديشه كوشش امروز

 ديگري، گروه و شوند حقيقت اين متوجه نتوانستند پيشين، انديشمندان از گروهي كه بگوييم است ضروري باز و. است داده قرار زمينه

 بخوبي را آن چگونگي و دريافتند و ديدند را حقيقت اين متفكران، اين از اندكي بسيار گروه ولي اند، نپذيرفته و كرده رد را آن اصوالً

 نيرومندي در هم، اخير گروه اين افراد شك بي و! كردند دعوت آن، ارزيابي و فهم براي هم را مردم و آوردند ايمان آن به و كردند درك

 و نبوده يكسان همديگر با اند، كرده اعتماد آن به و شناخته و ديده را آن كه آنچه بيان و ساختن گر جلوه قدرت در و توجه و دقت

. اند داشته زمينه اين در اختالفهايي

 كه اند گفته سخن روشي با باره، دراين و ديده كائنات مظاهر از بعضي در فقط را هماهنگي و توازن اين آنان، از بعضي مثال، بعنوان

 خاموش و ساكت هستيِ مظاهرِ همه در حتّي اينكه با را حقيقت اين آنان، از ديگر اي عده و... است داشته بيان را حقيقت از اي تنهاگوشه

 هستي زنده مظاهر در آن، براي اصيلي نقش يا و اند نكرده احساس آن براي محسوسي نتايج زندگي، مسير در ولي اند، كرده مشاهده

! اند نيافته

 نقش و آشكار نتايج آن، براي وجود، عالم در و زندگي مسير در سپس و ديده خاموش طبيعت مظاهر همه در را آن ديگر، برخي ولي

. اند گفته سخن آن از سخنان، محكمترين و بيان عاليترين با و اند يافته زنده موجودات در مؤثري

 پيشين انديشمندان از گروه اين پرچمدار و قراول پيش او، كه گفت بايد بلكه. است السالم عليه طالب ابي بن علي هم يكي گروه، اين از

 از باالتر و داشته بيان ديگر، بعضي با بعضي برخورد يا تناقض، و تعارض هيچگونه بدون صحيح، و محكم روشي با را نظريه اين كه است

. است بوده او با هم سبقت و ابتكار زمينه اين در اين،

 جنبه نظر نقطه از است، كرده مشاهده هستي جهان در كه اي هماهنگي مظاهر درباره السالم عليه طالب ابي بن علي موقعيت و روش شايد

 در آن از كه نتايجي به وصول براي امام كه چرا. اند يافته دست بدان كه است انديشمنداني موقعيتهاي و روشها از مهمتر و باالتر عملي،

 نقطه و محور با امر، اين البته و داشت، شگفتي پافشاري و اصرار آن، خارجي تحقّق و بيان بر آمد، مي بدست جماعات و افراد زندگي

. دارد آميختگي هم به و يگانگي كامل، بطور باشد، انسان: همان كه علوي فلسفه مركزي

 و متوازن بطوري و دارند هماهنگي يكديگر با آنچنان هستي، و وجود عالم عناصر: است معتقد السالم عليه طالب ابي بن علي كه گفتيم

 آنچنان) كاستي و افزايش( مورد دو هر و شد خواهد افزوده آن بر ديگري گوشه در شود، كم آن از چيزي اي، گوشه در اگر كه اند يگانه

 گرفته صورت كه افزايشي اندازه به جز و آمد نخواهد بوجود اي فزوني جايي در شدن، كاسته و نقص ميزانِ به جز كه يكسانند و مساوي

 نسبت راهها نزديكترين از كند، حقيقت اين متوجه را انسان اينكه دليل به امام و يافت؛ نخواهد تحقّق نقصاني و كمي ديگر، جاي در است

 به انسان«: شود مي آغاز چنين كند مي بيان زمينه اين در كه اي جمله نخستين و شود مي وارد است، انسان خود حيات و وجود كه او، به

! »دهد مي دست از را خود عمر از ديگري روز آنكه مگر آورد نمي روي زندگيش دوران از روزي
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 وضع در انسان بينش از روشنتر و تر ساده حقيقت، اين بيان در كه آيد بوجود است ممكن انساني انديشه و ذهن در دقتي و توجه هيچ آيا

 نزديك براي جبر، و هندسه قواعد و اصول از رياضي اصل توانيد مي آيا اين، بر عالوه و دهد؟ نشان را هستي توازن و تعادل خويشتن،

 علوي آيه اين از آشكارتر و روشنتر مطلق، و ثابت اصل يك چگونگي كردن خالصه و مطلق واقعيت دادن نشان و اذهان به حقايق كردن

 يك عمر شدن سپري و زندگي در را هستي جهان توازن و تعادل آن، بوسيله السالم عليه طالب ابي بن علي كه اي آيه... كنيد؟ پيدا

. دهد مي نشان و است ساخته گر جلوه زنده، موجود

 طالب ابي بن علي گمانتان به كه گوييد مي سخن نويني حقيقت كدام از شما و دانند مي مردم همه را موضوع اين: بگويد من به كسي اگر

 است؟ كرده كشف و درك را آن السالم عليه

 و اصل دو، اين از يكي اگر بويژه، شود، سكوت آشكار حقايق درباره كه نيست آن نهاني، حقايق كشف الزمه: گويم مي او پاسخ در

          واقع، در پس. باشد) دو هر( آشكار و پنهاني حقايق ثبت و ضبط انساني، كلّي برنامه و روش آنكه يا و باشد هم ديگري اساس

 يك چهارچوب در آرائش و افكار همه و اند پيوسته هم به موضوعي، هر درباره وي نظريات و افكار كه السالم عليه طالب ابي بن علي

 مشابه جمله با يا و بيان آن با! »است آشكار مردم همه براي« شما قول به كه را موضوع اين دارند، هماهنگي زيبا، و جالب فكري وحدت

 هستي جهان تعادل و توازن نظريه اثبات در »است زندگي پايان بسوي گامي كشد، مي انسان كه نفسي هر«: كه مضمون اين با جالبتري و

! كند مي ريزي پي را كلّي و اساسي اصل يك

 يا و »دهد مي دست از را خود عمر از ديگري روز آنكه مگر آورد نمي روي زندگيش دوران از روزي به انسان«: است گفته كه كسي

 يك از كه است داشته بيان را جمله اين منظور اين به ،»است زندگي پايان سوي به گامي كشد، مي انسان كه نفسي هر«: است فرموده

 آن و شود مي ناشي و آشكار باال سخن دو مفهوم از ولي. است بوده دور مردم اذهان و افكار از كه بردارد پرده ديگر اساسي حقيقت

! »شود جدا ديگري نعمت از آنكه مگر رسد نمي نعمتي به انسان و«: اينكه

 پي او بيان صراحت و دورانديشي و بيني روشن كشف، نيروي توجه، و دقت قدرت به امام، گرانقدر سخن اين مالحظه با كه كنم مي تصور

 اشكال و عبارات در كه فرمايد مي بيان ديگري سخنان السالم عليه طالب ابي بن علي نهايي، حقيقت همين تثبيت براي و. باشيد برده

. هستند يكي مفهوم و ريشه نظر از ولي. رسند مي بنظر مختلف و گوناگون

 بسيار افراد كنند، رها نزديكش خويشان كه را كس آن«: و »آورد بعمل جلوگيري خوردنها از خوردن، يك كه بسا چه«: فرمايد مي امام

 دوستي، و مودت«: و »باشند نزديكان از نزديكتر انسان براي اي بيگانه و دور افراد بسا چه«: و »رسيد خواهند او) ياري( براي دور

 آوري بدست خود روزي و قوت از بيش كه را آنچه« و »شد نخواهد ضايع نيكوكار، پاداش هرگز« و »است سودبخشي خويشاوندي

! »اي آورده گرد ديگران براي

 عليه طالب ابي بن علي كه است هستي جهان توازن و تعادل نظريه مشروح از روشني چكيده آنها، نظير گفتار دهها و پرمايه سخنان اين

 منشأ و نهايي مرحله در ولي اند، شده بيان گوناگوني موضوعات درباره ظاهر به گرچه گفتارها، اين و. دارد عقيده آن اصالت به السالم
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 در مشابهي، زيادي يا كمي با اينجا در افزايش يا كاستي هرگونه و چرخد مي هستي جهان توازن و تعادل از واحدي محور دو بر اساسي،

!. بود خواهد متقابل ديگر، جاي

 غير يا مستقيم بطور و كرد زندگي آن كنار در و برد بسر آن با و كرد درك عميقانه نيرويي با را هستي جهان اصيل حقيقت اين امام

. فرمود بيان را آن سخنانش از اي جمله هر در و زندگيش دوران از فصلي هر در مستقيم

 مورد نكته همين از ناشي واقع در كه نيز، قضيه طرف آن به كه دارد توجه هستي جهان عدالت نكات از اساسي نكته اين به جهت اين به او

 ميان در و دهد مي را كسي هر عمل پاداش يا كيفر آن، بوسيله كه دارد مقياسي هستي، و طبيعت خود اينكه آن و كند دقت است، بحث

. ندارد وجود آن اصالت اثبات براي نكته، اين از آشكارتر و روشنتر اي نكته هيچ هستي، جهان عدالت مظاهر

 هدف چيزي، هر وجود از بلكه نيامده، بوجود بيهوده چيزي هيچ پهناور، جهان اين در كرد مشاهده بخوبي السالم عليه طالب ابي بن علي

 و اعضا از يك هر حتّي و دهند انجام را آن بايد كه دارند خاصي وظيفه موجودات، همه كه كرد درك او همچنين و. است كار در غايتي و

. كند مي بازخواست آن از و است كرده باز حساب آن روي هستي، جهان عدالت كه دارد بعهده اي وظيفه و كار انسان، جوارح

 شك بي هم بزرگ و كوچك و يكسانند و متساوي خود، وجود حكم به هستي، جهان اشياي و عوامل همه انكارناپذير، حقيقت بنابراين و

 مورد بزرگ كارهاي از زودتر كوچك، كارهاي«: فرمايد مي السالم عليه طالب ابي بن علي حتّي و خواهندشد، ارزيابي مقياس همين با

 به و دهند نمي اهميتي »كوچك كارهاي« به مردم اكثريت كه كند مي بيان را سخن اين جهت اين به البته و. »گيرد مي قرار بازخواست

 نيز كوچك كارهاي كه بدانند همه و كند جلب آن به را مردم توجه تا دارد مي »بزرگ كارهاي« بر مقدم را آن او كه است علّت همين

 چيزهاي مورد در بازخواست بودن يكسان و برابري مسئله كه يابد اطمينان خواهد مي امام ترتيب بدين باز و. دارند كيفري يا پاداش

. است گرفته جاي مردم دل و ذهن در بزرگ، و كوچك

 حساب در را بزرگي و كوچك چيز هر و دهد قرار بازخواست مورد را او انسان، جوارح و اعضا وظايف قبال در هستي جهان اگر البته

 از خارج چهارچوبي در حتماً بازخواست، اين كه نيست معني آن به امام نظر از اين بدهد، پاداش يا كيفر آن، طبق بر و دارد منظور خود

 و محيط در هميشه دارد، كه عناصري و فروع همه با واحد، و دقيق محاسبه و بازرسي او بينش در بلكه. گيرد انجام انسان خود دايره

 جهان زنده موجودات از يكي بمثابه هم انسان اصوالً و است چنين نيز ديگري زنده موجود هر وضع چنانكه بود، خواهد او خود دايره

. باشد مستثني كلّي قانون اين از تواند نمي هستي،

 هيچ بازرس، و مراقب اين و! »داريد جوارحتان و اعضا از بازرساني و خود براي مراقبي شما«: فرمايد مي السالم عليه طالب ابي بن علي

!. دهد نمي بخرج كوتاهي آن در و ماند نمي باز پاداش، و كيفر و آنها ضبط و ثبت و اوضاع بررسي در خود، كوشش از وقت

 رنگهاي ، السالم عليه طالب ابي بن علي چشمان برابر در محكم و صائب فكر جوشش و روشن انديشه درخشش نظير بي حاالت در

 اين از كه نداريد اين جز راهي آنها، درك قبالِ در شما كه شود مي آشكار و است گرفته قرار هستي، جهان عدالت هاي جلوه از تابناكي

! بياوريد فرود تعظيم سر آن برابر در و كنيد حيرت فكر اين و انديشه
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 كس آن«: كه كند مي بيان را حقيقت اين كه گويد نمي سخن هستي جهان عدالت همين طرف از و جديد عصر دانشمندان زبان به امام آيا

: گويد مي يا و! »بگيريد مرا: گويد مي خود كه گويا مشكوك، فرد«: فرمايد مي يا و »دهد مي رنج را خود باشد، داشته بدي اخالق كه

 عزّت آن براي زيرا) باشد نهفته سودها تو براي آن، به دردادن تن در چه اگر( بدار گرامي و بركنار زبوني و پستي هرگونه از را خويشتن«

. »يافت نخواهي جايگزيني ديگر دهي، مي دست از كه احترامي و

 گناهان، سايه در انسانها مرگ«: است زير زيباي و جالب سخنان آنجمله، از كه دارد زياد بسيار ها نشانه و آيات اينگونه از امام، البته

 بزرگي و آقايي گيري، انتقام با. نيست آسايش و راحتي حسد، و رشك با. ندارد مردانگي دروغگو«: و »است طبيعي مرگهاي از بيشتر

 آوري شگفت و ويژه خصلت و خوي كسي در اگر«: و »بود نخواهد كارها در استحكام و پايداري مشاوره، بدون و. آمد نخواهد بوجود

 و پيوسته هم به و يگانه هستي جهان كه دريافت السالم عليه طالب ابي بن علي ترتيب بدين و! »باشيد آن همانندهاي انتظار در بايد باشد،

 و كيفر قدرت و بازرسي و محاسبه نيروي موجودات، خود طبيعت در و است استوار و ثابت خود دادگري و يگانگي در و است دادگر

. است داده قرار را پاداش

 جلوه او، اينها، بر عالوه ولي. داشت بيان بود، كرده درك كه را آنچه عبارات، جالبترين و زيباترين با و دريافت را حقيقت اين امام آري،

 ديد بايد اكنون و. كرد ضبط و ثبت نيز را آنان شكلهاي و رنگها و دريافت را هستي جهان عدالت هاي جلوه از نيز ديگري شكلهاي و ها

 است؟ چگونه و چيست؟ ديگر هاي جلوه اين كه
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 عميق عاطفه و مهر

 بر دشمنانش احساس از دشوارتر و دردناكتر آورد، مي روي السالم عليه طالب ابي بن علي بر جنگ در پيروزي از پس كه احساسي* 

! بود شكستشان

 يا انسان، بر انساني مهر و توجه و است قانون منطق از واالتر انساني عاطفه و مهر منطق كه دريافت السالم عليه طالب ابي بن علي*

! است عدم و نيستي برابر در وجود، و هستي و مرگ، برابر در زندگي اصالت برهان و دليل واقع در ديگر، موجودات

! اند كرده ترسيم كه است شكلي آن از غير زنان، درباره السالم عليه طالب ابي بن علي روش شك بي* 

 زمستان ريز برف و سياه ابرهاي و تابستان زيباي ابرهاي كه باشد اين وجود عالم تعادل و توازن و هستي جهان عدالت هاي جلوه از اگر

 حقيقت چهارچوب در را لطيف و روحبخش نسيمهاي و طوفانها و تند بادهاي يا و درآورد بگردش واحدي افق و واحد سطح در را

 داشته همراه را كيفر و پاداش قانون هايش، جلوه از اي جلوه هر در و خود، داخل در كه دهد قرار آنچنان را طبيعت و! آورد گرد واحدي

... باشد

 اعم طبيعت، نيروهاي كه بود خواهد هستي توازن و تعادل همين و عدالت همين از بگيرند، سرچشمه هستي جهان عدالت از اينها همه اگر

 بين هم فرقي امر، اين در آنكه بدون بگذارند متقابلي تأثيرات همديگر در و باشند داشته پيوند يكديگر با زنده، عناصر و جامد عناصر از

 انسان، احساسات و آرزوها اخالقيات و صفات كه آنجا از و. باشد داشته وجود دو آن از ناشي عوامل و زنده عناصر و جامد عناصر

 را آن ما كه آورند مي بوجود چيزي يابند مي تشكل و آيند مي هم گرد جايي در كه هنگامي و است زندگي عناصر و عوامل از ناشي

 ارزيابي را حقيقت اين البته و بگذارند متقابلي تأثيرات يكديگر در و باشند داشته پيوند همديگر با هم بايد. ناميم مي »انسان شخصيت«

 اكتشافات اساس تحكيم و كاوشها و بررسيها از پس نيز امروز دانش و جديد علم قواعد و اصول چنانكه كند، مي ثابت كافي دقت و دقيق

. است كرده اثبات را آن صحيح، اركان و ها پايه روي بر خود

 از و. است هستي جهان ارزنده هاي جلوه عالي نمونه و شكل همان انسان، ، السالم عليه طالب ابي بن علي امام مكتب در كه ديديم قبالً

: گويد مي و دهد مي قرار خطاب مورد را انسان كه است سخني كند، مي اشاره حقيقت اين به كه چيزهايي

! االكبر العالم انطوي فيك و    صغير جرم انك أَتَحسب

 كه بود خواهد طبيعي بسيار اينصورت، در و). اي داده جاي خود در را بزرگتر جهان تو هستي؟ كوچكي موجود تو كه بري مي گمان آيا(

 كامالً باز و. دهد بخرج پافشاري و اصرار است، انسان به مربوط عصر، امكانات و مكان و زمان اقتضاي طبقِ كه چيزي هر مطالبه در امام

 و هستي جهان عدالت جلوه( »است داده جاي خود در را بزرگتر جهان كه كوچكي ظاهر به موجود« اين اسرار كشف در كه است طبيعي

. بورزد اصرار آن بر و بكوشد خود، نظريات و افكار چهارچوب در) وجود عالم توازن نمونه

 از امكان آنها، خود نابودي با جز كه دارد وجود پيوندهايي كائنات و موجودات بين در كه كرد احساس اي عميقانه و مستقيم بطور امام

 ارزش بي را وجود و هستي خود مفهوم واقع، در سازد، اندك و كوتاه را پيوندها و روابط اين كه چيزي هر و نيست پيوندها آن رفتن بين
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 آيد، بحساب) موجود يك مثابه به( او اگر و. است هستي پيوند همان آنها، با او پيوند باشد، موجودات اين از يكي انسان اگر و. سازد مي

 را او كه آنچه باشد، زنده موجودات از موجود، اين اگر چنانكه بود؛ خواهد سزاوارتر و بهتر خود، همانند موجودي با وي ارتباط و پيوند

 زنده موجودات رأس در كه انسان ارتباط ترتيب، بدين و شد خواهد نيرومندتر و استوارتر شك بي دهد، مي پيوند خود همنوع زندگان با

             كه هنگامي در و. بود خواهد توده و فرد وجود و هستي براي ناپذير اجتناب ضرورت نخستين خود، انسان برادر با دارد قرار

 عاليترين و مفاهيم وسيعترين با اجتماعي، عدالت كه است اي جامعه همان صالح، جامعه گويد مي السالم عليه طالب ابي بن علي

 و افكند نمي پرتو او انديشه و ذهن در قانون اين ولي. كند مي گذاري پايه و وضع را قانوني واقع، در باشد حكمفرما آن در شكلهايش

 روح را آن ما كه است چيزي همان از ناشي طبيعي پديده يك واقع در آنكه بخاطر مگر آيد، نمي در اجتماعي ضرورت يك بصورت

 ابي بن علي بينيم مي ما كه است همينجا از و. دارد مي الزم و ضروري را قانون اين وجود كه ناميديم هستي جهان جانبه همه عدالت

 و نگهباني مقياسي با را قوانين و ببرد، بكار قوانين ماوراي در را خود ديد و نظر كه دارد اصرار آوري شگفت بطور السالم عليه طالب

. است انساني عاطفه و مهر: آن و است قوانين خود خواست از واالتر و زيباتر كه كند اجرا

 يك ترتيب بدين عاطفه، و مهر اين و است وااليي و برتري و تكامل براي دار، ريشه مادي و روحي انگيزه همين انساني، عاطفه و مهر

 امام بوسيله كه انساني عاطفه و مهر كتاب صفحات از صفحه نخستين. است وجودي ضرورت يك واقع در چون است، اخالقي ضرورت

 زمامدار كه هنگامي در او جهت، همين به و برادرند هم با همه مردم توده سازد مي خاطرنشان كه شود مي آغاز اينجا از يابد مي انتشار

. كرد مي خطاب »برادرانم« را آنان آشكار و صريح بطور بود، مردم

 برادري، اين كه كرد مي گوشزد و ساخت مي توأم هستند، مردم همه برادران اينكه به فرمانداران ساختن متوجه با را نكته همين سپس

 اثر در كه است حقّ والي و فرماندار بر«: فرمود مي چنين خود لشگريان سران به اصل همين روي و دارد، الزم عاطفه و مهر حتم بطور

 نزديكتر مردم به كه سازد وادارش فرموده او بهره خداوند كه نعمتهايي بايد بلكه ندهد، روش تغيير است، رسيده آن به كه نعمتي و فزوني

. »گردد مهربانتر برادرانش، به نسبت و شود

      خاطرنشان فرماندارانش و خود براي مردم، همه با مهر و دوستي و برادري لزوم مورد در كه را آنچه السالم عليه طالب ابي بن علي

: فرمايد مي و شود مي قائل امتيازي، و جدايي كوچكترين بدون بشري افراد همه مورد در تري، جانبه همه و جامعتر فلسفه با سازد، مي

 ناپاكي امام ترتيب بدين و. »است افكنده جدايي شما بين باطن، فساد و آفت و درون ناپاكي و پليدي فقط و برادريد هم با همه شما«

 حقِّ از كه آنجا از و. دهد مي قرار ديگري طرف در را نفس مودت و دوستي و قلب شوقِ و مهر و طرف، يك در را باطن فساد و درون

 قبال در دارد، خود همراه را مقياسها و ارزشها كه طبيعتي همان بايد شود، مند بهره انساني عاطفه و مهر از كه است آن انسان، وجودي

 مهر و كند وظيفه انجام اند، نداده او به عاطفه و مهر پوشاك و اند، ساخته تباه را او حقّ خويشان، و نزديكان و همسايگان كه پاكي نيكمرد

 كنند، رها نزديكش خويشان كه را كس آن«: فرمايد مي امام چنانكه ببخشد،) او به نسبت( بيگانگان و دور آشنايان از فراواني عاطفه و

! »رسيد خواهند او] ياري[ براي دور بسيار افراد

 گناهان و لغزشها از حتّي انساني، عاطفه و مهر هاي پايه بر شده استوار برادري اين نگهباني و حفظ راه در ، السالم عليه علي امام

... بعد اما«: است عاطفه و مهر گرانقدر مقام از اساسي انحراف دهنده نشان كوچك، لغزشهاي همين كه چرا. كند نمي پوشي چشم كوچك،
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 السالم عليه طالب ابي بن علي به رسمي قوانين اينكه با و »بود تو با تقدم حقّ موضوع، اين در شك بي نبود، تو كوچك لغزشهاي اگر

 جوانب همه كه كند مي استفاده رسمي قانون اين از هنگامي فقط او ولي بجنگد، چيدند مي توطئه وي ضد بر كه كساني با داد مي اجازه

 همه چگونگي از كه شود مي گرش توطئه دشمنان با جنگ آماده وقتي فقط و بگيرد؛ نظر در خود جان و دل در را انساني عاطفه و مهر

 كمال با را آن ندارد خود برابر در جنگ جز راهي كه هنگامي در حتّي و شود؛ آگاه دشمنانش جان و دل در بشري، برادري پيوندهاي

 ناراحت و اندوهناك باشد، خندان و خوشحال آنكه بجاي تازه و كند، مي آغاز قلبي، تمايل و خاطر رضايت روي از نه ميلي بي و اكراه

 طالب ابي بن علي بر پيروزي از پس كه احساسي بينيم، مي كه اينجاست از و. 1ريزد مي هم »اشك« ناگوار، پيشامد اين از حتّي و است

 و رسمي قوانين اگر باز و. شود مي عارض دشمنانش بر شكست، از كه است احساسي از ناگوارتر و دردناكتر آورد، مي روي السالم عليه

 به ساختند، پايمال را او حقّ و چيدند توطئه وي ضد بر كه را كساني الاقل كه داد مي اجازه السالم عليه طالب ابي بن علي به موجود،

 و گمراهيها بخاطر و بجنگند آنان ضد بر فرزندانش و پيروان خود، شهادت از پس كه بگذارد و نكند سفارش فرزندانش و ياران

 هر از بشردوستي و مهر وي، مكتب در كه( انسان به نسبت او بزرگواري و مهرباني ولي بگيرند، قصاص و انتقام آنان از تجاوزهايشان

 به را پرارزش و بزرگ سخن اين و دهد قرار خطاب مورد را خود فرزندان و ياران كه سازد مي وادار را او) است باالتر و برتر قانوني

 كسي مانند است، كرده اشتباه و خطا و آورد بدست را حق خواسته مي كه كسي زيرا نجنگيد، خوارج با من از پس«: كه كند گوشزد آنان

 و سعادت بشردوستي، عاطفه و عميق مهر يعني عامل، همين بوسيله امام. 2»است دريافته را آن و نهاده گام باطل راه در كه نيست

 را بشري افراد همه و انسانيت همه نيكبختي بدينوسيله، واقع، در و دهد، مي پيوند و ارتباط اش، همسايه خوشبختي با را انسان خوشبختي

 نيز او مورد در حق اين بايد ترتيب بدين و دارد ديگري همسايه اي، همسايه هر كه چرا داند؛ مي پيوسته هم به زنجير هاي حلقه چون

 نيكبختي و سعادت هاي جلوه از البته و! گيرد فرا را بشريت جهان سراسر بايد كه دارد سردرازي رشته، اين واقع در يعني شود، مراعات

 آنان با و گردد شامل نيز را ديگران فرزندان و شود خارج خود محدود دايره از بشردوستي، عاطفه و مهر اين كه است اين هم يكي انسان،

: كند مي خود فرزندان با انسان كه شود اتخاذ رفتاري همان نيز

. »كنيد مي تربيت را خود فرزندان كه كنيد تربيت آنچنان را مرده مادر و پدر و يتيم كودكان«

 نظر از كه كنند درك و احساس را هستي جهان اساسي عدالت حقيقت و روح مردم، همه كه خواهد مي السالم عليه طالب ابي بن علي

 بوسيله را انسانها و است بشردوستي انگيزه و داخلي حرارت و گرما از ناشي كه چرا است، رسمي قوانين از باالتر و برتر زيبايي، و ارزش

 سرمشق وپدران بزرگترها از كوچكترها و نونهاالن تا« دهد؛ مي پيوند يكديگر به قانون، قبال در خضوع منطق با نه قلب، و دل منطق

 منطق باشد، نقصي و عيب بزرگوارانه، و نيك كارهاي انجام از ناتواني اگر و. »دهند نشان عاطفه و مهرباني كوچكان بر بزرگان و بگيرند

 مردم، برادري آوردن بدست از كه شمارد مي كمتر و ناتوانتر را كساني ، السالم عليه طالب ابي بن علي منطق و زبان در عاطفه و مهر

. »باشد عاجز برادران، آوردن بدست از كه است كسي مردمان ناتوانترين«: باشد ناتوان و عاجز

 توزي كينه و دشمني و جدال به تمايل همان كه افزايد مي را ديگري ناتواني و عجز ناتواني، و عجز اين بر ، السالم عليه ابيطالب بن علي

 آرامي به و خلقي خوش و نرمش همان اجتماعي، زندگي در اساسي اصل پس. »بپرهيزيد نزاع، و ستيزه و دشمني از«: فرمايد مي و است

 نرمش بزرگواري، از و«: دارد وجود) عاطفه و مهر مركز( قلبها پيوند و تحكيم براي نيرومندي عامل امر، اين در كه چرا است، گفتن سخن



 

Noorfatemah.org 
 

 )3جلد (صداي عدالت انسانيت ) السالمعليه (امام علي  130

 مردم، همه بين در ببيند انسان كه ندارد وجود احساس اين از بخشتر آرامش چيزي قلب، هاي انگيزه بين در. »است سخن در آرامي و

 بقاي وسيله كه را نان شود، مي خاطر آزرده خود، روزگار ناراحتيهاي و ناگواريها از امام كه هنگامي در حتّي و. دارد برادراني و دوستان

 دوران مردم مورد در و دهد مي قرار واحدي مرتبه و مقام در مردم، با برادري با است حيات اساس و سرمايه كه را راستي و است زندگي

! »يابد آرامش او ديدن با انسان كه برادري و راستگو، زبان حالل، مال: بدهند دست از را چيز سه مردم كه است نزديك«: فرمايد مي خود

 هنگامي آن، از سختر و باالتر مرحله است، بزرگي سختي و فشار شود مي تنهايي موجب آنكه دليل به وطن، از دوري و غربت اگر و

 خرسند آنها عاطفه و مهر از كه دهد مي دست از را قلبهايي اينصورت در كه چرا بدهد، دست از را خود برادران و دوستان انسان، كه است

 تنهايي و غربت دوستان، دادن دست از« و »ندارد آشنايي و دوست كه است كسي ميهن، از دور و غريب«: گرديد مي مند بهره و شد مي

 از نيز زنان شك بي. كنيم اشاره بانوان به نسبت السالم عليه طالب ابي بن علي موقعيت و روش به ما كه است ضروري اينجا در. »است

 آن به نسبت نيمه، اين كه است تصور قابل آيا اينصورت در و است مرد از نيمي زن، كه چرا دارند قرار انساني سطح همين در امام، نظر

 هستي، جهان عدالت مقياسهاي برخالف كه آورد بعمل دعوت ديگر نيمه از كسي كه است صحيح آيا و باشد؟ عاطفه و مهر بي ديگر، نيمه

 خيزد؟ بپا انسان بر انسان، مهر سنّت ضد بر و بردارد؟ گامي خواند مي بشردوستي و مهرورزي به را همه كه

 و روش حقيقت آنكه بجاي و اند كرده تفسير و تأويل اند، خواسته خود كه آنطور زن، درباره را امام سخنان از بعضي بسياري، گروه

 اصل، همين روي و! كنند ثبت را »تازگيهايي« باصطالح خود تفسيرهاي در كه اند كوشيده بيشتر دهند، نشان زمينه اين در را امام برنامه

 است داشته بيان معين زن يك جويي ستيزه و دشمنان درباره را آنها السالم عليه طالب ابي بن علي كه اند كرده گفتارهايي به تكيه بيشتر

. است نداده دستوري او به خير، و نيكي جز و نديده روا بدي او بر السالم عليه طالب ابي بن علي كه

 و نبرد عوامل و علل ساختن روشن آنها هدف و است اي ويژه اوضاع و شرايط به مربوط كه سخنان اينگونه: اند كرده فراموش آنان گويا

 در مواقع از بعضي در ، السالم عليه طالب ابي بن علي بلكه نيست زنان به منحصر تنها است، متضاد تفكر و انديشه نوع دو بين برخورد

 نبوده آن معيني، مردان درباره خاص بيان اين از امام منظور شك بي و است، داشته بيان درشتتري و تندتر سخنان مردان، از برخي مورد

 زناني درباره سخناني كه هنگامي. كند قضاوت نوع يك همگان، درباره و بداند يكسان كيفيات و شرايط همه در را مردان همه كه

 كه دانست بايد اصوالً. كند معرفي خاصي شكل به اوضاع، و شرايط همه در و كلّي بطور را زنان همه كه نبوده آن است فرموده بخصوص

 آمدن بوجود موجب و شود منحرف خود صحيح راه از نيكي و خير كه شدند باعث و چيدند توطئه امام ضد بر كه عناصري و عوامل

 فرقي موضوع، اين در و داد، مي قرار شديد انتقاد مورد را آنان او و بودند امام اعتراض مورد هميشه شدند، جامعه در زيادي بدبختيهاي

. گذاشت نمي داشتند، را مردان قدرت و نفوذ كه زناني يا مردان بين

 آنان كه بود خاصي موقعيتهاي و روشها بخاطر داد، مي قرار خود امان بي انتقاد و حمله مورد را مردان يا زنان از گروه آن يا اين امام اگر

 شمردن كوچك و كردن تحقير ادعاي كه شود مي روشن ترتيب بدين و. بودند گرفته پيش در دو، آن هواداران و عدالت و حقّ قبال در

. است پوچ و اساس بي كامالً امام، طرف از زنان
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 تقبيح را زن آن ضمن در امام كه را يي جمله و گفتار يك نمونه، بعنوان حتّي كه پرسم مي دهند مي اهميت مسئله اين به كه كساني از من

 در شخص آن رفتار و كردار از يا و نباشد اي ويژه شرايط در و معين شخص به مربوط گفتار و جمله آن كه بدهند؟ نشان من به كند، مي

. باشد نشده ناشي مخصوصي وضعيت

 نيز مرد بر چنانكه است، داده قرار سرزنش و تقبيح مورد بوده، اغتشاش و آشوب و تباهي و فساد عامل كه هنگامي در را زن امام آري،

 قرار تقبيح و حمله مورد را تباهي و فساد آشوب، و فتنه فقط صورت، دو هر در بنابراين،امام و است كرده اعتراض و انتقاد علّت، همين به

. است داده

 داشته انسان، بعنوان مرد، قبال در كه است روشي و وضع همان انسان، بمثابه زن، قبالِ در السالم عليه طالب ابي بن علي روش و وضع

 فاطمه، همسرش سوگ در امام توصيف قابل غير و عميق اندوه در آيا. ندارد وجود بيني دوگونه و تناقض هيچگونه امر، اين در و است

 وجود شود، مند بهره انساني حقّ هرگونه از دارد حق كه كامل، انسان يك بعنوان زن، ارزش به نسبت وي احساس بر آشكاري دليل

 مند بهره انساني عاطفه و مهر از بايد نيز او زن، انساني وظايف و حقوق همين اساس بر كه دهد نمي نشان بخوبي امر اين آيا و ندارد؟

 كه هنگامي آن، از پس و جاهليت دوران در مردم كه ايد كرده فراموش مگر سازد؟ مند بهره خود مهرورزي از هم را ديگران و شود

 و شدند مي اندوهناك بود، دختر جديدشان مولود اگر ولي گرفتند مي نيك فال به را آن و كردند مي خرسندي اظهار بود، پسر نوزادشان

 دانستند؟ مي بدي عالمت را آن

 هم خيلي گويا كه( همسرش مرگ هنگام كه نيست 3)بود زن درباره خود دوران مردم بينش دهنده نشان واقع در كه( فرزدق اين مگر

: آورد برزبان را آور شگفت سخن اين!) بود اش عالقه مورد

 ناله الموت اذا مفقود أهون و

 تقّنعا من اصحابه، من المرء علي

: گويد مي شاعر!) دارد روپوش كه است كسي رود، مي بيرون انسان ياران جرگه از خود، مرگ با كه فردي ارزشترين بي و كوچكترين(

 همان مرادش البته و دارد روپوش كه است موجودي رود مي دست از و شده جدا انسان، آشنايان و ياران ميان از كه موجودي ترين پست

 تازه و بگريد؟ يا شود اندوهگين انسان مرگش، بخاطر كه نيست آن سزاوار حتّي وي، انديشه و قلب در زن واقع، در پس!... است بينوا زن

 بي... چيست؟ براي زن درباره داوري نوع اين كه پرسيد بايد ولي... گويد مي هم شعر آن درباره و آورد مي نيز زبان بر را نظر اين فرزدق

 مگر آيا: پرسيد بايد وضع، اين و ها نظريه اين به توجه با! است بوده زن رفته، دست از موجود آن كه ندارد وجود اين جز دليلي شك

 همه از تفكر و انديشه نظر نقطه از ولي بود، عصر همان مردم از امام آري،... نبود؟ دوران اين مردم از السالم عليه طالب ابي بن علي

. بود عميقتر همه از مهر و احساس ناحيه از و بزرگوارتر، همه از بينش جهت از و پيشروتر

: فرمايد مي چنين كند، سرزنش را اي احمقانه هاي انديشه آنچنان دارندگان خواهد مي حاليكه در خود، سخنان از يكي در امام
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 و مردان ترتيب بدين و. »...!پندارند مي كوچك و پسندند نمي را زنان و شمارند مي بزرگ و دارند دوست را مردان فقط آنان از گروهي«

 نسبت كه امامي آن: اينكه آن و افزود هم را اي نكته بايد اينها همه بر. هستند يكسان ايشان نظر در انسانند، دو هر آنكه بخاطر فقط زنان،

 به نسبت كه داند مي الزم شرافتمند و بزرگوار مردم بر دهد، مي قرار مهر مورد بيشتر را ناتوانان و بيچارگان و ورزد مي مهر مردم همه به

 ستمديدگان«: فرمايد مي دليل همين به و اند، شده شمرده ناتوان نباشند ناتوان هم اگر آنان كه، چرا دهند، نشان بيشتري عاطفه و مهر زنان

. »كنيد نيكي خود زنان بر و بگيريد را گر حيله ستمكار تجاوز جلوي كنيد، كمك و ياري را

. 1»بنمائيد بخشش و نيكي خود زنان بر و كنيد جلوگيري تباهيها و زشتيها از كه دهم مي دستور شما به من«: فرمايد مي ديگر جاي در و

 همچنان و است داده پيوند هم به خود دعوت در را يگانه و پيوسته هم به مكتب اين هاي حلقه و ها رشته السالم عليه طالب ابي بن علي

 به و آيند گرد و زنند حلقه عاطفه، و مهر گرماي و حرارت دور به موجودات همه سپس و مردم همه نخست تا دهد مي ادامه خود راه به

: فرمايد مي چنين) 2شناختيم امام مكتب در را آن ارزش كه( دانش و علم درباره منظور، همين

. »است دانش و علم رأس مدارا، و خوشرفتاري«

 موجب عادت و شود مي اعتياد موجب امر اين كه داند مي وحشتناك را گناهان زيادي جهت اين به السالم عليه طالب ابي بن علي

. دهد مي جاي دلها در بزرگواري، و مهر گرماي بجاي را روحي بي و سرد احساس گناه، كه است همينجا از و شد، خواهد سنگدلي

! »آيد مي بوجود گناهان بسياري از هم سنگدليها و شود مي خشگ سنگدليها علّت به فقط چشمان، اشكهاي«: فرمايد مي امام

 تا عالي، احساس و روح اين از استفاده با كه است سزاوار اينصورت در و باشيد عاطفه و مهر اهل از بايد نباشيد، گناه اهل شما اگر پس

 در داريد كه را آنچه داريد، اطمينان و اعتماد خود برادر به اگر«: و بكوشيد خويش بشري برادران ياري و كمك در داريد، قدرت كه آنجا

. »نماييد نيكي او بر و كنيد ياري را وي دهيد، قرار او اختيار

 مردم دعوت محور و مدار بر همگي كه كند مي بيان را سخناني از اي مجموعه السالم عليه طالب ابي بن علي تكاملي، مرحله آخرين در

 بزرگترين از واقع در گرانقدر، سخنان اين!. گردد مي عالقه، و دوستي عاطفه، و مهر روي از يكديگر، راه در جانبازي و فداكاري به

 است كرده رابطه قطع و بريده تو از كه كسي با«: هاست نمونه همين از و: رود مي بشمار انسان، دست در موجود اخالقي يادگارهاي

 آن بر. كنند نيكي تو به نسبت داري دوست كه آنچنان كن، نيكي مردم همه بر. ببخش است ساخته محروم را تو كه كسي به و كن، آشتي

     دشمن را تو كه را كسي هرگز و. ده قرار عفو مورد است داشته روا ستم تو بر كه را كسي و كن احسان كرد، بدي تو حقّ در كه كس

. »...مدار دشمن دارد، مي

 مهر ابراز لزوم در هم با را همه مردم، و اراضي ساختمانها، چهارپايان، حيوانات، خود، بزرگوارانه دعوت و راه اين به بخشيدن تحقّق براي

: فرمايد مي و است داده قرار شريك و سهيم مشترك، حقّ يك همچون آنها، بر عاطفه و

 حيوانات ساختمانها، و مكانها مورد در حتّي شما، كه چرا) بگيريد نظر در را خدا( بترسيد خدا از سرزمينهايشان، و خدا بندگان مورد در«

! »هستيد مسؤل خداوند پيشگاه در هم چهارپايان و

 و است مرگ برابر در زندگي اصالت برهان و دليل واقع در مخلوقات، و موجودات ساير بر يا و انسان بر انسان مهرورزي ترتيب، بدين و

! است دادگر هستي و جهان خواستهاي از خواستي بلكه،
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 :نوشتها پى

 كه جنگي درمورد امام دستور است كرده نقل السالم عليه علي امام از 63 صفحه كتاب، اين اول جلد در محترم مؤلف خود چنانكه. 1

 آنكه و نكشيد كرد، پشت را آنكه خوردند، شكست خدا ياري به اگر و. نجنگيد آنها با نكنند آغاز آنها تا... «: بود چنين بود، آن از ناگزير

. مترجم ـ» ...نرسانيد آزار زنان به كنيد ياري را شدگان زخمي و نكنيد تعقيب كند، مي فرار را

 و زور به توسل با صباحي وچند نهاد گام باطل راه در ولي است السالم عليه علي با حق دانست مي كه است معاويه دوم جمله منظور،. 2

... كرد حكمراني مردم بر سرنيزه

. است السالم عليه طالب ابي بن علي زمان به متصل عصر همان فرزدق، عصر كه دانيم مي. 3
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 زندگي راستي

 اطمينان و اعتماد نتوان كسي سخن به اگر و اوست بر اعتماد امكان در مرده، بر زنده انسان برتري كه چرا يكسانند، مرده و دروغگو* 

. است فايده بي او زندگي يافت،

 السالم عليه علي

 

. است پيروزمند و توانا زندگي خواست و حقيقت و زيبايي روح راستي، اينكه جهت به است، تو براي و تو از پيماني راستي، اين* 

 

 و جمادات عالم در كه است، مطلق و خالص راستي و صدق همان هستي جهان عدالت هاي جلوه و مظاهر آشكارترين و بارزترين شايد

. دارد وجود شود، مي موجودات خصلتهاي و هستي طبيعت به مربوط كه چيزي هر در و زندگان، دنياي

 سر پشت چهارگانه، فصول كه است راستي و صدق با تنها و! است روز و شب و فلك و زمين گردش مدار راستي و صدق واقع، در پس

 به زمين و خاك كه است راستي و صدق بوسيله تنها همچنين و. كند مي پرتوافشاني خورشيد و بارد مي باران يا و روند مي آيندو مي هم

 خاطر به باز و دهد، مي تحويل و روياند مي تأخيري، يا تقّدم كوچكترين بدون خود، نوبت در را چيزي هر و كند مي وفا خود وعده

 عروق در صادقانه خون و وزد مي صادقانه باد و شود مي استوار و پابرجا زندگي قوانين و طبيعت نواميس كه است راستي و صدق همين

! آيند مي بدنيا امين، و راست قانون يك تحت جديد، مولودات و فرزندان و. يابد مي جريان زنده موجودات رگهاي و

 عدالت كه است اي سرچشمه بزرگترين و نخستين همان است، زندگي اساس و قانون گردش محور كه مطلق و خالص صدق و راستي اين

 هستي راستي و صدق به نسبت كافي توجه و دقت امام كه آنجا از و! گردد مي باز نيز آن سوي به و شود مي ناشي آن از هستي جهان

 و خرد و بينش برپايه مردم تربيت و تهذيب را، خود هدفهاي نخستين از كرد، مي زندگي آن كنار در و برد مي بسر آن همراه و داشت

 شخصيت و زندگي ارزش عميق درك و احساس جز هم تربيت و تهذيب اساسي مدلول و صحيح مفهوم. داد قرار خود درك و احساس

 موجود هر با و هستي ذات با راستي و صدق است، تربيت و تهذيب بزرگ مفهوم تنها مفهوم، اين كه آنجا از و. نيست ديگري چيز وجود،

 و. بود همين نيز هستي جهان عدالت محور چنانكه گردد؛ مي آن دور به تربيت و تهذيب كه بود خواهد محوري همان معنوي، يا مادي

 كه است پنداشته چنين و كرده توافق آنها بر هستي، بزرگ قوانين و نواميس به توجه بدون بشر كه قواعدي از بسياري اساس ترتيب بدين

 هر همچنين و. شود مي منتفي و ريزد مي فرو هم در هستند، ترتيبي و تهذيبي مباني و اصول سلسله يك آنها نظر، اتفاق بخاطر فقط

 اگر تربيت و تهذيب كلّي بطور و شود مي برداشته صحيح تربيت و تهذيب راه سر از باشد، مخالف زيبايي و نيكي و حقّ روح با كه چيزي

 مباني اساس بر اگر ولي بود خواهد زشت، دروغ تكامل بر ربط بي و سطحي توافق يك نباشد، خود كامل و بزرگ هاي پايه روي بر

 و تحول با آميخته هم به و همگام را آن و بود خواهد زيبا صدق و راستي به نسبت عميق احساس و ادراك يك شود، استوار خود اصيل

. ساخت خواهد زندگي هميشگي و پيروزمند تكامل
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 به يا و دروغ از انسان نگهداشتن دور ، السالم عليه طالب ابي بن علي نزد در تربيت، و تهذيب مالك و مدار كه است اصل همين روي

! است مرگ سردي قبال در زنده، انسان از پشتيباني ديگر، تعبير

 با و مستقيم بطور صدق، و راستي دائمي بزرگداشت: آن و دارد الزم را امر يك مرحله نخستين در دروغ، برابر در انسان از پشتيباني

 سوق همچنين و آن با زنده موجود هر هماهنگي لزوم و حياتي ضرورت يك بمثابه آن دادن نشان همچنين و آشكار، و صريح سخنان

. است كنند، مي زندگي اجتماعي بطور كه حالي در چه و بردند مي بسر انفرادي بطور كه حالي در چه آن، بسوي مردم دادن

 بينند نمي ديگران كه بيند مي را چيزهايي و شود مي گر جلوه نظيري بي بزرگمرد شكل در السالم عليه طالب ابي بن علي كه بينيم مي و

 و عاجز آنها انجام از هم اكنون هم ديگران كه دهد مي انجام را كارهايي و ندارند آگاهي آنها از ديگران كه كند مي اشاره چيزهايي به و

. بدهند انجام را آنها بتوانند همه كه خواهد مي امام ولي ناتوانند،

 نزديك سقوط پرتگاه به را خود اخالق يعني( »دهيد قرار يكي را خود زبان و بپرهيزيد اخالق دگرگوني و تغيير از«: فرمايد مي امام

 هم يكبار اگر كه سازد، خاطرنشان را خطري راستگو فرد به خواهد مي بدينوسيله امام واقع در و). باشيد برحذر گويي دوگونه از و نكنيد

 تجاوز مورد او صدق و راستي مرز بگويد، دروغ يكبار ولو راستگو، فرد اگر پس. شد خواهد وي متوجه خطر آن بگويد، دروغ زندگي در

! شود مي نابود و خورد شكند، مي خوردن زمين يكبار با كه »شكستني« چيز هر مانند او نيك خصلت اين و گيرد مي قرار

 بدون باشيد راستگو«: فرمايد مي امام. روند مي بشمار دروغ هاي نمونه از ديگر نمونه دو حقيقت در نيز دورنگي و درويي و نفاق

 امانت باشيد، راستگو سخن در. سازد زبون را، تباه دروغگوي و بخشد عزّت را بحق راستگوي خداوند. كنيد كار رياكاري و ظاهرسازي

 تو اگر. گرداند زبونش و خوار خداوند باشد، افتخار و عزّت جستجوي در كج راه از كه كس آن. بمانيد وفادار پيمان و عهد به كنيد، ادا را

 فضايل بهترين بدهد، دست از را راستگويي كه كس آن. دهيم مي كيفر را تو باشي، دروغگو اگر و كنيم مي كفايت را تو ما باشي راستگو

. »نيست صدق و راستي از پرارزشتر برايش شجاع، فرد يك دست در برنده شمشير. است داده دست از را خود اخالقي

 و اساسي قانون ريشه و پايه كه وي ديگر سخن و آيه صدها از هايي نمونه جز راستي، و صدق درباره امام سخنان و آيات اين البته

. نيست ديگري چيز دهند، مي تشكيل را السالم عليه طالب ابي بن علي اخالقي بزرگ

 انسان دروغ،«: فرمايد مي امام دارد؛ بسزايي سهم هوشيار، و بيدار خرد و انديشه آن، پيدايش در كه كنيد گوش جالب سخن اين به اكنون

 كالم اين پشت در كه را حقيقتي و بنويسيم تفسيري سخن اين مورد در كه نيست نيازي البته. »دهد مي سوق فساد و تباهي سوي به را

 آن بيان و تصوير در كه نيستيم هم آن نيازمند چنانكه دهيم، شرح دارد، همراه به نيز را ديگري بيشمار حقايق واقع، در و است نهفته

 تثبيت بيشتر را آن اصالت و پايداري روزگار، گذشت كه حقيقتي... بپردازيم تفصيل به كند، مي اشاره آن به سخن اين كه رواني حقيقت

 صحيحي كار شوخي، قالب در چه و جِدي شكلِ در چه دروغ،«: فرمايد مي كه است امام سخن اين عالي، هاي نمونه همين از... كند مي

! ؟»نكند وفا خود وعده به سپس و بدهد اي وعده خود كودك به شما از كسي كه نيست درست اصالً و نيست

 ميان در مدتها كه است مفهومي كند، مي اشاره آن به علوي آيه اين نخستين بخش كه مفهومي: است شده تشكيل بخش دو از سخن اين

 صدق كه دارند نظر اتفاق نكته اين در آنان همه واقع در و!. بود زيادي گفتگوي و بحث مورد موضوع اروپا، فالسفه بويژه اخالق، فالسفه
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 دارد وجود نظر اختالف ضرورت، بخاطر و اضطرار حالت در دروغ تجويز مورد در ولي است؛ مرگ دروغ، و كذب و زندگي، راستي، و

! دارند دليلي خود براي هم كدام هر البته و هستند مخالف گروهي و موافق گروهي كه

 حتّي و! روند مي بشمار انديشمندان از نه و هستند فالسفه جرگه در نه كه اند، پرداخته اظهارنظر به باره دراين هم گروهي زمين مشرق در

 كه است اينجا از و. است پرداخته بحث به باره دراين و گرفته بدست قلم هم اي عادي فرد هر كه شده داده جلوه كوچك بقدري مسئله

: كند مي نقل چنين داستانش قهرمان زبان از »البحرين مجمع« در اظهارنظر ضمنِ ،»يازجي ناصيف شيخ« كه بينيم مي ناگهان

 العطب تحت القاك أن الصدق و

! بالكذب فاعتصم فيه الخير

! ابي يوصيني هذاكان بمثل

 سفارشي و وصيت اين و! بزني چنگ دروغ به بايد و! نيست سودي راستگويي آن در دهد، قرار هالكت و فشار در را تو راستگويي اگر(

!). دارم پدرم از من كه است

 زندگي، و دل و عقل بر ،!وصيت اين تحمل كه براستي و است كرده فرزندش به زشتي سفارش و وصيت چه! بيامرزد را او پدر خداوند

 هم به او اخالقي بزرگ مكتب اصول با كه گيرد مي راپيش روشي همان موضوع، اين درباره امام ولي. است ناگوار و سنگين بسيار

 عليه علي امام بينش و احساس از ناشي آن اساس كه ساختيم خاطرنشان و كرديم معرفي را آن چگونگي كه مكتبي همان( دارد آميختگي

 راستي كه است آن ايمان نشانه«: فرمايد مي ترديدي و شك هيچگونه بدون وي) است هستي جهان عدالت عمومي هاي جلوه از السالم

 تو عمل و كردار از برتر و بيشتر تو سخن و گفتار همچنين و. بخشد سود را تو چه اگر دهي ترجيح دروغ بر باشد، تو ضرر به چند هر را

 بطور درست را مسئله بلكه بيند نمي زيانبخشي، چيز راستي در و مفيد چيز دروغ در نحوي، هيچ به كه است روشن كامالً پس!. »نباشد

 دروغ گاهي شايد كه پندارند مي چنين خود، عميق غير نظر و سطحي ديد با آنان از بعضي كه گروهي آن براي اما نگرد، مي معكوس

. بخشد ثمر و گيرد جاي بخوبي آنان دل در گفتارش تا گويد مي سخن خود، تصورات چهارچوب در باشد، مضر راستي و سودبخش

 از«: گويد مي باز و. »سازيد خود پيشه را صدق و راستي كارها، همه در«: فرمايد مي امام كه است نكته همين تأييد و تأكيد منظور به و

 اما. »برد مي بسر نابودي و سقوط پرتگاه در پيوسته دروغگو، و است عزّت و نجات وادي در هميشه راستگو فرد كه چرا بپرهيزيد، دروغ

 به سپس و بدهد اي وعده خود كودك به شما از كسي كه نيست صحيح هيچ و... «: دارد وجود امام سخنان دوم بخش در كه مفهومي

 چنانكه كند، مي تأييد را آن اصالت زندگي خود كه است تربيتي اساسي حقيقت يك بر بزرگ و عميق توجه همان ،»نكند وفا خود وعده

 ذكر شاهد، بعنوان شايد و. كند مي تثبيت را آن صحت) يابد تكامل و پرورش آن هاي پايه بر انسان بايد كه( تربيتي و روانشناسي اصول

 ژان تربيتي فلسفه مركزي نقطه همين و... اندرز و پند براساس نه يابد، مي پرورش عمل »هاي نمونه« روي كودك كه باشد كافي نكته اين

 و گرانقدر سخنان از و! است زندگي با راستي و صدق نعمتهاي از نعمتي ، السالم عليه علي امام مكتب در اينها همه و! است روسو ژاك

 و صدق كه دهد مي نشان و است كرده اشاره مرگ و دروغ و راستي، و زندگي بين ناپذير خلل و محكم پيوند به آن در كه امام جالب

 مرده و دروغگو«: كه است نظير بي گفتار اين ندارد، مفهوم حقيقتي هيچ آن بوسيله جز و است طبيعت پايدار ناموس همان راستي
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 بي او زندگي كرد، اطمينان و اعتماد كسي سخن به نتوان اگر و اوست بر اعتماد امكان در مرده، بر زنده انسان برتري كه چرا يكسانند،

. »است فايده

 اندازه همان به حقيقتي، هر كه چرا است، بيزار پيچيدگي از و دارد همراه را آاليشي بي و سادگي طبيعي، بطور زندگي، با صدق و راستي

 مي است، راستي و صدق از ناشي كه جوشان سادگي همين اثبات براي و!. تاريك شب و فروزان خورشيد كه است آاليش بي و ساده

 بلكه نيست، راستين و طبيعي خصلت يك تكبر، كه چرا بود، متنفر بيني خودبزرگ و تكبر از السالم عليه طالب ابي بن علي كه گوييم

 نزد در شمارد، مي بزرگ را خود كه شخصي و متكبر كه است اينجا از و. است راستين خصوصيت يك ،»بزرگواري« و واقعي »بزرگ«

! »ورزد مي تكبر مادرش فرزند بر كه نباشيد كسي مانند«: فرمايد مي پس! ورزد مي تكبر نيز خويشتن بر واقع در كه است كسي امام،

 اين كه چرا پذيرد، نمي باشد، مصنوعي كه هم را تواضعي و فروتني آن دارد، نمي دوست را بيني بزرگ خود كه وقتي همان در امام

 است، يكسان ديگر انسان هر با احترام، و عزّت در انساني هر اينكه احساس فقط كلّي بطور بلكه نيست، راستين خصلت يك نيز فروتني

: فرمايد مي و است داده قرار خطاب مورد كشاند، مي خواري به را او فروتني كه را كسي آن امام علّت، همين به و. است راستي و صدق

 كسي با مسافرتها، در«: گويد مي و كند مي تكميل را آن جالبتري جمله با سپس و. »نكنيد زبوني و پستي اظهار مردم برابر در هرگز«

 و اصول در من! كند مي فرض شما از برتر و باالتر را خود يعني» !بيند نمي شما در بيند، مي خود در كه را اي برتري آن كه نباشيد همراه

 بي يا و ندارد بزرگ را خود بيجا انساني هيچ كه خواهند مي و هستند) انسان يك بمثابه( انسان احترام و عزت نگهبان كه كساني مباني

 مساوي و برابر حتّي يا امام گفتار اين از برتر ارزش، نظر از كه را سخني كند، جلوه صادقانه هست، كه آنطور فقط و نسازد فروتن جهت

! »است انسان آيينه انسان،«: فرمايد مي كه امام خود سخن اين مگر ام، نشنيده باشد، آن با

 و فروتني است زشت چه«: است سخنان اين دارند، داللت صادقانه، و ساده زندگي ضرورت بر آشكار بطور كه امام ديگر سخنانِ از

 از كمتر و است چاپلوسي و تملّق شايستگي، ميزان از بيش ستودن!. نيازي بي موقع در ستم و تندخويي و نيازمندي وقت در خضوع

 را نقص و عيب همان سپس و بشمارد زشت را آن و بنگرد مردم نقص و عيب در كه كس آن. است حسد و رشك بودن، سزاوار مقدار

. نياوريد زبان بر دهيد، نمي انجام خود كه را چيزي. است بيخردي و احمق فرد بپسندد، خود براي

 از بيش كه را آنچه! آدم فرزند اي تو،. نزنيد سرباز آن انجام از هم حيا و شرم بخاطر و ندهيد انجام ظاهرسازي و ريا براي را خير و نيكي

 براي يا و كنيد سكوت الزم موارد در فخرفروشي، براي نبايد. كني مي گردآوري ديگري براي آوري، مي بدست خود خوراك و روزي

 ناتوان و درمانده بپردازد، كاري انجام به خود، توانايي از بيش كه كس آن. بگوييد سخن ديگران، بر طلبي برتري و داشتن بزرگ خود

. »نيست سودي كوچك، و پست ياور مساعدت و كمك در شد، خواهد

 سخن اين ما و پرداخت اش چاپلوسي به و كرد ستايش بيجا او از كه فرمود مردي درباره كه است گفتاري امام، درربار سخنان همين از

. ايم كرده نقل كتاب، اين از ديگر جاي در را

 و احساس با كه را، انسان و زندگي امور به مربوط مسائل و نكات از اي نكته هيچ السالم عليه طالب ابي بن علي كه گويا ترتيب بدين و

 بصورت كه كند مي بيان را مختصري و جالب گفتار آنها، از كدام هر درباره و دارد نمي دور نظر از است، كرده درك را آن اش انديشه
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 گرانقدر سخن اين كند، دعوت صادقانه و ساده زندگي يك انتخاب به را مردم خواهد مي كه هنگامي در او... آيد درمي كامل قانون يك

 شدند، شما خانه وارد) مهمان بعنوان( شما برادران اگر«: دارد مي بيان است، زندگي در گيري آسان و فداكاري و گذشت از ناشي كه را

 كه را، خود بيشمار سخنان امام كه هنگامي در و! »نيندازيد زحمت و تكلّف به را خود و بياوريد آنان براي داريد، منزل در راكه آنچه

 آن، بدون راستي كه( بود كرده ايراد آاليشي بي و سادگي مورد در سپس و زندگي با راستي و صدق لزوم و ضرورت درباره مستقيم بطور

 كه زيرا. دهد مي ادامه اخالقي تربيت و تهذيب ميدانهاي و افقها همه در را خود راه بخشد، مي پايان) نيست پذير تحقّق راستي بدون آن و

 مجموعه از واحدي شكل جملگي، گويا كه دارند پيوند همديگر با آنچنان و يكديگرند ملزوم و الزم مسائل، و امور اين همه او، مكتب در

 آنكه ولو است، امور همه گردش محور و مدار نخستين راستي، و صدق امام، مكتب در همچنين و هستند؛ هستي جهان موجودات

! رسند مي بنظر ضروري نيز اخالقي مسائل از ديگري شكلهاي

 دهنده نشان اول مرحله در امر، اين كه چرا نكشد، رخ به را آنها و كند پوشي چشم ديگران لغزشهاي از انسان كه كند مي سفارش امام

 او، اصالح منظور به نخستين مراحل در روش، اين البته و. است لغزشكار فرد آن بيداري و تهذيب عملي عامل سپس و بوده او بزرگواري

 از او پوشي چشم بزرگوار، فرد يك كارهاي بهترين از«: فرمايد مي امام. است ناراحتي و خشم يا و پندگويي از مؤثرتر و مفيدتر

. »داند مي كه است چيزهايي

 و شكيبايي«: است بزرگواري نردبان و همت بزرگي از ناشي خصلت دو اين كه چرا كند، مي توصيه عجله عدم و بردباري به همچنين امام

. »شوند مي ناشي اراده پايداري و همت بلندي از كه هستند برابر و هم با آميخته نكردن، شتاب

 و دورويي از جزوي واقع در خوي، اين كه چرا كند، مي تقبيح را مردم سر پشت در گفتن سخن و غيبت السالم عليه طالب ابي بن علي

! »است دوزخ آتش سگهاي خوراك كه بپرهيزيد غيبت از«: است تباهي و زشتي

 اخالق از كه بپرهيزيد خدعه و نيرنگ از«: گيرند مي سرچشمه درون، ناپاكي و پليدي از دو هر و است غيبت همانند نيز حيله و نيرنگ

. »است زبون و پست مردم

 نظر از كه را گناهي هرگونه شمارد، مي راستي شكست عامل را آن و آيد زبان بر دروغ يك حتّي كه دهد نمي اجازه امام چنانكه و

 را آن گناهكار فرد اگر بسا چه و. است گناه باشد هرچه باألخره كه چرا داند، مي سخت و بزرگ است، اهميت بي و كوچك گناهكار،

: دارد منفي و بد تأثير انسان بزرگي و ارزش در است، بازگشت و توبه فكر در هميشه آن مرتكب كه بزرگ گناه از بيشتر بشمارد، كوچك

. »بشمارد ناچيز و كوچك را آن انسان كه است گناهي گناهان، بزرگترين و بدترين«

 را شده تهذيب انسان و است سقوط و آلودگي موجب شتابزدگي زيرا فرمايد مي نهي كار، انجام و گفتن سخن در شتابزدگي از را شما امام

. »كنم مي نهي سخن، و كار در شتابزدگي از را تو من«: دهد قرار آلودگي كوچكترين پرتگاه در را خود كه نيست سزاوار

 عذرخواهي و بطلبيد پوزش خود، وجدان پيش در ايد، شده مرتكب كه گناهي هر از خود، اخالق اصالح براي شما كه خواهد مي امام

 پس طلبد، نمي پوزش نيك كار انجام از انسان چون كه كند مي گوشزد شما به سنج، نكته و بين باريك بزرگمرد يك بعنوان او ولي. كنيد
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 از زيرا بپرهيزيد، بخواهيد، پوزش آن انجام از بايد كه چيزي از«: بپرهيزد گردد، عذرخواهي به مجبور كه كاري ارتكاب از كه اوست بر

! »كنند نمي عذرخواهي نيكي كار هيچ

 موجب آن، منفي و مثبت جنبه دو هر كه( بازدارد خويشتن، عيوب از غفلت و ديگران نواقص و عيوب به توجه از را شما آنكه براي امام

 »داريد را آن همانند نيز خود كه بگوييد بد چيزي از كه است آن عيبها بزرگترين«: فرمايد مي) شود مي زندگي روش تغيير و اخالق بدي

! »ماند باز ديگران عيب و نقص از بنگرد، خويشتن عيب در كه كس آن« و

 كه ندهيد، جلوه نيكو را آن بايد نتوانستيد، اگر و كنيد تقبيح را آن اول مرحله در بايد گيرد، مي صورت زشتي كار جايي در كه ديديد اگر

 اگر و! »است جسته شركت آن ارتكاب در دهد، جلوه نيكو را زشتي كار كه كس هر«: آييد مي بشمار آن در شريك و سهيم اينصورت در

       دستور قلب و عقل منطق پس است، وجودي ضرورت يك چون است، مردم بين در اخالقي ضرورت يك بشردوستي، و مهرورزي

: فرمايد مي امام كه است زمينه اين در و. باشد بهتر و بيشتر است، كرده نيكي شما بر بيشتر كه كسي قبال در شما عاطفه و مهر كه دهد مي

 راه به را تو كه كسي به نسبت را خود پردازي سخن و) آموخته تو به چيزي و( كرده گويا را تو كه كسي درباره را زبان نيش و تندي«

 و بداني كوچك را او كه نيست آن داده قرار احترام مورد را شما كه كسي پاداش«: فرمايد مي سپس» .نبر بكار است، كرده هدايت راست

! »سازي خاطر آزرده را او كه نيست آن ساخته، خوشنود را تو كه كس آن كيفر

 بشمار اخالقي انحطاط سوي به راهي حقيقت در اينها، از يك هر كه چرا كند، مي حمله حسدورزي، و خودخواهي و حرص و آز به امام

 علّت اين به را بخل اخالق، پيشين هواداران اگر و. »هستند مختلف گناهان ارتكاب عوامل رشگ، و خودپسندي و حرص«: روند مي

 به را اخالق كه ، السالم عليه طالب ابي بن علي نظر از است، ناپسند و زشت صفت يك خودبخود بخل نظرشان، در كه كردند مي تقبيح

 تقبيح قابل جهت آن به بيشتر بلكه نيست، ناپسند خود، ذاتي زشتي بخاطر فقط بخل كند، مي ارزيابي عميقتر اي انديشه و جامعتر مقياس

 به خود، روش و اخالق در كه سازد مي وادار را بخيل و خسيس مرد يك و آورد مي گرد خود در را زشتيها و عيوب همه كه است

 پس و داد نشان »بخيل« نمايشنامه در را آن مولر: بزرگ شاعر ميالدي، هفدهم قرن در كه است حقيقتي اين و دهد، تن اي پستي هرگونه

. اند كرده ثابت را آن روانشناس، دانشمندان آن، از

 آز چيني، سخن غيبت، اهل نيز و است خودخواه و وقيح گر، حيله پست، حسود، تجاوزكار، دورو، و منافق: خسيس و بخيل فرد يك

! »است عيوب همه زشتيهاي جامع بخل« :فرمايد مي امام. است ستم و وطمع

 به بحث بگوييم، سخن مردم تربيت و نفس تهذيبِ و اخالق موضوع در السالم عليه علي امام مكتب درباره مشروح بطور بخواهيم اگر

. است نداشته دور نظر از نيز را انسان جنبش و حركت كوچكترين حتّي كه است زياد اي اندازه به امام اخالقي اصول. كشيد خواهد درازا

 را حقيقتي فقط بلكه ام نگفته گزاف به سخني است، اي يافته گسترش و پرزحمت و طوالني كار كار، اين و بحث اين كه بگويم اگر

 انتخاب را آنها ما كه ، السالم عليه طالب ابي بن علي ادبيات از هايي چكيده 1بخش به مراجعه صورت در البته. ام ساخته خاطرنشان

 آن توضيح و شرح و نفس تهذيبِ و اخالق درباره امام مكتب اصول بررسي كه يافت خواهيد اطمينان ايم، آورده خود كتاب در و كرده



 

Noorfatemah.org 
 

 )3جلد (صداي عدالت انسانيت ) السالمعليه (امام علي  140

 از علوي، درربار سخنان اين بگوييم اشاره بطور كه باشد كافي شايد و. نيست امكانپذير هم مجلد چندين در گفتارها، و اصول

. است انساني ميراثهاي و يادگارها عميقترين و بزرگترين و عاليترين و پرارزشترين

 عميق احساس يك كه جهت اين به اخالق، تهذيب بزرگ مسئله در كه كنيم اشاره علوي آيات بزرگترين به اينجا در بايد اين، بر عالوه

 و بودا: چون بزرگان از اندكي بسيار گروه فقط البته. است توجه قابل است، هستي كمال و انسان بزرگواري و زندگي ارزش به نسبت

 سپس و شود مي آشكار خويشتن با وي رفتار و انسان خود در نخست، مرحله در پاكي و تهذيب اين نشانه كه اند دريافته محمد و مسيح

. كند مي ظهور اصلي، سرچشمه از طبيعي جوشش يك بمثابه ديگر، چيزهاي و انسان بين در

 از جامعي بصورت و دريافت اشكالي، و پيچيدگي كوچكترين بدون آشكار، و نيرومند بطور را حقيقت اين السالم عليه طالب ابي بن علي

 گناهان از پنهانيها، و نهان در«: فرمايد مي چنين خويشتن، طرف از نفس مراقبت و خود به احترام لزوم مورد در او. گفت سخن آن

 از و. بپرهيزيد نيز پنهان در شويد مي شرمنده آشكار در آن انجام از كه كاري هر ارتكاب از« :فرمايد مي زمينه همين در باز و. »بپرهيزيد

 مورد در را آن امام كه دهيد گوش سخني به اكنون. گزينيد دوري كرد، خواهيد انكار دهند نسبت شما به را آن اگر كه عملي هر انجام

: نهاديم نام »سرچشمه از جوشش« عالمت و »تهذيب نشانه« خود، بيان و تعبير در را آن ما و است داشته بيان »آشكار« و »پنهان« رابطه

. »فرمايد اصالح نيز را آشكارش خداوند كند، اصالح را خود درون كه كس آن«

 سفره بر گويا كه بخور غذا آنچنان خود سفره بر«: است سخن اين نفس تهذيب درباره كنفوسيوس: چيني فيلسوف جالب جمالت از

 تصور قابل آن از باالتر كه كنيد حفظ بحدي را خود احترام شما كه است اين كنفوسيوس مراد كه است آشكار البته و!. »هستي پادشاه

!. ايد نشسته پادشاه نزد در گويا كه باشيد آنچنان هستيد، خويشتن با فقط كه هم هنگامي در كه بطوري نيست،

 فرد براي كه كند، آرايش خود برادر براي آنچنان شما، از يك هر«: دارد مي بيان ديگري شكل در را مفهوم همين نظير ابيطالب، بن علي

    صورت هر در السالم عليه طالب ابي بن علي. 2»ببيند شكل و وضع بهترين و جالبترين در را او كه دارد ميل و كند مي آرايش بيگانه

 تهذيب حقيقت و روح ولي باشيد، كرده كمك او اخالق بهترسازي و روش تغيير در تا دهيد اندرز و پند برادرخود به شما كه خواهد مي

 كه كند مي وادار را شما روح، اين بلكه سازيد، رنجور و خاطر آزرده آشكار، و علني نصيحت با را او شما كه دهد نمي اجازه اصيل

: فرمايد مي السالم عليه طالب ابي بن علي. بگوييد اندرز و پند را كسي مخفيانه، بطور و پنهاني در و كنيد عمل مهرباني و نرمش با هميشه

 در گويد، اندرز علني بطور را برادرش كه كس هر و داده آرايش و زينت را او كند، نصيحت و گويد پند درنهان را خود برادر كه كس آن«

 فقط كه چرا ،!باشيد راستگو و صادق مردم با و زندگي با خويشتن، با بايد شما صورت، هر در و. »است كرده تقبيح و سرزنش را او واقع

 و روح آرامش و سالمت صفا، و راستي همين با و. شد خواهيد نابود آن بدون و گيريد مي جان كه است راستي و صدق همين سايه در

 و بداريد دوست را مردم توانيد مي كه است راستي و صدق با. دهيد مي دست از را همه آن، بدون و كنيد مي حفظ را خود بدن و جان

 و سازيد مي آماده خود براي را محروميت و تباهي و بدبختي آن، بدون و كنند، اعتماد و اطمينان شما به و بدارند دوست را شما هم آنان

. كنند مي قلمداد حقير و نااليق و پست را شما هم مردم
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. است پيروزمند و توانا زندگي خواست و حقيقت، و زيبايي روح راستي اينكه، جهت به است، تو براي و تو از پيماني راستي، و صدق اين

 و عهد به روز هر بايد انساني هر«: فرمايد مي هم امام. بگيريد نظر در را خود پيمان روز هر كند مي الزم شما بر كه است اي اراده اين و

! »باشد داشته ياد به را آن و بنگرد خود پيمان
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 زندگي تحوالت و هستي نيكي

 نيك هستم، من كه لحظاتي در. بود خواهم گواه تو بر و هستم نو روزي من: گويد مي او به آنكه مگر گذرد نمي انسان بر روزي هيچ* 

 السالم عليه علي! ديد نخواهي هرگز مرا ديگر تو كه زيرا بده، انجام نيكي و بگو

! بود نخواهند زندگي چرخ گردانيدن به قادر انساني، عاطفه و مهر و سالم و پاك وجدان بدون و تنهايي به اجتماعي، نظامات و قوانين* 

... و قيصر يوسف، بن حجاج چنگيزخان، هيتلر، آدولف: نظير هم افرادي... و افالطون بودا، گاندي، گاليله، پاستور، ماركوني،: قبال در* 

. اند آمده بوجود

 و سازد همگاني را نيكي كه است آن وجود عالم طبيعي ويژگي و باشد بزرگوار و نيكوكار كه است آن دادگر هستي، جهان قانون در

 واقع در هستي، جهان در نيكي. بپردازد بهتري بخشش به مجدداً، كه است آن منظور به گيرد، بازپس است بخشيده كه را آنچه چنانچه

. است آن پايداري اصيل عامل و جوهر و اساسي ركن

 چيز آن، داد و عدل كامل احساس جز نيز، آن نيكي درك و احساس و است پيمان همين نيز آن با ، السالم عليه طالب ابي بن علي پيمان

 جهان نيكي مورد در كه را آنچه از اي شمه ما و است گفته بسيار سخن نيكي درباره امام كه است اصل همين روي و. نيست ديگري

 آن امام خود كه گنجاند كوتاهي جمله در را راستين و جالب سخنانِ آن خالصه بتوان اكنون شايد و. كرديم نقل شما براي بود، گفته هستي

 در خداوند بخشش و عطا«: فرمود بيان اختصار بطور هستي، جهان نيكي به نسبت را خود ايمان و عقيده بدينوسيله، گويا و داشت بيان را

. »نيست است، نشده درخواست كه چيزي در وي بخشش و نيكي از بيشتر شده، درخواست او از كه چيزي

 مركز: جز آن، مفهوم ترين نهايي در معنوي، و ذهني مسائلِ اصالت پيشينِ هواداران نظر از »خداوند« كلمه كه باشيم داشته توجه اگر البته

 جهان نيكي همان همگاني، و جامع نيكي كدام: كه فهميد خواهيم بخوبي نيست، ديگري چيز وجود، عالم پيوندهاي مبدأ و هستي جهان

 به ايد، خواسته كه را آنچه از بيشتر سپس و دهد مي قرار پذيرش مورد را شما درخواستهاي اي، ويژه شرايط ضمن در كه است هستي

! بخشد؟ مي شما

 نيكي با بايد پس است، بزرگ جهان اين سمبل و نماينده او: گويد مي امام كه چنان ولي است، كوچكي موجود كه پنداشت مي انسان البته

 را شما خود، نيكيهاي از خواستيد، مي كه آنچه از بيش هستي جهان اگر و!. دهد نشان هم را هستي جهان از شكلي و نمونه خود، عدل و

 شكلي و نمونه شما اگر و شويد، نيكوكاري فرد و كنيد ياري را او طبيعي، نيازمنديهاي در كه است بوده اين براي واقع در ساخته، مند بهره

 طالب ابي بن علي كه است حقيقتي همان اين و. داشت خواهيد احتياج كردن بخشش و نيكي به نيازمند، مردم از بيشتر باشيد، آن خود از

 احتياج نيكي به كه هستند مردمي از نيازمندتر نيكوكاري، براي بزرگوار، و نيكوكار مردم«: كرد تثبيت را آن خود سخن اين با السالم عليه

 و فزوني«: است آن به مردم، بين در نيكوكاري درباره وي گفتارهاي همه برگشت كه فرمايد مي اي جمله زمينه همين در باز و »دارند

. »است كار كننده عمل و دهنده انجام با باره دراين برتري
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 در را السالم عليه علي امام نظريات توانيم مي كنيم، دقّت مردم بين در موجود پيوندهاي و روابط سطح در آن، مفهوم و نيكي درباره اگر

: كنيم بيان زير موارد

 بطور ديگران، براي هم و خود براي هم آنان، از كدام هر كه بطوري يابد، مي تحقّق آنان، تعاون و همكاري در مردم، بين در نيكي. 1

 همه، تا باشد، نداشته وجود طرف، آن از اجبار و زور و طرف، اين از رياكاري و ظاهرسازي كار، اين در بايد و كند كوشش و كار مساوي

 يا كم چيز از و دهند، نشان گذشت و فداكاري بايد سپس و. بپردازند كار به »لرز و ترس با نه رغبت، و شوق با«: فرمايد مي امام چنانكه

 و مستقيم بطور بايد گذشت، و فداكاري اين البته و كنند چشمپوشي همديگر، به مردم اعتماد و ديگران آسايش و رفاه بخاطر زياد،

        معنوي، افق در چه و مادي سطح در چه كه چيزي، آن شك بي و. شود عملي فشار، و زور با يا و درخواست از پس نه خودكار،

. بود خواهد نظر مورد نيكي همان باشد، مفيد و سودمند تواند مي

 وجود مانند بايد انسان كه چرا است، عملي موضوع يك بلكه نيست، حرف به تنها نيكي كه دارد عقيده السالم عليه طالب ابي بن علي. 2

 كند عمل آن به گفت سخني هرگاه و كند، ياري و كمك ديگري به يك هر كلّي، قانون اين از نگهباني براي و باشد يگانه واحد، هستي و

! بگويد را آن دهد، مي انجام نيكي كار اگر و

 همين بخاطر ولي! است اميدوار خداوند به گويا كه كند مي ايراد مردي درباره كه است اي جمله زمينه، اين در امام جالب سخنان از

! است اميدوار خداوند به كه است مدعي خود، پندار در او«: پردازد نمي كوشش و كار به اميدواري،
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 :نوشتها پى

 را اساسي حقوقِ و اصول آن بلكه اند، داده جلوه برعكس زنان درباره را السالم عليه علي امام بينش تنها نه اسالم، دشمنان متأسفانه،. 1

 غلط اجتماعي نظامهاي كه را ستمهايي و ناروائيها سلسله يك و اند گرفته زن دست از اسالمي جوامع در است، داده زن به اسالم كه

 و تباهيها اين از و ستمها و ظلمها اين از اسالم روح كه صورتي در اند، داده نسبت اسالم به آنهاست، پيدايش عامل اسالم جهان در موجود

 وبيش كم اسالمي، دانشمندان و آمده بوجود اسالم، در زن حقوق اصول دادن نشان براي جنبشي اخيراً خوشبختانه... است بيزار فسادها

 را اسالم حقيقت و سازيم افشا تر پرده بي را حقايق كه است ضروري بسيار ولي... اند ساخته منتشر و نوشته زمينه اين در را حقايقي

 موجود اجتماعي اوضاع از استفاده سوء با دشمنان و اند شده روز مسئله كه زنان، درباره بالخصوص ها، زمينه همه در هست، كه آنطور

... كنيم آشكار اند، ساخته گر جلوه اسالم نظريه مولود غلط، به را آنان اكثريت ناگوار وضع اسالم، جهان در

 پيشگاه در را ما تواند نمي و كاهد نمي داريم جديد جهان در اسالم اصول نشر قبال در كه بزرگي مسئوليت از زدگي، عوام و مجامله

... كند تبرئه خداوند،

 را حقيقت بايد دانشمند و عالم) نيست دين به مربوط كه شد پديدار چيزهايي و( كرد ظهور بدعتها كه هنگامي«: است شريف حديث در

!... »باد او بر خداوند لعنت كند، سكوت اگر و كند بيان

. شود مراجعه جلد، همين در»  السالم عليه علي امام شخصيت در هماهنگي و وحدت« فصل به. 2

. شد خواهد نقل فارسي ترجمه چهارم جلد در. 3

 جالب خيلي سخن، دو آن مفهوم سازش عدم علّت به السالم، عليه علي امام سخن و كنفوسيوس گفتار بين مقايسه اين ما، نظر به. 4

 اصوالً ،!دارد نامطلوبي واكنش زمين، مشرق مردم ما ذهني مفاهيم نظر از آنكه بر عالوه چيني، فيلسوف اخالقي دستور كه چرا!... نيست

. نيست امكانپذير عمل، مرحله در

 قيافه و باشد، آراسته نيز ظاهر نظر از حتي بيگانه، و خويش نزد در انسان كه است آن السالم عليه علي امام گفتار معني ديگر، طرف از و

 نزد در گويا كه باشد طوري هميشه انسان كه است آن از غير اين و كند؛ مرتب اخالق، كامل اصالح از پس نيز را خود ظاهر شكل و

 ــ!... داند مي يكسان چيني فيلسوف سخن معني با را امام گفتار مفهوم محترم مؤلف كه است شگفتي جاي!!. است نشسته زمامداري

. مترجم

 

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 )3جلد (صداي عدالت انسانيت ) السالمعليه (امام علي  145

 . . .ادامه متن 

 او اميد باشد، اميدوار كه كس هر نيست؟ نمودار كردارش و كار در خداوند، به وي اميد چرا گويد؛ مي دروغ او كه سوگند بزرگ خداي به

 و بگو نيك«: بگوييد نيك سخن كه ندارد مانعي اينصورت در داديد، انجام نيكي كار اگر البته و! »شد خواهد آشكار و پيدا كردارش از

. »بده انجام نيك كار

 كه است بدينوسيله اين و. يابند دست خود تكاملي مرحله آخرين به تا گذارد مي باز نيكوكاري و نيكي نيروهاي برابر در را ميدان امام. 3

 روا زشتي و بدي ديگران بر انساني اگر پس. دهد مي قرار توجه مورد اساسي قاعده يك بعنوانِ را زشتي و فساد از بازگشت و توبه

 كه را كسي عذرخواهي و پوزش«: فرمايد مي امام بگذارد؛ گام نيكي جهان در مجدداً و شود وارد پشيماني و توبه در از تواند مي داشت،

! »بينداز تأخير به تواني مي تا را زشتي و بدي و بپذير طلبد، مي معذرت تو از

 از بدرستي همچنين و است آشنا بخوبي داشت، روا السالم عليه طالب ابي بن علي حقِّ در اشعري ابوموسي كه ستمي چگونگي با تاريخ

 باشد، كه نحوي هر به مشكالت و شرايط و شود نمي خارج خود مكتب چهارچوب از هيچوقت السالم عليه علي كه است آگاه نكته اين

: دهد مي پيغام چنين »ابوموسي« به بينيم مي كه است جهت همين به و كند نمي خالفي عمل به وادار را او

 زيرا. درگذرد گناهانت از تا بكن عفو طلب خداوند از. ساخت تباه و گمراه را تو خودخواهي و هواپرستي كه هستي فردي تو!. بعد اما«

! »بخشد مي را او متعال خداي كند، توبه خداوند پيشگاه در كه كس هر

 در اگر و كنند، مي تقويت را يكديگر و دارند همكاري و پيوند همديگر با انسان، در نيكي نيروهاي كه دارد ايمان السالم عليه علي امام. 4

 در هم آنها كه يافت خواهد ارتباط نيز نيكي ديگر هاي نمونه و ها گوشه با شك بي شد، پيدا و آشكار نيكي از اي نمونه و گوشه انساني،

 شكل در خواه هستي، جهان: كه دارد وجود حقيقت اين بر آشكاري اشاره بينش، اين در. رسيد خواهند ظهور مرحله به مناسب موقع

: است نيكوكار و دادگر و پيوسته هم به و يگانه است، آن دهنده نشان انسان كه كوچكش، و ويژه شكل در خواه و خود همگاني و بزرگ

. »باشيد آن همانندهاي انتظار در بايد باشد، داشته وجود آوري شگفت و ويژه خصلت و خوي كسي در اگر«

 در و ديگر فرد به فردي از خصلتها انتقال در دارد، وجود آور شگفت و ويژه خصوصيات بين كه اي عالقه و ارتباط همين مانند. 5

 را نيكو مردم و نيكي هميشه«: و »بشويد آنان از تا كنيد معاشرت نيكوكار مردم با«: دارد وجود آن همانند نيز، بدي به نيكي از گرايش

! »بخواهيد و بجوييد

 انساني هيچ زمينه، اين در و بگذارد گام نيكي و خير راه در تواند مي: باشد، كه هرگونه انساني، هر كه دارد ايمان اي عميقانه بطور امام. 6

! »است اليقتر و بهتر من از نيكوكاري براي ديگري: كه نگويد شما از هيچيك هرگز«: ندارد برتري ديگري بر

 به اكتفا كه چرا بود، خواهد كوچك همچنان دهد، مي انجام او كه نيكي كار هر بلكه بشمارد، بزرگ نبايد را خود نيك كارهاي انسان. 7

. است داده جاي خود در را بزرگ جهان كه است انسان نيروي انكار و بزرگ هستي جهان بزرگ نيكي انكار واقع در نيكي، از ميزاني
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           بزرگ را بزرگشان كارهاي و شوند نمي راضي كوچكشان كارهاي از آنان«: فرمايد مي ايمان با مردم و نيكوكاران درباره امام

. »باشند كرده كوتاهي خود وظيفه انجام در كه دارند بيم و هستند خود مراقب هميشه آنان شمارند، نمي

 انساني هاي انگيزه مفاهيم آن، مقياس با السالم عليه طالب ابي بن علي كه بكنيم عميقي بينش آن به هم اي اشاره است الزم اينجا در. 8

 مربوط مسائل كه بزرگ، انديشمندان اكثر آثار به ما چنانچه.دهد مي قرار آسايش و رفاه در را مردم همه آن، بواسطه و كند مي ارزيابي را

 بچشم زياد آثار اين در كه است اي كلمه »خوشبختي« و »سعادت« كلمه كه ديد خواهيم كنيم، نظر اند، داده قرار توجه مورد را مردم به

 اي كلمه از خود سخنان در »سعادت« كلمه بجاي امام، ولي. آنهاست نهايي هدف و بحثها مدار كلمه، همين مدلول و مفهوم و خورد مي

 او. است وسيعتر و بزرگتر افق، و مقام نظر از و عميقتر مفهوم، جهت از و عاليتر هدف، نظر از انساني طبيعت تعريف در كه كند مي استفاده

 چهارچوب در »سعادت« كه چرا. سازد مي آن متوجه را مردم دلهاي و برد مي بكار را »نيكي« و »خير« كلمه ،»سعادت« كلمه بجاي

 از و است سعادت از برتر و بزرگتر نيكي و خير بنابراين، و نيست، محدود چهارچوبي چنين در نيكي، و خير ولي است محصور فرد، افق

 بر بايد! است جامعتر نيكي، و خير اصل، اين روي و نيست آن شامل سعادت، ولي شود مي هم سعادت شامل نيكي و خير ديگر، طرف

 به اعمالي با و است انساني واالي مقام و شرافت از دور كه شوند مي سعادتمند چيزهايي با گاهي مردم از بعضي: بيفزاييم گذشت كه آنچه

 و نهند مي سعادت نام خود، خوشگذراني و ناداني به گاهي آنان آنكه يا و شود، مي ديگران رنج و آزار موجب كه رسند مي سعادت

 و. است نيكي و خير سرچشمه از آن سرچشمه كه چرا است، سعادت از غير نيكي و خير ولي اند، شده سعادتمند كه پندارند مي چنين

 است اينجا از و. است همراه جسماني و وجداني آسودگي با و است مردم همه سعادت با پيوسته و وابسته كه است سعادتي نيكي و خير

                آثار در من. است برده بكار بسيار خواند، مي انسان مقام بردن باال سوي به را مردم كه آتشيني سخنان در را كلمه اين كه

 كه دارد نظر در را مفهومي همان هم مورد آن در امام ولي ؛1ام ديده مورد يك در فقط را »سعادت« كلمه السالم عليه طالب ابي بن علي

. كرد مي اراده) اش دامنه گستردگي و عالي افق آن با( نيكي و خير از

 او همسر كه است آن مرد خوشبختي و سعادت از«: است اين است برده بكار را »سعادت« كلمه السالم عليه علي امام آن، در كه اي جمله

 سرزمين در او روزي و باشند نيكوكار و شايسته همسايگانش و بزرگوار و شريف برادرانش و پاك و نيك فرزندانش و باشد صالح

!. »باشد خودش

 و خانواده افراد سعادت نخست دهد؟ مي پيوند هستند او اطراف در كه افرادي خوشبختي با را انسان سعادت امام چگونه كه كنيد دقت

       او سرزمين خوشبختي به وابسته را او سعادت آن، از پس و گيرد مي نظر در را همسايگانش همه و برادران همه خوشبختي سپس

!... برساند بايد را خود افراد همه روزي و است آن مردم همه به مربوط سرزمين، آن شك بي كه داند، مي

 سودمند كارهاي تشخيص در داور آخرين بمثابه انساني، وجدان به كه دارد مي الزم ضروري بطور انسان، خير و صالح و هستي نيكي. 9

! باشيم داشته اطمينان و اعتماد زيانبخش، يا
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 را خرد و عقل فقط كه دارد وجود جمالتي امام سخنان در:گوييم مي سخن تر مشروح كمي آن درباره كه داريم اي نظريه زمينه اين در ما

 امام، سخنان بيشتر ولي. است ساخته مخاطب را انسان ضمير و وجدان آنها در كه هست نيز ديگري عبارات و. دهد مي قرار خطاب مورد

. است) يكجا در دو هر( وجدان و عقل متوجه

 است عقلي كوشش محتوم نتيجه و بيني واقع نهايت آنها كه گفت بايد دهد، مي قرار خطاب مورد را خرد و عقل فقط كه سخناني درباره

 مقدمات همه متعدد آزمايشات سايه در و داده قرار تمرين مورد را زمان زشتي و خوبي و بدي و نيكي و است دقيق و سنج نكته بسيار كه

 كه( هندسي قواعد بشكل دارند، حقايق با كه ارتباطي شدت اثر در سخنان، آن بينيم مي كه است اينجا از و است، دريافته را حقايق كشف

 چهارچوبهاي جالبترين داراي دارند، تعبير و بيان زيبايي با كه محكمي پيوند سايه در همچنين و اند درآمده) هستند ابعاد و حدود داراي

 قرار غرب كالسيكي ادبيات اصول سطح عاليترين در آنها شكل و ماده مفهوم، و موضوع نظر نقطه از كه بطوري اند، شده فني و هنري

. است گرفته

 مردم و دهد مي نقشه و طرح فقط السالم عليه طالب ابي بن علي كه بينيم مي است، خرد و عقل متوجه كه بار حكمت سخنان اينگونه در

 همين به و!. نكنند قبول. نخواستند اگر و بپذيرند پسنديدند، اگر سپس كنند، ارزيابي بينند، مي كه را آنچه كه گذارد مي خود حال به را

 را حكمت با توأم سخناني فقط بلكه يابيم، نمي را »خواست« و »طلب« هيئت و شكل بار، حكمت گفتارهاي اينگونه در كه است علّت

. است شده بيان ونهي، امر شكل و رنگ هرگونه از دور به و شده ريخته محض »خبري« هاي جمله قالب در كه بينيم مي

 و ستمگر منافق، و راستگو بزرگوار، و خسيس احمق، و خردمند بدكردار، و نيكوكار دشمن، و دوست طبيعت، و شكل سخنان اين در

 ،!كننده سكوت و گوينده عالم، و نادان شئون زشت، اخالق و پاك اخالق مفهوم باطل، هواخواه و حقّ هوادار ثروتمند، و نيازمند ستمديده،

 يك در كه مسائلي و امور و مردم، اخالق در آن نقش و زمان دگرگونيهاي سختي، و آساني چگونگي قانع، و طمعكار عصباني، و بردبار

!... يابد مي تبلور شمرد، را آنها توان نمي فصل يك يا بخش

: گوييم مي سخن است، داده قرار خطاب مورد را دو هر وجدان و عقل يا و وجدان، آنها، با امام كه سخناني از آنگونه درباره اكنون و

 را جامعه آسايش و امنيت و انسان آرامش توان مي قوانين و نظامات سايه در فقط كنند مي گمان كه افرادي كه است شده ثابت مسئله اين

      اعالم را بشر حقوق چگونگي كه قوانين و سازمانها اين كه چرا ،!است بزرگ بسيار اشتباهشان البته و كنند مي اشتباه ساخت، فراهم

 و سرانجام در و پيدايش و آغاز در اينها كه بدانند بايد كنند، نگهداري و مراعات را حقوق آن كه دهند مي دستور مردم به و كنند مي

 هر و مردم دنياي. نيستند انضباط و نگهباني قابل آاليش، بي و بيدار وجدان و شده تهذيب و پاك نفس و سالم و استوار عقل با جز نتيجه،

 در آنان نظر تنگي يا وسعت ميزان به و نظامات و قوانين كنندگان تنظيم روش و اخالق به) معيني حدود در البته( دارد وجود آن در كه چه

     تشكيل را قوانين و نظامات اين كوشش ميدان كه دارد پيوند مردمي توده وجدان با همچنين و دارد بستگي نيكوكاري، و خيرخواهي

 به و طبيعتشان حكم به جديد اجتماعي نظامات و سازمانها كه كنيم مي اعتراف ما البته.كنند مي تجويز را آنها پيدايش و وجود و دهند مي

   اجازه خود تشكيالت كنندگان اداره به و دارند كلّي تفاوت قديم، نظامات و قوانين با دارند، اجرايي امكانات زمينه در كه اصولي نسبت

 اداره اخالق تأثير تحت امروز از بيشتر پيشين، تشكيالت و قوانين ولي كنند، اظهارنظر آن ضد بر يا و دهند تغيير را آن كه دهند مي
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 در ما بحث موضوع اكنون كه دارد و داشته عواملي و علل وضع، اين البته و! كردند مي رفتار خود دلخواه طبق كه داشتند قرار كنندگاني

!. نيست اينجا

 سودشان به كه سازند وادارشان كارهايي انجام به و كنند خود وظايف متوجه را مردم كه موظفند صالح و نيك قوانين و سازمانها اينكه با

 حدود از خارج موضوع دو نباشد، وجدان و ضمير كنه از ناشي عمل با همراه اگر ساختنشان، وادار و توجه جلب اين ولي شود، مي تمام

. بود خواهند انسانيت ارزش و قيمت

      نباشد، اجبار و فشار هرگونه از خالي و وجدان و درون شوق و شور با همراه چنانچه دهد، مي انجام انسان كه عملي هر ما، نظر به

 و عمل با بايد كه است چيزي بزرگترين و پرارزشترين حرارت، و گرما اين كه صورتي در است، انساني حرارت و گرما فاقد شك بي

 يابند دست توانند مي پيروزي از ميزان اين به فقط انساني، پيوندهاي و روابط ايجاد در قوانين و سازمانها. باشد همراه انساني هاي ساخته

 و فرد پيشروي ضامن كه وحدتي و يگانگي چهارچوب در سپس و دهند نشان دو آن به را نيكي و خير و شوند وجدان و عقل متوجه كه

 كه آنچه!. آورند بوجود زيبايي توافق و آميختگي هم به كارگر، اراده و سودمند كار براي مساعد امكانات بين است، تمدن راه در جامعه

 هم نظايرشان و مكتشفين و دانشمندان و قانونگذاران و انديشمندان تاريخ درباره كند، مي صدق جماعات و افراد درباره زمينه، اين در

. كند مي تطبيق و صدق

 زمينه و ميدان هر در را آنان كه اي انديشه و خرد ديد خواهيد اند، كرده خدمت تمدن و انسان به كه كنيد بررسي را كساني تاريخ چنانچه،

 چيز مشخص، شكلهاي و انواع و آمار و ارقام جز و است خشك و سرد تنها، عقل زيرا است، نبوده تنها كرده، راهبري صحيح راه به اي

 ديگر آن، بلنديهاي و پستيها از عبور چگونگي در ولي كند مي هدايت راه به را شما عقل كه است علّت همين به و شناسد، نمي را ديگري

!... برد مي پيش به و كند مي راهبري آنها در را شما كه است گرم عاطفه و سالم وجدان اين بلكه ندارد، شما با كاري

 نبود وجداني اگر كرد؟ وادار كننده، ناراحت و وحشتناك تنهايي و جانكاه و ناگوار نشيني گوشه آن به را ماركوني چيزي چه شما نظر به

 دهد، جلوه نيكو برايش تمدن، و انسان به خدمت راه در را تنهايي ناراحتيهاي و مشكالت با سازش و زندگي ازخوشيهاي چشمپوشي كه

 وضع آن ادامه به را ماركوني توانست مي چيزي چه كند، احاطه خود حرارت و گرما با را سالم وجدان اين كه نبود اي عاطفه اگر و

 به كه مرداني ديگر و( گوته افالطون، بودا، بتهوون، گاندي، گاليله، پاستور،: درباره شد، گفته ماركوني درباره كه آنچه البته سازد؟ راضي

. شود مي گفته هم) بودند نزديكتر انساني كمال مرحله

 يوسف بن حجاج خان، چنگيز هيتلر، آدولف آيا!: شود مي دنبال منفي دليل يك با بيشتر، شدن روشن براي حقيقت اين بر ما مثبت دليل

 اند كرده موافقت كه( اتمي معاصر دانشمندان از بعضي و) 2ماكياول »امير« كتاب نامبارك و شوم قهرمان( بورژيا، قيصر جناب و ثقفي،

... بود؟ ناچيز آنان برابر در ديگران ادراك كه نبودند بهتري ادراك و بيشتر هاي انديشه داراي) يابد انجام بشري افراد روي آنان آزمايشات

 و انسانيت كوششهاي يادگارهاي و تمدن مقدسات به تجاوز و ويراني نابودي، آدمكشي، جز آنان، كار اينحال با ولي بود؛ چنين شك بي

 انديشه و عقل كه است آن امر اين علّت البته و. نبود ديگري چيز هستي، جهان خير و نيكي و زندگان و زندگي پرارزش مقام به تجاوز
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 و شد؛ نخواهد عايد خرد و عقل از سودي نباشد، عاطفه و وجدان كه آنجا در و! نبود بزرگوارانه عواطف و سالم وجدانهاي با همراه آنان

! بود خواهد نزديكتر زيانبخشي به خردي، و عقل چنين كه گفت بايد بلكه

 از كدام هر و سازم جدا يكديگر از را اينها نظاير و خرد و انديشه وجدان، عاطفه،: قبيل از انسان، گوناگون نيروهاي خواهم نمي اينجا در

 دارند، تعاون و همكاري همديگر با و گذارند مي تأثير يكديگر در شك بدون انساني، نيروهاي كه چرا بياورم، بحساب جداگانه را آنها

      پيوند نتيجه و سبب بين كه كند مي ارزيابي سطحي در را امور و مسائل كه است نيرويي همان اينجا، در خرد و عقل از من مراد ولي

 خود كه كند مي گردش حدودي و آمار و ارقام آن چهارچوب در ترتيب، بدين و بخشد مي تحكيم را معلول و علّت رابطه و دهد مي

. گيرد نمي قرار انسانيت همگاني يا ويژه محيط تأثير تحت

 مكتشف، خرد و عقل يك صاحب بنابراين پس! شوم قائل وجدان، و عقل بين را جدايي اين كه دادم اجازه خود به نكته، اين پرتو در من

        قانونگذار درباره زمينه، اين در كه را آنچه البتّه و!. براند پيش به نيكي و خير راه در را او كه باشد اي عاطفه و وجدان داراي بايد

. بگوييم است شده وضع آنها براي قانون كه هم افرادي درباره بايد گوييم، مي

 شدن قانع و قبول و پذيرش ضميمه به بايد بگذارند، گام اي نيكوكارانه و صحيح مسير در كه شود مي خواسته آنها از كه افرادي پس

 اركانِ بزرگ تربيت و تهذيب راه در را آنان صالح، جامعه يك ساختمان بخاطر امر اين تا شوند قانع هم وجداني نظر از محض، عقلي

 كرده احاطه خود نفوذ غيرقابل و بلندپايه دژهاي با را قوانين و نظامات كه اخالقي فضايل از سلسله آن با آنان، بايد و. ببرد پيش انساني،

! گردند نيكوكار و خيرخواه افرادي به تبديل بايد سرانجام و شوند همگام و يابند آشنايي اند،

 و ها انگيزه كه كوشيد مي) ديد خواهيم آينده در باز و ديديم گذشته در چنانكه( السالم عليه طالب ابي بن علي كه است جهت همين به

 و سازد بيدار بودند، آلود خواب روزگار، آلودگيهاي بخاطر كه را پاكي وجدانهاي و درآورد جنبش به افراد در را نيكي و خير عواطف

. بكوشد آنها نگهباني و حفظ در و وادارد تكامل و رشد به را آنها

 در اخالق تهذيب كه بود آگاه بخوبي او كه چرا بود، افراد درون و وجدانها متوجه سخنانش، و ها عهدنامه ها، خطبه سفارشها، همه با امام

 آگاه او همچنين و. دارد بعهده را مهمي نقش چه مردم، رفتار در حرارت و گرمي ايجاد در و صحيح نظامهاي و عادالنه سيستمهاي حفظ

 در توازن و تعادل ايجاد علّت به چنانكه است، بالذّات مطلوب خود دارد، كه اي انساني ارزشهاي آن با اخالقي تربيت و تهذيب اين كه بود

. است لزوم مورد آن، سنتهاي و اجتماعي عدالت از پشتيباني و حمايت براي بشري، هاي انگيزه بين

 توانست او و كرد ياري و كمك السالم عليه طالب ابي بن علي به زمينه اين در داشت، وجود امام در كه اي العاده خارق قدرت آن البته

 آشنا آنان، طبيعت و اخالق با و دريابد را آنان خواستهاي و هوسها و كند نفوذ) جماعات و افراد از اعم( مردم وجود اعماق در آن، بوسيله

 آن به را خود توجه السالم عليه امام كه( انساني وجدان به كامل اعتماد پرتو در آنگاه، و كند ارزيابي را آن بد و نيك سپس و شود

. كند صادر نهي و امر و بدهد نقشه و طرح) دارد مي معطوف

 از لرزان دل و انساني حرارت و مهر از آكنده قلب و روشن عقل كه بود بزرگمرداني اعتماد همان انساني، وجدان بر امام اطمينان و اعتماد

! بود شده جمع هم دور آنان در صفات اين و داد مي تشكيل را آنان اركان شناسد، نمي خود به ومرزي حد كه عميقي عشق
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 پرتو و نور كه بود ساطع پرتوي آنچنان قلبشان از كه بود بزرگاني ديگر و گاندي، روسو، بودا، اعتماد مانند وجدان، اين به امام اعتماد

. آمد نمي بچشم آن برابر در ديگر چيزهاي

 همان اساسِ بر و بخشيد، تحكيم و كرد گذاري پايه را خود حكم و امثال السالم عليه طالب ابي بن علي كه بود اعتماد همين پايه بر

 كه اين با امام! پيوستند مي يكديگر به داد، مي قرار خطاب مورد را مردم وجدان آنها با كه هايي خطابه و ها انديشه و افكار كه بود اعتماد

 و اعتماد چنين آنان كارهاي نيك هاي گوشه و مثبت هاي جنبه به هم باز داشت، آشنايي مردم اعمال از ناشي فجايع و بدبختيها از

. شد بپا آنان همه دلهاي در را اطمينان و اعتماد اين بذرهاي كه كوشيد مي هم علّت همين به و كرد مي ابراز را اطميناني

 با فقط را خود دل و چشم انسان كه است بهتر ولي »دارد وجود دروغ، و راست و باطل و حقّ مردم در« كه دانست مي خوبي به امام

 زمينه، اين در پرورش و آموزش كه شايد و است تكامل و رشد قابل كه هاست جنبه همين كه چرا سازد، آشنا آن نيك و خير هاي جنبه

. باشد مفيدتر زيبا، حكم و امثال و نيكو، روش و سيره دادن نشان با

 سخنان جمله از و. است شده يادآور را انساني وجدان به اعتماد اين لزوم و ضرورت خود، پيمانهاي و سفارشها در مكرر بطور امام

 نيك احتمال مردم سخن در چنانچه«: فرمايد مي ديگر جاي در و! »كن تصديق را او گمان ببرد، نيك گمان تو بر كه كس آن«: اوست

 مردم و زمان بر نيكي و صالح اگر« و »ببرد بين از را اعتماد وگمان، ظن با انسان كه نيست عدالت از« و »مبر بد گمان كني، پيدا بتواني

 به كه است كسي مردم ترين بدبخت« و »است كرده ستم واقع در ببرد، بد گمان ديگري بر دليلي هيچ بدون كسي سپس و شود چيره آن

! »نيابد اطمينان او به كسي بد، كارهاي علّت به و نكند اعتماد كسي بر بد، گمان علّت
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 :نوشتها پى

 سعادت، مفهوم مورد، دو هر در البته كه ايم برخورده »سعادت« كلمه به نيز ديگر جاي دو در السالم عليه طالب ابي بن علي آثار در ما. 1

 فشقوة طرقه، أنار و الحق سبيل لكم أوضح قد اللّه فان... «: فرمايد مي 156 خطبه در امام است دائمي نيكي و خير مفهوم مانند سطحي در

 شما همراه بدبختي يا اكنون و است ساخته روشن را آن راههاي و ساخته آشكار شما بر را حق مكتب خداوند: (»...دائمة سعادة او الزمة

 انااليه والشهادة بالسعادة لك و لي يختم ان و... «: فرمايد مي هم اشتر مالك عهدنامه جمله آخرين در و ،»...هميشگي سعادت يا است

. ».خداست سوي به ما همه بازگشت و. دهد پايان خود راه در شهادت و سعادت با را تو و من كار كه خواهم مي خداوند از: (».راجعون

 را او او، اخالق و انديشه. بود او همكار و دوست و كرد مي زندگي رافائل بزرگ نقّاشِ دوران در كه است ايتاليايي نابغه: ماكياول. 2

 را أمير عنوان تحت خود، مشهور كتاب منظور، همين به و كند حمله تاريخ، فرمانروايان و حكام بربريت و ظلم روشهاي به كه واداشت

 كتاب اين در او. داد نشان غيرمستقيم، بطور را مبتذل و مسخره شخصيتهاي و فرمانروايان از ستمگر گروهي بيشرمي آن در كه كرد تأليف

      وسيله گونه هر به و است دور و خالي ذوقي و عقل و وجدان هرگونه از كه كند مي ترسيم را اميري شخصيت از شكلي مردم، براي

 نكته اين به كتاب اين در او... . زند مي دست خود، قدرت تحكيم براي ديگر، فجايع و تبعيد و آدمكشي و كشتار از اعم شدت، و زور

 ماكياول!. دادند مي ادامه خود سلطه به ناجوانمردانه روش اين با برد، مي بسر آن در او كه عصري و تاريخ فرمانروايان كه كند مي اشاره

 و جنايات مرتكب كه پاپي همان( بورژيا الكساندر پاپ پسر بورژيا، قيصر شخصيت از را »امير« زشت اخالق و صفات خود، كتاب در

... كند مي اقتباس) شد بيشماري فجايع

 است جهت آن به اين و گويند مي ماكياوليسم برد، مي پناه اسلوب اين به قدرت هاي پايه تحكيم و حكمراني راه در كه مكتبي به اكنون

 شده چاپ تهران در شهريار نام به كه كرده ترجمه فارسي به »محمود محمود« را ماكياول كتاب... (بود ماكياول كتاب، آن نويسنده نام كه

). است
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