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 »كوفه« و »آتن« بزرگمردان

 نوي بنياد و كوبيدند درهم را كهنه هاي سنت منظور، همين به و بودند، جديدي نيازهاي و نو اي جامعه نماينده خود، دوران در هركدام* 

 ايمانشان و ايستادند برابرشان در استوار، كوهي همچون آنان، و برخاستند بدخواهي و مقاومت به دشمنان ولي كردند؛ گذاري پايه را

! يافت افزايش حق، اصالت به نسبت

 با زندگي، نيكويي و نيكي به اعتقاد و ايمان شعله و درون آتش و قلب گرماي و عقل نيروي و انساني سليم و پاك فطرت با دو هر* 

! ايستادند آنان برابر در و برخاستند مقابله به داشتند، سرنيزه و سرباز كه كساني و زورمندان و داران سرمايه و طغيانگران و اشراف

. انسانيتند بزرگ يادگار مردان، اين دوي هر و* 

 گوييم؟ مي سخن سقراط از است السالم عليه طالب ابي بن علي به مربوط كه بحثي در چرا ما كه) دارند هم حق و( بپرسند اي عده شايد

 در »سقراط« بلكه رفت؟ مي شمار به مسيحي عرب حتّي يا مسلمان، و عرب فرد يك نه و بود امام معاصر نه سقراط كه صورتي در

! بود پرست بت يوناني يك و زيست مي»  السالم عليه طالب ابي بن علي« از پيشتر بسيار عصري

 عليه عصرامام در نه سقراط اينكه با ايم،چراكه كشانيده اينجا به را سخن عمد، و قصد روي از ما كه گوييم مي پاسخ چنين پرسش اين به

 عادت هنوز ما كه دارد وجود اي نكته اينجا در كه داشت توجه بايد ولي بود، مسيحي يا مسلمان عرب فرد يك نه و زيست مي السالم

 يكي زماني و عصر هر در حقيقت،: كه است اين نكته آن و دهيم قرار ارزيابي مورد را آن و كنيم فكر بيشتر كمي آن درباره ايم نكرده

 سقراط ترتيب بدين و! گيرد مي فاصله ما از نه و شود مي نزديك ما به نه اديان، و نژادها اعصار، و قرون سنجش و مقياس با و است

 هم به را اديان و نژادها اعصار، و قرون همه كه است اي رابطه همان هم، با دو اين رابطه و رود مي شمار به بزرگ علي برادر بزرگ،

 همين و دارد ايمان هستي، جانبه همه نيكي و زندگي ثابت ارزشهاي گرانقدر، و نيكوكار انسان به كه است انسانيتي: آن و دهد مي پيوند

 شما و مرگ سوي به من«: بگويد و كند استقبال راسخ، عزم و تبسم و شكيبايي با را مرگ آن راه در انساني شود مي باعث كه است ايمان

. شوم مي جدا شما از فردا و هستم شما براي پندي و عبرت امروز و بودم شما دوست ديروز من«: بگويد يا و) 1(»زندگي سوي به

 ولي كرد، ايجاد دوري و جدايي سقراط و السالم عليه علي بين اوضاع و زمان امكانات، و شرايط اينكه با). 2(»بيامرزد مرا و شما خداوند

 انجام را كاري هيچ انسانيت، بزرگ فرزندان اين. آورد مي گرد دورهم يكجا در را آنان حوا و آدم كامل و بزرگ فرزندان روشن افقهاي

 نياورده زبان بر را سخني هيچ اينان ايم، ديده را سرزميني هر در پيشرفته و بزرگ انسان صورت و شكل كار، آن در ما آنكه مگر اند نداده

. ايم شنيده) است شده يگانه زندگي ارزشهاي و هستي عدالت سايه در كه( را انساني بيدار وجدان نداي آن از آنكه مگر اند

 حقيقت و اصل به خود، كردار و گفتار و زندگي در و دارند برادري و پيوند هم با كه باشند گروهي بزرگان، بين در و تاريخ در اگر پس

 بي دارند، اختالف يكديگر با مواد و جزئيات در فقط شرايط، و حوادث مكانها، و زمانها اختالف مناسبت به كه كنند مي خدمت واحدي

 حقيقت به كردند، عمل آن به و گفتند كه آنچه اصل در دو، هر »سقراط« و»  السالم عليه طالب ابي بن علي« كه پذيرفت بايد شك

. شود مي ديده نظر اشتراك آنها، بيشتر در حداقل يا و داشتند، بيان كه موادي و جزئيات همه در حتي و اند كرده خدمت واحدي



 

Noorfatemah.org 
 

 )4 جلد( انسانيت عدالت صداي علي امام ۳

: كنيد توجه دانيم، مي ادعا اين مجوز را آن ما كه آنچه به اكنون

 به را بزرگمرد دو اين بين شباهت عوامل و وجوه كه دهد مي را اجازه اين ما به بزرگ، مرد دو اين وضع بررسي در كوتاهي كوشش فقط

. خاص همانندي عامل سپس و عمومي شباهت وجه نخست: كنيم تقسيم اساسي بخش دو

 نيكي به عميق ايمان و ناپذير شكست و يگانه اراده از گرانقدري مظهر مرد، دو اين از هركدام: گوييم مي خالصه طور به اول مورد در. 1

 يگانگي به توجهي اندك كه هنگامي بشري افراد كه روند مي شمار به پرعظمتي مهر گنجينه كليد دو هر و. هستند انسان و هستي مطلق

 آن از حقيقتي هرگونه كه دارد اي جانبه همه و واحد ارزش هستي، يگانگي كه ديد خواهند و كنند مي احساس را آن دارند معطوف هستي

. شود مي ناشي

 دهند مي نشان ما به را فرد يك در انسانيت عالي هاي نمونه آمدن فراهم از اي جاودانه و زنده شكل مرد، دو اين از هريك براين، عالوه

 اصول از رشته آن تحكيم در و سازند مي گر جلوه را وجدان و قلب و انديشه و عقل جانبه همه يگانگي از كاملي ترسيم همچنين و

 بقاي ستونهاي و اركان و عادل حكومت و دولت بنياد و است آن به وابسته منزه، و پاك فرد زندگي كه كوشند مي همگاني و اساسي

. است استوار آنها بر نيز انسانيت

 و نور بين جنگ به مربوط داستانهاي جالبترين دشمنانشان، و»  السالم عليه علي امام« و »سقراط« زندگي به مربوط حوادث و داستانها

 زندگي ظلم، و عدالت باطل، و حقّ بين نزاع مورد در نمايش بهترين و سازند مي مجسم را بشري تاريخ در روشنايي و تاريكي و ظلمت

. برند مي صحنه روي به را كهنگي و جمود و مترقّي و پذير تحول

»  السالم عليه طالب ابي بن علي« و »سقراط« از هركدام: كنيد توجه زير هاي نمونه به خاص، شباهت وجه يعني دوم، قسمت درباره. 2

 و طلبان حكومت سودپرستان، استثمارگران، اشراف، شمار: آنها در كه كردند آغاز سرزميني در را خود اجتماعي و عمومي زندگي فصول

 محكوم، و حاكم ملّت و دولت روابط در مرج و هرج كه كردند شروع را خود اجتماعي حيات دوراني در دو آن. بودند شمار بي يارانشان

 فقط فردي هر كه بود رسيده اي مرحله به خودخواهي و فردپرستي و معكوس عمومي، اخالق و كارها مقياس و بود شده عمومي و شايع

! بود خود سود انديشه در

 نظر نقطه از بزرگمرد، چند يا يك با مستقيم پيوند علّت به اجتماعي، زندگي آغاز از پيش ،» السالم عليه علي« و »سقراط« از هركدام

 در بزرگ، مرد دو اين از هركدام پرورش و تولد كه بود خواسته چنين قضاوقدر، كه گويي و. داشتند مناسبي وضع مقّدماتي، پرورش

 مي شمار به سرسختي جنگجوي ،»سقراط« كه بود جا همين از و. آيد حساب به درپي پي و پايان بي هاي جنگ عصر كه باشد عصري

 »سقراط«. بود چنين نيز»  السالم عليه طالب ابي بن علي« چنانكه برد؛ مي پناه ديگري به او، ترس از و هراسيد مي او از دشمن كه رفت

 اند، برده نام آيد شمار به او همرديف يا پايه هم شجاعت و دليري در كه كسي كمتر از نويسان تاريخ كه بود گذشته جان از و دلير آنچنان

 و داد مي ترجيح خود بر بود خشن و سخت كه را آنچه زندگي، در »سقراط«. بود چنين نيز»  السالم عليه طالب ابي بن علي« كه چنان

 اصوالً كه است معروف و روشن آنچانان مطالب دنيا، به آنان اعتنايي بي و پارسايي مورد در!. بود چنين نيز»  السالم عليه علي امام«

. نيست مجدد كردن بازگو به نيازي
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 كرده احساس روز آن جامعه طردشدگان و ديدگان رنج گمراهان، بيچارگان، درباره را وجدان و عقل مسئوليت بزرگمردان، اين دوي هر

 به راه اين در آنكه تا كردند آنان زندگي از ستم و ظلم سايه ساختن برطرف و آنها راهنمايي وقف را خود زندگي دليل همين به و بودند

! نرسند نيز شهادت به و نگيرند پيش خود زندگي در را روش اين توانستند مي خوبي به هركدام، كه صورتي در رسيدند؛ شهادت

 طور به كردند، مي استفاده سوء مردم ناداني و بيچارگي از كه سودپرستاني و مقامات صاحبان و ستمگران و طغيانگران با دو هر آنان،

 كه آنجا تا! كردند تهديدشان جديدي مرگ با روز هر و آوردند فشار چيدند؛ توطئه دو آن برضد نيز ظالمان آن و جنگيدند ناپذيري آشتي

 بپوشند، چشم آنان هاي تباهي و ها زشتي از و گزينند لب بر سكوت كه كردند زماني به موكول را آرامش و امنيت آشتي، و صلح وعده

 بود علّت همين به و. بپذيرند را خرد و عقل جز راهنمايي و وجدان جز راهبري و استقامت جز راهي كه نشدند حاضر هرگز دو آن ولي

 كه چنان. نماند باقي ياري بود، كرده هدايتشان برتري و فضيلت و ساخته روشن زندگي الهام را راهشان كه كساني جز »سقراط« براي كه

 و مردانگي و گرفت اوج آنان در دوستي انسان كه شماري انگشت گروه جز ياوري، نيز»  السالم عليه طالب ابي بن علي« براي

 و عصرشان معنوي و روحي حيات كه داشتند توجه اي عمومي مسائل به دو، هر. نماند باقي درآمد، جنبش به دلشان در جوانمردي

 داشت، امكان كه آنجا تا و. داد قرار ارزيابي و بررسي مورد را آنها علّت همين به و بود، شده خالصه آنها در مردم، زندگي مفهوم همچنين

 جديدي نيازهاي و نوين جامعه مظهر و نماينده خود، دوران در آنها، از هريك و. كوشيدند ظواهر، آن بهبود راه در خود، حيات طول در

 ارث به خود پيشينيان از! بزرگان و اشراف كه را سنتهايي و رسوم و گماشتند همت مردم عمومي وضع دگرگوني به جهت همين به و بودند

 آنها، جاي به تا بردند، مي بين از بود هرچه بودند، آورده وجود به را آنها هـا نورچشمي و ها رسيده دوران به تازه يا و بودند برده

 ابي بن علي« و شد شمرده انقالبي فرد يك »سقراط« ترتيب بدين و. آورند وجود به و بسازند است، ضروري و الزم كـه را چيزهايي

 بزرگمرد لقب او به اند، نخواسته! طلب اصالح رهبران تاريخ، طول در گرچه آمد، شمار به انقالبي فرد يك نيز» السالم عليه طالب

 مي محسوب كردند مي سوءاستفاده موجود اوضاع از كه كساني از معين طبقاتي برضد بزرگي خطر درواقع دو، هر و. بدهند »انقالبي«

 و دادند نسبت او بر و گردآوردند سقراط برضد را افتراهايي و ها تهمت ناجوانمردانه، و ظالمانه زيستند مي آتن در كه گروهي ولي. شدند

 جعل و سازي شايعه به»  السالم عليه طالب ابي بن علي« برضد بردند، مي سر به شام و حجاز در كه هم گناهكاري و متجاوز گروه

 و حكومت عليه قيام به آنان تحريك و آتن مردم ساختن گمراه به را »سقراط« كه است تصادف هاي شگفتي از اين و. پرداختند تهمت

 و كوفه مردم كه زدند تهمت او به و پرداختند چيني دسيسه به نيز»  السالم عليه طالب ابي بن علي« عليه و كردند، متهم زمان آن قوانين

 تصادف هاي شگفتي از نيز اين و! است كرده ترغيب» !مروان با مشورت و عثمان« عليه قيام به را آنان و كرده گمراه را عرب فرزندان

 دشمني يكديگر با كه( سوفسطايي گروههاي طرف از همچنين و هوادارانشان و يونان شرم بي حاكم طبقه طرف از »سقراط« كه است

 عليه طالب ابي بن علي« و شود واقع تكفير مورد) بودند شده متّحد شان مسخره و پست مشترك مصالح حفظ دليل به فقط و داشتند

 تكفير) بودند شده جمع هم دور هايي هوس و مصالح خاطر به باز كه( يارانش و اشراف و عرب بيشرم حاكمه طبقه جانب از هم»  السالم

. گردد
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) 3(»سوفسطائيان« همه و »ليكون« و »انيتوس« و »ميليتوس« از را آن چگونگي بايد ،!شد »كافر« سقراط چرا كه بدانيد خواهيد مي اگر

 همه و »مروان« و معاويه از را آن چگونگي بايد شويد آگاه السالم عليه طالب ابي بن علي! »كفر« علّت از بخواهيد اگر كه چنان! بپرسيد

 قد تبهكاران برابر در وضعي، و فرصت و ميدان هر در بزرگمردان اين دوي هر و! كنيد سؤال هوادارانشان و »خوارج« و »اميه بني« افراد

 »سياست« واقع، در و ساختند آشكار را آنان پليد هاي نيت و دادند باد به را خود عصر گان پيشه سياست دورويي و نفاق و كردند علَم

 از ناشي آگاهانه كوشش و كار«: همان كه آن درست و صحيح مسير در و ساختند خارج »سودپرستي و طلبي آشوب« چهارچوب از را

. دادند قرار باشد، »مردم عموم راه در فضيلت

 اصرار است، شده داده قرار فالسفه و حكما و انديشمندان برعهده كه اي اجتماعي رسالت انجام و وظيفه اداي بر بزرگمردان، اين دوي هر

 فرد طرف از كه حكمي و قانون هر آنان، مكتب در و. شوند »بشريت رهبران« و »ملّي زمامداران« به تبديل ترتيب بدين و ورزيدند

 حكومت، آن نباشد، دانشمند و متفكر آن راهبر كه حكومتي هر و نيست قبول قابل نشود، صادر فيلسوفي و حكيم و انديشمند صاحبنظر،

 گرماي و عقل نيروي و انساني سليم و پاك فطرت با دو، هر و! بود خواهد ارزشي بي فرمانروايي و پست كار يك و احمقانه غصب يك

 و طغيانگران و داران سرمايه و مسخره خوشگذرانهاي و اشراف با زندگي، نيكويي و نيكي به اعتقاد و ايمان آتش و وجدان شعله و قلب

. برخاستند مبارزه به و ايستادند آنان برابر در و شدند روبرو داشتند، سرنيزه و سرباز كه كساني و نيرنگبازان

 آزادي« بـراي را ميـدان وسيلـه، بديـن و نزدنـد دست ناشـايست رفتـار بـه خـود، مخالفـان و دشمنـان با بزرگمـردان اين دوي هـر

 اكثريت و تاريخ زمامداران و »است بشري عادت يك ستم و ظلم«: گفت مي كـه را اي انديشـه و گـذاشتنـد بـاز »آزاد نظـريه« و »فكر

. بردند بين از عملي طور به بردند، مي بسر آن سايه در پيشين متفكران

 و ياران خود زندگي دوران در و گرفتند عهده به را استادي و زعامت نقش ملتهايي، يا ملّت روح و فكر تاريخ در دو، آن از يك هر و

 رهبرشان، مرگ از پس كه داشتند نيز ديگري ياوران و شاگردان و داد كشتن به را آنان زمانشان گمراهي و تاريكي كه داشتند شاگرداني

 و. باشد داشته فرقي آنان نظر در زندگي و مرگ آنكه بدون باختند، جان يا و كردند زندگي آن، سايه در و گرفتند دوش به را آنان پرچم

 هر و. كند ايجاد را آن همانند است توانسته بشري كمتر آنها از بعد يا پيش كه آوردند وجود به جديدي مكتب عقايد، و افكار در دو هر

! داشت خواهيم بيان زمينه اين در را خود نظريه آينده هاي بخش در كه كردند، درك و شناختند واحدي شكل به را خدا مردان، اين دوي

 را درستي و راستي كوفه، و آتن بزرگ مرد دو اين از هركدام: بگوييم و كنيم كوتاه را خود سخن كه است جالب و شيرين اندازه چه تا و

 در دو آن. دادند ترجيح بود، آنان نفع به عادي مردم ديدگاه از كه اي نادرستي و روي كج بر بود، خودشان ضرر به كه جايي در حتّي

 و ادبي شهامت و شجاعت برگزيده و عالي نمونه هردو و. كرد اقتدا آنان به بايد كه بودند اي نمونه مردانگي، و مروت و جوانمردي هرگونه

 از و ندادند اهميت حقيقت و حقّ جز چيز، هيچ به كه بودند پيامبري دو، هر و. كند مي افتخار آن به انسانيت ميراث كه بودند اي اخالقي

. نهراسيدند آن راه در مرگ

 هدف نخستين و نينداختند، جدايي دو، آن بين هرگز و دانستند مي واحدي كار را كردار و گفتار كوفه، و آتن بزرگمرد دو اين از هريك

. دادند قرار انسان به خدمت را خود زندگي
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 بي دليرشان و شهامت و ناپذير خلل شان اراده بردبار، طبعشان نيكو، اخالقشان نيرومند، برهانشان بسيار، آنان، دوي هر دانش و علم

 در كه بود خواهد كافي شناختيم، قبالً كه»  السالم عليه طالب ابي بن علي« خصوصيات و صفات از قدمت آن با آشنايي از پس. بود همتا

 و تر عمومي شكل به مرد، دو اين بين شباهت وجوه شايد وسيله، بدين و كنيم بيان را »سقراط« صفات از هم اي گوشه مقدمه، اين پايان

. شود آشكار و روشن دارتري دامنه

: است زير مختصر مطالب شده، گفته وي حال شرح نويسندگان و شاگردان و معاصران وسيله به »سقراط« درباره كه چيزهايي از

 نشناخته او از پيش را كسي تاريخ، يونان، در. بود يونان در آنان ترين مقام عالي و عصر حكماي ترين بزرگ و فالسفه مرشد ،»سقراط«

 بيشتر تواضعش و فروتني و بهتر حكمتش يا و برتر او از منشي بزرگ و سليم منطق و فكر دقت و بحث عمق، و علم نظر نقطه از كه است

! است آن واالمقام ياور و نخستين فلسفه پدر و پژوهندگان راه چراغ و انديشمندان پيشواي سقراط. باشد

 روشن و انسانيت شناخت و معرفت سوي به جدي، نظريات و مباحث در بحث از را فلسفه متالطم امواج كه است كسي همان سقراط«

! شد آن از جزوي هم اخالق علم كه داد پرورش آنچنان را فلسفه بزرگ درخت هاي شاخه و داد تغيير اخالقي، برتري اصول ساختن

 اي عقيده از دوري و جدايي بر را زندگي گفتن بدرود و كرد فدا خود اصول و مكتب به ايمان راه در را خود زندگي كه بود كسي سقراط«

 و عقل بزرگان: كوفه و آتن بزرگمردان از اكنون). 4(»داد ترجيح داشت، جريان وجودش سراسر در انسان، رگهاي در خون همانند كه

. بگوييم سخن بيشتر وجدان و قلب و خرد

 

 تبهكاران دشمن

 حفظ بزرگ، و كن بنيان طوفان اين خطر از را خود شخصي مصالح تا بردند پناه تاريخ دروغ و تهمت بزرگترين به نااليق، فرومايگان* 

! كنند

! برد مي فرو كه بود هوايي همراه نيز »سقراط« گويي و! بود »سقراط« فكر به هميشه »افالطون«* 

 كه تنهايي و غريب بزرگمرد. بود خواهد خود قوم ميان در »طالب ابي بن علي« زودي به كه بود چنان خود، مردم ميان در »سقراط«* 

! نفهميدند آنان ولي آموخت، مي دانش آنها به و نپذيرفتند را او آنان و داشت مي دوست را مردم

 پذير امكان هستند، بزرگ صفت اين سزاوار واقعاً كه كساني براي كه است اين است، روشن بسيار »هنرمند« مردم براي كه مباحثي از

 اينكه يا و نشوند گرم آن آتش از خود و دهند ارائه اي نظريه يا و نبرند بسر آن با خود يا و نكنند عمل آن به و بگويند را مطلبي نيست

 نكرده ذوب و گداخته آن راه در را خود وجود و قلب و فكر و انديشه كه صورتي در بگذارند يادگار به خود از را هنري جاوداني اثر يك

 شرط ظاهر، صورت در) هنرمند(آن كننده خلق وجود جوشش و هنري اثر يك بين مطلق، آميختگي هم به اين »مانند« ولي. باشند

 فالسفه كه چرا. داريم مدعا اين اثبات براي دليل يك از بيشتر فالسفه تاريخ در ما و. نيست او كوشش ثمره و كار و فيلسوف بين اساسي

: كرد تقسيم گروه دو به توان مي كلّي طور به را
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. دارد ناگسستني پيوند عقايدشان و افكار با آنان زندگي كه گروهي. 1

. شد قائل جدايي آنان، فكري آثار و زندگي بين زياد، يا كم طور به توان مي كه ديگري گروه. 2

 همه و كامل آنها از بعضي پيوند يعني نيستند، يكسان مكتبشان، و افكار و زندگي بين پيوند ضعف يا قدرت نظر نقطه از باز نخست، گروه

! دارند قرار وضع دو اين بين هم اي عده و است ناچيز و كم ديگر، بعضي و جانبه

 است وجودشان از جزوي اعمالشان و نظريات و گفتارها كه بود كساني از يعني بود، »وجودي فالسفه« گروه جزو »سقراط« كه آنجا از و

 منعكس كاغذ روي يا و آورند زبان بر اي جمله خود آنان آنكه بدون دريافت، زندگيشان چگونگي از را آنان افكار و مكاتب توان مي و

 اخالق درمورد ويژه به او، افكار درباره اجمالي بحث خواست كه( گذرا طور به را »سقراط« به مربوط مسائل ما كه است ضروري كنند؛

. دهيم قرار توجه مورد) است

 پرده در او زندگي چگونگي درواقع و دارد وجود سقراط زندگي جزئيات و پرورش و تولد تفصيل و شرح در پيچيدگي و ابهام حدودي تا

 وي، دشمنان شماري بي و ياران كثرت: جمله آن از كه دارد گوناگوني عوامل و علل موضوع، اين و. است رفته فرو تاريكي و ابهام از اي

 فصل، اين در. اند پرداخته گفتگو به او درباره و اند آمده وي زمان از پس كه است كساني بين در يا و او معاصران و نويسان تاريخ بين در

 كرده اختالف آنها درباره گروهي كه مسائلي از و است رسيده ثبوت به او زندگي تاريخ در كه كنيم مي نقل را مطالبي از كوتاهي خالصه

. كنيم مي صرفنظر كلّي به اند،

 كه عصري. آمد دنيا به يونان پايتخت در) پيكرتراش( هنرمند پدر يك از ، السالم عليه مسيح ميالد از پيش 470 سال در بزرگ مرد اين

 جنگهاي دنبال به كه بود عصري همان اين بود؛ انسانيت بزرگ مهد و بشري تمدن مادر آتن، دورانهاي شكوفاترين از شد، متولّد آن در او

 همان كه زندگي و هستي راز با را آتن مردم انسانيت، تاريخ از اي كننده تعيين و قاطع دقايق در) 5(»رنان« قول به و! آمد فارس و يونان

 يونان مردم از امر، همين و« بود يونان عظمت دهنده نشان سرزمين آن گرانقدر موضوع كه چيزي همان زيبايي؟! ساخت آشنا بود، زيبايي

 همانند كه گداختند راه اين در را خود جان آنچنان و داشتند عالقه و ايمان خود هنر به خود هستي تمامي كه ساخت هنرمنداني

 كه آنچه و بودند، نقاشانشان چون فيلسوفانشان و شان فالسفه شبيه آنان شاعران ترتيب، بدين و! شد »نمونه« هرچيزي، در ابداعاتشان

 »سقراط«). 9(»بود نيز آتن نابغه فرزندان همه و »سقراط« و) 8( »سوفكل« و) 7( »پركليس« قلب غذاي بود،) 6(»ويدياس« دل غذاي

 فلسفه، فلك، علم تحصيل به سپس. پرداخت يونانيان مذهب بررسي به روز، آن آتن مردم ديگر مانند خود، زندگي دوران نخستين در

 مورد رسد مي او دست به كه هرچه زمينه، اين در و داشت مشغول خود به را او فرصت و وقت تمام كه آورد روي ادبيات و موسيقي

 جزء« به معتقد فالسفه و »امبيدوكلس« و »اناكزاكور« و »هراكليتوس« و »بارمندوس« آثار با بيشتر فالسفه، ميان در. داد مي قرار مطالعه

 جدلي جالب و خاص روش خاطر به كه بود كسي»ايليائي زنون« و گرفت مي بهره آنها از و داشت سروكار »ايليائي زنون« و »اليتجزا

. گذاشت تأثير »سقراط« روحيه در همه از بيشتر پرداخت، مي بحث به او با كه كسي ساختن قانع در خود
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: بود شده تقسيم نوع دو به آتن، در تربيت و فرهنگ مراكز و وسايل زمان آن در

. پرداختند مي تربيت و تعليم موضوع به معمولي و اي مدرسه سبك به كه مدارسي نخست. 1

 و علمي هاي حوزه آنان كه بود جامع اطالعـات و وسيع فرهنگهاي دارندگان و فالسفه و متفكران با آزاد و مستقيم ارتباط ديگري، و. 2

 بررسي و بحث به هستي، جهان امور و انديشه مسائل درباره تا دادند، مي تشكيل خصوصي يا عمومي اماكن در اي ويژه فرهنگي

 براي ولي دهد؛ ادامه يونان مدارس در منظم طور به را خود بحث و درس نتوانست خود مادي وضع علّت به »سقراط«. بپردازند

 و تماس در يونان فلسفه و انديشه بزرگان با مستقيم طور به كه داشت وجود امكان اين بود، »آتني هموطن« يك كه آنجا از »سقراط«

 و مبارزه به و برتافت روي آنان از بعدها كه بودند، سوفسطائيان رهبران ديگر و پروديكوس جورجياس، پروتاگوراس باشد ارتباط

. زد دست آنها سركوبي

 پيكرتراشي تمرين به خود پدر مغازه در جهت همين به و بپردازد »كار« به معاش امرار و زندگي خاطر به كه شد مجبور سپس »سقراط«

 كشيد دست كار و بازرگاني اين از كه نگذشت چيزي ولي پرداخت، ساختند مي دو هر پسر، و پدر كه هايي پيكره فروش به و شد مشغول

! است شده ساخته باالتر و برتر اي مسئله براي كه بود كرده احساس كه چرا سپرد، فراموشي به و كرد ترك را آن كلّي به و

 ديگر همراه به »سقراط« و كشيد شعله است شده معروف پلوپونز هاي جنگ به يونان تاريخ در كه هايي جنگ آتش ناگهان ايام همين در

 از را آن همانند زودي به كه داد نشان خود از شجاعتي آنچنان جنگ، ميدان در و جست شركت ها جنگ اين در خود آتني هموطنان

 خواهد نشان) بودند هوادرانشان و وقت قضات و زمامداران كه( يارانشان و سوفسطائي فالسفه با جنگ ميدان در فلسفي، و ادبي نظر نقطه

 نكاست؛ او اراده از هراسي گونه هيچ و نساخت وارد خللي او روح بر ترسي گونه هيچ هرگز كه كند مي ثابت ها جنگ اين تاريخ .داد

 را مجروحي هرگز او بود؛ جوانمردي و نفس عزّت طبع، مناعت از بارزي نمونه »سقراط« دهد مي نشان ها جنگ اين تاريخ باز كه چنان

 وظيفه كه بود اي قهرمانانه رفتار معركه، ميدان و جنگ در او عملكرد بلكه داد؛ نمي قرار تعرّض مورد را بيطرفي فرد هيچ و كرد نمي آزار

. كرد مي ايجاب را آن موجود نظام و قانون از پيروي به او عالقه و ميهن

 از سهمي و بهره ترين كوچك كه نشد حاضر داشت، كه فقري و نيازمندي همه با كه بود آن ها جنگ اين در او هاي مردانگي از اي نمونه

 در جنگ منطق ظاهراً كه چنان بود؛ او مشروع و قانوني حقّ زمان، آن قانون نظر از موضوع، اين كه صورتي در بپذيرد، را جنگي غنايم

! است چنين زماني و دوره هر

 جنگ، مفهوم خواست مي كه چرا كنند، درازي دست جنگ، خوردگان شكست اراضي و اموال در پيروزمندان كه نداشت دوست حتّي او

 دفاع مادي، پست منافع به توجهي ترين كوچك بدون يا و آيد شمار به هدفي و عقيده از دفاع تا باشد خالص مردانگي از چهارچوبي در

 آتن بر را هايي خرابي و بدبختي نوع همه دردناك، و سخت درگيري يك علّت به كه ها جنگ اين پايان از پيشتر كمي. شود تلقي ميهني

 چگونه«: پرسيدند و شدند جمع او دور به مردم ناگهان كه زد آتن شهر به سري آورد، دست به كه كوتاهي فرصت »سقراط« ساخت، وارد

 محصول چه زيبايي درباره آتن كه بگوييد من به: كرد سؤال آنها از پاسخ عنوان به هيجان، و شور با او و »يافتي؟ نجات مرگ و جنگ از

! »دارد؟ اي تازه
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 شكست علّت به كه گوناگون و متضاد هاي فلسفه محيط در او! سپرد حوادث دست به را خود سقراط و... يافت پايان پلوپونز هاي جنگ

 نيرومند آتن يك بنياد خاطر به فالسفه و زمامداران ايام، آن در! ساخت غرق را خود بود، شده طوفاني و پرهيجان و سروصدا پر عجيب،

. بودند پرداخته آرا و افكار تبادل به يكديگر با جديد، و

 مي سوءاستفاده موجود واقعيت از هم سوفسطائي فالسفه و بودند شده بدبين آينده و زندگي به نسبت مردم كه بود آن شكست سوء آثار از

 جز چيزي حقيقت كه كردند مي تلقين چنين مردم ذهن در و بردند مي يورش اعتقاداتشان اركان و قديم يونان فلسفه بزرگان به و كردند

 ساختن عملي براي و كند مي انتخاب را آن! امكانات و شرايط داشتن نظر در با انسان كه است روشي حقيقت! نيست محدود هوس يك

! كند مي اجرا و گيرد مي پيش را روش آن هوس، اين

 از هم سوفسطائيان البتّه و كرد، مي باز خود براي جايي آتن مردم دل در بدبيني، دوره و شوم عصر آن در نظريات، و افكار گونه اين

. كنند جلب خود سوي به را دلها و سازند فريفته را عقلها كه بودند مند بهره حد آن تا كالم قدرت و بالغت و فصاحت

 مردم تمام در آنان بازيهاي شعبده جهت همين به و بودند، دوستان يا و شاگردان از كه كردند همراه خود با را زمامداران از گروهي آنان

 در را آن سوفسطائي فالسفه كه( سياهي و تاريك پرده پشت در گفت، مي سخن آن درباره »سقراط« كه حقيقتي آن ناگهان و گذاشت اثر

! شد ناپديد نظرها از) بودند كشيده مردم انديشه و ديدگان برابر

 و درست افكار بتواند وسيله بدين تا شد، آنان افكار نابودساختن و گروه اين با برابري مصروف »سقراط« همت و وظيفه ترتيب بدين

. است استوار حقيقت از ثابتي پايه و براساس كه بخشد تحكيم دلها در را اي فلسفه و سازد آنها جايگزين را نويني

 خنثي را آنان پوچ تحريكات كه يافت را فرصت اين او و كرد ايجاد فاصله گروه آن و »سقراط« بين واقع در و شده ور شعله جنگ آتش

 به »سوفسطائيان« كه خطرناكي گرداب اين در ابدي سقوط از را آتن مردم و كند رام را آنان بيكران درياي ثمر بي هاي طوفان و سازد

. دهد نجات بودند، آورده وجود

 با و داد مي تكان را كوهها كه اي اراده و استوار منطقي ناپذير، شكست دليلي با او. داد ادامه خود پيروزي به روزافزوني طور به »سقراط«

 و گوشه هر در »سقراط«. آمد ميدان به نبود، آن با مقابله ياراي را چيزي پرتوافشاني، هنگام در خورشيد صفاي جز كه صفايي و سادگي

 و ميدان كوچه خيابان، هر در مردم با و پرداخت آنان تعقيب به آتن مردم از نفر هزار دهها ديدگان برابر در مجمعي، و مركز هر در كناري،

. گيرد قرار اكرام مورد و شود آشكار حقيقت تا پرداخت، سخن به كردند، مي پرسشهايي او از و شدند مي روبرو او با كه اي گوشه

 آن از سوفسطائيها برضد آتن مردم با خود صحبتهاي در كه بود بخش پيروزي سالحهاي از يكي او، آزار بي و پاك ولي عميق ريشخند

. كرد مي استفاده

 مكاتب و افكار و داده شكست را فالسفه از ارتشي خود، مطلق صفاي و سادگي با كه بزرگمردي اين به احترام روح آتن، سرتاسر در

 او و شدند »سقراط« متوجه مردم. يافت گسترش بود، برده بين از را موروثي غلط و كهنه عادات و رسوم هرگونه و ساخته نابود را آنان

 مرحله و سطح آن به فكري نظر نقطه از آتن ملّت كه نبود مفهوم آن به اين ولي. بود شده آنان سخنان و بحثها مدار و اهتمام مورد موضوع

 و گذشته فالسفه بين اي اساسي فرق نتوانستند آتن مردم اكثريت كه چرا ،!اند يافته را سقراط حقيقت درك قابليت كه اند رسيده اي
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 برنامه استواري فكرش، پاكي و صفا و »سقراط« و تحريكاتشان، و سوفسطائي فالسفه بين و بودند شده آن دچار كه اضطرابي و تشويق

 هر مقابل در نوعاً معمولي، و عادي مردم كه بود آن از ناشي بيشتر آنان احترام و شگفتي بلكه شوند قائل هدفش بودن پرارزش و اش

 كه كساني ولي! باشند داشته آگاهي امر، حقيقت از آنكه بدون شوند، مي تماشا محو و! كنند مي باز تعجب از را خود دهان اي، تازه چيز

 و درستكار و امين شاگرد آنان، پيشاپيش در كه بودند فيلسوفش ياران و رفقا طرفي، از كردند، درك و شناختند واقعي طور به را او

! يافتند مي تشكيل سوفسطائي فالسفه و حاكمه طبقه از كه بودند دشمنانش ديگر، طرف از و. داشت قرار افالطون بزرگش

 كشته او راه در بودند حاضر كه رفتند پيش آنجا تا او، حقيقي شناخت و صحيح درك خاطر به »سقراط« بزرگداشت و احترام در يارانش

. باختند جان او راه در احترام و عالقه همين خاطر به آنان از بعضي كه چنان شوند؛

 صفحات از سياهي صفحه سرانجام و كرد كمك آنان به بستند او بر كه اتهاماتي بسط و تحكيم در سقراط واقعيت كامل فهم دشمنانش؟ اما

) بود اهانتي هرگونه از تندتر و زشتتر انسانيت عزّت و شرافت به توهين نظر نقطه از و( نبود مقدور و متصور آن از تر سياه كه تاريخ سياه

. آمد وجود به

 و بود شده مسلّط و افكنده پنجه يونان حكومت تشكيالت بر وقت آن تا كه آتن جامد اشرافيت و خشك اريستوكراسي سقراط، دوران در

 نظام آري، خورد؛ شكست كرد مي انتخاب بود، موافق حكومت از شكل آن منافع و جمود با كه را فاسدي قانون و نظام هرگونه نتيجه، در

 همچون ملّت، افراد از ساده پيكرتراش يك فرزند داد نمي اجازه آن قوانين كه پاشيد هم از و خورد شكست غلطي اريستوكراسي

 آن جاي به و... كند اشغال بود، كشور سرنوشت كننده تعيين و دولت سياست چگونگي بر حاكم كه را نمايندگان مجلس كرسي ،»سقراط«

 و سازد مزين خود قدمهاي با را نمايندگان مجلس كرد درخواست سقراط از كه آمد وجود به حكومتي و دموكراسي فاسد، اجتماعي نظام

! شود آن رسمي اعضاي از يكي

 نقطه از! دمكراتها همين! گراييد نااميدي به شد مي آغاز حكومت، كرسي در»سقراط« جلوس با آن بهار فصل كه آتن دمكراسي اميد ولي

 نمايندگان مجلس به قدم كه روزي از »سقراط« كه چرا دهند، فرا گوش »سقراط« سخنان به كه بودند آن از تر بين كوته فكري، افق نظر

 مورد بودند گرفته خدمت در!) قوم بزرگان عنوان به( خود سود به نخست كه را هايي برنامه و قوانين و عادات و رسوم شدت به گذاشت،

. داد قرار حمله

 به كه نيست صالح! كنوني شرايط در كه كردند گوشزد او به اندرز و پند عنوان به و آمدند »سقراط« نزد آنان، از گروهي علّت، همين به

 خود حمله و انتقاد شدت بر خود، خاص صفاي و سادگي با آينده، جلسات در او كه شد آن نتيجه ولي... كند اعتراض دولتي قوانين

! افزود

 يونان مردم بر را خود نظريه كه خواستند بودند، آتن زمامداران اصطالح به كه طغيانگر تبهكاران از نفر سي داد؛ رخ اي واقعه سپس

. كنند تحميل
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 و شوند اعدام نظامي رهبران از گروهي كه دادند رأي آرا، اتفاق به خود، صالحديد به بنا تبهكار، گروه اين كه بود چنين داستان خالصه

 نظامي رهبران از عده اين اعدام حكم با موافقت و شركت از »سقراط« ولي! ساختند قانع حكم اين اجراي لزوم به هم را آتن مردم

 به را آنان حكومت نظير فاسدي و سياه حكومت كمتر تاريخ كه يوناني طغيانگران از نفر سي با موضوع، اين در تنهايي به و كرد مخالفت

. پرداخت مبارزه به و شد روبرو دارد، خاطر

 قدرتهاي ويژه به دولتي، قدرتهاي همه كه داشت اعالم آتن مردم به نمايندگان مجلس در رسمي طور به »سقراط« ماجرا، اين از بعد كمي

!... تبهكار و فرومايه نادانان از مشتي سلطه در نه باشد، حكما و انديشمندان و فالسفه دست در بايد حكومت، اساسي و عمده

 قرار بستي بن در وي شهامت و تفكّر طرز از آنان و يافت شدت اشراف، و زورمندان حكومت ادامه به نسبت »سقراط« خطر ترتيب، بدين

 و ناراحتي در داشتند دل به »سقراط« درمورد باري نفرت كينه كه اشراف و حاكمه طبقه! نداشتند آشنايي آن از خروج راه با كه گرفتند

 نخواهد بار به پيروزي آنان براي هرگز منطق و دليل با مذاكره كه بودند كرده احساس خوبي به آنان. بردند مي بسر اي سابقه بي تشويش

 و ايستادگي تواند مي شديد طوفان مقابل در ماليم باد كه داشتند را »سقراط« منطق برابر در مقاومت قدرت قدر همان آنان كه چرا آورد؛

! كند مقاومت

 بزرگداشت عنوان ويابه نشود وقانع بپردازد ومذاكره بحث به»سقراط« با موضوعي درباره كه شد نمي پيدا كسي يونان سرزمين سراسر در

 دروني، حقارت و شخصي منافع و مصالح خاطر به يا و نشود او تسليم) باشد بزرگواري مرد اگر و( نياورد فرو را خود سر او، احترام و

! نداند خورده شكست را خود شرف، و اخالق و انديشه سطح در و خود وجدان برابر در ولي نپذيرد را او حرف ظاهر صورت در

 خود او، بزرگ قلب و وجدان قبال در و »سقراط« منطق و دليل برابر در كه بودند گروهي آن جزو آتن زمامداران و حكام كه آنجا از و

 طرف از و ندارد، وجود شوند پيروز او بر اينكه امكان وقت هيچ! آميز مسالمت راه از كه داشتند يقين دانستند، مي خورده شكست را

 كرد؟ بايد چه پس. كرد مي تحديد را آنان حكومت كه بود خطري ترين بزرگ هم او ماندن زنده ديگر،

 آنها از توان مي كه دارد وجود بزرگي و باور غيرقابل دروغهاي و ها تهمت ميان اين در. اند نبرده ياد از را نيرنگ و خدعه آنان هرگز

 كه وقت هر و ببرند پي انديشه و فكر عظمت برابر در خود ناداني و جهل كوچكي به كه هركجا زورمندان، و حاكمه طبقه! كرد استفاده

 از كوهي با پستشان، و ارزش بي هاي خودپرستي كه زمان هر و بترسند خود بر فسادشان، و تباهيها به نسبت بزرگمردي، وجود خطر

 كنند پيدا يقين كه وقت هر و ببينند خطر در را خود مصالح و منافع كه هنگامي در و شود روبرو انسانيت معرفت بزرگ و استوار كوههاي

 و كنند خلوت خود با آنان كه كجا هر و رفت خواهد بين از روح و قلب و عقل خورشيد برابر در اي، گنديده بوي مانند شان هستي كه

 سقراط امثال و »سقراط« و هستند اي پوشالي و ساختگي »بزرگان« آنان، كه كنند درك و كند آكنده را وجودشان قدرت احساس

 تهمت و دروغها به كه است مواقع اين در آري،... روند مي شمار به بشريت بزرگان آنها فقط و فقط كه دريابند حتّي و ،»واقعي بزرگان«

. اند جسته استمداد آنها از و اند برده پناه مكاني و زمان هر در تاريخ، طول در ارزش بي و پست هاي
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 و. است داشته وجود! بزرگ ولي پست دروغهاي و ها تهمت مسئله هميشه! نكردند فراموش هرگز را حيله و نيرنگ گروه اين آري،

 خود خاص منافع بر آنان خطر از كه افرادي درباره اند، گرفته دست در را امور زمام كه كساني و حاكمه طبقه كه است اين آنها خالصه

 سوءاستفاده آنها از و كنند تحريك را نادان و احمق هاي گروه انتقام و نفرت حس وسيله بدان كه كنند مي جعل را هايي تهمت دارند، بيم

 عقايد و امكانات اوضاع، شرايط، با بتوانند كه شوند انتخاب نوعي از ها تهمت اين كه دارند كامل توجه نيز نكته اين به البتّه و نمايند

 شوند، مرتكب خواهند مي كه اي ناجوانمردانه جنايت در زمامداران، و حاكمه طبقه كه است جهت آن به اين و باشند متناسب موجود

 اين برعكس درست بلكه! هستند جنايتكار و متجاوز كار، اين در آنان كه بگويد نتواند كسي و كنند شركت آشكار و رسمي طور به بتوانند

 جا همين از و! است يافته انجام جنايت آن! مردم سود و توده مصلحت از دفاع راه در گويا كه دهند جلوه را خود جنايت طوري وضع،

 »عثمان« و.ساخت متهم! » آله و عليه اهللا صلي خدا رسول خليفه« قتل به را السالم عليه طالب ابي بن علي ،»معاويه« كه بود

 زنديق را »مقفّع ابن «،»دوانيقي منصور ابوجعفر«  و. كردند متهم اخاللگري و مردم ساختن گمراه به را غفاري ،ابوذر»معاويه «و»مروان«و

 را روال ساوونا نهضت عصر پيامبر يكديگر، همكاري به »بورژيا سزار« خونخوارش و پست پسر و »بوژريا الكساندر«  و ناميد دين بي و

 »نظام« و »اصول« عليه »روسو« و »ولتر« كه شدند مدعي هم »ژوزوئيتها« و ساختند متهم مسيحيت برضد قيام و ديني بي و كفر به

. قبيل اين از ديگري ضدانساني موهوم و زشت و مسخره هاي افسانه و!... هستند ماجراجو و اند كرده سمپاشي موجود،

 و شود آنان برضد احمق مردم گروه و نادانان تحريك براي اساسي كه اند شده روبرو ناروايي هاي تهمت چنين با بزرگان، اين از هريك

 به را آن آنگاه و كند اقدام است، شده متهم كه طلبي اصالح بزرگمرد ضد بر آن به تمسك با بتواند ناجوانمردانه، تهمت اين پردازنده سپس

 كه چيزي هر يا و انديشه، يا قانون مذهب، يا عقيده از! »دفاع قهرمان« عنوان به خود آن، از بعد و بگذارد هم! »خلق به خدمت« حساب

! كند خودنمايي ندارد، خارجي وجود او، حساب و ذهن در اصوالً

 به بزرگ سقراط وجدان، و قلب و عقل حقيقت بسوي ها توده راهبر و بشريت پرچمدار نخستين اخالق، پيامبر كه بود نقشه همين با

 و هرج فساد، و زشتي از را آن خواست مي »سقراط« كه آتني همان... برانگيزاند او برضد را آتن احساسات توانست كه شد متهم مسائلي

! كند ابدي سرزمين زيبايي، زندگي، و هستي راز براي بزرگ، حقيقت يك براي را آن و دهد نجات شكست و افسارگسيختگي مرج،

 * * *

 سگ همچون آنان و بود ساخته محكوم را آنان »سقراط« كه كساني تمامي و سوفسطائي فالسفه و! »دمكرات« حكّام و زمامداران همه

 ياور، بي و تنها بزرگمرد برضد را تهمتي جمعي، دسته طور به كه شدند متّحد كردند، مي عوعو و نشسته خود دمهاي روي بر ولگرد هاي

 برنامه و قوانين دشمن او كه چرا است، مردم همه دشمن »سقراط«: داشت بيان زير صورت به توان مي را آن خالصه كه كنند شايع و جعل

! است كشورشان اصالحي هاي

! دهد مي قرار انتقاد و حمله مورد را آن مردم زندگي روش و آتن در موجود تشريفات و مراسم »سقراط«

! ندارد حاكم اجتماعي نظام و موجود وضع با مبارزه و دشمني جز هدفي كه اخاللگريست ياغي »سقراط«
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 بسيار اثر مملكت، آينده و فعلي وضع در امر اين و است ساخته تباه را آن اكنون هم كه بسا چه. سازد مي تباه را آتني انديشه »سقراط«

! داشت خواهد سوئي

! شمارد مي كوچك را) پرستي بت( دولت رسمي دين و گويد مي بد! خدايان به »سقراط«

 براي كه اي مسئله. دارد عقيده! آهن از واحد خداي به فقط و كند مي انكار را مردم گوناگون و متعدد خدايان كلّي طور به »سقراط«

 گروه به كه داشتند وجود شاعراني از گروهي تهمت، اين سازندگان بين در كه بود اين بود، ناراحتي باعث و تأسف قابل سقراط

. كنند تحمل را اشعارشان و آنان از »سقراط« انتقاد بودند نتوانسته گذشته در آنان كه چرا بودند؛ پيوسته سوفسطائيان و سياستمداران

 به خود كه صورتي در( است داده انجام شاعران برضد جمهوريت كتاب در افالطون كه شديدي حمله پنهاني و عمده عامل كنم مي تصور

 را وي استاد شاعران، از گروهي كه بپذيرد نتوانست »الهي فيلسوف« كه چرا. است نكته همين) است دنيا شعراي بزرگان از يكي راستي

 و سوفسطائي فالسفه همراه و بكوشند وي نابودي براي كار اين به اصراركنندگان ديگر با و كنند سركوبش و دهند قرار نكوهش مورد

! بچينند توطئه وي برضد حاكم تبهكاران نفري سي گروه و سياستمداران و سخنرانان

 تقديم سخنران »ليكون« و سياستمدار »انيتوس« و شاعر »ميليتوس« به و كردند آماده و مهيا پرداختند؛ و ساختند را تهمت گروه اين

 وي، محاكمه براي تبهكاران، حكومت ديگر، طرف از و. دارند تقديم دادگستري مقام به رسمي طور به و كنند امضا را آن آنان، تا داشتند

. كرد خواهد آغاز را خود كار زودي به محاكمه، و دادگاه كه شد اعالن سپس و! كرد معرفي دادگاه به و انتخاب خود را قاضياني

 اين پيدايش عوامل و دادگاه تشكيل علل از و بود فروريخته قلبشان كه حالي در و شتافتند وي سوي به »سقراط« شاگردان كه بود اينجا

 ماجر حقيقت از را آنان و بگيرد تماس قضات با كار، آغاز از پيش كه خواستند او از داشتند، آگاهي آن، گذاران پايه مقاصد و محاكمه

. كند تشريح مملكتي جاري و عمومي مسائل قبالِ در را خود وضع و سازد آگاه

 او و است باطل از برتر و باالتر حق كه كرد اعالم و قرارداد نكوهش مورد را آن معمول طبق و نپذيرفت را آنان نظريه »سقراط« ولي

 در او و بنشينند قضاوت مقام در كه ندارند را آن لياقت كه بگيرد تماس قضاتي با نيست حاضر هرگز و شمارد مي محترم و بزرگ را خود

 آنان كه چرا! بيفتد او صورت به نگاهشان نيست سزاورا كه هستند اهميت فاقد و ارزش بي آنقدر آنها او، نظر در حتّي و بايستد آنها برابر

! هستند زيبايي فضيلت معرفت، دشمنان از همگي

 و. ساخت خاطرنشان منشي بزرگ كمال با را خود هاي گفته نيز سقراط و كردند؛ تكرار را خود تقاضاي تضرّع با »سقراط« شاگردان

 دفاع در را خود ناپذير خلل برهان و نيرومند منطق كه خواستند او از شدند، نااميد قضات با تماس به »سقراط« وادارساختن از آنان چون

 اي نامه دفاع بهترين ام، داده انجام كه نيكي كارهاي و من زندگي«: گفت آنان پاسخ در تمام سادگي با او ولي گيرد، كار به خويشتن از

! »دارم من كه است
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 صادر رأيي او درباره آنان و!... شد محاكمه نداشتند، هم را او كفش بند بازكردن لياقت حتّي كه مردم از گروهي برابر در تنها، بزرگمرد

 فرا اعدامش زمان تا رفت زندان به »سقراط«!... شد محكوم مرگ به او آري،! بودند كرده آماده را آن دادگاه، تشكيل از قبل كه كردند

 پيدا راهي او نجات براي توانستند فراوان، كوشش و زحمت از پس اينكه تا بردند مي رنج سختي به امر اين از وفاداراش شاگردان رسد،

 سرنوشت اين از و برود امني محلِّ به و كند فرار زندان از شبانه آنان، حمايت تحت شود حاضر بلكه كه كوشيدند منظور، همين به و كنند

 معلّم من و است پستي عمل فرار،: گفت آنان به و سازد راعملي حاضرنشدآن و رانپذيرفت فرار نقشه»سقراط« ولي! يابد رهايي محكوم

. هستم قانون نگهبان من و است غيرقانوني كار يك عمل، اين. فضيلتم

 زبانه باوفايش شاگردان دل در طغيان و رنج و ناراحتي. بود بسته نقش برلبهايش تبسم كه درحالي سركشيد، را شوكران جام تنها، بزرگمرد

 روي بر شديد، ناراحتي از كه نگذشت چيزي سپس و! فرورفت خود در كه شد لبريز اندوه و غم از افالطون وجود تمام آنچنان و كشيد

. ديد مي را »سقراط« شبه آنها همه در نگريست، مي زمين و آسمان در كه چيزي هر به او بعد، به آن از و شد بيخود خود از و افتاد زمين

 مجسم او مقابل در خشمناك يا جدي گرفته، يا خندان حالتي با هميشه و شد نمي دور او ديدگان برابر از »سقراط« وقت هيچ كه گويي

 حتّي و! آمد مي او بسوي »سقراط« نواي و نغمه آن، خالل در آنكه مگر كرد نمي درك را باد نسيم افالطون بعد، به تاريخ آن از و! بود

!! برد مي فرو كرد، مي تنفس كه هوايي همراه را »سقراط« هميشه) افالطون( استادشان كه اند پنداشته چنين »افالطون« شاگردان از بعضي

 رفت؛ مي ديگر سرزمين به سرزميني از و ديگر، گوشه به اي گوشه از و گرفت پيش را جهانگردي و گفت ترك را آتن ،»الهي فيلسوف«

 و قلب و انديشه و افتخار و شرف شك بي دفاع، اين و كرد وقف او فضيلت و سقراط از دفاع براي را خود عمر و زندگي آن، از پس و

 فرو كردند، محاكمه را »سقراط« كه قضاتي سر بر قاطعانه را خود نفرت و تحقير و خشم ،»افالطون«! بود خواهد و بوده بشريت وجدان

 از بسيار من! آتن مردم اي اكنون، و«: است اين است، گفته دادگاه قضات و آتن مردم به »سقراط« زبان از او كه سخناني از و. ريخت مي

 آفريده شهر اين از اي گوشه در خاري مرا خداوند. كنم دفاع خود از پنداريد، مي شماها از بعضي كه نحوي به كه ام شده دور مرحله اين

 و كنم سرزنش را شما همه و سازم آگاه حقايق از و كنم؛ بيدار ايد، رفته فرو آن در كه سنگيني خواب از را شما كه بود فرستاده مرا و! بود

. نكنم خودداري وظيفه اين انجام از ديدم، را شما كه كجا هر در

 يك حتّي ولي كند، پوشي چشم خود حيات طولِ تمام در خود زندگي و مال از كه ببينيد را مردي شما كه نيست بشري طبيعت از اين

 رفتار برادرش با برادري و فرزند با پدري كه كند رفتار چنان مردم، شما از هريك با و نشود غافل شما خوشبختي و سعادت از هم روز

 پندي يا و بود، پاداش خاطر به ام داده انجام كه كاري چنانچه. كند تشويق و ترغيب علم و فضيلت كسب براي را شما هميشه و كند مي

 كساني بينيد مي اكنون شما ولي! دهد جلوه صحيح را آن كه ساختم مي مجوزي كردم مي كه كاري در بود مزدي طمعِ به ام داده شما به كه

 بتوانند اينكه از آنان ولي اند، ساخته متهم گناهان انواع به مرا و هستند دور به شرمي و شرف هرگونه از كه اند نشانده اتهام كرسي در مرا

 عاجز ام، خواسته مزدي و پاداش شما از من شده، كه هم نمونه براي كه دهد شهادت تا كنند پيدا شاهد و گواه عنوان به را نفر يك حتّي

 آيا دارد؟ شباهت يكديگر با»  السالم عليه طالب ابي بن علي« و »سقراط« زندگي وضع چگونه كه ديديد آيا! اكنون و). 10(»...ماندند

 و ظاهر و داللت و مضمون نظر نقطه از پيوسته، بوقوع بزرگ مرد دو اين حيات تاريخ طول در كه حوادثي حد چه تا كه شديد شاهد

 است؟ داشته تشابه هم با باطن،
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 يك البتّه دارند؟ تشابه»  السالم عليه طالب ابي بن علي« شاگردان و ياران با حد چه تا »سقراط« ياران و شاگردان كه كرديد درك آيا

 نخواهد آن از مانع هرگز امر اين ولي دارد، وجود نتيجه و عمل نظر نقطه از عرب دنياي معلّم و آتن معلّم شاگردان بين در اختالفاتي رشته

 كه ديديد آيا! باشد شده سيراب سرچشمه يك از نيز، آنان انساني حقيقت و باشد يكسان تباهي و طغيان دربرابر دو، آن داستان كه بود

 يوناني يك» السالم عليه طالب ابي بن علي« نه كه صورتي در اند؟ رسيده »برادري« از اي پايه چه به »سقراط« و»  السالم عليه علي«

. رفت مي شمار به رستگار مسلمان عرب يك »سقراط« نه و بود پرست بت

 

 بزرگي و پايداري

! است من نامه دفاع بهترين ام، داده انجام كه نيكي كارهاي و من زندگي* 

 »سقراط«

. نيست اميدش مطابق اعمالش چرا و ندارد وجود اميد نشانه او، كارهاي در چرا است، دروغ اين سوگند، خدا به* 

»  السالم عليه علي«

! دهد نمي پاسخ او و كني مي پرسشها او از تو و گيرد مي فرا را تو طرف همه از كه است »شب« سكوت گويي!... بود »سكوت«* 

 يعني بودند،) كلمه زيباي و واقعي مفهوم به( »رئاليست« و »بين واقع« دو هر »سقراط« و»  السالم عليه طالب ابي بن علي« كه آنجا از

 الزم نداشت، راه آنها در اي تجزيه و جدايي گونه هيچ كه بود وجودشان و زندگي از اي گوشه كلّي، طور به افكارشان، و عقايد و گفتارها

 و توافق چگونگي و ميزان و موارد با همچنين و يابيم آگاهي آنان خصوصيات و صفات از جامع، ولي اجمال طور به كه است ضروري و

 داشتند اخالقي و فكري مسائل در دو هر كه را عقايدي ماهيت و حقيقت وسيله بدين تا شويم آشنا خصوصيات و صفات اين برخورد

. باشيم كرده آشكار

 و فكري مكتب به توانست خواهيد يابيد آگاهي تاريخ بزرگمرد دو اين خصوصي و شخصي اخالق و صفات از شما اگر اين، بر عالوه

 حقيقت چگونه »سقراط« كه ديديم گذشته فصل در ما و. كنيد رجوع زمينه اين در گفتارهايشان به آنكه بدون ببريد، پي دو آن اخالقي

 دادگاه قضات با خويشتن، از دفاع براي كه كردند مي تقاضا او از شاگردانش كه آنجا كرد، بيان و خالصه اي جمله در را خود وجودي

! »ام كرده آماده من كه ايست نامه دفاع بهترين ام، داده انجام كه نيكي كارهاي و من زندگي«: گفت مي »سقراط« و بگيرد تماس

 كه آنچنان آيند، گرد بزرگ مرد دو در واحدي، شخصيتي خصوصيات و اخالق كه است نادر حال عين در و عجيب بسيار صورت، هر در

 مي وا شگفتي به را شما حقيقت در كه است شكلي به همانندي اين و اند؛ آمده گرد »سقراط« و»  السالم عليه طالب ابي بن علي« در

. دهد مي تكان و دارد
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 در اينكه و اوست بردباري كشد، مي خود سمت به را شما و كند مي جلوه »سقراط« شخصي خصوصيات و صفات در كه چيزي نخستين

 زياد كه مقداري هر به ها ناراحتي و دردها از و زد مي لبخند بودند، كه ميزان هر به ها، سختي و مشكالت بر و داشت بسياري صبر كارها

 و صبر به كه هنگامي ولي آمدند، مي پيش و زدند مي موج ها ناراحتي و مشكالت اين كرد؛ نمي سنگيني احساس شدند، مي متراكم و

! پذيرفت مي انعطافي نه و داشت نرمشي نه كه شدند مي مواجه محكمي و سخت صخره با واقع در خوردند، مي بر او وسيع بردباري

 حوا، و آدم فرزندان به مربوط اخبار در كه كنند مي نقل »سقراط امتياز« اين از مطالبي او، معاصران و »سقراط« دوران مردم از بعضي

 مانند نيز »سقراط« كه است آن داستانها اين هاي نمونه از. گردد مي مشاهده قليلي بسيار افراد در الاقل يا و شود مي ديده كمتر آن نظير

 قبول و تصور قابل ما براي او وضع و اخالق كه شد تندخويي و شخصيت بي و فكر كوته همسر گرفتار تاريخ، بزرگمردان از بسياري

 داغ آبي بالفاصله، سپس، و ريخت مي او روي و سر بر ناگهان و آورد مي وي نزد به را سرد آب از پر سطلي زن، اين كه آنجا تا نيست،

 و بزرگ راه از »سقراط« كه بود آن احمقانه اقدام اين از او اصلي هدف و! پاشيد مي او روي و سر بر هم را آن و آورد مي را سوزان و

 و... برود مال كردن جمع و ثروت آوردن دست به دنبال به زن، آن خود جرگه از اي فرومايه مردم مانند و بردارد دست خود عميق فلسفه

! دهد نجات شمارش بي »گناهان« و »ها زشتي« از را »سقراط«! بتواند او تا بپردازد او به بيشتر اين، بر عالوه

 افكار و آرا آتن مردم براي آنجا در »سقراط« كه شد وارد عمومي مجمع يك به روزي او كه بود آن نااليق زن اين داستانهاي جمله از

 مي سر به آن در كه وضعي خطر از را آتن مردم و داد مي قرار انتقاد مورد را سوفسطائيان فالسفه هاي افسانه و كرد مي تشريح را خود

 نمي طرف آن يا اين به هم را خود نگاه حتّي كه آنجا تا داشتند؛ قرار او سخنان تأثير تحت كامالً شنوندگان و ساخت مي آگاه بردند،

 شوهر استقبال به منزلشان در سقراط همسر كه بود آن آمد عمل به بازديد اين از كه اي نتيجه اند، شده »مسحور« كه گويي انداختند؛

 و ام ديده چشمانم دو با خود را وضع آن من: گفت و داد قرار ناسزا و فحش سپس و سرزنش و توبيخ حمله مورد را او و شتافت بزرگش

 كلمه يك حتّي و ندارند خود از هم اي اشاره و حركت ترين كوچك و اند نشسته آتن مردم از نفر هزاران كه ديدم من! نداري انكاري راه

 و دادي مي حركت را خود دستهاي و خوردي مي تكان اي ديوانه مانند آنان ميان در كه بودي تو اين فقط و... رانند نمي زبان بر هم

!... راندي مي سخن

 و خندان صورتي و دلسوزانه مهري و گشاده اي سينه با را تندخويي اين و كرد مي تبسم فقط بدگويي، همه اين مقابل در »سقراط«

 مي هميشه »سقراط«. كرد خواهيد تعجب بيشتر البد گفت، مي چه وضع اين درباره »سقراط« كه بدانيد اگر. داد مي پاسخ عميق، سكوتي

 تعجب شك بي و. است آورده ارمغان به را بردباري و صبر فضيلت من براي او تندخويي و بداخالقي! هستم خود همسر مديون من: گفت

 ياد او به هميشه بود، او با كه اي مرحله آخرين تا فرزندش كودكي دوران نخستين از »سقراط« بدانيد كه يافت خواهد افزايش وقتي شما

 طور به نويسان، تاريخ همه كه صورتي در دهد؛ قرار تجليل مورد و شمارد به بزرگ را او بگذارد، احترام بداخالق مادر اين به كه داد مي

 در شما كه است چيزي نخستين بردباري، و صبر فضيلت همين... نيست تجليل و احترام سزاوار اصوالً زني چنين كه اند نوشته اتفاق

 اين در»  السالم عليه طالب ابي بن علي« عالي هاي نمونه خوريد، برمي آن به نيز»  السالم عليه طالب ابي بن علي« اخالق و صفات

 كتاب اين در آن ذكر و نقل ديگر كه است مشهور و معروف آنجا تا و است »شمار بي« گفت توان مي كه است زياد اي اندازه به فضيلت
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 اين درباره درخشاني صفحات كتاب، اين آينده هاي بخش همچنين و گذشته فصلهاي در حال، عين در ولي آيد، مي نظر به مورد بي

. دارد وجود »علوي فضيلت«

 و كرد؟ نمي پيشه صبر و بردباري بودند، او خون تشنه كه كساني برابر در جنگ، ميدان در حتّي»  السالم عليه طالب ابي بن علي« آيا

 سپس و بوسيد؟ نمي و گرفت نمي آغوش در را آنان عاطفه، و مهر با آيا خواند؟ نمي فضيلت آن به باز صورتي و فراخ اي سينه با را آنان

 آنان آزار برابر در تند، بادهاي ديوانگي قبال در استوار درختي همچون و داد؟ نمي قرار گله و بازخواست مورد را آنان برادري، مانند

 به اي گوشه هر از كه نبود طوفانهايي برابر در استواري و پايداري سلسله يك او، زندگي سرتاسر آيا داد؟ نمي خرج به حوصله و صبر

 مي او با طرف هر از كه نبود دردهايي و ها مصيبت برابر در مقاومت و بردباري رشته يك وي زندگي آيا بودند؟ آورده روي او سوي

 فضايل و ها نيكي كه خواستند مي و بودند كرده پشت او بر دنيا، همراه كه نبود سودپرستان و اشراف هاي هوس اين آيا و جنگيدند؟

 آيا بود؟ استوار و محكم ها، طوفان برابر در پايدار كوهي همچون خود، ايمان در شكيبايي و صبر پرتو در او و كنند سلب او از را انساني

 ؟...»ندارد شكيبايي و صبر ندارد، ايمان كه كس آن«: كه كرد نمي تكرار را سخن اين هميشه او

 وارد او بر كه مصيبتي از نبايد انسان كه بود اين آن و داشت هم ديگري مفهوم صبر فضيلت ،» السالم عليه طالب ابي بن علي« مكتب در

 و زشتي توان مي كه است بردباري و صبر وسيله به تنها كه چرا ندهد، افزايش را خود درد كه بكوشد واقع در و كند فرياد و ناله شده

. كرد دفع است آمده كه طرفي هر از را ناراحتي

: است آنها جمله از كه داشت بيان بسياري مطالب آنها درباره و برد سر به نظريات و افكار اين با»  السالم عليه طالب ابي بن علي«

 براي« و »شود مي دوتا مصيبت آن دهيد، خرج به ناشكيبايي و بيتابي آن خاطر به اگر و است يكي شود، مي وارد كه اندوهي و مصيبت«

 دچار اگر كه است كسي عاقل انسان و يافت، خواهد خاتمه سرانجام كسي هر رنج و درد شك بي و است پاياني رنجها و ها سختي

 سرآمدن از پيش آن، بردن ازبين براي كوشش كه چرا سرآيد؛ آن مدت تا بسپارد فراموشي دست به را آن شد، اي گرفتاري و ناراحتي

! »است گرفتاريها و ها ناراحتي بر افزايشي آن، طبيعي مدت

 بلكه نبود، بردبار و شكيبا داشت نمي دوست را آن كه چيزي برابر در فقط»  السالم عليه طالب ابي بن علي« كه آگاهند خرد اهل البتّه

 در و! است يونان فيلسوف وضع همچون زمينه، اين در او وضع و بود شكيبا و دار خويشتن داشت مي دوست كه هم چيزهايي قبال اودر

 با را خود اعتقاد اين امام و شود مي آشكار و روشن آن، بزرگ ارزش و كامل مفهوم و شكيبايي و صبر حقيقي فلسفه كه است مورد اين

: است داشته بيان چنين جامع و كامل سخني

. »داريد مي دوست كه آنچه قبال در شكيبايي و پسنديد نمي كه چيزي برابر در صبر: است نوع دو شكيبايي و صبر«

 باكي آن راه در مرگ از ديد، مي حق با مطابق يا و ضروري را جنگي اگر كه آنجا تا بود شهامت با و شجاع جنگ، ميدان در »سقراط«

 كشته او كه كرد مي ايجاب وظيفه اگر واقع در و هراسيد، نمي آمد، مي پيش او براي جنگ نتيجه در كه مصائبي و گرفتاريها از او نداشت،

. ماند نمي باقي ارزشي زندگي براي او حساب در شود،
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 و »بوتيديه« جنگ دو در پيروزي دو آنها، ترين مهم كه است كرده ثبت را شماري بي پيروزيهاي او براي يونان هاي جنگ تاريخ

 كمتر را آنها نظير كه است داده نشان خود از اي مردانه هاي قهرماني و گوناگون جوانمرديهاي معركه دو اين در »سقراط«. بود »ديليوم«

 زخمي تا شد داخل دشمنان صفوف قلب در تنهايي به و داد قرار نابودي معرض در را خود زندگي او كه شد ديده بسيار و. يافت توان مي

. دهد نجات طرف، آن يا طرف اين از را مجروحي و

 شنونده، و گوينده ذهن در آنكه مگر شود نمي برده جايي در»  السالم عليه طالب ابي بن علي« نام ؛» السالم عليه طالب ابي بن علي« اما

 ابي بن علي« با را تاريخ بزرگ قهرمانهاي از قهرماني زمينه، اين در ما كه است انصافي بي اين البتّه و. كند مي جلوه او قهرمانانه شهامت

 طالب ابي بن علي« جوانمرديهاي و شجاعت درباره ما كه است انصاف از دور همچنين و. دهيم قرار مقايسه مورد»  السالم عليه طالب

 در وي آساي معجزه كارهاي به را مفصلي هاي بخش ما كه صورتي در بگوييم، سخن فصل اين در جنگ، ميدانهاي در»  السالم عليه

 ابي بن علي« در موجود قهرمانانه خصوصيات و صفات شايد و). 11(ايم داده اختصاص قهرماني؛ و جوانمردي و شهامت و شجاعت

 هدف كه چنان بوده؛ يكي مرد، دو هر در آنها سرچشمه كه دارند شباهت حد اين تا جهت اين به فقط »سقراط« و»  السالم عليه طالب

 مگر آيند نمي گرد كسي در مانند، بي و يگانه شكل اين به جوانمرديهايي، چنين و شجاعت چنين واقع، در پس. است يكي نيز آنها نهايي

 مرگ يا خطر استقبال از نيكي، و حقّ راه در كه برسد اي مرتبه به نفساني علو در و باشد گسترده و بلند خيلي اش انديشه افق آنكه

. نهراسد

 بيكاران گروه سوي از اخالق، هوادار فالسفه پدر كه چرا است، »سقراط« اخالق و صفات از اي خصيصه و صفت نفس، برتري اين

 دشتهاي و كوهها آنان تعداد هم اگر و ترسيد نمي خود بر ولي ديد مي خود به نسبت را تجاوزي و توهين هرگونه فرومايه، و خوشگذران

 كساني همه و سودپرستان و اشراف گمراهان، و! بزرگان فشار معرض در هميشه او داد؛ نمي راه هراسي خود به ساخت، مي پر را يونان

 ايجاد او در تزلزلي و داد نمي تغييري داشت كه روشي و راه در هرگز ولي... شمردند مي بزرگ خود، خام خيال به را خود كه داشت قرار

. شد نمي

 را آنان پاسخ هميشه او ولي دادند، ترتيب وي ضد بر هايي توطئه و داشتند روا او بر تعدياتي او، حيات مدت طول در »سقراط« دشمنان

 »سقراط« دشمنان! رويش و سر بر گرم و سرد آب ريختن هنگام در را نادانش همسر پاسخ كه داد مي آميزي مسخره تبسم همان با

 در آن درمورد كه كردند جعل وي ضد بر را بودن ارزش فاقد تهمت كه آنان تا دادند؛ ادامه ناجوانمردانه هاي توطئه گونه اين به همچنان

 آنها كه مطالبي از اي گوشه از توانست مي او كه صورتي در شد؛ منتهي او مرگ به سرانجام هم توطئه همين و داديم، توضيح پيش فصل

 و حقّ از اعراض به مشروط كه هنگامي در را زندگي او ولي. يابد نجات سرنوشت اين از و كند صرفنظر دانست، مي حقيقت و حقّ را

 كه اي لحظه در را مرگ و. شمرد غلط و مردود باشد، باطل از پيروي سپس و فكر آزادي به فشارآوردن و نفاق و دورويي به گرايش

. كرد انتخاب و داد ترجيح گيرند، قرار واحدي صف در حق و مرگ

 گذاشت يادگار به خود از بشري تاريخ در را حق راه در زندگي فداساختن زمينه در نمونه ترين جالب فالسفه، پدر كه بود ترتيب بدين و

 ترين عالي بود، نرسيده آن از باالتر و برتر اي مرتبه به هرگز كه سطحي به آن ارتقاي در و انساني عزّت و شرافت بزرگداشت راه در و

! كرد تقديم بشريت به را نمونه
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 به قلبش كه روزي از نيز»  السالم عليه طالب ابي بن علي«. نيست جدا آتن بزرگمرد داستان از هم زمينه اين در كوفه مرد بزرگ داستان

. بخشيد »حق« راه به را خود دل و جان شد، باز گفتن سخن به زبانش و افتاد طپش

 ارزش، بي اي هسته مانند را زندگي»  السالم عليه طالب ابي بن علي« چگونه كه بيابيد را موضوع اين از هايي نمونه و مثالها بخواهيد اگر

 اي چاره فرستد، مي درود و تبريك گيرد، مي قرار حق صف در كه هنگامي مرگ، بر و اندازد مي دور باشد، باطل با همراه كه صورتي در

. دهيد قرار مطالعه مورد و كنيد بررسي گور، تا گهواره از را،»  السالم عليه طالب ابي بن علي« حيات تاريخ و سيره آنكه جز نداريد

 او زبان بر و آله و عليه اهللا صلي محمد روح در را حقيقت و حقّ كه بود نرسيده سالگي ده به هنوز»  السالم عليه طالب ابي بن علي«

 و نزديكان برابر در و كشيد بيرون غالفش از را خود شمشير بالفاصله و خود؛ خويشاوندان زبان و روح در را باطل و ديد جاري

 و ناچيز بسيار تعداد نظر از روز آن در كه هوادارانش و آله و عليه اهللا صلي محمد ياري به و ايستاد بودند، نيرومندتر و بيشتر كه خويشان

 تو ياور من«: گفت آله و عليه اهللا صلي محمد به خطاب مردم، گوش و چشم برابر در و عمومي اجتماع يك در و شتافت بودند، ضعيف

 به توجهي ترين كوچك آنكه بدون گفت، صراحت به روز آن در را سخن اين امام. »جنگيد خواهم باشد، تو برضد كه كسي با من! هستم

! بينديشد آن به اي لحظه يا و باشد داشته موقعيت آن در خود زندگي درباره سخن اين از ناشي نتيجه

 شير« برابر در را او موقعيت كه است كافي و. دارد را موقعيتها اين از نمونه صدها قريش، مردم و مسلمانان هاي جنگ در او

 مي مرگ بر تنها نه كه دارد شباهت روح هاي معجزه از يكي به بيشتر وضع، آن شك بي كه شويم يادآور »عامري عبدود جزيره،عمروبن

 و ها نمونه توانيم مي چطور ما!... بيا جلو ايد، گرفته قرار صف يك در در حق و تو اگر: كه خواند مي را مرگ بلند فرياد با بلكه خندد

 ترسيد؛ نمي حق براي و حق راه در مرگ از خود، زندگي در كه كنيم ذكر را»  السالم عليه طالب ابي بن علي« بزرگ روح از شواهدي

. است زمينه اين در درخشان هاي نمونه و آشكار شواهد او، زندگي سراسر كمااينكه

 وي برضد علّت اين به فقط سربازانشان، و ياران و مزدوران زمامداران، حكام، سودپرستان، داران، سرمايه متنفّذان، اشراف، بزرگان، آيا

 در كه را حقّي سخنان از كلمه يك حتّي يا و كند صرفنظر داشت آنها برابر در كه حقّي بر موقعيت از شد نمي حاضر او كه نشدند متحد

 و دهند اختصاص خود به را مردم اموال از قسمتي آنان دهد اجازه كه نخواستند او از اشراف و بزرگان آيا بگيرد؟ پس بود، گفته آنها ميان

! هرگز نه،: گفت آنان به كوتاهي پاسخ در او و گيرند جاي! علي ياران صفوف در آنان،

 آنان خطر از موقت طور به او و بمانند باقي خود مقام در همچنان فاسد فرمانداران كه نكردند نصيحت او به اندرزگويان و ناصحان آيا

 بركنار ديگري از پس يكي را آنان كوتاهي، زمان از پس هم آن خود، حكومت و قدرت هاي پايه استحكام از پس و باشد درامان

 شده متّحد وي، با دشمني خاطر به كه گروهي آن همه به او آيا! هرگز نه،: گفت كنندگان نصيحت اين به كوتاهي پاسخ در او و) 12(سازد

 كه دانم مي من«: نگفت را جمله اين دهد، قرار خود طرفداران رديف در را آنان همه كوتاه سخن يك با توانست مي او كه كساني و بودند،

 مي اصالح را آنان كه چيزي آن البتّه و »كنم نمي! اصالح را شما خود، رفتن ازبين قيمت به من ولي! كند مي اصالح را شما چيزي چه

. بود »حق« از قسمتي فداساختن و »باطل« از قسمتي اجراي واقع، در و آنان خواستهاي از قسمتي به دادن مثبت پاسخ كرد،
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 مردم بين در او و گرديدند پراكنده»  السالم عليه طالب ابي بن علي« اطراف از كلّي طور به و شدند نااميد او، از گروهها اين كه هنگامي و

 و ندارد وجود »حق« از بهتر همدمي تو براي البتّه«: كه نگفت و نداد قرار خطاب مورد را خود او آيا. ماند ياور و يار بدون و تنها خود،

 رفتار، اين نتيجه كه دادند اطالع او به گروهها آن كه هنگامي در و ؟»است »باطل« ترساند مي و اندازد مي وحشت به را تو كه آنچه

 افتخار و عزّت موجب من، اطراف در جمعيت زيادي هرگز«: كه نداشت بيان را سخن اين آنان پاسخ در او آيا شد، خواهد وي با جنگ

 سپس و! »ندارم باكي حق راه در مرگ از من و شد نخواهد من وحشت و ترس باعث من، كنار از آنان دورشدن و پراكندگي و نيست من

 هاي وعده خاطر به هم يارانش از بسياري و آوردند يورش وي بر چهارطرف از تلخ، سخت و طوالني جنگ يك در آنان كه هنگامي در

 كرده پر را بيابانها و دشتها سراسر آنان و شوم روبرو آنها با تنهايي به من اگر سوگند، خدا به«: گفت مي دادند مي دشمنان كه زيادي

 فضايل( اين گويي داد مي قرار خطاب مورد را آنان سپس و. »گرفت خواهد فرا مرا وحشتي نه و داشت خواهم باكي نه هرگز باشند،

 مرگ يا بروم مرگ سوي به من كه ندارم باكي هرگز سوگند، خدا به«: گويد مي و) دهد مي نشان را خود بزرگي و برتري كه است انساني

 عملي طور به خود زندگي در يكبار از بيش كه نياورد وجود به را امكان اين »سقراط« براي اوضاع و شرايط اگر و! »بيايد من سراغ به

 او بارها»  السالم عليه طالب ابي بن علي« حوادث و اوضاع دهد، ترجيح باطل با توأم زندگي بر را آن و كند اختيار حق راه در را مرگ

 ترين كوچك بود، داده تشخيص حق را آن كه راهي در مرگ، از او رهايي البتّه. داد ترجيح را مرگ او و قرارداد وضع اين برابر در را

 نوعي كه آن الزمه و او ارزش و ندارد بود، گذاشته قدم راه آن در خود اختيار با و آزادانه كه او جانبازي و فداكاري مفهوم در تأثيري

. كند نمي كم بود، نظير بي ادبي شجاعت

 تاريخ همه كه باشد عجيب و تاريخي حادثه اين امام زندگي در حق، راه در جانبازي و فداكاري بارز نمونه و مفهوم ترين جالب شايد

 حادثه اين. كردند نمي آن به معمولي خبر يك از بيش توجهي بود، معمولي و عادي داستان يك اگر البتّه و كنند مي نقل را آن نويسان

 ميل كمال با) نبود بيش كودكي بااينكه( السالم عليه طالب ابي بن علي كه است آله و عليه اهللا صلي محمد هجرت شب در جانبازي همان

 توطئه و فتنه از رهايي براي بتواند آله و عليه اهللا صلي خدا تارسول خوابيد آله و عليه اهللا صلي پيامبر بستر در و زد دست آن به آزادي و

 راه در جانبازي براي واقعي اراده يك دهنده نشان داستان اين) 13.(برود »يثرب« سوي به و شود خارج »مكه« از آساني به »قريش«

 روح كه آيد مي وجود به اي ويژه و نادر افراد و شرايط در فقط ها، اراده گونه اين. كنيد مي پيدا تاريخ در كمتر را آن نظير كه است حقّ

 برمي را آن گيرد، مي قرار) نيستي و هستي( مرگ و زندگي بين كه موقعي در وجود، مفهوم از خاصي ادراك سايه در انسانيت، بيدار

 و عالي ارزشهاي آن نه( كند مي حفظ را او »تن و جسم« كه باشد چيزي فكر در بايد يا آگاه و بيدار انسان شرايطي، چنين در. گزيند

 واقعي ارزش فقدان علّت به كه دهد مي ترجيح آنها بر را وجودي و كند مي فراموش را ارزشها آن علّت همين به و) زندگي حياتبخش

 اصول راه در را خود مادي »جسم و تن« آنكه يا و. دارد نام »زندگي« كه چيزي به تا دارد شباهت نيستي و نابودي به بيشتر زندگي،

 وجود روح فاقد و »جوارح و اعضا« از متشكل وجود يك به توجهي ترين كوچك و سازد فنا زندگي عالي ارزشهاي و انساني

 شك بي و دهد مي ترجيح ارزش، بي بقاي بر را نابودي راه انساني، ارزشهاي اين كه است صورت اين در و باشد نداشته شرافتمندانه،

 فقط نه است؛ انساني و شرافتمندانه زندگي فقط شما، نظر در زندگي و هستي اينكه بر است آشكاري دليل هنگام، آن در شما نابودي

!... كشيدن نفس و ماندن»زنده«
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 گونه هيچ بدون را مرگ كه »سقراط« زندگي داستان در مگر بيابيد، توانيد مي كمتر را آن نمونه كه است جانبازي نوع يك اين آري،

 و باالتر مراتب به»  السالم عليه طالب ابي بن علي« گذشتگي جان از »سقراط مكتب« هواداران نظر از ولي كرد؛ انتخاب ترديدي

 خود حضور با كه شكلي به هم آن كند، فدا پيامبر راه در كامل، رضايت و اختيار و آزادي با را خود جان شد حاضر كه است گرانقدرتر

 مشكل انسان بر چقدر راستي و. است تر آسان بسي معركه گرماگرم در مرگ براي آمادگي كه چرا دارد؛ بسيار تفاوت جنگ ميدان در

 كمال با شود حاضر او و است قطعي مرگ او، درباره تبهكاران نهايي حكم كه دهد قرار كسي جاي در را خود و كند فداكاري كه است

 آنچنان و شنود مي را آنان سخنان او و اند دوخته او به چشم و اند ايستاده آماده وي چندقدمي در كه درحالي بخوابد او بستر در ميل

. باشند خود نقشه كردن عملي براي فرصتي رسيدن انتظار در لحظه هر و نبرند امر چگونگي به سوءظني آنان كه كند مي ايفا را خود نقش

 يك طول در يا و! درخشد مي مرگ برق شمشيرشان از كه بنگرد را دشمناني شرربار چشمهاي دقيقه، هر انسان كه است مشكل راستي به

. بپذيرد را آن مردانه و ببيند خود سر باالي بر را مرگ كامل، شب

 آن از مقصود. باشد داشته وجود بزرگمردي هر خصوصيات و اخالق در بايد كه بود اي ويژگي سقراط خصوصيات و صفات از ديگر يكي

. نامند مي فروتني و تواضع را آن تاريخ، بزرگمردان ديگر و »سقراط« حال شرح نويسندگان كه است چيزي همان خصوصيت،

 بي و پاك زندگي روش كه نيستيم موافق موضوع اين با ما كه است آن دليل به »اند ناميده تواضع را آن نويسندگان«: گوييم مي اينكه

 شخص كه دارد وجود كوشش نوعي فروتني و »تواضع« در كه چرا. نهيم نام فروتني و تواضع را بزرگمردان صميمانه و صادقانه و آاليش

 و تواضع در: زيرا نيست بزرگمردان صفات از امر، اين كه درصورتي كند، جلوه معيني وضعِ در تا برد مي كار به را آن فروتن، و متواضع

 وجود و بزرگمرد دنياي در كه هستند مطالبي اينها و دارد وجود ناهمواري و سردي نوع يك باشد، معني اين به كه هنگام آن در فروتني،

. ندارند مفهومي وي، هستي

 و صفا«: آن و بدهيم ديگر نامي اند، نهاده نام »تواضع« را آن »سقراط« حيات تاريخ نويسندگان كه را آنچه دهيم مي ترجيح ما بلكه

. است »سادگي

 صفا معني گذشته در ما و. كنند اشاره آن به تواضع و فروتني كلمه با اند خواسته ديگران كه آوريم مي دست به صفتي مفهوم از را نام اين

 دور به و صفا و صداقت و صميميت از آكنده كه شود گرفته پيش روشي امور، و زندگي در كه است آن سادگي: ايم كرده بيان را سادگي و

. باشد رياكاري و خودآرايي ظاهرسازي، آلودگي، هرگونه از

 هر در و زندگي هاي بخش از بخشي هر در خصلت اين و. بود او صفاي و سادگي »سقراط« خصوصيات و صفات از يكي بنابراين،

 بر را »فيلسوف و حكيم« لقب او كه است آن زمينه اين در او مشهور هاي نشانه و آيات از و است آشكار و روشن او، سخنان از سخني

. نيست لقب آن سزاوار كه داشت اعالم صادقانه، و آشكار طور به و شمرد بزرگ خود

 او روشنايي از و دانستند مي او راه پيرو را خود و بودند عالقمند او به شدت به شاگردانش اينكه از او كه است ها نمونه همين از باز و

 نه است آنان دوست فقط او كه گفت مي آنها به كه بود شده بسيار و بود ناراحت بودند، داده او به »استاد« لقب و شدند مي مند بهره

!... شاگردانش نه هستند وي رفقاي و برادران آنان و استادشان
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 و عادي مردم حتّي( مردم به او كه چرا. بود تدريس و تبليغ در وي اسلوب و سبك و او سادگي و صفا تر، جالب ها نمونه اين همه از

 با آنها باره اين در و بنگرند وي به ديگر انسان به انسان يك ديد با و بشناسند خود نظير فردي همانند را وي كه كرد مي اصرار) معمولي

 و پذيرفت مي را حق شدند، مي وارد همكاري و تفاهم راه از كه كساني از ولي داد، مي را آنها پاسخ هم او و پرداختند مي بحث به او

 ياد چيزي او از و بپردازد گفتگو به وي با و شود روبرو »سقراط« با توانست مي بود، نادان و پست كه اندازه هر به فردي هر بنابراين،

. دهد ياد او به چيزي توانست اگر يا و بگيرد

 نمونه زيباترين و ترين جالب از آكنده و ماالمال كه دهد مي نشان ما به را زندگي از روشي چنان هم»  السالم عليه طالب ابي بن علي«

 هست، كه آنچه از بيشتر را او خواست مي كه مردي با السالم عليه طالب ابي بن علي زنده داستانهاي. است عظمت سادگي و صفا هاي

 دادگاه به كارش و برد سرقت به را او »زره« كه مردي با و) 14(دارد وجود او در حقيقت، در كه دهد نشان آن از كمتر يا و دهد جلوه

 با و) 17( »راشد بن خريت« با و) 16(بود برده وي نزد به السالم عليه علي از شكايتي مردم از يكي كه »خطاب عمربن« با و) 15( كشيد

 سوي به تا بود گذاشته باز آنان برابر در را »شام« راه كه دشمنانش با و) 18(زدند باز سر وي ياري و كمك از كه هنگامي در يارانش

 به برهنه سر و گشاده رويي با جنگ، آغاز از پيش كمي كه گروهي آن يا و) 20(»صفين« در »معاويه« ارتش با و) 19(بروند »معاويه«

) 24( داشت شكايت وي فرماندار از و بود آمده سويش به كه زني با و) 23(ملجم ابن قاتلش با و) 22( خوارج با و) 21(رفت آنان سوي

 آنان به هميشه يا و) دانست مي خود برادر را مردم نيز سقراط كه همچنان( كرد مي خطاب من برادران هميشه را آنان كه مردم همه با و

 اشتباه و خطا از مبرّا را خود من« و »است من ضرر شما، ضرر و من، سود شما، سود هستم، شما از فردي نيز من«: كه كرد مي گوشزد

 در عظمت سادگي از اي زنده و عالي هاي نمونه جز آنها، مانند بسياري و داستانها، اين همه آري،. حقيقتند اين دهنده نشان ،»دانم نمي

 را آن پيشين فصلهاي از يكي در كه اي حادثه در را آنها همه بتوانيم ما شايد و نيست ديگري چيز ، السالم عليه طالب ابي بن علي اخالق

 خود بود، خريده كه را خرمايي بسته كه ديدند را السالم عليه طالب ابي بن علي مردم از گروهي: اينكه آن و كنيم خالصه ايم، كرده نقل

 عيالوار فرد«: گفت بزرگمرد يك خاص سادگي با السالم عليه علي و برداريم؟ را آن ما دهيد مي اجازه آيا: گفتند او به و كند مي حمل

. »!كند حمل را خود بار خود كه است سزاورتر

 و. ايم گفته سخن تفصيل به) 25(»بزرگ اخالق« فصل در السالم عليه طالب ابي بن علي مكعب در آن مفهوم و »سادگي« درباره ما

 چنانچه ايم، داده قرار ارزيابي مورد »زندگي راست« فصل در كافي طور به آن، فلسفي مدلول نظر نقطه از را علوي صفت اين سپس

 و صفات ديگر در وي شهرت با خويشتن، بر سختگيري و زهد در سقراط مشهورشدن). 26( كنيد رجوع فصل آن به توانيد مي بخواهيد

! آيد مي نظر به باورنكردني كه گرفت مي سخت خود بر آنجا تا او. دارد پيوند اخالقش،

 شده او فلسفه و بيان مسحور كه آتن مردم از نفر هزاران و شاگردانش ميان در او كه است آن دنيا، از وي دوري و زهد كوچك نمونه

 لباسهاي از توانست مي او كه صورتي در پوشانيد، مي دار وصله عباي و پيراهن يك فقط را وي بدن و رفت مي راه پابرهنه بودند،

. كند استفاده بود، آن اعضاي از يكي هم او و پوشيدند مي نمايندگان مجلس اعضاي كه گرانبها و زربافت
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 اين و برد مي سر به تشنگي و گرسنگي گرما، و سرما در را سختي شبهاي و روزها سقراط كه است آن زمينه اين در او داستانهاي از

 ترجيح راحتي، و آسايش وسايل همه و بياورد دست به توانست مي كه چيزهايي همه بر زندگي در را خويشتن بر گيري سخت و فشار

 جز هدفي و كرد مي مقاومت گشاده، رويي و دل رضايت با همراه خاصي، سرسختي با طبيعت، هاي سختي برابر در سقراط. داد مي

 با آسماني، رسالتهاي صاحبان مانند و كرد مي گردش آتن خيابانهاي در هميشه و نداشت زيبايي و فضيلت و علم به يونان مردم دعوت

 به مربوط داستانهاي و اخبار كه كنيم نمي گمان ما! داد مي پاسخهايي آنها به و كرد مي پرسشهايي آنها از و پرداخت مي گفتگو به مردم

 ما اعتقاد به و! باشد زمينه اين در سقراط داستانهاي و اخبار از بيشتر السالم عليه طالب ابي بن علي نزد در نفس، بر گيري سخت و زهد

 به شباهت بيشتر دنيوي، متاع از او اعراض و گرفت مي سخت خود بر كه بود زاهدي سقراط مانند هم السالم عليه طالب ابي بن علي

 سقراط تحمل و صبر همچون گرما، و سرما تشنگي، و گرسنگي برابر در السالم عليه علي تحمل و صبر! دارد زمينه اين در سقراط وضع

 و خشن و سخت زندگي انتخاب بر تمايلشان در حتّي ، السالم عليه علي و سقراط كه باشد تاريخ عجيب تصادفهاي از يكي شايد و است

. باشند داشته شباهت يكديگر به است، راحتي و آسايش موجب كه منزل و پوشاك و خوراك از چيزهايي نداشتن دوست در

 السالم عليه طالب ابي بن علي نزد به ناميدند، مي »فالوده« را آن كه را شيريني و تازه طعام مردي: كنيد توجه زير داستان به نمونه براي

 است، نيكو تو طعم و جالب تو رنگ خوش، تو بوي! سوگند خدا به«: گفت نگريست مي آن به حاليكه در و نخورد را آن او ولي آورد،

 او سرما كه است السالم عليه طالب ابي بن علي همين و! »ندارد عادت آن به كه دهم عادت چيزي به را خود نفس ندارم دوست من ولي

 بسيار چه و. كند محافظتش سرما آزار از كه داشت برنمي خود براي بيشتري لباس او ولي آورد؛ مي فشار او بر يخبندان و لرزانيد مي را

 مي قناعت جويني خشك نان به طعام و غذا از او كه اند كرده نقل ، السالم عليه طالب ابي بن علي زندگي داستان در راويان كه شد

 و منزل از و نبود نگهدارش گرما و سرما از كه كرد مي اكتفا چيزي به لباس از و. خورد مي و شكست مي خود زانوي بر را آن كه ورزيد

 گويي كه دارد شباهت يكديگر به حدي به سقراط و السالم عليه علي زندگي داستانهاي... بود »كلبه« همانند كه داشت اي خانه هم مسكن

 خواستهاي از وي خودداري و السالم عليه طالب ابي بن علي زهد البتّه). 27( شود مي بازگو واحدي مرد داستانهاي آنجا، و اينجا در

 بود اي برنامه اين بلكه نبود؛ درماندگي و فقر از ناشي نيز سقراط زهد كه چنان نداشت؛ اختيار در امكاناتي كه نبود آن خاطر به زندگي،

. بود برگزيده خود براي را آن علّت دو به ما اعتقاد به كه

 مثالً. ندارند اعتنايي و توجه نگاهدارد، زنده را آنان كه آنچه از بيشتر به خود، دنياي مسئله در رسالتها صاحبان كه جهت آن به نخست. 1

 و كند مي دعوت زيبايي و فضيلت و علم به را مردم كه درحالي گيرد، مي سخت خود بر مخصوصي طور به سقراط چگونه كه كنيد دقّت

 خاصي طور به السالم عليه طالب ابي بن علي چگونه كه ببينيد يا و! شود؟ مي كشته خواند، مي آن به را مردم كه آنچه راه در سپس

 خود هدف و دعوت راه در سپس و كند مي دعوت) 28( حق و علم و فضيلت به را مردم كه درحالي گيرد، مي سخت خود بر را زندگي

 كه دارد وجود اي العاده فوق نيروي رسالتها، صاحبان شخصيت در كه ديد خواهيد كنيد، دقت موضوع اين در اگر و. رسد مي شهادت به

. 2). 29( دهد مي جلوه تر پرعظمت و برتر! بازند مي جان راهش در آنها و كنند مي جلب خود به را مردم كه چيزهايي همه از را آنان

 در و باشد خوشي و آسايش در پوشاك، و خوراك نظر از خود كه بپذيرد توانست نمي هرگز السالم عليه طالب ابي بن علي آنكه دوم

 خدا به«: فرمود و داد قرار خطاب مورد را »بصره« در خود فرماندار يكبار خود، او. باشند داشته وجود نيازمند گروهي زمين، روي

 در نساختم؛ آماده هم اي كهنه لباس خود براي و ام نكرده ذخيره را آن غنائم از چيز هيچ و ام نيندوخته طاليي شما دنياي از من! سوگند
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 كه گذارم نمي هرگز!... هرگز ولي،. كنم حاضر خود براي ابريشمي لباسهاي و گندم مغز و عسل توانستم مي خواستم، مي اگر كه صورتي

 يا »حجاز« در است ممكن كه صورتي در كند، راهبري جديد غذاهاي انتخاب براي مرا آز، و حرص و يابد غلبه من بر نفس هواي

! است نديده خود به سير شكم و است نان گرده يك نيازمند كه باشد داشته وجود كسي »يمامه«

 اكتفا اين به فقط من آيا... باشند؟ داشته وجود تشنه جگرهاي و گرسنه شكمهاي من اطراف در و برم سر به سير را شب توانم مي من آيا

. نباشم؟ سهيم و شريك آنان با روزگار هاي سختي در من ولي كنند، خطاب مسلمانان، پيشواي« مرا كه كنم

 عليه طالب ابي بن علي اگر كه چرا است؛ نخستين موضوع از ناشي درواقع دوم، موضوع كه دهيم توضيح است بجا بسيار اينجا در و

 نمي محروم برند، مي سر به آن در تبهكار و ستمكار گروهي كه سرزميني در زندگي خوشيهاي از را خود نبود، رسالتي داراي السالم

! ساخت

 سقراط كه بود علّت همين به و. برد مي لذّت آنها از انساني حواس كه است چيزي هر در پاكدامني و عفت مستلزم اخالقي، زهد گونه اين

 مي گرد هم واحدي مكان در لحظه يك در اگر جهان، انگيز هوس چيزهاي و داد نمي فريب را او لذّتبخش كارهاي و بود پاكدامن فردي

 مي پستي و سقوط به آنجا تا را انسان ظاهري، حواس شهوات برابر در شدن تسليم كه ديد مي او! كرد نمي جلب خود به را او آمد،

 جنبه تمايالت، گونه اين در انسان كه است آن بهتر زندگي، در كه دانست مي و گيرد؛ مي قرار چهارپايان و حيوانات صف در كه كشاند

 كه نشد زمان آن مردم اكثريت پيرو ،»زن« داشتن دوست در سقراط كه است شده ثابت آشكار طور به و. كند حفظ را اعتدال و روي ميانه

 در و بود قائل ارزش جامعه در او براي و شمرد مي محترم را زن سقراط بلكه. دانستند مي هوسراني براي ارزشي بي آلت فقط را »زن«

 افكاري و ها فلسفه آن با سقراط كه شد بسيار چه و. است زن ديگري و مرد يكي كه دانست مي اساسي ركن دو از مركب را جامعه واقع

 هاي نمونه بهترين و زيباترين خود، زندگي روش با سقراط. كرد مبارزه كنند، مي دعوت هوسراني و عياشي و خوشگذراني به را مردم كه

 حواس لذّت موجب كه چيزي از پرهيز و پاكدامني و عفت گونه اين. داشت عرضه بشريت به را اعتدال و روي ميانه و پاكدامني و عفت

 موجب راستي به كه چيزهايي از و. بود وي صفات از يكي و السالم عليه طالب ابي بن علي اخالق جمله از شود، مي بشري گانه پنج

 راه در!! خودكشي آن و نبود همگام خود دوران مردم با موضوع يك در السالم عليه طالب ابي بن علي كه است آن شود، مي توجه جلب

. ندارد اختالفي سقراط رفتار و وضع با زمينه، اين در او موقعيت و وضع درواقع، و. بود »زن« ويژه به حسي، لذّتهاي از بيشتر برداري بهره

 مردان به و بود همگام پاكدامني و عفت با هميشه او كه است شده نقل چنين زندگي، در السالم عليه طالب ابي بن علي روش درباره

 كه زناني به هرگز كه خواست مي آنان از و. بدارند گرامي و بزرگ لذّات، و شهوات برابر در نشدن تسليم با را خود كه كرد مي سفارش

 لذائذ در روي ميانه مكتب هواخواهان و پاكدامني و عفت هواداران از مواقع، از بسياري در او. نكنند نگاه روند مي راه خيابان و كوچه در

 نباخت، را خود زن مقابل در كه كند مي تعريف عنوان اين به را او مسيح، توصيف در حتّي و. كرد مي تمجيد و تعريف حسي خوشيهاي و

 اين: كند درك انسان كه باشد آسان بسيار شايد و) 30. (نشد تسليم و نخورد فريب نيز ديگر حسي موضوعات مقابل در كه چنان

 حوا و آدم برجسته و ممتاز فرزندان در تنها و دارد وجود افراد كمتر در است نظيري بي و نيرومند اراده اش الزمه كه سقراطي خصوصيت

 مي سخت خود بر چنان اراده، نيروي همين اثر در او و بود يوناني فيلسوف نيروهاي از اساسي نيرويي اراده، درواقع، و. شود مي ديده

 سوي به را مردم دلهاي نخواهي خواهي كه بود برجا پا و استوار آنچنان خود عقايد و افكار يا و است شده ديده كمتر آن نظير كه گرفت
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 نبود، او اخالقي فضايل ديگر از جدا و شده تجزيه چيز يك سقراط، اخالق در قوي، و نيرومند اراده اين البتّه و. ساخت مي متوجه او

 و زنده هميشه بودكه پيوسته هم به راستيني نيروي در كه چرا بود؛ آورده گرد خود در را او خصوصيات و صفات همه اراده، اين بلكه

 كند، تلقين آتن مردم در را انساني اساسي فضايل خواهد مي كه كسي ولي. نداشت راه آن در نشيني عقب و شكست هرگز و بود پيشرو

 متوجه خود سوي به را دلها و كند جلب را مردم بتواند كه ريزد مي لطيفي و زيبا نرم، عبارت قالب در را ارادي خشونت و سختگيري اين

 آنان و سازد، دور پستشان و ارزش بي هاي هوس از را تبهكار و خوشگذران عياشان توانست سقراط كه بود اصل همين روي بر و. سازد

 تأثير تحت درباره كه آنچه است، ها نمونه همين از و. دهد سوق تر عالي و تر جالب و زيباتر افقهايي و پهناورتر و تر بزرگ جهاني به را

. است شده گفته) تباهي و عياشي بر سقراط حمله از پس( عياش، »آلسيبياد« قرارگرفتن

 و توبيخ برابر در را مرد اين وضع و موقعيت آن، در و كند مي نقل) آلسيبياد( زبان از را آن افالطون كه كنيد توجه نمونه اين به اكنون و«

: است چنين آن خالصه كه دارد مطالبي آلسيبياد، داستان در او. دهد مي نشان بزرگ فيلسوف تقبيح

 ندهد قرار تأثير تحت را او و شود روبرو انساني افراد از يكي با نداشت امكان كه طوري به داشت، عجيبي برتري خود، درون در سقراط«

 او به كه ساخت مي وادار مرا چگونه كه ببينيد تا كنيد توجه من در او بيانات تأثير به اينك نسازد، معتقدش گويد، مي كه آنچه به يا و

: بگويم

 چشمانم از اشك شود، مي خارج تو دهان از كه كلماتي! يابد مي شدت من قلب ضربان گويي، مي سخن من برابر در كه هنگام آن در

 من كه كنند مي احساس خود در را حالتي همان كه بينم مي را مردم از بسياري بلكه نيستم، تنها وضع اين در من البتّه و! كند مي سرازير

 نتوانستند وقت هيچ آنان ولي بودند، سخنراني و فصيح افراد ما نزد در شك بي بزرگ، سخنوران ديگر و كليس پير. كنم مي حس خود در

 خاطر به را خود و يافت نمي اضطراب سخنانشان، شنيدن هنگام در من روح كه چرا آورند، وجود به حالتي و دگرگوني چنين من در

 به كه هنگامي من، كه صورتي در ورزيد، نمي خشم آن بر و كرد نمي سرزنش بود، ور غوطه و كرده سقوط آن در كه پرستشي و عبوديت

 وقت هيچ زندگي اين كه بينديشم موضوع اين درباره تا كردم مي تفكّر براي آمادگي احساس هميشه دادم، مي فرا گوش سقراط سخنان

 شدم، مي جدا او از كه هنگامي حال، عين در و برخيزم نبرد به او اندرزهاي و پندها با توانم نمي هرگز كه باالتر. ندارد بقا و دوام ارزش

 همه دهنده نشان و نماينده كه نيرومندي اراده چنين داشتن با سقراط) 31... (سازم قانع را مردم بتوانم كه يافتم نمي خود در را نيرو آن

 زور و قدرت صاحبان و عياشان تبهكاران زمامداران، فرومايگان،! بزرگان سوفسطائي، فالسفه با بود، وي صفات و اخالقي خصوصيات

 يا درنتيجه، و شدند مي شرمنده خود وجدان برابر در آنها و كرد مي بيدار خطاهايشان و اشتباهات گرداب در را آنان و شد مي روبرو

كه همچنان و! كشيدند مي دست خود ناشايست كارهاي از و شدند مي خرسند او از يا و! ورزيدند مي خشم و شوريدند مي وي برضد 

 طور همان و. بود چنين نيز السالم عليه طالب ابي بن علي نزد در بود، سقراط اخالقي خصايص و صفات دهنده نشان و سمبل اراده، اين

. ماند برجا پا اش عقيده در و گرفت سخت خود بر نيز السالم عليه علي ماند، استوار خود عقيده در و گرفت سخت خود بر سقراط كه

 در و داد رشد پرارزش، خواستهاي همراه و كرد تربيت را آن توان مي كه بود نيرويي ، السالم عليه طالب ابي بن علي نظر از اراده اصوالً

 نشان و پاك اخالق كامل نماينده و آگاه عقل پشتيبان ، السالم عليه طالب ابي بن علي مكتب در اراده. برد پيش بزرگي هاي هدف راه

. بود پستي و سراشيبي هرگونه برابر در كوهها، قلّه در پايداري دهنده
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 و شكست هرگز و است زنده هميشه كه است راستيني نيروي در اخالقي صفات همه گردآورنده گفتيم كه نظير بي و يگانه اراده همين با

 و سرباز از را دشت و كوه آنان، كه حالي در و ايستاد خود دشمنان برابر در السالم عليه طالب ابي بن علي ندارد راه آن در نشيني عقب

 نخواهم روگردان آنها از هرگز كنند، همكاري من كشتن و جنگ براي عرب افراد همه اگر! سوگند خدا به«: گفت بودند، ساخته پر نيرو

 از راستي، و حقّ راه در«: گويد مي و آموزد مي پند نيز مردم به و دهد مي اندرز را خويشتن او كه است اراده همين سايه در باز و »شد

 روبرو خود دوران و عصر با السالم عليه طالب ابي بن علي كه است گرانبها و نيرومند و محكم اراده همين خاطر به و »نهراسيد افراد كمي

 مي ادامه خود اشتباهات به و اند برگزيده را اشتباه راه كه هنگام آن در متنفذان، و ارتش صاحبان و اشراف زمامداران، همه به و شود مي

 ناتواني و ضعف موجب آنها به دادن پناه كه( زجرديدگان و درماندگان و بيچارگان به و گويد مي »نه« و دهد مي منفي پاسخ دهند،

 بلندپايه و نيرومند و سرسخت اراده همين نتيجه در و! »بياييد من سوي به«: گفت مي) بخشيد مي قوت دشمن نيروي بر و شد مي ظاهري

 آن به كه چيزي از را خود نفس و پسندد مي خود براي را آاليشي بي و سخت و ساده زندگي السالم عليه طالب ابي بن علي كه است

! دارد مي نگه دور نداشت عادت

 اين كاربردن به با كه كرد دعوت را مردم و داشت نگه زنده را آن و بود زنده نيكوكار و آگاه اراده اين با السالم عليه طالب ابي بن علي

 داد، قرار عقل واقعيت عملي شكل يا و خرد پشتيبان را اراده اين هميشه السالم عليه علي. بپيوندند نيكوكاران جرگه به و شوند آگاه اراده،

! بود چنين نيز يونان بزرگ حكيم رفتار و وضع كه چنان

 اين كه بود علّت همين به و. انسان امكانات به كه داشت را اعتقادي و ايمان همان اراده نقشِ و عمل به السالم عليه طالب ابي بن علي

 نيك، كار انجام براي ديگري فرد كه نگويد شما از يك هيچ هرگز«: كرد مي بيان انساني امكانات مفهوم و اراده معني در را اساسي گفتار

 ابي بن علي مكتب در ها، هوس و اميال اگر و! »شد خواهد چنين سوگند خدا به صورت، اين در كه است سزاوارتر و تر اليق من از

 مي او جهت همين به و بود خواهد آن راهبر يا و عقل وسيله هم نيك اراده باشد، آن راهنماي يا و زشتي و شرّ وسيله السالم عليه طالب

 اين وسيله را اراده يا كند »اراده« كه جنگد مي نفس هواي با هنگامي عقل البتّه و »ساز نابود خرد، و عقل با را خود نفس هواي«: گفت

 و بردبار اگر«: يابيم مي اساسي سخنان اين در را آن به بردن پناه ضرورت و اراده نيروي به السالم عليه علي ايمان ما. دهد قرار نبرد

 را اطاعت ناراحتي خود، تن به بايد«: و »سازيد خود نفس نگهبان و بازدارنده را خود«:  و »سازيد بردبار و شكيبا را خود نيستند، شكيبا

! »اي چشانده آن به را گناه خوشي چنانكه بچشاني؛

 كه است اينجا از و. يابيم نمي سقراط مكتب در را آن مانند كه رود مي پيش آنجا تا اراده تربيت در السالم عليه طالب ابي بن علي گاهي

 اعمال بهترين: گويد مي و شمارد مي الزم نفس، هواي سركوبي و اراده تقويت براي فقط را ارادي كار يك انجام اوقات، بعضي در او

 و شهوت با كه است چيزي سازيد »وادار« آن انجام براي را خود كه چيزي شك بي و »كني وادار آن انجام بر را خود نفس كه آنست

. دارد منافات نفس هواي
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 درك در كه ، السالم عليه طالب ابي بن علي بر هستند، روبرو آن با اراده تقويت و پرورش در مردم كه هايي سختي و مشكالت البتّه

 به كه داشت وامي را او هميشه خرد، و عقل ارزش بر وي ايمان ولي نبود، مخفي و پنهان بود، يگانه مردم هاي انگيزه و ها هوس و طبايع

 السالم عليه طالب ابي بن علي دهد مي نشان كه چيزهايي جمله از و باشد داشته اعتقاد آن، نيكوساختن و اراده پرورش در مردم امكانات

 عمل خود از تر سخت عمل، و كار ساختن خالص و پاك«: است او گرانقدر و جالب سخنان اين بود، آشنا ها سختي و مشكالت اين با

. »است جهاد ميدان در رزمندگان كار از تر مشكل تباهي، و فساد از نيت و قصد دورنگهداشتن. است

 همين به و. است ارادي عمل يك شكيبايي، و صبر است معتقد كه چرا خواند، مي آن به نيز را مردم و است شكيبا و بردبار خود امام، ولي

 كه آنچه برابر در كه خواهد مي تمام اصرار با مردم، و خويشتن از كه همچنان كند، مي پافشاري انساني، اراده كاررفتن به لزوم در جهت

. باشند داشته صبر و شكيبايي داريد، مي دوست كه آنچه و پسندند نمي

: فرمايد مي كه است علوي سخن اين دوم شكل ،»ندارد خرد و عقل ندارد، اراده كه كس آن«: گويد مي كه شكسپير گفتار اين درواقع،

! »ندارد ايمان ندارد، شكيبايي كه كس آن«

 ميان كه نظيريست بي همانندي: آن و كنم اشاره نيز ديگري نكته به كه است ضروري دهم، پايان باره اين در را خود سخن آنكه از پيش

. دارد وجود آن نتايج و آثار و ثمربخش و نيكو اراده به مربوط مسائل در سقراط و السالم عليه علي

 نيستم من تنها اين و سازد مي جاري چشمانم از اشك تو سخنان«: گفت و داد قرار خطاب مورد را سقراط آلسيبياد، كه ديديم گذشته در

 جالب و عجيب واقعه اين و! »كنم مي احساس خود در من كه دارند را حالتي همان كه بينم مي را مردم از بسياري بلكه هستم، چنين كه

. داشت وجود نيز السالم عليه طالب ابي بن علي در مردم در كالم نفوذ و تأثير اين همانند بگويند، ما به نويسان تاريخ كه است

 بالفاصله ولي داد؛ مي پاسخ او كه داشتم سؤاالتي السالم عليه طالب ابي بن علي از روزي: گويد مي كه است »زياد بن كميل« اين مثالً

 »همام« نام به السالم عليه علي امام ياران از يكي كه است شده نقل باز و! كرد خيس مرا پيراهن آنكه تا شد، جاري من چشمان از اشك

 ابي بن علي و!... بينم مي را آنها من گويي كه كن معرفي سان آن را پرهيزكاران من، براي باايمان، مردم پيشواي اي: گفت او به روزي

 گرمي درستي، و راستي حرارت كرد؛ آغاز را خود سحرانگيز سخن سپس و كرد خودداري دادن پاسخ از نخست السالم عليه طالب

 هنوز كه شد آن نتيجه و گيرد مي قرار مرد آن دل در گرما و حرارت آن گويي كه زد مي موج سخنان آن در آنچنان فصاحت، و بالغت

 از بسياري كه است شده گفته حتّي و... افتاد زمين روي بر و كشيد بلندي فرياد همام كه بود نيافته پايان السالم عليه علي امام سخنان

 علي از شده نقل داستانهاي گونه اين از خوانندگان، نبايد هرگز! اند كرده پيدا را حالتي چنين ، السالم عليه علي امام هاي خطبه شنوندگان

 واقعي بزرگمرد يك كه چرا. درآيند شگفتي به مردم دلهاي در دو، آن سخنان نظير بي نفوذ و تأثير از و كنند تعجب سقراط، و السالم عليه

 عواطف، و افكار باشد، رسيده عظمت و بزرگي از مرحله اين به كه كسي هر شك بي و باشد »گو حقيقت« و »بين واقع« چنين هم بايد

 در كه گردد مي بخشي گرما و راستين وحدت يك او، زندگي سراسر كه جاست همين از و شود مي متّصل هم به وي كردارهاي و گفتارها

 شد ذكر كه بصورتي و آورد درمي قليان و هيجان به را انساني شده پنهان هاي انگيزه آنها، در و بخشد مي بسزايي تأثير مردم، و افراد
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 مي جابجا يا و كند مي غش »نادم« فرد كه گيرد مي اوج آنچنان پشيماني گاهي و سازد مي وادار گذشته كارهاي از پشيماني به را افراد

. ميرد

 آنكه مگر نكردم مالقات كس هيچ با من«: فرمايد مي كه آنجا است؛ نهفته حقيقت همين السالم عليه طالب ابي بن علي سخن وراي در و

. »گرفت ياري خود نفس بر پيروزي براي من، از

 از بسياري در مطلق، توجه و كلّي انصراف به او شديد تمايل رفت، مي شمار به يونان فيلسوف طبيعي صفات از كه چيزهايي جمله از

 آن بررسي به و! شد مي سرگردان آن هاي بيشه در و رفت مي فرو آن اعمال در كه طوري به بود، خود داخلي زندگي به احوال و اوضاع

 تفكّر، بحر اين در او كه شد ديده بسيار گويا و. بود آن زيباييهاي و موجود هستي جهان در او عميق تفكّر و غور سپس، و. پرداخت مي

 طور به رسالتها، صاحبان همه در خصلت، اين كه گفت بتوان شايد و! دارد قرار بيخودشدن خود از حالت يا و مستي به شبيه حالتي در

. است داشته وجود يكسان

 گروه همين و اند؛ بوده همراه او با مكاني در آنها، از هركدام كه هستند السالم عليه طالب ابي بن علي دوستان و نزديكان از گروهي مثالً

 شبها يا و است گريه حال در و كند مي فكر يا و است بوده مشغول خود بر السالم عليه طالب ابي بن علي اند ديده بسيار كه كنند مي نقل

 و!... دارد برمي گام طرف آن و طرف اين به آهسته يا و است رفته فرو خود در و پرداخته داري زنده شب به گوشه آن و گوشه اين در

 تا پرداخت، مي انديشه و تفكّر به اي عميقانه طور به هستي جهانِ در خود، قواي و حواس تمام با جان، و دل با وسيله بدين او درواقع

 هيجان به را شما انديشه، و تفكّر در غور شمار بي هاي ميوه جهت از و دقّت نظر نقطه از كه بدارد ارزاني ما بر را شاهكارهايي چنان

 و طاووس خفاش، مورچه،: وضع از خود سخنان در السالم عليه طالب ابي بن علي كه را تابلويي نمونه، براي شايد و. آورد درمي

! باشد كافي شما براي است كرده ترسيم آسمان و زمين زيباييهاي

 درباره دو، آن از هريك كه است رنجي و ناراحتي است، آمده ميان به سخن آن درباره سقراط، و علي زندگي تاريخ در كه چيزهايي از و

 آنكه از بيش دروني، رنجِ و ناراحتي اين احساس در آنان همانندي البتّه. اند داشته ابراز خودشان، از بعد آنان سرنوشت و خود ملّت

 تاريخ در درواقع، و. باشد آندو ذاتي خصوصيت يگانگي و وحدت از شگفتي باعث بايد شود، »اتّفاق« و »تصادف« از شگفتي موجب

 و وضع از سقراط ناراحتي در البتّه! كنيم مي برخورد رفتار و اخالق به كه خوريم نمي بر مشابه داستانهاي از حد آن به دو آن زندگي

 اطمينان و اعتماد خود، رسالت و اخالق و خود بر سقراط، اينكه بر دارد وجود روشني دليل او، مرگ از پس يونان توده و مردم آينده

 هم علّت همين به و نپذيرفتند را آن آنان، و رسيد يونانيان به كه بوده درستي روش و صحيح راهي راه، آن كه داند مي يقين طور به و دارد

 و خيرخواهي نيروهاي اينكه بر دارد وجود واضحي شاهد آن در باز، و. باشد بيمناك آنان آينده از و شود ناراحت كه است بجا بسيار

 آينده از كه است اصل همين روي و. گردد مي نابود نه و شود مي ناتوان نه هم اش مظلومانه مرگ وقت در حتّي سقراط، اخالق در نيكي

 نه بود، خود زندگي و وضع فكر به تنها سقراط اگر شك بي و كند ناراحتي اظهار خود، سرنوشت از آنكه بدون برد، مي رنج مردم وضع و

! رسيد مي قتل به زودي آن به نه و شد مي محاكمه و رفت مي دادگاه به
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 تاريخ با آشنايي ترين كوچك كه كسي هر و است سقراط داستان عين افزايشي، يا كاستي گونه هيچ بدون باره، اين در هم امام داستان

 طالب ابي بن علي كه ديد خواهيد آينده، فصلهاي از يكي در و كرد، خواهد درك خوبي به را ما گفتار صحت باشد، داشته امام زندگي

 و است او با فضيلت و حقّ كه داشت كامل اطمنيان او كه چرا. است خويشتن مرگ از پس مردم، وضع نگران حدي چه تا السالم عليه

 گرفتار بودند، خاسته بپا وي ضد بر كه سوداگراني و زمامداران گناهكاران، تبهكاران، فرومايگان، از گروهي دست در وي، از پس مردم،

 با را او مردم كه( سقراط: دارد اختالف سقراط با دروني، ناراحتي اين بيان و شرح در السالم عليه طالب ابي بن علي البتّه. شد خواهند

 »سكوت« با را خود بيحساب ناراحتي و رنج) دادند نسبت او به بودند، شده مرتكب خود كه را جناياتي و كردند سرزنش خود گناهان

 يا و! دهد نمي پاسخ او و كني مي پرسشها او از تو و گيرد مي فرا را تو طرف هر از كه »شب سكوت« همچون سكوتي! داشت بيان

: داشت برمي پرده چنين خود ناراحتي از او كه بگوييد

 در او زندگي كشتي و است شده خسته زندگي هاي سختي و زحمات از و يابد نمي سخن براي ارزشي كه است اندوهباري فرد همچون

 مفهومي و معني هر به آن و. كنيم مي تفسير! »حق عظمت« به را او »سكوت« ما!... طلبد مي برتري همچنان او و است رفته فرو گردابي

 كه ايد ديده هيچ آيا. است تر عالي و تر جالب) عصر آن در( گفتني سخن هرگونه از كه است زيبايي سكوت باشد، كه مفاهيم و معاني از

 مهري بي مورد است، برده كار به خود فرزندان سعادت و خوشبختي راه در را خود زندگي و جان و عقل آنكه از پس پيري، پدر وقتي

 گناهاني با مردم نيز را او كه السالم عليه طالب ابي بن علي امام) 32!... (دارد؟ حالي چه شود، نابود آنان دست به يا و گيرد قرار فرزندان

 با را خود بيحساب ناراحتي گاهي او، ـ ساختند متهم بودند داده انجام خود كه جناياتي به و كردند سرزنش بودند، شده مرتكب خود كه

 سرنوشت از خود تأليف زمنيه در كه چيزهايي جمله از و. داشت مي بيان سودمندي سخن با گاهي و كرد مي اظهار اندهناكي سكوت

 نيرنگ و ايد خورده فريب شما و اند داده فريب را شما كه مردمي اي«: است جمله اين داشته، بيان باطل راه به فريفتگيشان علّت به مردم

 اندوه و تأسف آن، جمله هر از كه سخناني است زمينه همين در و! »...ايد كرده پافشاري خود روش بر ولي ايد شناخته را نيرنگبازان

 از پس«: فرمايد مي آن سرآغاز در و بارد مي) فرومايه مردم هاي بازي علّت به( ـ فرومايه مردم بازيهاي علّت به ـ مردم آينده به نسبت

. »...كه رسد مي فرا زماني شما براي زودي به من،

 كه اندازه همان به نكته، اين. آورد درمي هيجان به را شما كه دارد وجود نيز جالبي نكته سقراط، و السالم عليه علي زندگي داستان در

 در كه هنگام آن در. هست نيز بزرگمردان بزرگ اخالق قبال در بشر واكنش و موقعيت به وابسته است، سقراط و علي شخصيت به مربوط

 مي داوري و قضاوت به رويدادها و كارها مردم، و شخصيتها درباره و كنند مي خلوت خود با بشري افراد اعصار، و قرون ميدانهاي

. شود مي پديدار نكته اين اهميت دهند، مي نظر آنان عليه يا له بر آميزي، مبالغه يا عادالنه طور به و پردازند

 و او دوران مردم از كثيري گروه اخالق، و صفات اين داشتن به سقراط شهرت: بدانيد كه وقتي كند مي زده هيجان نكته اين را شما آري،

 برتر بزرگان همه از را او كه حدي به شوند، قائل بشري مقام از باالتر مقامي سقراط براي كه واداشت آمدند، وي از پس كه را كساني

 از پس او كه سخناني از و آن؟ از باالتر يا بود انسان يك سقراط آيا: پرسيد مي خود از هميشه افالطون، خود حتّي كه آنجا تا. بدانند

 اخالق درباره كه آنچه! نبود ساخته بشري خصلت و طبيعت از داد مي انجام بزرگم استاد كه را كاري: بود اين آورد زبان بر سقراط مرگ

 آنان، حكومت و قضاوت و مردم درباره او بيانات البتّه و. است شده گفته نيز او بيان افسون و بالغت در شد، ذكر سقراط خصوصيات و
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 نمونه و مظاهر از اي پديده و مظهر اخالق، و صفات اين درواقع، و نيست او خصوصيات و اخالق نتايج و آثار از اي نمونه جز چيزي

 شود، مي ديده وجودي مظاهر آن در دوگانگيهايي و اختالفها ظاهر، صورت به اينكه با و رود مي شمار به او پيوسته هم به وجود هاي

! است شده صادر هدف يك براي و سرچشمه يك از آنها همه كه گردد مي روشن كامل، دقّت و توجه با ولي

 گونه اين ببينيد كه وقتي داد خواهد تكان را شما شدت به موضوع همين نيز السالم عليه طالب ابي بن علي زندگي داستان در و

 هر در و كس هر( بشري، افراد همه مقام از برتر مقامي به را امام كه واداشت را وي حيات دوران مردم از بسياري اخالق، و خصوصيات

 مقام همچنان نيز، وي از پس امام هواخواهان و دوستان كه شد باعث اخالقي خصوصيات و صفات همين بلكه. دهند اوج) باشد كه مقامي

. اند دانسته بشري هر از باالتر و برتر را السالم عليه طالب ابي بن علي

 علي كه شدند معتقد بلكه بدانند، همه از باالتر را السالم عليه علي كه نكردند اكتفا اين به امام، خود حيات زمان در وي، ياران از گروهي

 شديدترين به را آنان اعتقاد، اين ادامه صورت در كه كرد تهديد حتّي و كرد منع اعتقاد اين از را آنان امام، البتّه و!! است خدا السالم عليه

. كرد صادر را آنان قتل دستور امام آنكه تا كردند پافشاري خود عقيده در همچنان آنان ولي داد؛ خواهد كيفر وضعي

 اين دارنده كه گفتند آنان از گروهي) نيامد پيش وضع اين سقراط درباره و( شدند تقسيم گروه دو به او درمورد مردم امام، از پس

 غالت ولي! است خدايي و بشريت بين اي مرحله در او كه شدند معتقد هم ديگري گروه و است ممتازي و يگانه بشر صفات، و خصايص

! است خدا ، السالم عليه طالب ابي بن علي كه شد اين بر عقيده را

 قضاوت و مردم درباره او بيانات البتّه و. است شده گفته نيز او بيان افسون و بالغت درباره شد گفته امام صفات و اخالق درباره كه آنچه

 هاي پديده و مظاهر از اي پديده و مظهر اينها درواقع، و. نيست او صفات و اخالق نتايج و آثار از اي نمونه جز چيزي آنان، حكومت و

 با ولي شود، مي ديده وجودي مظاهر آن در دوگانگيهايي و اختالفها ظاهر صورت به اينكه با و. رود مي شمار به او پيوسته هم به وجود

. است شده صادر هدف يك براي و گرفته سرچشمه منبع يك از آنها همه كه گردد مي روشن كامل دقّت به توجه

 را آنها همانند تواند نمي كسي اند گفته كه اند دانسته نظير بي و انگيز شگفت آنچنان را السالم عليه علي امام سخنان مردم از گروهي

: گويند مي مثالً. بياورد

 زهد درباره وي سخنان كه بوده اين كرد، نخواهد پيدا شريكي هرگز و است بوده يگانه آنها در كه...  السالم عليه علي امام هاي شگفتي از

 مسئله اين در ببرد، كار به انديشه و كند دقّت آنها در كسي اگر كه است عجيب و جالب آنچنان اخطار، و يادآوري و اندرز و پند تقوي، و

... است نداشته سهمي و بهره ديگري چيز از تقوي و زهد در جز كه است كسي گفتارهاي از سخنان، اين كه ماند نخواهد باقي او بر شكي

 نديده و نشنيده ديگري چيز خود، احساس جز و كرده خلوت خود با كوهي قله در يا و برده فرو تفكّر گريبان به سر منزل گوشه در او

 كه چرا اند، مانده عقب ديگران و رفته پيش او... اند آمده كوتاه ديگران و رانده پيش او ترتيب، بدين و«: گويند مي يا و) 33...(است

 و آفريدگار سخنان تراز پايين ، السالم عليه طالب ابي بن علي سخنانِ«: اند گفته ديگر بعضي و) 34(»...است الهي علم با آميخته او گفتار

! »است بشري سخنان از باالتر
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 امكان چگونه، و حدي چه تا كه شويد مي متوجه سقراط و علي خصوصيات و اخالق درباره اجمالي آگاهي از پس و: ترتيب بدين و

 و پيشرفت امكان در كه مراحلي... بگيرند اوج انسانيت طبيعت عالي مراحل تا پاك، افراد و خيرخواه دلهاي و روشن عقلهاي كه دارد

! ندارد وجود خاصي اندازه و حد آنها، در برتري

 با و خورند مي پيوند يكديگر به واحد، انسانيت خدمت در روانها و جانها عقلها، قلبها، اين اي مرحله چه تا كه بينيد مي ترتيب، بدين و

. دارند توافق هم

 در دو هر كه چرا. كند مي افتخار انساني بزرگ ميراث يك مثابه به السالم عليه طالب ابي بن علي و سقراط به كه واحدي انسانيت

 سست برابر در اخالق و صفات آن و شود مي محسوب انسان حقيقي نيروي تنها كه دارند خصوصياتي و اخالق گرانقدر، و مهم مقياسهاي

 صفات و سقوط انحطاط، پستي، هرگونه قبال در بلندي، و برتري درواقع، و روند مي شمار به نظيري بي پايداري زشت، اخالق و عنصري

! آيند مي حساب به غيرانساني، و ارزش بي

 

 بشناسيد را خود

! بشناس خويشتن با را خود* 

 سقراط

 السالم عليه علي! شناخت را خدا شناخت، را خود كه كس آن* 

 طبق بر بخواهيد اگر. است هستي برابر در راستي و صداقت زندگي، محبت، سقراط، و السالم عليه علي مكتب در معرفت، و شناخت* 

! بشناسيد را خود باشيد، راستگو هستي با و بمانيد زنده و بداريد دوست حكيم دو آن مكتب تعليمات

 و برد مي فرو گرانبهايي هاي نشئه در را دنيا ،»پارناس« كه چرا! گذرند مي تمام فروتني با پارناس، بزرگ كوه برابر در نسلها، و قرنها

 و شعرا براي جز آن، در سكوت و آن به ورود كه آنجا پارناس؟... گردد مي شناور پايان بي مستيهاي در آن زيباييهاي برابر در جهان،

 در را آن و اند گردآورده را آسمان و زمين زيباييهاي خود، جان و دل در كه خداياني... است ممنوع الهامند، و وحي منبع كه خداياني

 هستي، بينيم مي ناگهان كه جاست همين از و شوند روبرو هستي جهان با وسيله بدين تا بخشند، مي الهام آنها بر و دمند مي شعرا قلب

! است شده آوري شگفت و جالب هاي نشانه و افسون و زيبايي از آكنده

 و اساطير و پيكرتراشي نقاشي، هنر در يونانيان، هاي معجزه آن، در و است كشيده فلك به سر دلف معبد بزرگ، پارناس زيرپاي در و

 گرد معبد آن در كه يونان معنوي نتايج و آثار ميان در و! است آمده گرد دارد، وجود حقيقت يك و هزار آنها پشت در كه هايي افسانه

 كه سخناني و كلمات! است بسته نقش اي جاودانه طور به آن، شكوهمند مدخل پيشاني در كه خورد مي چشم به نيز زيبا كلمه سه آمده،

 وسيله بدين و كرد گذاري پايه آنها روي بر را جديدي مكتب و ساخت استوار آنها بر را خود فلسفه و كرد زندگي آنها با آتن فيلسوف
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 عبور آن از بايد زيبايي،: يعني زندگي، بزرگ و نهايي حقيقت شناخت و شمار بي حقايق به رسيدن براي كه بسازد جديدي انسان خواست

! كند

! »بشناس خويشتن با را خود«: گفت سقراط

 كه مفهومي اما. است استوار حكمت بر آن، بنياد كه چرا دريابيم، را حكمت مفهوم نخست بايد كنيم درك را سقراط درستي به آنكه براي

 و قدرت شكل ترين كامل داراي انسان: اينكه از است عبارت خالصه طور به داشت، نظر در جمله اين از يونان فيلسوف ما اعتقاد به

 او و شده انسان امتياز موجب كه چيزي و. كند مي تعيين را آن سرنوشت و دارد حكومت هستي جهان بر كه است االطرافي جامع نيروي

 كه كند مي نقل را مطالبي ما براي كزنيفون. اوست پاكي و هوشياري همان: است كرده هستي و وجود همگاني نيروي نمايندگي سزاوار را

. است گرفته قرار مذاكره مورد) آورده ارمغان به انسان براي هستي نيروي كه نعمتهايي درباره( اريستوديم و سقراط بين

 انسان به هستي كامل نيروي كه است چيزي ترين بزرگ »زكيه نفس« پاك نهاد و هوشياري: گفت اريستوديم به سقراط كه كند مي نقل او

. است گرانقدر و كامل عنايت و توجه يك شك بدون هوشياري، اين با و پاك شكل اين در انسان، خلقت به آن توجه و است بخشيده

 اناكزاكور گروه، اين بين در و! است پا دو و دست دو داراي كه است ذكي و هوشيار جهت بدين انسان: گفتند مي يونان فالسفه از گروهي

 بلكه دانست، وي مادي خلقت كيفيت در فقط توان نمي را انسان برتري عامل: داد پاسخ چنين او به سقراط كه داشت قرار نيز فيلسوف

. است »زكيه نفس« داراي او كه چرا دارد؛ قرار او دوران در انسان برتري حقيقي علّت

 با ،»انساني نفس هوشياري و پاكي« و »هستي عمومي نيروي هوشياري و كامل پاكي« بين مقايسه راه از را او كه كوشيد سپس سقراط

 از جزئي بشري، نهاد و نفس پاكي: كه بود اين گفت زمينه اين در كه چيزهايي جمله از و سازد، آشنا هستي عمومي هوشياري عظمت

 آنها از هستي جهان كه است مادي عناصر آن از جزئي تن، و جسم كه اندازه همان به درست است؛ هستي عمومي هوشياري و پاكي

 كنيم، مي حس خود درون در كه چيزي آن با را هستي و وجود كامل قدرت و نيرو كه دارد امكان كامالً ما براي پس. شود مي تشكيل

 همان شد، واحدي خداي به معتقد كه آمد وجود به خاصي توحيدي فلسفه آن از و يافت ادامه زمينه اين در سقراط افكار! بشناسيم

 اجزاي آنكه علّت به بشري، افراد نفوس: گفت كه رفت پيش آنجا تا فلسفه اين ولي. دارند عقيده آن به زمين مشرق پيامبران كه خدايي

! دارند سهمي نيز جهان اين اداره در باشد، خدا يا هستي جهان روح همان كه هستند كلّي واحد نفس يك

 انسان آنكه براي پس. شود مي گر جلوه »بشناس خويشتن با را خود«: گفت كه سقراط جمله عميق مفهوم كه است نكته اين به توجه با

 هوشياري و پاكي كه آنجا از و). 35(است خداوند! شبه واقع در كه كند درك يا و بداند پاكي نفس را خود نفس بايد بشناسد، را خود

 پس كند، مي اداره برگشتي غيرقابل و ناپذير تجزيه و قاطع عدالت با كلّي، طور به را هستي جهان اوضاع همه، بر مسلط و مقتدر وجود

 خرج به استقامت سازند دور فضيلت و نيكي راه از را آن كوشند مي كه تندبادهايي برابر در تا بشناسد را خود بايد نيز انساني نفس اين

. كند مقاومت و دهد
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 كه دارد وجود »جبر« يا و »مطلق توكّل« نوع يك انساني، وجود فلسفه درباره سقراط، اساسي اصل اين در كه اند پنداشته چنين گروهي

 فلسفي اصل اين كه چرا است؛ پندار اين برخالف كلي، طور به واقعيت ولي. يابيم مي قديمي هاي فلسفه و اديان از بسياري در را آن ما

. اوست دوران »مطلق توكّل« هاي فلسفه برضد پيگير انقالب يك درواقع سقراط،

 تكامل اين مراحل از گرفته نشأت و تاريخي تكامل و تحول از ناشي را فلسفه و انديشه مبادي و اصول از مبدئي و اصل هرگونه ما اگر

 وسيله بدين سقراط، كه شد خواهد روشن ما بر خوبي به آورد، مي وجود به را مبادي و افكار سلسله يك نخواهي خواهي كه بدانيم،

 اصلي منشأ كه ببرد؛ بين از و شكند درهم بود، ساخته غرق خود در دوران آن در را آتن فرزندان كه تشويشي و اضطراب است خواسته

 حال در هميشه گوناگون، شهوات و ها هوس داشتن علّت به كه بود! خدايان از بسياري گروه به آتن مردم اعتقاد ناراحتي، و تشويش آن

!! اند بوده نزاع و جنگ

 عادل و حكيم نيروي همان از بود عبارت كه آورد ميان به واحدي خداي از سخن برداشت، وضع اين برضد كه گامي نخستين در سقراط

. كند مي نگهداري حق اساس بر را هستي نظامات و است استوار حق پايه بر كه اي جانبه همه و

 نيك كار و استقامت سوي به را مردم و آورد وجود به اطمينان و آرامش تواند مي ديگري هرچيز از بيشتر اعتقادي، چنين شك بي

 و ها هوس روي آنان شمار بي و گوناگون خدايان كه بودند كرده پيدا اعتقاد آتن مردم كه داشت توجه بايد براين، عالوه. بخواند

 مي حكومت عدالت و حقّ روي از هميشه كه گفت سخن واحدي خداي از آنها براي سقراط و! رانند مي حكومت آنها بر خودخواهيها،

. كند

 خدايان از گروه اين اراده بي آلت را خود آنان. نبودند قائل اختياري و حساب خدايان، هوس و اراده قبال در خود، براي يونانيان اصوالً

 جنگ يا صلح حال در شر يا خير بدي، يا نيكي اگر گفتند مي ترتيب بدين و! بچرخند بخواهند آنها كه گونه هر بايد كه دانستند مي متعدد

 سبب و عمده عامل البتّه و. باشند داشته اختياري و اراده باره اين در بتوانند خود آنكه نه آيد، مي متعدد! خدايان اراده با برسد، آنان بر

 هدف در آن، بر عالوه و خداست بشري وجود جوهر از اصوالً متعدد خدايان وجود و ذات كه بودند معتقد آنان كه بود آن امر، اين اساسي

! ندارد باشد انسان آن ريشه و اصل كه اي عقيده به ربطي ترين كوچك هم، آنان وجود دليل و! نيستند يكسان آنان با نيز هستي و وجود

 عدل پايه بر كه ابدي و ازلي اصول سلسله يك روي آنها بلكه چرخاند، نمي هوس و هوي با را بشر افراد خداوند، سقراط، مكتب در ولي

 وادار را ما كه ماند نمي باقي علّتي اصوالً نبود، وضع و شكل اين به انسان وجود اين بر عالوه و. شوند مي اداره قرارند، بر و استوار حق و

 از را فلسفه سقراط: گويد مي سيسرون كه است علّت همين به و. بپردازيم تفكّر و انديشه به كامل قدرت و نيرو آن وجود درباره كه سازد

 پيش كه صورتي در داد، قرار »انسان« را آن گردش محور و ساخت وارد نيز ها خانه و شهرها به را آن بلكه و كرد نازل زمين به آسمان

 فرد، انسان، درباره عملي طور به سقراط فلسفه جهت، همين به و. بود انسان از دور پنهاني مفاهيم روي بر آن گردش مدار آن، از

! افتاد گردش به و زد دور اخالقي اصول و اجتماعي نظامهاي حكومت، جماعت،
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 در دگرگوني و انقالب يك ايجاد داد، قرار مردم بين در خود فلسفه عميق اساس را آن سقراط كه اصلي: گفتيم كه بود جهت همين به و

 اساس درباره ما نظر امروز و. گيرد قرار يونان مردم توده و فالسفه زمامداران، خشم مورد »سقراط« شد باعث كه آنجا تا بود، خود دوران

 و بوده بشري تاريخ انقالبيون ترين مهم و گرانقدرترين از سقراط: كه بگوييم اين جز چيزي توانيم نمي باشد، كه هرچه سقراط فلسفه اين

 آن در سقراط كه را اي تاريخي مرحله آن و امكانات شرايط، زمان، توانيم نمي ما كه چرا است، آنان ترين بزرگ و ترين سرسخت از

. بگيريم نديده داشت، ابراز را خود نظريه و كرد بيان را خود اعتقاد

 برهان و دليل او، كه كنيم توجه نكته اين به فقط كه است كافي خود دوران رسوم و عقايد ضد بر سقراط انقالب مفهوم درك در ما براي

 مي او وجود دليل را خداوند دانايي و حكمت كه آناكزاكور رد و پاسخ در سپس و. كرد اعالم انسان خود وجود را خداوند وجود بر

 خيرخواهي و نيكوكاري ولي داده قرار او وجود بر دليل را خداوند علم و حكمت چرا كه دارم اعتراض أناكزاكور به من: گفت دانست،

! است؟ نداشته اعالم او وجود بر دليل را خدا

 هدف مركزي نقطه و خداوند وجود دليل و مجوز برد، مي راه اين از انسان كه را اي بهره و هستي عمومي نيكي نظريه، اين ابراز با سقراط

. شمارد مي خداوند وجود بر دليل نيز را انسان خود وجود كه چنان دهد، مي قرار آن نهايي

 شد باعث كه( »بشناس خويشتن با را خود«: جمله عملي، نتيجه جنبه از ولي. بود مطلب اساس و مبدأ چگونگي نظر نقطه از همه اينها

 و نيكي عامل) ساخت وارد ها خانه و شهرها به را آن و كرد نازل زمين به آسمان از را فلسفه سقراط: بگويند پيشينيان ديگر و سيسرون

 عالي و بزرگ ارزشهاي و آمد وجود به اخالق فلسفه در جديدي مكتب جمله، اين با كه چرا بود؛ مردم براي آرامش و خوشبختي و صلح

 آينده، در سقراطي اصل اين براساس كه بشناسيم را عملي آثار و نتايج آن ما اگر و. شد داده نشان انسان خود وجود در انحصاراً انسانيت،

 در هم آن( بشريت خير راه در بزرگ فيلسوف اين كه شناخت خواهيم را كوششي و كار ميزانِ و ارزش شد، پديدار انسان روش و راه در

 فلسفه اين گذاري پايه با سقراط كه چرا. داد انجام را آن) حكومت فلسفه و اخالق فلسفه به مربوط مسئله در و تاريخ مراحل ترين مهم

: جديد

 مورد) خارجي اجزاي جاي به( كه را ذهني عمومي روابط مسئله و مطلق حقيقت مسئله: قبيل از فلسفي مشكالت ترين مهم و ترين بغرنج

 مثُل« نظريه دهنده تشكيل چهارچوب عميق، و دقيق مسئله اين البتّه و. ساخت روشن و كرد تحليل و تجزيه است، »معرفت« بحث

 و تعقّالت مقياس و معيار كامل، قرن بيست تقريباً طول در و رفت مي شمار به »ارسطوطاليسي منطق« صوري عنصر و بود »افالطوني

 كه فرانسوي، عاليقدر فيلسوف دكارت، مگر نكرد، ذكر باشد توجه قابل كه را مطلبي كسي مدت، اين تمام در و ماند باقي بشري تفّكرات

 نخست داد هشدار انسان به كه كرد آغاز صورت بدين را خود عملي فلسفه سقراط) 36.(شد فلسفه براي جديدي مكتب واقع در او عقيده

 انساني عالي ارزشهاي و صور همان كه را »زيبايي« واقعي شكل يا »فضيلت و خير« اشكال و صور خود، درون از و بشناسد را خود

 خود، وسيله به را خود انسان كه نيست اين جز چيزي درواقع فلسفه و است فلسفه همان علم، كه آموخت مردم به او. كند استخراج است،

. شود شناخته و روشن توده و گروه عنوان به سپس و فرد يك مثابه به انسان، موقعيت و مقام و عظمت كه بود جهت آن به اين و بشناسد،
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 و كشد مي زبانه مردم دلهاي در) است انساني ارزشهاي همه جامع كه( زيبايي به عشق آتش كه است شناخت و »معرفت« همين وسيله به

 دست تري عالي منزلت و مقام به. گيرند مي سرچشمه است، نفس همان كه زيبايي مركز از دو هر كه) 37(موسيقي و شعر وسيله به آنان

 چيز همه در را عشق و دوستي افراد، همه حكومت، آن سايه در كه شوند مي آماده سعادتمند و نيكو حكومت يك بنياد براي و يابند مي

 همين و... كنند مي خدمت »انسان« به كه شد معارفي اساس و گرفت شكل سقراط فلسفه در النفس معرفة مسئله ترتيب، بدين و!يابند مي

 واحدي خداي به ايمان سقراط، كه بود شناخت و معرفت همين وسيله به و! رفت شمار به فضيلتي و خير هرگونه اساسي اصل مسئله،

 كه كنند اعتراف فلسفه جديد اساتيد از بعضي كه شد باعث ايمان همين و. كند مي نگهداري حق، و عدالت برپايه را هستي جهان كه يافت

 غرب در آشكار و روشن الوهيت بخش الهام سقراط«: گويند مي آنها بود؛ خود دوران عقايد و اوضاع برضد ثمربخشي انقالب سقراط،

 خداي همان بعد، به تاريخ آن از غرب. پرستيد مي را استبداد و تباهي و جنايت و خيانت ها، افسانه و اساطير خدايان آن از پيش كه بود

 را اخالق علم سقراط كه بود معرفت و شناخت همين براساس و). 38(»...بود كرده معرفي آن براي سقراط كه شناخت را فضيلتي و اخالق

 نخستين« را سقراط بروتو، شد موجب كه آنجا تا رسيد، شكوفايي اوج به وي از پس شاگردانش، دست به كه اخالقي علم گذاشت بنياد

. بنامند »فضيلت پدر« را او كه واداشت را ديگران يا و خواند »اخالق علم گذار پايه

 نظر اتفاق آن اصالت در همه كه است آن واقعي و حقيقي خير! ساختگي خير و واقعي خير: است نوع دو سقراط اخالقي فلسفه در »خير«

 مفهوم نظر از و است؛ »مطلقه حقيقت« داراي حقيقي خير كه چرا. كنند نمي اختالف يكديگر با هم نفر دو حتّي آن، درباره و دارند

 و ساختگي خير ولي كند، »كامل« را آن كه ندارد ديگري خير به نياز ديگر خيري، چنين و شوند مي مند بهره آن از مردم همه »فضيلت«

 يا و باشد داشته توجهي مطلق حقيقت با آن ارتباط ميزان به اينكه بدون بداند، خود سود به را آن افراد، از فردي كه است آن غيرواقعي،

 تواند نمي تنهايي به و است ناپايدار و ارزش بي ناقص، چيزي، چنين جهت، همين به و. بگيرد نظر در را مردم گروه و توده صالح و خير

! بنامد »خير« را خود

 لذّت و ثروت ناقص، و ساختگي خير سمبل و نمونه و. است انساني و اخالقي فضايل ساير و فلسفه و حكمت واقعي، خير مثال و نمونه

. است

 درك را اصالتش توان مي آن، وسيله به كه است خرد و عقل دارد، وجود) حقيقي خير يعني( حكمت و فضيلت سنجش براي كه مقياسي

 دهد مي مثبت پاسخ آن به كند درك را فضيلت اگر عقل. دريافت صحيح طور به را فضيلت توان نمي عقل مقياس بدون وقت هيچ و كرد

 دوري آن از و شود دور راهش سر از كه دهد نمي اجازه آن دارنده به و ورزد مي استقامت آن راه در و كند مي عمل آن الهام مطابق و

. بود نكته همين داشت، خود ذهن در »اراده« از سقراط كه مفهومي اصوالً و. گزيند

 و عقل درك برخالف او كارهاي تا بود، فضيلت و نيكي راههاي در انسان پايداري و استقامت سقراط، بينش نظر از اراده واقع، در يعني

. نباشد خردش
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 مفهوم كه چرا ندارند؛ اراده ارزش، بي و پست اخالق صاحبان و فرومايه و رذل افراد: گويد مي سقراط كه است اصل همين روي و

 آنان، و يافت مي انجام عقلي موازين با مطابق نيز كارهايشان و اعمال فهميدند، مي را فضيلت حقيقت اگر و كنند نمي درك را فضيلت

. رفتند مي شمار به اراده صاحب و پاك افرادي

 بايد دانشمند فرد يك اينكه؛ از او مراد كه بفهميم كامالً و كنيم درك را سقراط مكتب كه دهد مي اجازه ما به اساسي اصل و قاعده اين

 نفس فضايل درك و فهم به را فرد ،»علم« سقراط، نظر در كه زيرا چيست؟، است، دانشمند هم فضيلتي با فرد هر و باشد بافضيلت

. باشد جدا »نفس تهذيب« از كه نيست چيزي »دانش« كه چرا كند، مي راهبري

 با را خود«: استوارند سقراط مكتب فلسفي اصل نخستين پايه بر آنها همه ولي. است سقراط فلسفه عام قواعد و اساسي اصول اينها

 ابي بن علي كه تعاليمي روح در و علوي فلسفه و حكمت اعماق در را اساسي اصل اين نظير آيا كه ديد بايد اكنون و! »بشناس خويشتن

 با اخالقي، مسائل جزئيات و كلّيات در بزرگ حكيم دو اين آيا اين، بر عالوه و يافت؟ توان مي داد، اشاعه را آن السالم عليه طالب

 اند؟ عقيده هم دو هر يا دارند اختالفي همديگر

 عليه طالب ابي بن علي: گوييم مي كه سازيم نمي مطرح خود مورد در را مسائل يا و كنيم مي مبالغه ما كه كنند تصور چنين بعضي شايد

 و آن بر يونانيان فيلسوف كه داد مي اهميت آن مهم نتايج به و شناخت مي آنچنان را وي مكتب و سقراط فلسفه اساسي اصل ، السالم

 اين: گوييم مي كه كنيم نمي ارزيابي درست را مطالب و كنيم مي افراط ما كه كنند گمان بعضي شايد يا و. بود قائل اهميت مهمش، نتايج

 آن و داشتند اختالف يكديگر با موضوع يك در فقط آنان و بود، يكسان حكيم، دو هر نزد در اخالق مسئله مفهوم در آثار، و نتايج

 هدف و اصلي جوهر در نه بودند، برگزيده خود براي هركدام كه بود برگزيده خود براي كدام هر كه بود اي برنامه شكل و روش چگونگي

 را آن و »كن مؤاخذه خويشتن وسيله به را خود«: آوريم مي ياد به را السالم عليه طالب ابي بن علي سخن اين كه هنگامي در! آن نهايي

 كه سازند مي متهم چنين را ما گروهي دهيم، مي قرار »بشناس خويشتن با را خود«: سقراط فلسفه اساسي اصل با مقايسه معرض در

 نمي ما البتّه و! است نداشته نظر در را آن امام خود كه كنيم مي تأويل و تفسير نحوي به را السالم عليه طالب ابي بن علي گفتار گويا

 خود مشهور سخن از السالم عليه طالب ابي بن علي كه است قبول قابل و صحيح وقتي تهمت، گونه اين كه بشويم نكته اين منكر خواهيم

. است نداشته نظر در را آن خود، سخن از سقراط كه باشد كرده اراده را چيزي اساس، و جوهر نظر نقطه از

 اراده خود گفتار از سقراط كه است داشته نظر در را مطلبي همان خود، سخن اين با السالم عليه طالب ابي بن علي اينكه بر ما دليل ولي

 كه است آشكاري هاي اشاره سپس و داشته بيان اساس، همين و مفهوم همين مورد در را آنها امام كه دارد وجود زيادي سخنان بود، كرده

 فيلسوف كه شكلي آن به عللي به بنا صريح، هاي اشاره و گفتارها اين اگر البتّه و. است كرده سخن آن مفهوم از ناشي عملي نتايج به امام

 كلّي طور به ها، هدف همان و روح همان مفاهيم، همان سخنان، اين در كه داشت توجه بايد اند، نشده طرح است داشته بيان يونانيان

. دارد وجود
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 به تكرار، و اعاده از سپس و تقرير روشِ از موضوع، اين در تنظيم و تدريج روش از استفاده جاي به السالم عليه طالب ابي بن علي

 آن همه كه سازد متوجه نكته اين به را افكار و كند تثبيت را نظر مورد مفهوم تا است كرده استفاده امكانات و شرايط اقتضاي و تناسب

 را خود انسان كه ورزد مي اصرار السالم عليه طالب ابي بن علي كه است جا همين از و روند مي شمار به واحدي حقيقت واقع، در اصول

 امكانات اين الهامات به و كند كشف را خود دوران در نيكي امكانات بتواند تا بشناسد اي، سنجيده طور به و آلودگي هرگونه از دور

 جنبه آن، بر عالوه و برود؛ پيش دودلي، و ترديد گونه هيچ بدون و قاطعانه طور به نيرومند، اراده با خود عمل در و نمايد عمل انساني،

 و كمك نيز خرد و عقل از راه، اين در و ببرد ازبين را آنها اخالقي، فضايل با ممارست و تمرين با تا بشناسد نيز را بدي و زشتي هاي

 كند ارزيابي صحيح و درست را مسائل تواند مي كه است مقياسي تنها عقل ، السالم عليه طالب ابي بن علي مكتب در كه چرا بطلبد ياري

 دارد، خود درون در كه امكاناتي آن به بشناسد، آشكاري معرفت چنين با را خود انسان اگر و! نبرد كار به نيرنگ و نخورد فريب و

 همين وسيله به و است مفيدي و ارزشمند امكانات ، السالم عليه علي امام نظر نقطه از امكانات، اين كه زيرا كند؛ مي اعتماد و اطمينان

 شناخت كه چرا بداند، بدبينان انتقاد و سرزنش يا و ثناگويان و مداحان ثناي و مدح از باالتر را خود تواند مي انسان معرفت، و شناخت

! آورد مي ارمغان به را اطميناني و اعتماد چنين انسان، براي نفس، و ذات كامل

 و برتر ثناگويي، و مداح هر ثناي و مدح از خود، نزد در كه بشناسي آنچنان را خود بايد تو«: فرمايد مي السالم عليه طالب ابي بن علي

 عليه طالب ابي بن علي كه كنيم مي نقل را گفتاري قبلي، سخن تأكيد براي و ايم ساخته مطرح كه مطلبي اثبات براي و. »باشي باالتر

 و شود آزرده و ناراحت پوچ، سخن و تهمت با كه كسي نيست خردمند و عاقل«: فرمايد مي است؛ داشته بيان زمينه همين در را آن السالم

! »كند تعريف او از ناداني و جاهل شود حاضر كه كسي نيست دانشمند و حكيم

 نتيجه، در و دارد اعتماد بخود بشناسد را خود كه كسي اينكه دليل به... دارد؟ اي نظريه چنين السالم عليه طالب ابي بن علي چرا راستي

 است صورت اين در و! كند نمي سركوب را او اي، كننده سرزنش و منتقد هيچ و سازد نمي مغرورش و دهد نمي فريب را او ثناگويي هيچ

 هاي سرچشمه و ها ذخيره درواقع، او كه چرا بسنجد، خويشتن با را خود تواند مي انسان ، السالم عليه طالب ابي بن علي بينش نظر از كه

 و مؤاخذه مورد خرد، و عقل منطق با را خود صورت، اين در تواند، مي او كه چنان. است شناخته خود درون در را نيكي و قدرت

. است »فضيلت منطق« همان ديديم، سقراط مكتب ارزيابي در كه چنان ،»عقل منطق« اين و. دهد قرار شديد بازرسي

 از پس و »كنيد مؤاخذه و بسنجيد گيرد، قرار مؤاخذه و سنجش مورد آنكه از پيش را، خود«: گويد مي السالم عليه طالب ابي بن علي

 بدي و ها زشتي از را خود يعني دهد، انجام را خود ارادي كار و عقل تواند مي انسان) 39(كند مي هدايت را آن عقل كه »محاكمه« اين

 نيكي و بگو نيك«: بگويد نيكي به امر مورد در ، السالم عليه طالب ابي بن علي همراه و آورد روي ها خوبي و ها نيكي به و بازدارد ها

. »باش خويشتن نفس نگهبان و بازدارنده خود،«: كه شود همراه السالم عليه علي امام با بدي، از نهي زمينه در يا و »بكن

 در اراده پس،. شد مي ناشي نفس، معرفت اصل از نيز سقراط مكتب در كه چنان آيد، مي وجود به اراده عمل راه از امور، اين همه البتّه و

 آنچه به محكم و قاطع طور به و بيند مي درست كه است بينشي و عقل) سقراط مكتب همچنين و( السالم عليه طالب ابي بن علي مكتب

 و شك آن در هرگز ام، شناخته و ديده را حق كه روزي از من«: فرمايند مي السالم عليه طالب ابي بن علي. كند مي اعتماد است، ديده كه

!... رسد مي فرا مرگ تا يابد مي ادامه همچنان عمل، اين و كند مي عمل است ديده كه آنچه به او سپس و »ام نكرده ترديدي
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 فضيلت، و نيكي راههاي در انسان پايداري و استقامت جز) يوناني فيلسوف نظر در همچنين و( السالم عليه علي امام مكتب در اراده پس

 بين كه دارد مي وا شگفتي به را شما شك بي و نباشد خردش و عقل تشخيص برخالف انسان عمل وسيله بدين تا نيست، ديگري چيز

. ببينيد را پيوندي و يگانگي چنين ،»معرفت با عقل و اراده« رابطه و »عقل با اراده« رابطه به مربوط مسئله در كوفه، حكيم و آتن فيلسوف

 استوار نفس شناخت روي بر »دانش و علم« اساس همان آن، صحيح و واقعي ارزش و نفس معرفت بود معتقد سقراط كه همچنان يعني

. بشناسد را خود انسان كه گردد مي سخت هنگامي ناداني، و جهل و است

 پي خود ارزش به كه است كافي همين فردي، ناداني براي و بشناسد را خود كه است كسي دانشمند و عالم«: فرمايند مي السالم عليه امام

 علي) است محبت و نرمش و عدالت طريق از نفس تهذيب همان فضيلت و( دهد مي پيوند فضيلت به را علم سقراط، كه همچنان و. »!نبرد

 ابي بن علي است محبت و نرمش و عدالت طريق از نفس تهذيب همان فضيلت بدون علم كه، دارد عقيده نيز السالم عليه طالب ابي بن

 و نرمش علم، اساس«: فرمايد مي حتّي و ندارد وجود اخالق، بدون معرفت و فضيلت بدون علم: كه دارد عقيده نيز السالم عليه طالب

. »است مدارا

 اگر امام، مكتب در پس. است هستي و وجود به نسبت راستي و صداقت زندگي، محبت، ، السالم عليه طالب ابي بن علي بينش در معرفت

 بي برخيزيد دشمني به چيزي با بخواهيد اگر البتّه و. بشناسيد را خود بايد باشيد، راستگو هستي با و بمانيد زنده و بداريد دوست بخواهيد

 در تا »بشناسد را خود« نخست كه نيست بهتر انسان براي آيا باشد قرار اين از مسئله اگر ولي هستيد، نادان و جاهل آن به نسبت شك

 بزرگ سخن اين براي گفتيم، ما كه آنچه از غير بهتري تفسير چه شما، اعتقاد به نشود؟ جدا حقيقت از ناداني، تاريكيِ و جهل ظلمت اثر

! »كنند نمي درك و دانند نمي را آن كه هستند چيزي دشمن مردم«: فرمود كه دارد وجود السالم عليه طالب ابي بن علي

 عدم است معتقد او كه چرا نهد مي فراتر گامي حتّي انسان، وسيله به نفس معرفت مسئله ضرورت در السالم عليه طالب ابي بن علي

! »است شده نابود نشناسد، را خود كه انساني هر«: فرمايد مي و دارد هالكت و نابودي با قطعي پيوند نفس، شناخت

 معرفت كه داشت اعالم او و كرد خطور سقراط انديشه و ذهن در كه اي اساسي فكر: گوييم مي كه آنجا پنداريم نمي گو گزافه را خود ما

 كه كرده خطور نيز السالم عليه طالب ابي بن علي انديشه و ذهن در) شد اشاره قبالً كه چنان( است نفس معرفت به وابسته نخست خداوند،

 و كرده خالصه ندارد، بيجا تفسير و تأويل راه هرگز كه آشكاري و صريح و كامل و جامع شكل به را آن خود، عادت و روش طبق او،

. »شناخت را خدا شناخت، را خود كه كس آن«: است گفته

 كه آنجا از ولي بشناسند؛ را خود كه ورزد مي اصرار دلسوزانه، ولي شدت، به مردم به معرفت، مسئله در السالم عليه طالب ابي بن علي

 با مستقيمي پيوند كوفه، حكيم نظر در »معرفت« كه آنجا از و هستند، اخالقي اصول مسئله عمده طرف دو بدي، و نيكي و شر و خير

 اصرار در ، السالم عليه طالب ابي بن علي كه بينيم مي) ديديم آتن حكيم مكتب در كه شكل همان به درست( دارد اخالقي فضايل

 از را نيكي كه كس آن و«: فرمايد مي و دهد مي قرار نظر مورد را قضيه طرف دو هر بشناسند، را خود مردم اينكه به خود خيرخواهانه

! »است حيوان و! چهارپا منزله به ندهد، تشخيص بدي
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 از را آن مفهوم و موضوع كه ايم نوشته زيادي مطالب گذشته در ، السالم عليه طالب ابي بن علي مكتب در »نيكي و خير« مسئله درباره

 نظر از نيكي مفهوم و موضوع كه است شده ايجاد يقين اين اكنون ما، زعم به و. است داده قرار بررسي و بحث مورد امام، بينش نظر نقطه

 اوضاع و حاالت بعضي در ، السالم عليه طالب ابي بن علي نزد در نيكي و خير مفهوم بلكه و ندارد زمينه اين در سقراط بينش با اختالفي

 ناشي شرايط و حدود جنبه از سقراط، نزد در چه اگر. است بهتر و تر عالي مسئله، انساني نظر نقطه از بوده، سقراط نظر در كه مفهومي از

 و واقعي هنگامي فقط را خير و نيكي بزرگمردان، اين دوي هر صورت، هر در و! خورد مي چشم به شديدتري التزام گاهي يكديگر، از

 و ساختگي وقتي را آن دو، هر و باشد استوار همگاني و كامل هستي و وجود خير و نيكي از ثابتي هاي پايه بر كه دانند مي حقيقي

. گردد منحصر فردي، رضايت و شخصي لذّت چهارچوب در كه دانند مي غيرواقعي

 كه گفت بايد) شود مي آغاز نفس معرفت اين شد ذكر كه چنان و( بود معرفت بر متكي كه سقراط اخالقيات در اساسي فضايل مورد در

. بود سقراط وضع همانند نيز السالم عليه طالب ابي بن علي موقعيت و وضع

 هستي جهان در كه آنچه تمام با را انسان كه است كاملي و عمومي معرفت يا حكمت همان كه بزرگ و اساسي فضيلت نخستين مورد در

 ديگر اخالقي فضايل درباره ولي ايم، گفته سخن و كرده بحث فصل، يك از بيشتر در كتاب، اين در ما دهد، مي ارتباط و پيوند دارد وجود

 هم به نظريه يك السالم عليه طالب ابي بن علي نظريه كه گفت بايد دارد، قرار عدالت و شجاعت روي، ميانه بردباري،: آنها طليعه در كه

. باشد او اخالقي برنامه و روش با رابطه تنگاتنگترين داراي و سقراط فلسفه به فلسفي، تفكّر نزديكترين شايد كه است اي يگانه و پيوسته

 اگر گفتيم؛ سخن سقراط، و علي از اعم كدام هر نظر نقطه و ديد از) اخالقي فضيلت يك عنوان به( آن مفهوم و بردباري و صبر زمينه در

. كنيد رجوع آن به هستيد مايل

 مجموع كه است آنچنان مطلب است، داده انجام خود كه كارهايي در چه و داد مردم به كه تعليماتي در چه وي، ادبي شجاعت مورد در و

 شخصيت از گوشه هر و بنگريد كه را وي مكتب از نقطه هر شما و. است آمده وجود به اي ارزنده و شاخص و يگانه روش و برنامه آنها،

. ديد خواهيد را آن جلوه كنيد، مرور كتاب اين فصول در كه را وي

 سعادتمند بخواهند مردم و جامعه اگر كه روشي و راه مثابه به و شخصي و خصوصي اخالق قوانين از قانوني عنوان به عدالت، مورد در اما

 ، السالم عليه طالب ابي بن علي درباره ما كتاب اساسي و اصلي موضوع اصوالً كه كرد ادعا توان مي گيرند، پيش در را آن بايد شوند،

 آن به سقراط، و السالم عليه علي مكتب در آن چگونگي و زمامدار و حاكم مفهوم از سخن اين در ما عالوه، به. است بوده مسئله همين

 يك مورد در افراد كلّي، طور به: سازيم مي مطرح را كوتاه سخن اكنون هم روي، ميانه و اعتدال فضيلت درباره ولي. كرد خواهيم اشاره

 تربيت و تعليم برنامه با سقراط. رود مي شمار به عيب و نقصان يك سقراط مكتب در نفس، موردپسند و قانوني خواستهاي از خواست

 و لزوم براي را ها نمونه بهترين و زيباترين خود، خصوصي زندگي در شخصي رفتار با سپس و زندگي در خود كلّي روش با و خود

 به اعتدال، درباره كه تعلمياتي وسيله به سقراط. است داده نشان قانوني ميل و آرزو و خواست هرگونه در روي ميانه و اعتدال ضرورت

 روي ميانه و اعتدال اگر و داد قرار تأثير تحت را آتن افراد تبهكارترين و ترين عياش داشت بيان شرافتمندانه اخالقي فضيلت يك عنوان

 و ها نيكي با برخورد در همچنين و مردم عقايد و افكار با برخورد در شك بي باشد، فضيلت قانوني، و مشروع خواستهاي و كارها در
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 و آرا مردم، نزد در اينكه به بود خواهد اعتراف نوعي ما نظر از امر، همين و. رفت خواهد شمار به فضيلت يك نيز روزگار هاي بدي

 و. نباشد كامل و صحيح است ممكن كه دارد وجود آرايي و عقايد ما، خود نزد در يا و نيست اشتباه آنها همه كه دارد وجود افكاري

 فضيلت نوع يك داريم، مي دوست يا و داريم نمي دوست كه آنچه قبال در بردباري و صبر بودكه خواهد نكته اين تثبيت امر اين همچنين

. رسد فرا بود، خواهد آن آخر سخن ميداني هر در كه حق كلمه تا داد اش ادامه و كرد ممارست آن بر بايد كه است

 از شرطي هم السالم عليه طالب ابي بن علي نزد در بود، معتقد سقراط كه شكلي به اخالقي، فضلت يك مثابه به روي ميانه و اعتدال

 نيز او از دانستيم آنكه از پس( خورد مي چشم به زمينه اين در السالم عليه طالب ابي بن علي از كه چيزي نخستين و. است اخالق شروط

 رو ميانه و معتدل خردمند، و عاقل كه اوست سخن اين) داند مي جهل از ناشي را رذائل و معرفت از ناشي را فضايل يوناني فيلسوف مانند

 خواهيم امام از را سخن اين سپس و »تفريط و افراط حال در مگر بينيد نمي را نادان و جاهل«!: تندرو و افراطي نادان و جاهل و است

 و مبالغه سپس،! »ورزد ستم گويد، ترك را روي ميانه و اعتدال كه كس آن«: باطل و ظلم افراط، و است حقّ اعتدال گويد مي كه شنيد

: است خويي زشت و نقيصه نوع يك السالم عليه علي امام مكتب در بدي، و خوشي حالت دو در نفس، خواستهاي در روي زياده

. »مباش خورده شكست بدي، و بدبختي هنگام در و مكن روي زياده خوشي، و نعمت وقت در«

 مي او. است رايج مردم بين در كه شود مي جمالتي و كلمات شامل حتّي و ميكند پيدا عموميت روي ميانه به السالم عليه علي امام دعوت

. باشند درك و فهم قابل و توجه درخور مردم طبقات همه به نسبت كه شوند ادا آنچنان جمالت، و كلمات اين خواهد

 را آن مردم، همه و باشد آن بخش زينت جمالت، رابطه و بيان نيكويي كه است سخني سخنان، بهترين«: فرمايد مي جهت همين به و

 اعتدال روي از بايد انساني نفسِ اخالق با غيرمستقيم يا مستقيم ارتباط علّت به نيز اقتصادي امور گذشته، اين از و. »دريابند و بفهمند

 نابود كند، پيشه روي ميانه كه كس آن مباش گير سخت ولي نگهدار، اندازه. مكن اسراف ولي ببخش، و باش گذشت با«: شود اداره

! »نشود

 را آن آنچنان و برد بسر دهد، مي تشكيل را وي اخالقي مكتب اصول از اصلي كه فضيلت اين با آنچنان السالم عليه طالب ابي بن علي

 گروه دو«: فرمايد مي كه نيست السالم عليه علي امام اين آيا. است شده ديده كمتر بزرگان و رجال اخالق در آن، نظير كه نگهداشت زنده

 راضي كه كنيد پيدا را كسي مردم بين در اگر شما و) 40(»!بندبار بي و لجوج دشمنان و افراطي دوستان: افتادند هالكت به من درباره

 به كسي نباشد راضي كه يافت خواهيد را فردي كمتر شك بي شوند، كشانيده بدبختي و نابودي به وي با دشمني خاطر به گروهي نباشد

 السالم عليه علي امام كه هايي معجزه. است اخالق هاي معجزه از يكي اين البتّه و! كنند پيدا شومي سرانجام وي دوستي در افراط خاطر

. است كرده تضمين و شده شامل را آنها اخالق، در وي مكتب و كرد دعوت آنها سوي به را مردم و برد سر به آنها با

 روي ميانه و اعتدال راه وي، با دشمني و دوستي درباره مردم كه دهد مي ترجيح ، السالم عليه طالب ابي بن علي چرا: پرسيد بايد اصوالً

 بگيرند؟ پيش را

 است گرانقدري و بزرگ جواب شك بي بسنجيم، را آن كه مقياسي هر با او جواب و دهد مي پاسخ پرسش، اين به خود السالم عليه امام

. دريابيد را »است پرارزشي و بزرگ پاسخ« اينكه مورد در را ما ادعاي صحت تا كنيد ارزيابي را آن بايد شما و
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 مي افراط خود محبت در كه دوستداري: افتند مي نابودي و هالكت به من درباره گروه دو نزديك آينده در«: فرمايد مي السالم عليه امام

 و. دارد مي باز حق از را او امر همين و كند مي افراط خود عداون در كه دشمني و سازد مي دور حق از را او دوستي همين و ورزد

! »باشيد او همگام و همراه شما پس باشد، معتدل و رو ميانه كه است كسي من درباره مردم بهترين

 و... دهد مي پيوند سقراط به را السالم عليه علي آن، علمي هاي هدف و اخالقي فضايل مفهوم در كه دارد وجود نيز ديگري مسائل البتّه

 كردن سعادتمند و خوشبخت: از است عبارت كه دارند واحدي اساسي و عملي هدف حكيم، دو آن از يك هر مكتب در فضايل اصوالً

 هرگونه راهنماي و دليل و »فضيلت« هرگونه اساس و اصل كه حق، معرفت از ثابتي هاي پايه روي بر انساني نفسِ تحكيم و مردم و فرد

. است »خير«

 هر اند، شده دعوت آنها سوي به كه كسي و كند مي دعوت آنها به را مردم كه است ضروري باشند، اي زنده حقايق فضايل، آنكه براي و

 را ناپذيري تجزيه وحدت كردار، و گفتار پس،! نگهدارند زنده جانشان، در كشيدن نفس و شريانشان در خون مانند را آنها هم، با دو

 كه است جا همين از البتّه و. ندارد ارزشي نباشد، يافته انجام عمل يك صوتي شكل كه سختي آن اصل، همين روي و. دهند مي تشكيل

 وجود اصوالً و نداشت جدايي آنها وجود از تعاليم، اين كه چرا آورد، دست به را شگرف و عظيم تأثير و نيرو آن حكيم، دو هر تعليمات

. نبود تعلميات آن از غير چيزي آنها،

 و حدود كننده بيان و دهنده نشان كه( »نفس معرفت« درباره را حكيم دو هر مكتب كه يابيد مي را واحدي مطلب كار، پايان در شما

 مايل اگر كه رسند مي موضوعي به خود نهايي هدف در اخالقي فضايل اين. دهد مي پيوند همديگر به) است »اخالقي فضايل« چگونگي

! دهيد نام »زيبايي و جمال« يا و بخوانيد »نيكي و خير« را آن توانيد مي باشيد

! است چنين نيز زيبايي يا خير كه چنان. است حق نيز اخالقي فضايل. است حق معرفت

 سقراط، البتّه و! آوري گرد را حقيقتي هرگونه تا بده، ادامه زيبا فنون ديگر و هنر و شعر به: كه درداد ندا سقراط گوش در »هاتفي« گويا و

 و. بود حق از شكلي وي نزد در رشته اين و داد قرار فلسفه را خود رشته جهت همين به و نبود نقاش و پيكرتراش موسيقيدان، شاعر،

 پيش دو اين در او و گردآوري، را حقيقتي هرگونه تا بده، ادامه فضيلت و معرفت به: گفت السالم عليه طالب ابي بن علي به هم »هاتفي«

 فقط كه هستند واحدي حقيقت خود، نهايي هاي هدف و عميق هاي ريشه در زيبا، فنون و حكمت فضيلت، و معرفت كه گويي و رفت

 تعليمات و آثار همه در را آن انعكاس كه دهيم نشان فريادي در را حكيم دو هر عقيده و مكتب بخواهيم اگر پس. دارند گوناگوني نامهاي

: كه بگوييم بايد بيابيد، دو آن

! بسنجيد »حق« با را خود

! ندارد وجود بسنجد حق مقياس با را خود سقراط، و السالم عليه علي از بيشتر و بهتر كه كسي حوا، و آدم فرزندان بين در شك بي و
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 مترجم از كوتاه توضيح چند

. شود داده آنها درباره كوتاهي توضيح اينجا در نيست مناسبت بي كه برد مي دلف معبد و پارناس كوه از نامي مؤلف فصل، اين اول در

 مخصوص و رسد مي متر 2459 به ارتفاعش كه) فسيد و دوريد شرقي جنوب در( يونان در است كوهي پارناسوس، يا پاراناس. 1

! است بوده آپولون و خدايان

 مسائل از كه كرده مي زندگي كاهني زن گويا معبد اين در داشت، قرار قديم يونان در ،Dcphes ديلفس يا ديلف شهر در دلف معبد. 2

! است داده مي خبر غيبي

 گرانبهايي باستاني آثار و آتنا و آپولون هاي مجسمه حفاري، ضمن در آن، اطراف هاي خرابه در و معبد اين در ميالدي، 1892 سال در

! شد كشف

 حق مقياس با را خود سقراط و السالم عليه علي از بهتر كه كسي حوا، و آدم ابناي بين در«: گويد مي مؤلف فصل، اين پايان در و. 3

 نظير پيامبري با السالم عليه طالب ابي بن علي حضرت مقايسه مقام در سخن، اين كه داشت توجه بايد البتّه. »ندارد وجود بسنجد،

 جهات، همه در آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول مقام كه ندارد وجود شكي گونه هيچ ما نظر از و نيست آله و عليه اهللا صلي محمد حضرت

. است السالم عليه علي امام مقام از باالتر و برتر

 

 انديشمندان رسالت

 مانند و شدند مي مند بهره زحمتكشان دسترنج از پستي كمال با كه( را فرومايه داران سرمايه گروه سقراط، و السالم عليه علي* 

 مي انسان مردم، ديگر مانند آنكه مگر كردند؛ طرد جامعه از!) چريدند مي زمين روي در خرم، و سرسبز چراگاههاي در پرخور چهارپايان

! آمدند نمي بر! ناداني و ثروت جمع فكر در حريصانه، و شدند

 تا كنند، حكومت مردم بر خود و دارند بپا داد و عدل: اينكه آن و است كرده واگذار را رسالتي و امانت فالسفه، و انديشمندان به هستي* 

! كنند راهنمايي و دهند سوق زيبايي و خير مراكز و راهها به را آنان

 اجتناب ضرورت يك ، السالم عليه طالب ابي بن علي مكتب در حكومت، و دولت تشكيل كه شد روشن چندجا، از بيش در ما براي

. است اساسي اصول از يكي و ناپذير

 انديشمندان نظريات و افكار و فرانسه كبير انقالب اصول مبادي با السالم عليه علي امام مبادي و اصول بين مقايسه بخش در را مطلب اين

. ايم ديده كتاب، اين ديگر هاي بخش در همچنين و آن
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 و عادت كه چنان است، انديشمند و اديب يك احساس و عاطفه گرماي از ناشي اصل، اين بيان در السالم عليه طالب ابي بن علي انگيزه

 و ناتوان تنهايي به انسان كه است معتقد او جهت همين به و. است چنين داده، قرار توجه مورد كه موضوعاتي از هركدام در او، روش

 و است مردم گروه همراه خداوند دست كه دارد عقيده او. شود مردم عموم همراه كه بود خواهد قوي و بزرگ هنگامي و است »كوچك«

 عليه امام از پيش نيز بزرگش شاگردان و سقراط عقيده كه چنان است، پوشي چشم قابل همگان، رضايت خاطر به خاص، افراد ناراحتي

. بود چنين ، السالم

 وجود قوانيني و نظامات و زمامداران دولت، حكومت، آن، در كه بردند مي سر به دوراني و عهد در دو هر سقراط، و السالم عليه علي

 وجود پيشين تاريخ مراحل تمام در كه بود مفهومـي آن نگهبان تنها، بزرگمردان، اين دوي هر عصر در حكومت و دولت ولي است، داشته

 يا طبقه مصالح و منافع كه بود اي اجتماعي سازمان دولت، سقراط، عصر در)! 41( يافت پايان مفهوم آن فرانسه، كبير انقالب با و داشت

. شد مي پايمال ملت افراد اكثريت حقوق آن، در و كرد مي حراست را مردم از خاصي طبقات

 ادامه همچنان امر اين و نداشت؛ ديگري مفهوم زمامدار، منفعت حفظ و قدرتمندتر و قويتر مصلحت مراعات جز عدالت دوران، آن در

 علي عصرامام در و! گرفت مي نام ديكتاتوري يا آريستوكراسي، دمكراسي، حكومت و كرد مي تغيير گاهي حكومتها اسامي اگرچه داشت،

 سقراط دوران در حكومت وضع با اختالفي نتيجه، و عمل نظر نقطه از مروان، و عثمان زمامداران ايام در حكومت و دولت ، السالم عليه

 اما... شد مي مراعات بودند، كرده عادت آن به اسالم از قبل كه همچنان متنفذين، منافع و اشراف مصالح آن، در كه بود دولتي. نداشت

. نداشت هوادارانشان و ياران و اميه بني و مروان شخصي مصلحت جز مفهومي عدالت؟

 وضع درباره سقراط، و علي از كدام هر) عدالت و دولت وجود نتيجه و عملي شكل نظر نقطه از( همسان كامالً وضعِ و حالت دو اين در

 عمل بودند، داده تشيخص صحيح آنان، وضع اصالح براي كه آنچه به و پرداختند انديشه به باشند، داشته بايد كه وضعيتي و مردم عموم

. رفتند پيش نرمشي ترين كوچك بدون و قاطعانه خود، عمل در و كردند

 انساني شرافت و عزّت به كه است اصولي و ها پايه و مفهوم اين درباره حكيم دو اين نظريه است، توجه قابل ما براي اينجا در كه آنچه

 به مربوط جزئيات به توجهي ما بررسي، اين در البتّه و) طلبد مي آن، قبال در حقوقي و دارد عهده به وظايفي كه انساني( دارد كامل توجه

! كرد نخواهيم تاريخ سير و مكان و زمان

 برابر وظايف، و حقوق در را آنان و ندهد قرار عنايت و توجه مورد يكسان طور به را مردم همه دولت چنانچه كه داشت عقيده سقراط

 نخواهد قطعي نابودي و سقوط سپس و شكست و ضعف جز سرنوشتي) دولتي آنچنان( نداند مساوي قوانين، و نظامات قبال در و نشمارد

. داشت

 شده وضع ديگران داشتن نظر در بدون خاصي گروه و طبقه مصلحت و سود خاطر به اگر قوانين، و نظامات اين كه داشت اعتقاد سقراط

. خورد خواهد شكست قطع طور به باشد،

 شود، خارج خود صحيح مسير از حاكمه طبقه وسيله به عمل، در ولي شود، وضع مردم توده سود به و همگان خاطر به اگر چنين، هم و

. شد خواهد آن نصيب قطعي شكست باز
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 به اخالق و راند خواهد حكومت ستم و ظلم عدالتي، چنين بدون و است؛ دولت پايداري و بقا ضامن تنها سالم، و پاك عدالت كه چرا

 طوري جامعه وضع گاه آن و شد خواهد متزلزل اجتماعي پيوندهاي و مقياسها و يابد مي رواج خواري رشوه و شود مي كشيده فساد

 مي حكومت آن بر جنگل قانون ولي است كشور و شهر ظاهر، صورت به كه كنند مي زندگي جنگلي در مردم گويي كه شود مي دگرگون

 را بشري اخالقي فضايل و انساني عزّت شرافت، معرفت، كه است آوري تأسف بخش پايان خود، نهايي درنتيجه ستم و ظلم چنانچه! كند

. برد مي بين از است، زندگي شكل كه را هستي جهان نيكي و خير سپس و سازد مي نابود

 از پس شما. دهد مي پيوند سقراط به زمينه اين در را السالم عليه طالب ابي بن علي چيزي چه كه باشيد دريافته خوبي به كنم مي تصور

 اين به خوبي به ستمكاران و پيشگان عدالت حكومت و ظلم عدالت، دولت، درباره السالم عليه طالب ابي بن علي مكتب و روش شناخت

. برد خواهيد پي نكته

 درباره و. ايم شده آشنا قبالً محكم، و صالح هاي پايه و اركان روي بر دولت گذاري پايه درباره السالم عليه علي امام نظريه و عقيده با ما

 طور به نيست، »سقراط« آن اساي بحث موضوع كه كتابي در ندارد امكان ما براي اكنون و ايم گفته سخن ضمني طور به سقراط، نظريه

 عمومي مبادي و بزرگ اصول درك و فهم براي كه مطلبي از ميزان آن كوتاه، اشاره همان در ولي بپردازيم؛ بحث به آن درباره تفصيل

 و. داشت خواهيم سقراط نظر از زمامدار تعريف درباره هم خاصي بحث فصل همين در ما حال، عين در. دارد وجود است، الزم موضوع

 شامل سقراط، بحث اين اين، بر عالوه و. است كرده بحث زمامداران درباره اي العاده فوق طور به سقراط كه چرا است ضرورت يك اين

. ايم نكرده اشاره آنها به ما كه است جزئياتي حقيقت و روح

 توده وظايف و حقوق و آن وجودي مفهوم و حكومت و دولت گذاري پايه درباره وي اعتقاد از »زمامدار« درمورد سقراط نظريه البتّه

. است گرفته سرچشمه مردم

 به متمايل اصوالً بشري، طبيعت كه) داشت خواهند ايماني چنين آينده، در نيز روسو و السالم عليه علي كه چنان( داشت ايمان سقراط

. نيست بدي و زشتي

 امكان او به كه بخشد مي فضايلي انسان به معرفي اين كه بود معتقد و داشت ايمان معرفت و شناخت براي انسان امكانات به همچنين او

. كنند اداره را آن عدالتخواه مردم از گروهي كه بنشاند قدرت اريكه بر را دادگري و صالح دولت و كند زندگي اي عادالنه طور به دهد مي

 از بسيار در تاريخ، طول در متأسفانه كه چنان نيست، پستي و غاصب فرد يا و تبهكار و متجاوز فرد يك زمامدار، و حاكم بنابراين، و

 بلكه نيست ارزش بي و پست دورويي و جنجال آشوبگري، معني به سياست اصل، همين روي و! اند بوده چنين دولتها اكثريت زمانها،

 فردي آن، كننده اداره بايد و. است ناپذيري انحراف اجتماعي عدالت راه در افترايي و تهمت ادعا، هرگونه از خالي شرافتمندانه عمل يك

 و الزم كند مي حكومت اداره آماده را خود كه شخصي هر براي كه( اخالقي فضايل تا سازد روشن »معرفت« انوار از را خود دل كه باشد

. شود جايگزين آن در) است ضروري
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 كيست؟ وي نظر از واقعي، زمامدار: يا و چيست؟ زمامدار و حاكم اوصاف سقراط، مكتب در: پرسيم مي اينجا در ما

 را آنان و دهد مي قرار عنايت و توجه مورد »شاگردان« عنوان به را مردم كه است ي»آموزگار« سقراط، دولت در زمامدار و حاكم

 هيچ ترتيب، بدين و بكوشند داد و عدل بسط راه در و بگذارند احترام قوانين به و بدارند دوست را فضيلت كه كند مي تربيت آنچنان

 اين سقراط حكومت در »آموزگار« اين وظيفه! نرسد صاحبش به كه ندارد وجود هم حقّي هيچ و نشود گرفته برعهده كه نيست اي وظيفه

 كوشند مي نيكي و فضيلت راههاي در كه هستند نيكوكاري و صالح افراد وي »شاگردان«: ببيند كه كند طلب اين از بيش پاداشي كه نيست

 عاقلي و عالم فردي »آموزگارشان« كه دارند اطمينان و سازد مي روشن زندگي، ارزشهاي و انسان خير به، ايمان نور را آنان دلهاي و

 حكومت و دولت در عدالت نگهداري و رعايت. ندارد) است چيزي هر در معرفت از ناشي كه( عدالت نگهداري جز هدفي كه است

 به او، فساد و صالح كه است علمي معيار و مقياس تنها و گردد مي آن دور بر »حاكم« مفهوم كه است محوري تنها يوناني، فيلسوف

 و دهد عادت چيزهايي با را خود نخست بايد او شود، مراعات عدالت اين آنكه براي و. گيرد مي قرار سنجش و ارزيابي مورد آن وسيله

 آن و. دهند قرار مؤاخذه مورد آنها به را خود كه ندارد امكان مردم، اكثريت براي كه دهد قرار بازخواست مورد را خود معيارهايي با

! ببندد او روي بر را زيبايي و خير راه و سازد آلوده را او نفس گناهي ترين كوچك آنكه بدون است، حقّ برابر در مطلق اطاعت

 و دارد باز مردم از را خود دانش و علم نبايد آموزگار اين و. است آموزگار و معلم سقراط، حكومت و دولت در زمامدار و حاكم كه گفتيم

 واقعي فاضل كه نيست محق كس هيچ يونان، فيلسوف مكتب در جهت، همين به و«: رود مي شمار به گناهكاري فرد! فاضل نه، اگر

 به سقراط كه بود اصل همين روي و... گيرد كار به خود جامعه و ملّت مصلحت راه در را خود كمال و فضيلت آنكه مگر شود، شناخته

 او شاگرد كه چنان بگيرند، دوش بر را سياست امانت كه كرد مي ترغيب و تحريك را آنان و رفت مي عالم و بين روشن مردان سوي

: كند مي نقل ما براي كزينفون،

 نمي آماده مردم راهبري براي را خود سياست، با آشنايي و فضل و علم داشتن وجود با كه ديد مي را گالوكن فرزند شارميدس سقراط،

 دست به المپيا در را قهرماني تاج دارد لياقت كه ببيني را مردي اگر كه: بگو من به! شارميدس«: گفت او به سقراط جهت اين به... سازد

 با مقابله از ولي سازد، بلندآوازه يونان سرزمينهاي ديگر در را خود ملّت نام بتواند و باشد افتخاري و ستايش هرگونه سزاوار و آورد

 سقراط! شمرد خواهم ارزشي بي و ترسو مرد يك را او من: گفت شارميدس شمرد؟ خواهي آدمي چگونه را او تو جويد، دوري قهرمانان

 را كار اين ولي دهد، گسترش آن در را نيكي و خير تواند مي و دارد را خود مملكت اداره لياقت كه مردي برابر در ما تكليف پس: گفت

 سئوال اين چرا ولي! است درست اين: گفت شارميدس بدانيم؟ ارزشي بي و ترسو ناتوان، فرد يك را او بايد آيا چيست؟ دهد، نمي انجام

 مي متأسفانه ولي كني؛ اداره صحيحي طور به را خود ملّت كه يابم مي آن سزاوار را تو من: گفت سقراط گذاري؟ مي ميان در من با را

 آن فرزندان از يكي تو و است تو به نسبت محتومي امر و وظيفه يك سياست كه صورتي در كني، مي گيري كناره سياست از تو كه بينم

 با تو كه دريافتم مجامعي در را واقعيت اين من: گفت سقراط دادي؟ تشخيص كار اين براي صالح مرا كجا از: گفت شارميدس! هستي

 نشان آنان به را صحيح و صواب راه تو پرداختند، مشورت به تو با اي مسئله در كه هنگامي در آنان و شدي مجلس هم آتن سياستمداران

 محافل در ما كه را مطالبي و آرا: گفت شارميدس! شدي يادآور را آنان اشتباه تو شدند، اشتباهي مرتكب آنان كه هنگام آن در و دادي

 كه دانشمندي فرد براي: گفت سقراط! دارد زيادي فرق سياسي مجالس در دشمنان با مبارزه براي آمادگي با سازيم، مي مطرح خصوصي
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 كه كسي همچنين و. شود مشغول آن به مردم دربين يا بپردازد، امور محاسبه به تنهايي به كه است يكسان دارد، آشنايي »حساب« علم با

 تا پرداخت، مذاكره به او با همچنان سقراط سپس و! بزند گيتار نيز محافل در كه دارد را توانايي اين! بزند گيتار خوب تواند مي تنهايي به

 او ملّت اگر البتّه و سازد، خوشبخت و سعادتمند را خود ملّت خود، علم و فضل با او و شود، وارد سياست ميدان به كه سازد وادار را او

 دارد وجود آشكاري داللت بيان، اين در) 42...(شد خواهد نيز دوستانش و او خود شامل او، ملّت خوشبختي و سعادت شود، سعادتمند

 اين كه است بديهي البتّه و. برساند سود و كمك ديگران و مردم به دارد، قدرت در كه آنجا تا) ترديد بدون( بايد توانا دانشمند اينكه بر

 كه دانست الزم و واجب) حاكم يا( آموزگار بر سقراط كه طور همان پس. دارد وجود يكسان طور به فضيلت فرزندان همه نزد در اعتقاد،

 سود دارند، كه علمي با مردم به كه دانست واجب دانشمندان بر هم السالم عليه طالب ابي بن علي سازد، مند بهره خود علم با را خود ملّت

. كند مي طلب را آن محتوم طور به اشيا طبيعت كه داشت اعالم قطعي ضرورت يك را وجوب و الزام اين و برسانند

 براي را دانشمندان آنكه مگر دهد نمي قرار بازخواست مورد يادگرفتن براي را نادان مردم خداوند«: فرمايد مي السالم عليه علي امام

 و سقراط بين كه خورد مي چشم به اي مذاكره از جالبي خالصه علوي، سخن اين در البتّه. »دهد قرار بازخواست مورد دادن، تعليم

 كه آنجا تا شود، مي قائل اساسي و حياتي پيوند يك عمل و علم بين السالم عليه طالب ابي بن علي سپس! پيوست وقوع به شارميدس،

 هم عمل شد، عالم كه كس آن و: است عمل با مقرون علم«: فرمايد مي و شمارد، مي بيهوده و كند مي لغو نباشد، عمل با همراه اگر را علم

 به را علم بار آيا! دانشمندان اي«: فرمايد مي باز و »رود مي ازبين نشود، داده مثبت پاسخ اگر خواند، مي عمل سوي به علم. كند مي

 منطبق هم با وي، عمل و علم و كند عمل آن مطابق سپس و آورد دست به را آن كه است كسي براي علم البتّه داريد؟ دوش بر خوبي

 دانشمندي عالم«: گويد مي كه آنجا كند، مي تأكيد ديگري كامل و جامع سخن با را خود انديشه اين سپس السالم عليه علي امام» !باشد

 برضد دليل و برهان بلكه و شود، نمي بيدار خود جهل و ناداني از كه است ناداني و جاهل مانند كند، نمي عمل خود علم مقتضاي به كه

 نيست، سودي سكوت در حكمت، و علم داشتن با«: فرمايد مي ديگري پرمعني گفتار در سپس و! »است تر بزرگ و بيشتر عالم، آن

! »ندارد وجود اي فايده ناداني، با توأم گفتن سخن در كه چنان

 به خويش، علم با خود عمل انطباق به دانشمند، و عالم وادارساختن در سقراط و السالم عليه علي اي پايه چه تا كه كرديد مالحظه آيا

 شمارند؟ مي گناهكار يا و ترسو نباشد، چنين كه را دانشمندي دو، هر چگونه و رسند؟ مي توافق

 و ناتوان و ترسو فردي ندهد، انجام را كار اين و برساند نيكي و خير خود ملّت بر تواند مي كه كس آن: گويد مي سقراط كه شنيديد آيا

 برخالف كه دانشمندي ضد بر برهان و دليل: است معتقد نيز السالم عليه طالب ابي بن علي كه شديد شاهد آيا سپس و است؟ ارزش بي

 پرورش و آموزش براي كه ندارد اجازه سقراط، حكومت و دولت در آموزگاري است؟هيچ تر بزرگ و بيشتر كند، مي رفتار خود علم

 بارز نمونه خود سقراط. كند طلب) است فضيلت راهنماي كه( علم همان وسيله به مردم به خدمت و علم نشر همان از بيش پاداشي مردم،

 زيبايي، و نيكي سوي به مردم هدايت از باالتر و بزرگتر قيمتي، هيچ با را تدريس اين ولي داد، مي درس مردم به خود او. بود عقيده اين

. داد نمي قرار ارزيابي و سنجش مورد و كرد نمي مبادله
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: كه بود اين گفت، »انتيفون« سوفسطائي فيلسوف به يكبار سقراط كه چيزهايي از

 به و كند جلب و آورد دست به هستند، زيبايي و نيكي عاشق كه را افرادي دوستي كه شماريم مي حكيم را كسي ما! ده فرا گوش! انتيفون

 ببيند را انساني كسي اگر ولي. فروشند مي را آن و كنند مي تجارت كااليي، همچون دانش، و علم با كه دهيم مي لقب سوفسطائي كساني

 دوست ،!انتيفون اي من، اما. دهند انجام را آن پاكان و نيكان است سزاوار كه دهد مي انجام را كاري درواقع بياموزد، او به را ها نيكي و

 روشن آنها بر را پيشينيان حكمت ارزش و بياموزم آنها به دانم مي كه را نيكي مطلب هرگونه و كنم پيدا صالحي و سالم رفقاي كه دارم

 از و) 43!(ايم رسانيده سودي همديگر به و ايم داده انجام بزرگي معامله درواقع كرديم، برخورد نيكي كار با چنانچه امر، اين در و سازم

 معين، مزدي و پاداش برابر در كااليي، همچون را خود دانش و علم«: آنان كه بود اين داشت سوفسطائيان برضد سقراط كه داليلي جمله

 دانشمند و عالم كه دارند نظر اتّفاق عقيده اين در دو هر سقراط، و علي كه چنان و! »گيرد فرا را آن خواهد مي كه فروشند مي كسي به

 كننده بذل و دانش ناشر: كه اند عقيده هم يكديگر با كامل طور به نيز نكته اين در دو هر كه بينيم مي دهد، تعليم ديگران به دارد وظيفه

 به نسبت بزرگي ايمان و ارزنده و جالب بيني واقع و رئاليسم يك درواقع امر، اين و. ندارد علم نشر و بذل همان از تر بزرگ پاداشي علم،

 و باالتر و برتر چيزي فضايل، مقياسهاي در كه است نيكي و خير راه در فداكاري و جانبازي چنان آن و. است زندگي ثابت ارزشهاي

. ندارد وجود آن، از تر ارزنده

 و عالم سپاسگزاري«: فرمايند مي كه آنجا گويد؛ مي را آن سقراط گويا كه دارد سخني زمينه اين در السالم عليه طالب ابي بن علي

 السالم عليه طالب ابي بن علي كه كرديد مالحظه آيا! »بياموزد نيازمند افراد به را آن كه است آن خود، دانش و علم قبال در دانشمند،

 دارد؟ مي بيان كوتاهي جمله در را سقراط نظريه چگونه

 و كند راهنمايي فضايل طرف به را او دانشش، و علم كه باشد حكيمي و دانشمند بايد فقط سقراط، بينش نظر نقطه از نيز حاكم و زمامدار

 حكومت دوران در سقراط كه چيزهايي جمله از. شود خود ملّت خدمتگزار دارد كه اخالقي و علم با درنتيجه، و برود آنها سوي به او

 يا و علما و دانشمندان دست در بايد قضايي و اجرايي گذاري، قانون: دولتي گانه سه نيروهاي كه بود اين داشت اعالم طغيانگر، ستمگران

 احمقانه، و نامساعد اجتماعي اوضاع و شرايط كه نادان، و فرومايه افراد از گروه آن دست و باشد،) حكمت آموزگاران( حكماء و فالسفه

 پافشاري و اصرار همين البتّه و. شود كوتاه گانه، سه قواي و دولتي اساسي شئون از است، داده قرار حكومت و قدرت مراكز در را آنها

 عامل نظريه، اين ابراز در او قاطعانه شهامت و بگيرند عهده به را كشور زمامداري دانشمندان و علما تنها بايد براينكه يونان، فيلسوف

 سقراط ادبيات و شاهكارها از هايي چكيده بخش در و. شد روشن آن چگونگي پيشين فصول در كه چنان بود، او اعدام و مرگ مستقيم

 و زمامدار معني و حكومت ماهيت در او، عقيده و مكتب از مفصلي و مشروح بيان كرد، خواهيم نقل كتاب اين در را آنها زودي به كه

. شد خواهد ذكر دو، اين به مربوط مسائل چگونگي

 وجود! مطلقه حكومت و سودجويي خودخواهي، فردپرستي، استبداد، اشرافيت، سوفسطائيگري،: نام به پوششهايي زير كه تاريكيهايي

 جنگيده آنها با است، دانشمند و عالم همان كه »زمامدار« كلمه حقيقي مفهوم و علم حقيقت بررسي در يونان، بزرگمرد سقراط، و داشت

 در و حقّ تثبيت و توضيح در خود، باكانه بي و سخت كوشش در السالم عليه طالب ابي بن علي كه است تاريكيهايي همانند درست بود،

. بود برخاسته مبارزه به آنها با كند، مي مراعات را عدالت و دارد مي برپا را حقّ كه دانشمندي حكيم يا »واقعي زمامدار« مفهوم بررسي
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 به و بودند نقايص و عيوب خدمت در خود، گفتار و بيان با و بودند گرفته تمسخر به را انساني عالي ارزشهاي كه سوفسطائياني گروه آيا

 سخن چيزي تعريف و مدح درباره رهبرانشان از يكي حقايق، از گمراهي و بيهودگي علّت به يا و جنجال و مغالطه داشتن دوست خاطر

 ويران و كوبيد درهم را آنان بنياد و اساس سقراط و داد، مي قرار تقبيح و ذم مورد را چيز همان چند، دقايقي از پس و كرد مي آغاز

 بن علي كه ندارند شباهت بودند، بزرگي و حكومت مقام اشغال درپي كه ارزشي بي و بيهوده افراد آن با) گروه اين آيا گويم مي( ساخت

 گذاشته نيز خود حال به و بگذراند بطالت به را اش زندگي كه است نشده خلق بيهوده فردي هيچ«: گفتند آنان به السالم عليه طالب ابي

! ؟»بپردازد مسخرگي به كه است نشده

 و سقراط دوران در كه اي برنامه و وضع آن با سوفسطائياني او، زمان اعراب ميان در و السالم عليه علي امام دوران در كه است درست

: فرمايد مي و است داده قرار خطاب مورد را او السالم عليه طالب ابي بن علي كه كسي آيا ولي نداشت، وجود بودند، او ملّت ميان در

 يونان سوفسطائيان بين اين، بر عالوه و نبود؟ سوفسطائي يك درواقع! »دادن فريب و آزار براي نه بكن، سؤال فهميدن و فراگرفتن براي«

 السالم عليه طالب ابي بن علي كه اعراب ميان در نظايرشان و گشتند، مي ثروت و مال دنبال به هميشه و بودند نيرنگ و مجادله اهل كه

 دارد؟ وجود اي اساسي فرق چه است، داده قرار توجه مورد طلبان، دانش و علم وضعيت توصيف ضمن در را آنان خود، دوران در

 آنطور را آنان شما بايد و اند شده تقسيم گروه سه به طلبان دانش«: فرمايد مي چنين علم طالب معرفي در السالم عليه طالب ابي بن علي

 و فهم براي هم گروهي و نيرنگ و خودنمايي براي اي عده و مجادله و جويي ستيزه خاطر به را علم آنان، از گروهي: بشناسيد هستند كه

 و تقوي از دوري و خواري و كوچكي از پوششي با رجال، محافل در باشند، جدال و ستيزه اهل كه كساني اما. گيرند مي فرا عمل،

 خود، قطاران هم براي اند، آموخته علم نمايش، و نيرنگ براي كه گروهي آن و! سازند مي نزديك رجال به را خود پرهيزكاري،

 مي آماده! آنان هاي شيريني خوردن براي درواقع، و دهند مي نشان خضوع و فروتني خود، از كمتر ثروتمندان براي و كنند مي خودنمايي

. »!...شوند

... دارند؟ تفاوتي سقراط، دوره سوفسطائيان با افراد گونه اين آيا

 هر پشت در و بودند مردم بدبختي و تباهي هرگونه عامل كه بشر افراد از طبقه آن برضد السالم عليه طالب ابي بن علي پيكار داستان

 خود راهنماي را معرفت و كند پيروي حقّ از خواست نمي كه زمامداري و حاكم هر و نابودشده، فضيلت و حقيقت هر طغيان، و تجاوز

 كوشش ثمره كه خودخواهاني و اشراف طبقه برضد السالم عليه علي امام پيگير جنگ و نبرد داستان آري، خوردند، مي چشم به دهد قرار

 هم كتاب، اين در آن چگونگي شرح و است معروفي داستان دادند، مي قرار خود برداري بهره مورد پستي و ناداني كمال با را ديگران

! است طوالني هم و آور تأسف

 ابي بن علي داستان همانند شايد) هستند كيفيت و وضع يك به! آسماني هر زير در و زمان هر در گويا كه( گروه اين با سقراط داستان

 رفتار آن مطابق و گيرند فرا دانش آنكه مگر كرد؛ طرد خود جامعه از را آنان ، السالم عليه علي مانند نيز سقراط! باشد السالم عليه طالب

 دو، آن برضد گروه، اين كه بود طبيعي بسيار البتّه و! نباشند ناداني و ثروت جمع فكر در حريصانه، و باشند انسان مردم ديگر مانند و كنند

 ممكن وسيله هر با را آنان جهالت و ناداني همچنان دو، آن ولي بپيوندند؛ دشمنانشان اردوي به و دهند خرج به مقاومت كنند، بندي دسته
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 تا دادند، نمي راه خود به ترحمي ترين كوچك امر، اين در و گرفتند مي مسخره به را آنان و! كشيدند مي خون به و دريدند مي هم از

! گفتند مي تسليت هم به و بردند مي پناه يكديگر به دشمنان كه آنجا

 نمي حكومت علم و دانش روي از كه كرد مبارزه و جنگيد اي حاكمه طبقه با گويان ياوه ديگر از بيشتر السالم عليه طالب ابي بن علي

 سپس و نهادند، نمي گام اي شرافتمندانه هدف گونه هيچ راه در و نبودند آشنا عدالت با و نداشتند سروكار فضيلتي گونه هيچ با و كردند

 داستان. نداشتند خود كار اين بر قانوني مجوز گونه هيچ كه درصورتي دادند، مي قرار تعدي و تجاوز هرگونه مورد را مردم مال و جان

 اما! است طوالني هم و آور تأسف هم كتاب، اين در آن چگونگي شرح و است مشهور گروه، اين با السالم عليه طالب ابي بن علي

 و! دولت رياست گرفتن دست به يا و بود مرگ يا آن، سرانجام كه كرد آغاز را جنگي چنان آن حاكمه، طبقه گونه اين با سقراط سقراط؛

 جمله از دهد، قرار خود شايسته مقام در يكسان، طور به عمل، در و تئوري در را خواه عدالت حاكم و زمامدار بتواند سقراط آنكه براي

 يك را خودكامه و مستبد او. بود خودكامه فرد لياقتي بي و شايستگي عدم و استبداد هاي تباهي و ها زشتي افشاي داد، انجام كه كارهايي

. كرد مي معرفي و تصوير جاهل و نااليق، ستمگر، نادان، فرد

 كسي آن از را حكومت و! كرد مي تجويز داشت، را آن توانايي كه كسي هر براي را استبداد كه داشت وجود هايي فلسفه سقراط زمان در

 و خير و فضيلت نرمش، عدالت، مسئله به توجهي كوچكترين آنكه بدون آورد، دست به را آن شده، كه نحوي هر به بتواند، كه دانست مي

! باشد داشته نيكي

 انساني، نفس براي ستم، و ظلم اينكه آن و! كردند مي ترسيم را درازي و دور هدف عقايد، اين در ،(!)فلسفي مكتبهاي گونه اين هواداران

 ستمگر فرد يك براي) آنان نظر در! (هستند بدبختي مردم پيشگان عدالت و خوشبختند پيشه، ستم افراد و! است داد و عدل از گواراتر

 او كه ترتيب بدين. يازد دست مراحل باالترين به جنايات، و فجايع ارتكاب در و شود ماهر و زبردست بيدادگري در كه است الزم

 زمام و بفريبد را نادان و ساده مردم تا بپوشاند، آن با را خود ظاهر، صورت به و مردم، برابر در و برَد سرقت به را عدالت زيباي پوشش

 سپس! نكنيد توجهي حق به و! دهيد فريب را مردم«: گويد مي كه كند عمل »معروف اصل« آن به سپس و گيرد دست در را آنان امور

 نيرويي و تصرف هرگونه صاحب او ترتيب، بدين و برسد خود شخصي مقاصد به تا شود مرتكب دارد، ميل كه را گناهي و جرم هرگونه

 و! بگذارد انتظارشان در و دهد وعده مردم به و كند جلب خود سوي به را دلهايي و! بخرد خود براي دوستاني تواند مي و شود مي

 و شوند روزافزون او، دوستان و هواداران گاه آن و! بيامرزند و ببخشند را وي آينده و گذشته گناه هرگونه آنان، تا كند تهديد را! خدايان

 يك كه چرا! كشاند مي نابودي و فالكت به را خود صاحبان گروه، آن پندار در عدالت عدالت؛ اما!... آيد ميان به او از سخن جا همه در

 جلوه و ظاهر به نه عدل، اساسِ و اصل به فقط واقع در او دهد، نمي جلوه وارونه مردم براي را خود وضع راستگو، و پيشه عدالت فرد

 مردم نظر در او وضع و آيد نمي دست به چيزي او ظاهر از و كند مي زندگي طبيعي و ساده طور به مردم بين در او. است قائل اهميت آن،

 و كرده دور خود از را خودنمايي و ريا لباس او كه چرا ستمگر؛ يا است پيشه عدالت او كه فهمند نمي آنان و رسد مي نظر به مبهم ناآگاه،

 زيرا رود، مي ازبين او فضيلت و اخالقي روش با ستمگران، خودنمايي و ريا تأثير البتّه و. كند مي زندگي ساده طور به طبيعي، افراد مانند

 پيشگان عدالت همچون مردم، نزد در) بودند نبرده بويي عدالت از اينكه با و( پوشيدند مي داد و عدل لباس ظاهر، صورت به قبالً آنان، كه

 و ظالم فرد يك بر يكسان طور به مالياتي، اگر و. جويد نمي توسل نيرنگ و دروغ به واقعي، دادگر و عادل فرد يك! شدند مي گر جلوه
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 دارايي همه عادل، فرد ولي بپردازد، ماليات كمتر تا دهد مي نشان را خود ثروت از قسمتي فقط ظالم و ستمگر گيرد، تعلّق عادل، فرد يك

 ظالم، و ستمگر اما دارد، دوش بر را تري سنگين بار او، كه است ترتيب بدين و نگردد پايمال حق از چيزي تا آورد مي حساب به را خود

 گسترش و دامنه كامل درك براي) 44. (گيرد مي قرار مالمتگران سرزنش مورد دادگر، فرد آن، قبال در و كند مي پيدا مردم بين محبوبيتي

 گيرد، قرار مطالعه مورد افالطون جمهوريت اول كتاب كه نيست اين جز اي چاره سقراط، دوران در هوادارانشان دربين افكار، گونه اين

 يونان در متأسفانه). 45( است داده قرار گفتگو مورد كامل طور به را آن مفهوم و عدالت سقراط، قول از افالطون كتاب، اين در زيرا

 بيشرمي، هرگونه به آلوده مكتبها، اين اينكه با و آوردند مي ايمان آن، محتواي به و پذيرفتند مي را ها فلسفه گونه اين كه بودند افرادي

 جبهه: جنگيد مي جبهه دو در سقراط كه بود جهت همين به و! جستند مي راهنمايي آنها از بود، انساني شرافت به اهانت و تباهي فساد،

 مي رسوا را ستمگران و ستمگري آن، پناه در سپس و ساخت مي افشا را استبداد فجايع و كوبيد مي را خودكامه و مستبد آن در كه منفي

 در زودي به و كرد مي استوار و بخشيد مي تحكيم) بود خوشبختي ضامن و بردباري و علم از ناشي كه( را عدالت مثبت، جبهه در و! كرد

 آن سـوي به را مـردم و كند مي تجويز را تجاوز و ستم كه شد خواهيد آشنا غريب و عجيب افكار گونه اين از هايي نمونه با آينده، فصل

 و! هستند حكيمي و برجسته افراد ستمگران و تجاوزكاران گويد، مي سقراط به افكار، گونه اين هواداران از يكي كه آنجا تا خـواند، مـي

 به را ملتهايي و سازند ويران را شهرهايي و دهند ادامه تجاوز و ظلم به نهايي، مرحله تا توانند مي كه هستند كساني هم آنان ترين حكيم

 آشنا استهزايي و ريشخند سبك با زودي به همچنين و. دارند روا مردم بر را بدبختي هرگونه و كنند نابود و بكشانند بردگي به كلّي طور

 آنان زيبا، و جالب روش اين با و داد مي دندانشكني پاسخهاي عقايد، و افكار گونه اين هواداران به آن، وسيله به سقراط كه شد خواهيد

 »نمونه« و نظير كم شك بي كه را سقراط نيرومند منطق قسمتها، اين مطالعه با سپس، و. كرد مي اي رسواكننده گويي تناقض دچار را

. كرد خواهيد درك است،

 گونه هيچ و است واحدي صفات داراي سقراط، و السالم عليه علي اعتقاد به مردم، زمامدار: گوييم مي و كنيم مي كوتاه را سخن اينجا در

 كه شود مي موجب علم كه چرا باشد، دانا و حكيم دانشمند، و عالم كه است آن در او، امتياز تنها: ندارد وجود دو اين عقيده در جدايي

. آورد روي فضيلت سوي به آن، دارنده

 راه يك اين البتّه و گيرد، قرار حق و عدالت خدمت در قانون رعايت با و باشد حق و عدالت حفظ بايد حكومت، در او روش و راه

 اين از نهايي هدف و. بپيمايد اصيل، پاكي و سادگي و گذشت با را آن بايد پاك، و بلند اخالق دارنده و حكيم فرد كه است طبيعي

. است زيبايي و جمال و نيكي و خير راه در آنان با همگامي و مردم افراد همه كردن سعادتمند و خوشبخت حكومت،

. »برود ميان از فالسفه حكومت بدون بشر، نوع گرفتاري و دولتها بدبختي ندارد امكان هرگز: گويد مي سقراط

 و» !فرستد مي نفرين و لعنت او بر آسمان و زمين دهد، فتوي دانش و علم بدون كه كس آن«: گويد مي السالم عليه طالب ابي بن علي و

! »سازد گمراه را مردم ناداني، و جهل وسيله به كه باشد نادان و جاهل نبايد مردم زمامدار«: فرمايد مي السالم عليه امام باز
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 سقراط شاهكارهاي از

*  عمو خانواده*  زيبايي سرچشمه*  شيرين طبيعت*  سوفسطائيان! * سعادتمند؟*  خودكامگي و استبداد*  تجاوز و عدالت* 

 سقراط دم واپسين*  زندان در سقراط

 مترجم توضيح

 مزيد براي ما و است كرده نقل است، معروف سقراطي مكالمات به كه را افالطون كتاب مطالب از قسمتهايي محترم مؤلف بخش، اين در

 نقل را تري جالب و بيشتر مطالب آنها، فارسي هاي ترجمه از استفاده و كتابها آن عربي متون به مراجعه با محترم، خوانندگان استفاده

. ايم كرده

 يوناني معروف فيلسوف افالطون،. است كرده نقل افالطون جمهوريت كتاب از را »استبداد« و »تجاوز و عدالت«: نخستين بخش در مؤلف

 به را شوكران جام كه هنگامي تا و پرداخت شاگردي به »سقراط« محضر در سال 8 آمد، دنيا به يونان در ميالد از قبل 427 سال در كه

 حكمت مدرسه و بازگشت آتن به سالگي چهل در و رفت مسافرتهايي به سقراط، از پس افالطون. نشد جدا وي از دادند، سقراط دست

 از شاگرداني توانست و... سازد مجهز و آماده كشور امور اداره براي را جوانان خود، استاد برنامه مطابق تا كرد، تأسيس را عملي و الهي

 سقراط بين محاوره يا شنود و گفت صورت به آنها همه كه است رسيده ما دست به رساله و كتاب 27 افالطون از. كند تربيت ارسطو قبيلِ

 نام. است او جمهوريت افالطون، معروف كتابهاي جمله از. است گرفته نام سقراطي مكالمات او آثار علّت، همين به و است ديگران و

 ترجمه توان مي »جامعه« و »دولت« و »حكومت« قبيل، از كلماتي به را آن كه استPoliteia تيا پولي يوناني، زبان در كتاب اين اصلي

 يوناني كلمه مفهوم همان كه نهاد آن بر را) Respublica( پوبليكا رس نامِ كرد، ترجمه التين زبان به را كتاب اين كه كسي نخستين. كرد

. شد معروف نام همين به كتاب، اين و گذاشتند آن بر را جمهوريت يا جمهوري يعني »رپوبليك« عنوانِ اروپايي، مترجمين ولي دارد، را

 به مراجعه بر عالوه فارسي، ترجمه موقع در ما و بود كرده نقل عربي، به »خباز« استاد ترجمه از را كتاب اين از كوتاهي قسمتهاي مؤلف

 به دوم بار براي) 1342 سال در( نيز آن فارسي ترجمه از مصر، چاپ خباز، استاد ترجمه سوم، چاپ افالطون جمهوريت عربي متن

 و انگليسي ترجمه سه آن، ترجمه در كتاب، فارسي مترجم زيرا كرديم استفاده شد، چاپ تجديد تهران در كتاب نشر و ترجمه بنگاه وسيله

. است آن فاقد عربي ترجمه كه بود مزايايي داراي قهراً و است كرده اقدام ترجمه به و داده قرار مقابله مورد را فرانسوي ترجمه دو

 كه را عقيده اين سقراط ،...دهد قرار بررسي مورد را »عدالت« مختلف تعريفهاي خواهد مي سقراط »تجاوز و عدالت« اول، فصل در

 از ملّي، حاكمه طبقه كه گويد مي و كند مي رد شود، تمام عادل شخص ضرر و حاكمه طبقه نفع به كه است كاري از عبارت عدالت

 ظلم فوايد از »تراسيماكوس« سپس... بگيرد نظر در را خود سود آنكه نه بكوشد، خود مردم و اتباع نفع به كه شود مي تشكيل مردماني

 هيچ كه كند مي ثابت سقراط ولي! است سعادتمندي عامل ظلم، اصوالً و هستند ملزوم و الزم ظلم، با قدرت گويد مي و كند مي صحبت

 و آميزش هرنوع شرط عدالت بلكه ماند، نخواهند پايدار باشد، حكمفرما ظلم بينشان چنانچه دزدان از گروهي هيچ حتّي اي، جامعه

 مشابهت گونه هيچ انساني نفس سعادت با را ظلم كه گويد مي سقراط و شود مي بحث سعادت مفهوم درباره بعد و. است همكاري شركت
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 به زمينه اين در سقراط مطالب از دارند تمايل كه كساني البتّه يابد، مي ادامه جمهوريت دوم كتاب در سخن بقيه گاه آن و نيست تجانسي و

. كنند مراجعه افالطون كتاب متن به بايد كنند، استفاده كامل طور

) 46(مقدمه

 كه آثاري آن بين امر، اين در البتّه و. هد ة مي قرار انسانيت اصيل ذوقي و فكري يادگارهاي همه تارك بر را سقراط آثار انسانيت، تاريخ

 و( گرفته قرار ما اختيار در بزرگش شاگردان واسطه به كه آثاري و) است اندك بسيار و( رسيده ما به سقراط خود از مستقيم طور به

 وسيله، بدين ما. است شده داده نسبت سقراط به كه كنيم مي نقل را آثاري از هايي بخش اكنون هم. ندارد وجود فرقي) است زياد بسيار

 اين از مسائلي و عدالت استبداد، فضايل، معرفت،: درمورد وي عقيده و مكتب زمينه در كتاب، اين گذشته فصول در كه را آنچه درواقع

 در را آن سقراط كه دهيم مي نشان محاوره در را وي يگانه روش و سبك سپس و سازيم مي آشكار و دهيم مي توضيح ايم، گفته قبيل

 درميان كه كرد مي استفاده دليل و برهان براي اصولي برنامه يك عنوان به آن از و برد مي كار به افراد، ساختن قانع و بيان تقرير، توضيح،

 را اي نابودكننده استهزاي و كوبنده ريشخند آن وسيله، بدين همچنين و. شود مي ديده آن براي نظيري كمتر انديشمندان، براهين و داليل

 مي علني را خود ادراك و ذوق برّندگي و بخشيد مي تسكين خود قلب حرارت و دروني آتش بر آن، وسيله به سقراط كه دهيم مي نشان

! كرد مي آشكار را فكريش ناپذير خلل و محكم منطق و ساخت

 

 تجاوز و عدالت

 اين در. است داده رخ سوفسطائي تراسيماكوس و گالوكن و سقراط مابينِ كه كنيم مي نقل را طوالني محاوره يك از قسمتي اينجا در

 و محاوره از قسمت اين. شود مي روشن تجاوز، و ظلم از دفاع در منطقشان ناتواني و سوفسطائيان ناداني و بودن ارزش فاقد محاوره،

. است يافته انجام آتن مردم از گروهي حضور در مكالمه،

 زند، مي دور تجاوز و عدالت مفهوم درباره كه را موضوعاتي از بسياري سوفسطائي، تراسيماكوس و سقراط آنكه از پس محاوره، اين در

 خود خوشحالي و شادماني: سوفسطائي مرد آنكه از پس خصوصاً شود، مي آشكار سوفسطائي عجز و ناتواني دهند، مي قرار بحث مورد

 و تجاوز آنان خود به مردم، دارايي جاي به اگر كه كسي يعني تجاوزكار؟«. دارد مي اعالم تجاوزكار يك موقعيت و وضع داشتن از را

 اين نيز اند شده آگاه او فجايع از كه ديگر مردم از بسياري دربين بلكه گيرد، مي مأب جاللت لقب خود ملّت بين در فقط نه كند، تعدي

! »يابد مي را لقب

 ادامه مذاكره ترتيب بدين و كند، پيدا پاسخي كه كوشيد تراسيماكوس ولي! انداخت دام به را او سقراط آرزو، و شادماني اين اظهار از پس

. شد دچار گويي تناقض به سوفسطائي آتن، فرزندان از نفر هزاران دربرابر سرانجام و يافت
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!... نيست ديگري چيز اقويا، مصلت و نفع به عمل جز عدالت گويم مي من: گفت تراسيماكوس) : 47( يافت انجام شكل بدين محاوره

 سيطره در ديگر بعضي در و عوام دست در ديگر، برخي در و است برقرار استبدادي حكومت اياالت، بعضي در كه داني نمي مگر! سقراط

 است؟ اشراف

! است طور اين البتّه: سقراط

 مثالً باشد؛ آن خود نفع به كه كند مي وضع قوانيني حكومتي هر و... است آن حكومت دست در قدرت هم ايالتي هر در: تراسيماكوس

 وضع با... قياس همين بر هم ديگر حكومتهاي و مستبدانه قوانيني استبدادي، حكومت و كند مي وضع پسند عوام قوانيني عوام، حكومت

 شكني قانون اتهام به كند، سرپيچي آن از كه را كس هر و دانند مي مجاز و عادالنه باشد آنها خود نفع به كه را هرچه حكومتها قوانين، اين

 حكومت حال به آنچه يعني است چيز يك از عبارت عدالت شهرها، همه در كه است اين من منظور پس. كنند مي مجازات ستمكاري و

 يك هميشه عدالت كه رسيم مي نتيجه اين به صحيح استدالل راه از است، حكومت دست در قدرت چون و باشد نافع شهر آن متبوعه

! باشد سودمند اقويا براي كه است چيزي آن و دارد مفهوم

 چيزي عدالت كه بود اين جواب! تراسيماكوس اي اما نه؛ يا است درست مطلب اين كه كنم فكر بايد حاال و دريافتم را تو مقصود: سقراط

 حال به نافع«: گفتي و افزودي جمله اين بر هم قيدي هرچند كردي منع جواب اين دادن از مرا خود تو آنكه حال و باشد نافع كه است

. »اقويا

 است؟ اهميت از خالي كردم، اضافه من كه قيدي اين بگويي خواهي مي: تراسيماكوس

 كه كنم مي تصديق من نه؟ يا است صحيح تو بيان اينكه در كنيم تحقيق بايد اكنون و نيست معلوم آن اهميت عدم يا اهميت هنوز: سقراط

 كه ندارم يقين من و دهي مي تخصيص اقويا حال به را آن نفع و رفته پيشتر تو اما است، آن بودن نافع در عدالت خاصيت معني يك به

 داني؟ مي عدالت شرط را حكّام از فرمانبرداري تو آيا ببينم بگو حاال. كنم فكر بايد باشد، چنين

. آري: تراسيماكوس

 كنند؟ خطا گاهي است ممكن يا روند نمي خطا به هرگز شهرها حكام آيا: سقراط

. كنند اشتباه است ممكن البتّه: تراسيماكوس

 است؟ خطا طريق بر گاه، و صواب وفق بر گاه نيز آنان موضوعه قوانين كه بگوييم توانيم نمي آيا بنابراين: سقراط

. باشد طور همين كنم مي گمان: تراسيماكوس

 نيست؟ اين تو عقيده آيا باشد، ايشان ضرر به كه است آنهايي خطا، قوانين و ايشان نفع به كه است قوانيني صواب، قوانين اما: سقراط

. آري: گفت تراسيماكوس
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 است؟ عدالت اين و كنند اجرا كنند، مي امر حكام هرآنچه بايد هم فرمانبرداران: سقراط

. آري: تراسيماكوس

 حال به آنچه يعني آن، عكس شامل بلكه باشد، نافع اقويا حال به آنچه به عمل از است عبارت تنها نه عدالت تو، بيان مطابق پس: سقراط

 گويي؟ مي چه: گفت تراسيماكوس شود؟ مي نيز نباشد نافع ايشان

 خود اتباع براي كه هنگامي حكام كه نكردم تصديق آيا كنيم، دقّت بيشتر قدري بيا. گويي مي تو كه است همان كنم، مي گمان: سقراط

 كه دانستيم عدالت شرط را اين ما معذلك و روند مي خطا به است، خودشان نفع به چيزي كه امر اين در گاهي كنند مي وضع قوانيني

! شد تصديق كنم مي گمان: گفت تراسيماكوس نشد؟ تصديق مسئله اين آيا كنند، اطاعت را آنها فرمان اتباع،

 شود، شمرده عدالت شرط باشد، داشته ضرر اقويا و حكام براي آنچه به عمل كه هست هم اين متضمن طرفي از تصديق همين: سقراط

 عدالت گفتي تو و شد خواهد تمام آنان خود زيان به اوامر آن اجراي كه شوند متوجه آنكه بي كنند، مي صادر اوامري گاه حكام زيرا

 اين به ناچاراً آيا! دانا بسيار تراسيماكوس اي پس گيرد، قرار اطاعت مورد فرمانبرداران طرف از حكام فرمان كه است اين از عبارت

 انجام به مؤظف ضعفا گاه ديديم كه چنان زيرا شود، مي نيز گويي مي آنچه مخالف اعمالي شامل عدالت، تعريف كه رسيم نمي نتيجه

. شود مي تمام اقويا ضرر به كه شوند مي اعمالي

. است روشن روز مثل تو بيان خدا، به سقراط اي: گفت پولماركوس اينجا در

 گواهي به حاجتي چه داد، جواب وي است؛ طور همين دهي گواهي سقراط نفع به تو اگر بلي،: گفت و كرد پولماركوس به رو كاليتوفون

 را حكام از اطاعت هم طرفي از و است آنها ضرر به كه كنند مي صادر اوامري گاهي حكام كه است معترف خود تراسيماكوس است؟ من

 كه بود اين گفت تراسيماكوس آنچه نيست طور اين پولماركوس، اي خير: گفت او. دانست عدالت شرط و فرض آنان، اتباع بر

. است عدالت شرط حكام از فرمانبرداري

 به اقويا گاهي كه كرد اعتراف نكته، دو اين بيان ضمن در و باشد اقويا نفع به كه است چيزي آن عدالت كه گفت هم را اين و آري: گفت

 به اعمال كه طور همان كه است اين اعترافات اين منطقي نتيجه. است آمرين خود ضرر به كه كنند مي اعمالي به حكم خود زيردستان

. است عدالت است ايشان ضرر بر كه هم آنچه به عمل است، عدالت است، اقويا نفع به آنچه

 عمل آن به بايد ضعفا آنچه است اين و باشد آنان نفع به اقويا، خود قضاوت به كه است چيزي اقويا نفع از او مقصود اما: گفت كاليتوفون

. بود اينقرار از كرد عدالت باب در تراسيماكوس كه هم تعريفي كنند،

. نگفت چنين او نيست، درست: گفت پولماركوس
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 تلقّي طور همين را او مقصود كه نداريم حرفي هم ما گويد مي چنين حاال تراسيماكوس اگر نيست؛ اي مسأله! پولماركوس اي: سقراط

 كه است چيزي آن عدالت بگويي خواستي مي يعني كني؟ تعريف را عدالت طور همين داشتي قصد آيا ببينم بگو تراسيماكوس، اي. كنيم

 بود؟ اين تو مقصود كنيم قبول خواهي مي آيا نه؟ خواه باشد، اينطور حقيقتاً خواه پندارند مي سودمند خود حال به اقويا

 شمارم؟ مي اقويا از خطا ارتكاب حين در را خطاكار شخص من كني مي تصور! هرگز: تراسيماكوس

. كنند مي اشتباه هم گاهي و هستند جايزالخطا حكام كه كردي تصديق زيرا است؛ اين تو منظور كردم گمان من: سقراط

 به نسبت و وقت آن در را او تو آيا شود، مرتكب خطايي بيمارانش درباره پزشكي اگر كني، مي مغالطه بحث در سقراط اي: تراسيماكوس

 نامي؟ مي محاسب اشتباه، مورد همان به نسبت و موقع همان در كند خطا محاسبه در كه را كسي آيا خواني؟ مي پزشك اشتباه مورد همان

 اين امر حقيقت كرد؛ خطا زبان دستور استاد يا محاسب يا پزشك گوييم مي كه است اصطالحي فقط اين من نظر به و نيست چنين نه؛

 اينكه براي هستي، بيان در دقّت طالب تو چون و كنند نمي خطا هرگز صفاتند، اين داراي راستي به كه آنجا تا اينها، از يك هيچ كه است

 در سرزند، خطايي اشخاص گونه اين از اگر بلكه دهد، نمي روي خطا هرگز را هنر صاحبان كه بگوييم بايد باشد صريح و دقيق ما گفتار

 نيز حكّام درباره گفتيم، دانايان و هنر صاحبان خصوص در كه همين و اند نبوده هنر صاحب درواقع يعني نداشته، علم كه است موردي

 اشتباه پزشك گوييم مي متداول اصطالح در ما هرچند است، مبرّا خطا از است نام اين اليق حقيقتاً كه آنجا تا حاكم يعني است؛ صادق

 كه حدي تا حاكم، كه است اين من بيان دقيق صورت ولي بود؛ متداول زبان همين به دادم تو به پيش اي لحظه من كه هم جوابي كرد،

 اتباعش را او فرمان اين و است نافع او خود براي كه كند مي تجويز را چيزي نيست، جايزالخطا چون و كند نمي خطا هرگز است حاكم

. است نافع اقويا حال به آنچه به كردن عمل از است عبارت عدالت گفتم، آغاز در كه طور همان پس كنند، اجرا بايد

 كنم، مي تو از من كه سئواالتي كني مي تصور آيا ولي داني؟ مي مغالطه اهل مرا تو شود مي معلوم پس كردي؛ بيان خوب بسيار: سقراط

 كنم؟ ضايع مباحثه در را تو كه است دليل اين به عمداً

 هيچ به و خورم نمي فريب تو هاي حيله به من زيرا است بيهوده تو كوشش اما است، اين تو منظور كه دانم مي خوب من: تراسيماكوس

. سازي مغلوب مباحثه در مرا توانست نخواهي اي وسيله

 دقيقاً كنم مي خواهش نشويم؛ سوءتفاهم گونه اين دچار آينده در اينكه براي و ندارم قصدي چنين اصالً من! تراسيماكوس اي: سقراط

 اقويا و حكام عبارت تو، آيا كنند، اقويا منافعِ وقف را خود ضعفا كه است اين عدالت گويي مي و راني مي سخن اقويا از وقتي كه بگويي

 دادي؟ شرح ما براي اينك كه تر دقيق معني آن به يا بري، مي كار به متداول معني به را

 من. گيري كار به اينجا در را خود مغالطه و حيله كن كوشش تواني مي اگر. است كلمه معني ترين دقيق به حاكم من مقصود: تراسيماكوس

. هستي عاجز حال هر در تو زيرا ندارم، تو از ارفاق خواهش هيچ



 

Noorfatemah.org 
 

 )4 جلد( انسانيت عدالت صداي علي امام ۵۶

 اين از ديگر خوب، بسيار دهم؟ فريب را تراسيماكوس يا! بتراشم سر را شيري بخواهم كه ام ديوانه قدر آن من كني مي تصور آيا: سقراط

 بيمار؟ شفادهنده يا است پول گردآورنده كردي، بيان كه دقيق معني به پزشك يك آيا: بده را نكته اين جواب حاال نگوييم، چيزي موضوع

. است حقيقي پزشك من منظور كه بدان و

. بيمار شفادهنده: تراسيماكوس

 نيست؟ چنين آيا شود، تأمين بايد كه دارند خصوصي منافع بيماران پس: سقراط

. بله: گفت كند؟ تأمين را خود موضوع منافع كه نيست اين هرفن منظورِ آيا: گفتم. چرا: گفت تراسيماكوس

 باشد؟ كامل االمكان حتي كه است اين در جز فن خود نفع آيا: سقراط

 چيست؟ پرسش اين از تو مقصود: گفت

 جواب دارد؟، نياز هم ديگري چيز به يا باشد، بدن كه است كافي همين بدن براي آيا كه بپرسي من از اگر كه است اين مقصودم: سقراط

 درد تواند نمي خود، خودي به بدن زيرا شده، پيدا طبابت فنّ كه است سبب همين به حقيقت در و دارد حاجت ديگر چيز به البتّه دهم مي

 جواب اين تو نظر به آيا. كند فراهم است سودمند بدن براي آنچه كه است آمده وجود به منظور اين به طبابت فنّ و كند درمان را خويش

 است؟ صحيح

. است صحيح كامالً: تراسيماكوس

 قوا اين براي آنچه و سامعه قوه به گوش و باصره قوه به چشم كه دانيم مي ديگر، عبارت به است؟ ناقص خود طبابت، فنّ آيا ولي: سقراط

. شود فراهم و كشف است حاكم گوش و چشم بر كه فنّي وسيله به بايد پس دارد، نياز است سودمند

 فني هر كه معني بدين است؟ ناقص نفسه في فنّ آيا است؟ محتاج خود از خارج اي قوه به هم فنّي هر بگوييم قياس همين بر بايد آيا

 غيرالنهايه؟ الي همچنين و است ديگري فنّ به محتاج خود نوبت به نيز فن اين و بود خواهد ديگري فنّ به محتاج خود نواقص رفع براي

 كه چرا كنند، خود از اي نقيصه رفع ديگري، بوسيله يا مستقيماً كه آنند از مستغني فنون اساساً يا جويد مي را خود نفع فنون از هريك آيا

 بجويد؛ خود منظور و موضوع نفع جز را چيزي نفع كه نيست اين هم فن هيچ عملكرد و نيست خطا و نقص معرض در فنّي هيچ درواقع

 با حال است، عيب و نقص فاقد بنابراين، و ندارد راه آن در خطا ندهد، دست از را خود تماميت واقعي معني به فن يك كه مادام بلكه

 آخر؟ شق اين يا است تر درست گفتيم كه اول شقّ آن ببينيم بريم، مي كار به آنها واقعي معني به را كلمات ما اينكه به توجه

. است درست آخر شقّ اين من اعتقاد به: تراسيماكوس

 است؟ سودمند بدن براي كه است چيزي آن جوياي بلكه نيست، خود نفع جوياي طبابت فنّ پس: سقراط

! آري: تراسيماكوس
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 خود بهبود جوياي فنّي هيچ و باشد نافع اسب حال به كه است چيزي جوياي بلكه نيست، خود نفع جوياي هم دامپزشكي فنّ: سقراط

. جويد مي را خود منظور و موضوع نفع بلكه ندارد نياز چيزي به كه چرا نيست،

. است چنين ظاهراً: تراسيماكوس

. مسلطند و حاكم خود موضوع بر فنون! تراسيماكوس اي اما: سقراط

). كرد تصديق اكراه كمال با را نكته اين تراسيماكوس(

 مي است آن سلطه تحت و تر ضعيف كه را آنچه نفع بلكه نيست، هم آن طالب و كند نمي تجويز را تر قوي ء شيي فنّي هيچ پس: سقراط

 آيا بنابراين: گفتم من او اعتراف از بعد) كرد تصديق هم را نكته اين باألخره اما بپردازد مجادله به كه كوشيد نخست تراسيماكوس( جويد

 واقعي، معني به پزشك كه شد تصديق مسأله اين بيمار؟ نه است خود نفع طالب و جويا پزشكي، فنّ به عمل در طبيب كه گفت توان مي

 نكرديم؟ تصديق را اين آيا مزدور، نه باشد بدن بر حاكم كه است كسي

. كرديم تصديق: تراسيماكوس

 است كساني نفع جوياي بلكه نيست، طالب و داند نمي جايز را خود نفع حكومتي نوع هيچ در حاكمي هيچ! تراسيماكوس اي پس: سقراط

 انديشد مي آنها خير نفع به و هستند وي حكومت ظلِّ در كه است كساني به ناظر گويد مي و كند مي آنچه راند مي حكومت آنها بر كه

 مدعاي عكس درست كه رسيديم تعريفي به عدالت چگونگي تحقيق در ما كه شدند متوجه همه رسيد اينجا به ما گفتگوي وقتي(

! داري؟ پرستـار تـو ببينـم، بگـو سقـراط، اي: گفـت بـدهـد، جـوابـي اينكـه جـاي به تـراسيمـاكوس ولي بـود، »تراسيماكـوس«

 و دهان آب وقتي كه است سبب اين از من سؤال: گفت بدهي؟ مرا جواب پرسشها گونه اين عوض در نبايد آيا است، سؤالي چه اين گفتم

 تاكنون زيرا داري پرستار به احتياج هنوز الواقع في ماني؛ مي خود حال به و كند تميز را تو كه بينم نمي پرستاري شود، مي جاري تو بيني

). بده توضيح را مقصودت: گفتم! بگذاري فرق چوپان و گوسفند بين كه اند نياموخته تو به

 سازد، مي فربه و كند مي حفظ را گوسفندي و گاو و انديشد مي را خود گله خير كه چوپان كه است اين بر تو تصور: تراسيماكوس

 همان از غير نظري با خود اتباع به واقعي حكام يعني شهرها، حكام كه پنداري مي نيز و دارد خود ارباب خير و خود خير از غير منظوري

 اگر. آورند دست به را خود نفع فقط تا هستند تالش در روز و شب اينكه از غافلي ولي نگرند؛ مي دارد، گوسفند به نسبت چوپان كه نظر

 منافع تأمين يا غر نفع به عمل از است عبارت حقيقت در عدالت كه دانستي مي نبود، محدود درجه اين تا ظلم و عدالت درباره تو علم

 و ساده مردم آن بر كه است كيفيتي يعني است؛ آن ضد ظلم و ندارند زيان جز اي بهره خدمتگزار و مطيع مردمان و حكام يعني اقويا؛

 سعادت به نه نمايند مي كمك آنها سعادت به خود اطاعت وسيله به و كنند مي كار اقويا نفع به اتباع و كند مي حكومت حقيقي عادل

 داد موضوع. است ظالم مرد از بدتر روزگارش همواره عادل مرد كه درياب قدر همين مطلب، اين درك براي لوح، ساده سقراط اي. خود

 كه ديد نخواهي هرگز شركت، اين انحالل موقع در شريكند؛ باهم ظالم يك و عادل يك كنيم فرض و بگيريم نظر در را بازرگاني ستد و

. داشت خواهد كمتر بلكه باشد، اندوخته ظالم شريك از بيش عادل شريك

 مي بيشتر عادل شخص مساوي، درامد با كه ديد خواهي شود، ماليات پرداخت به حكم هرگاه مثالً مملكتي؛ مسائلِ در است همچنين

. كمتر ظالم و پردازد
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 هر وقتي طور همين و برد مي فراوان بهره ظالم ولي ماند؛ مي تهيدست عادل شخص باشد، دربين مال تحصيل مسئله كه هنگامي همچنين

 مي مختل توجه عدم نتيجه در را خود شخصي كارهاي ديگر، زيانهاي تحمل از گذشته است عادل كه يك آن باشند، دولتي مقام داراي دو

 از هم آشنايانش و خويشان بعالوه، دهد؛ قرار خصوصي استفاده وسيله را عمومي امور اينكه از شود مي مانع عدالت به وي عالقه و سازد

 از است ظالم كه فردي وضع اما شود، منحرف عدالت از خود اقرباي نفع به كه شود نمي حاضر عادل شخص كه چرا گردانند، مي بر رو او

. است آن عكس حيث هر

 براي ظلم كه بداني بخواهي اگر حال سازد؛ فراهم ديگران، ضرر به مزايايي خود براي بتواند كه است شخصي مقصودم گفتم، قبالً كه چنان

 حد به را ظلم تصور دريابي، خوب را مطلب اينكه براي و كن مجسم خود نظر در را كسي چنين است، عدالت از مفيدتر چقدر فرد يك

 به را ظلم خواهند نمي كه را ستمديگان و رسانيده سعادت درجه منتها به را ستمكاران كه است ظلم در افراط همين كه چرا برسان، افراط

. سازد مي بدبختي دچار كنند، مقابله ظلم

 غير مال به فاحش تعدي تزوير، و جبر به توسل با و نكنند اكتفا كوچك دستبردهاي به كه دهد مي اجازه ستمگران به كه است ظلم همين

 مشاهده عادي فرد يك از ستمگريها گونه اين اگر. گذارند فرق عمومي و خصوصي اموال و مقدس اشياي ميان آنكه بي باشند؛ داشته

 حرمت هتك قبيل از عناويني است، زده سر او از كه تعرضي نوع تناسب به و سازند مي رسوا و كنند مي مجازات به محكوم را او شود،

 به ننگين عناوين اين اما شوند، مي قائل او عمل براي سرقت يا و برداري كاله يا غير، ملك به تجاوز يا فروشي برده يا مقدسات

 ميهنان هم بالعكس، شود، نمي اطالق آورند درمي اسارت به هم را آنان خود و كنند مي چپاول يكباره را زيردستان اموال كه ستمكاراني

 از كنند مي تقبيح را ستم و ظلم مردم اگر! خوانند مي سعادتمند و خوشبخت را آنان آگاهند، آنها باكانه بي ظلم از كه كساني همه بلكه آنها

 منتها به وقتي ظلم! سقراط اي پس. كنند ظلم آنها به ديگران ترسند مي كه است سبب اين از بلكه بيزارند، آن ارتكاب از كه نيست رو اين

 عمل عدالت گفتم، مباحثه ابتداي در كه همچنان و ندارد وجود عدالت در كه دهد مي انسان به اي توانايي و آزادي و قدرت برسد، درجه

). برود خواست تراسيماكوس سخنان، اين از پس... (است ظالم خود مصلحت و نفع تأمين وسيله ظلم و اقويا، نفع به

 و ما بر هم اول بايد بلكه بروي؛ و بگذاري زودي اين به نيست سزاوار كردي، ما براي كه بياني چنين با! عزيز سيماتراكوس اي: سقراط

 از المقدور حتي باشيم خواسته اگر كه بدانيم تا ايم، برآمده تحقيق مقام در ما نه؟ يا دارد حقيقت گفتي آنچه كه شود ثابت خودت بر هم

 است؟ كوچك مطلب تو عقيده به آيا گيريم، پيش در عمر تمام در بايد را روشي چه شويم، مند بهره خود زندگي

 ام؟ نبرده موضوع اهميت به پي من كني مي گمان مگر: تراسيماكوس

 مي بهره بي هستي آن مدعي كه معلوماتي از را ما و دهي؛ نمي ما حال به اهميتي تو بگوييم بايد وگرنه! است طور اين كه ظاهراً: سقراط

 رنج اين و بيا پس! است يكسان تو براي ما روزگار بدي و خوبي كه شود مي معلوم داري، مي محروم فيض اين از را ما چون و گذاري

 رفت؛ نخواهد هدر به تو زحمت بگذاري، ما بر را منّت اين اگر كه بدان و سازي متقاعد خويش مانند هم را ما كه كن هموار خود به را

 با توأم آنكه ولو نيست عدل از سودمندتر ظلم، من، عقيده به و نساخت متقاعد مرا گفتي آنچه كه بگويم بايد خود سهم به من باري،

 خود ستمكارانه رويه در وي كه است ممكن نيز و باشد داشته وجود ظالم شخص است ممكن البتّه. باشد موانع فقدان و كامل آزادي
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 آيد، فائق ديگران مقاومت بر زور، به توسل با كه نحو اين به يا نبرند، او ظلم به پي ديگران كه است طريق اين از يا آن و شود كامياب

 ميان در من از غير شايد. باشد عدل از سودمندتر حقيقت در ظلم كه ساخت نخواهد متقاعد مرا كسي چنين وجود حال، عين در ولي

 ما اينكه بر بياور اي كننده قانع دليل ايم، رفته خطا به ما اگر! گرامي دوست اي پس باشند، عقيده همين داراي هم ديگري كسان حاضرين،

. دهيم ترجيح ظلم بر را عدالت نبايد

 در زور به را مطلب خواهيد مي آيا است؟ ساخته دستم از كاري چه ديگر من باشيد، نشده قانع گفتم، كه آنچه اهمه به اگر: تراسيماكوس

 كنم؟ فرو شما مغز

 تغيير را خود عقيده خواهي مي چنانچه و بايستي خود حرف سر بر كه است اين دارم تو از كه توقعي اما كني، چنين خواهم نمي: سقراط

 گفتار، آغاز در تو كه ديد خواهيم بكنيم، محاوره جريان به نظري اگر! تراسيماكوس اي زيرا. ندهي فريب را ما و بگويي آشكارا دهي،

 چنين و! ندانستي الزم را دقّت آن پرداختي، چوپان تعريف به بعداً كه وقتي معذلك كني؛ تعريف واقعي معني به را پزشك كه داشتي اصرار

 فن، بهبود انديشه و كند تأمين اند، سپرده او به كه را داري گله خير كه است اين خود فنّ به عمل در چوپان كار كه كردي عقيده اظهار

 و دارد ذاتاً است، كمال شرط كه آنچه باشد، واقعي چوپاني اصول يعني خود، طبيعي مقتضيات تابع كه مادام فن آن كه چرا ندارد؛ مورد

 بر حاكم خواه اقتدار، صاحب كه كنيم تصديق ناچار بايد ما گفتم اين از پيش اندكي من كه بود دليل همين به. نيست تكميل به محتاج

 در كه كساني تو گمان به آيا ببينم بگو حاال. ندارد اي انديشه شده، گماشته آنها بر كه خود اتباع خير جز فرد، بر حاكم خواه باشد عموم

 كنند؟ مي حكومت خاطر طيب به حاكمند، كلمه حقيقي معني به و كنند مي حكومت شهرها

. است اينطور كه دارم يقين زيرا ندارد، مورد اينجا در گمان: تراسيماكوس

 مشاغل آن خود خاطر به فقط را آنها تصدي كس هيچ كه اي نكرده مشاهده ديگر عمومي مشاغل مورد در مگر! تراسيماكوس اي: سقراط

 اين جواب است، اتباع نفع براي بلكه نيست، متصدي نفع براي تصدي زيرا خواهد مي مزد خود، خدمات ازاي در بلكه كند، نمي قبول

 دارند؟ آنها از هريك كه نيست مختلفي خواص به مربوط ديگر فنّي و فن يك بين تفاوت آيا بده، مرا پرسش

. است همان تفاوت چرا،: تراسيماكوس

 و بخشد مي صحت طب، مثالً مشترك؟ نفع نه رسانند، مي ما به اي جداگانه نفع هريك فنون اين كه نيست طور اين آيا: سقراط

! البتّه: گفت... دريا سفر خطرهاي از ايمني دريانوردي

 آيا نياورد، دست به مزد ور پيشه يك اگر حاال. بخشد مي فايده خود موضوع به است دارا كه خاصيتي نسبت به فنون از فنّي هر: سقراط

 است؟ برده نفعي خود هنر از

 گمان نه،: گفت رساند؟ نمي فايده كسي به او فن ديگر كه گفت بايد آيا كند، عمل مزد بدون خود حرفه به اگر اما: گفتم نه؛ ظاهراً: گفت

. است باقي خود جاي به او كار فايده كنم مي
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 كند مي تأمين را خود »موضوع« نفع، گفتيم قبالً چنانكه بلكه نيست، خود نفع به ناظر حكومتي و فنّ هيچ! تراسيماكوس اي پس: سقراط

 شغل مزد، بي كس هيچ گفتم پيش اي لحظه من كه بود دليل همين به عزيز، تراسيماكوس اي اقويا؛ نه است ضعفا نفع طالب طريق، بدين و

 خود نفع تحصيل درپي كند، عمل فن آن مقتضيات به و بندد كار به كماهوحقه را خود فن بخواهد كه كسي زيرا پذيرد، نمي را اي عمومي

 نيز پاداشي كنند حكومت شوند مي راضي كه آناني است چنين سزاوار البتّه براهين، اين با جويد، مي را زيردستان خير بلكه نيست،

. گرفت خواهد تعلّق آنها به استنكاف صورت در كه مجازاتي يا و افتخارات يا پول از بود خواهد عبارت پاداش آن و دارند دريافت

 متوجه است، مزد از نوعي گفتي كه را مجازات موضوع اما فهميدم، گفتي كه را اول مزد نوع دو آن چيست؟ مقصودت! سقراط: گالوكن

. ام نشده

 نمي مگر. كند مي ترغيب حكومتي مشاغل قبول به را صالح اشخاص چيزي چه و چيست درستكاران مزد داني نمي شد معلوم: سقراط

 افتخارات، و مال حب دليل همين به و... است؟ طور همين هم واقع در و رود مي شمار به معايب جمله از مال و جاه حب كه داني

 خواهند نمي كه چرا دارند، نمي دوست را مزد گرفتن اشخاص، قبيل اين. كند نمي حكومتي مشاغل قبول به ترغيب را نيكمردان هيچكدام

 اند، پذيرفته كه شغلي از نامشروع استفاده با خواهند نمي هم طرفي از و بخوانند مزدور خدمت، ازاي در پول گرفتن دليل به را آنها مردم

 افتخارطلبي و جويي شهرت حس نيستند، هم طلب جاه چون و. دهند قرار دزدي تهمت معرض در را خود و كنند انباشته را خود كيسه

 به تهديد با را آن بايد شود، سپرده كساني چنين دست به حكومت كه باشد اين در صالح اگر پس كرد، نخواهد ترغيب را آنها نيز

. است ننگين مردم انظار در اجبار، غيرصورت در مشاغل اين قبول كه باشد دليل همين به شايد و ساخت مجبور كار اين قبول به مجازات،

 از تر فرومايه شخصي محكوم كه بود خواهد اين نباشد حكومت شغل قبول به راضي كه شخصي براي كيفر بزرگترين ترتيب، بدين پس

 تصدي بنابراين، و است، كيفر همين ترس از كنند مي هموار خود به را امور تصدي رنج نيكوكار مردم اينكه من، عقيده به و شود خود

 دهند، درمي تن آن قبول به اجبار طور به كه است اي وظيفه بلكه نست؛ ثروت كسب وسيله يا سعادت صلحا، نظر در حكومتي مقامات

. كنند واگذار او به را كار اين كه ندارند سراغ باالتر خود از كه كسي زيرا

 خرج به مقامات آوردن دست به براي مردم امروز كه كوشش همين كه نبود شكي بودند نيكوكار همه آن اهالي كه شد مي پيدا شهري اگر

 در واقعي حاكم كه بود نمودار خوبي به شهري چنان در كه چرا گرديد، مي مشاغل تصدي از گريختن مصروف شهر آن در دهند، مي

 دو اين از خردمندي هر جهات، همين به و بخواهد را زيردستان نفعِ احوال همه در و نباشد خود نفع طالب هرگز كه است كسي حقيقت

 اين با وجه هيچ به من پس. داد مي ترجيح را اول شقّ است، ديگران ساختن منتفع زحمت ديگري و ديگران از شدن منتفع يكي كه شقّ

 من، عقيده به. كنيم مي دقت بازهم باب اين در اما نيستم موافق است، اقويا نفع به عمل از عبارت عدالت گويد مي كه تراسيماكوس نظر

 تو گالوكن امااي مهم، بسيار است اي مسئله است، عادل شخص زندگي از سعادتمندتر ظالم شخص زندگي: گويد مي تراسيماكوس اينكه

 داني؟ مي صائب را رأي كدام و هستي نظري چه طرفدار

. است سودمندتر عادل شخص زندگي من عقيده به: گفت گالوكن
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 باشد بنا اگر گفتم! است خوب آري،: گفت او كنيم؟ پيدا است رفته خطا به او اينكه اثبات براي راهي تا بكوشيم است چطور پس: سقراط

 دوم بار او و بگوييم عدالت فوايد در تفصيل همان به شرحي تراسيماكوس، سخنان مقابل در يعني كنيم، مثل به معارضه مباحثه در ما

 شد خواهد الزم و شماريم به كند، مي ذكر طرفين از هريك كه را فوايدي بايد صورت اين در بدهيم، جواب باز ما و كند نظر اظهار

 اين در شويم رأي هم سقيم، از صحيح تشخيص در كه آنجا تا كنيم، دنبال را خود پيشين روش همان اگر اما كنند، داوري ما ميان كساني

 كني؟ مي انتخاب را طريق دو اين از يك كدام اينك: گفتم! آري: گفت. بود خواهد ما با آن درباره داوري هم و مطلب تحقيق هم صورت،

. دوم طريق: گفت

. است تمام عدل از سودمندتر تمام، ظلم كه بود اين تو دعوي! بده جواب ما به و گيريم ازسر را سخن تا بيا تراسيماكوس، اي پس: سقراط

. ام آورده هم را خود دعوي داليل و گويم مي چنين البتّه: تراسيماكوس

 است؟ قبح ديگري و حسن دو، اين از يكي كه داري عقيده آيا گويي، مي چه صفت دو اين به راجع! خوب بسيار: سقراط

 شماري؟ مي قبيح را ظلم و حسن را عدالت تو شايد: سقراط! است بديهي: تراسيماكوس

 گيري؟ مي من سخن از تو كه اي نتيجه است اين نيست سودمند عدل و است سودمندتر ظلم، گويم مي من مرد، اي: تراسيماكوس

. آن عكس درست: تراسيماكوس گفت؟ بايد چه پس: سقراط

. شماري مي قبيح را عدالت پس: سقراط

. است تدبير حسن نه،: تراسيماكوس است؟ شرارت آيا چطور؟ ظلم: سقراط. است لوحي ساده منتهاي ولي نيست، قبيح: تراسيماكوس

 خردمند؟ و دانا هستند مردمي ستمكاران كه داري عقيده تراسيماكوس، اي پس: سقراط

 فرمان زير را ملل و شهرها توانند مي و هستند ظلم منتهاي به قادر كه است كساني آن ستمكاران از من منظور اما! آري: تراسيماكوس

! مفيد است كاري خود براي نشود، كشف اينكه شرط به هم بري جيب البتّه هستند، برها جيب من مقصود كردي مي گمان تو شايد آورند

. نيست ذكر قابل گفتم حاال همين كه كارهايي مقابل در اما

 مي صفات اين ضد را عدل و پنداري مي خردمندي و نيكي نوعي را ستمكاري تو كه شگفتم در اما است، اين تو مقصود دانم مي: سقراط

. داني

. است همين من عقيده آري،: تراسيماكوس

 بعضي مانند حال عين در ولي است سودمند ظلم گفتي مي اگر است، دشوار بسيار آن رد كه كردي بيان اي شيوه به را خود رأي: سقراط

 اما كنيم، عمومي معتقدات به رجوع تو جواب در توانستيم مي ما آوردي مي شمار به ننگين اعمال و قبايح زمره در را آن ديگر، مردم
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 ذكر عدالت براي ما كه را خصايص آن همه خالصه و داني مي اقتدار كسب وسيله و پنداري مي حسن را ظلم تو كه شود مي معلوم اكنون

. دانستي خردمندي شرط و محسنات زمره در را ظلم جرئت، كمال با و شوي قائل ظلم براي خواهي مي تو كرديم، مي

! گفتي درست: تراسيماكوس

 است همين تو واقعي عقيده بدانم اينكه شرط به دهم، ادامه تحقيق به بايد بلكه بگريزم مباحث از من نيست شايسته اين وجود با: سقراط

: گفت تراسيماكوس. اي داشته عرضه ما به را خود افكار حقيقت بلكه نيست استهزا تو منظور البد! تراسيماكوس اي زيرا كردي، بيان كه

 جواب كنم مي خواهش اما گويي مي راست: گفتم. كن رد مرا دعوي تواني مي اگر نه؛ يا باشد همين من واقعي عقيده اينكه به چكار را تو

 آيد؟ فايق ديگر عادلي بر كه آيد برمي آن درصدد گاه هيچ عادل شخص تو عقيده به آيا بدهي؛ هم را پرسش يك اين

. نبود لوحي ساده و خوشخو آدم ديگر بود، چنين اگر كه چرا نه،: تراسيماكوس

 نمي برتري ديگري بر هم كار اين در نه: گفت تراسيماكوس آيد؟ فايق ديگري بر خواهد نمي هم عدالت اجراي در حتّي آيا: سقراط

 نه؟ يا دانست خواهد عادالنه را عمل اين آيا و آيد فايق ستمكار بر كه آيد برمي آن درصدد آيا: گفتم. جويد

 خواستم نبود؛ اين من سؤال گفتم. شد نخواهد كامياب اما كرد خواهد اقدام آن به و دانست خواهد عادالنه را عمل اين آري،: تراسيماكوس

 آيد؟ فايق ظالم اشخاص بر خواهد مي فقط بلكه آيد برنمي ديگر عادل بر تفوق درصدد عادل شخص كه نيست اين تو عقيده آيا بدانم

. گويي مي كه است همينطور: تراسيماكوس

 انتظاري چه اين جز: گفت آيد؟ فايق عدالت اجراي و عادل شخص بر كه آيد برمي آن درصدد آيا گويي، مي چه ظالم درباره: سقراط

. جويد تفوق جهان همه بر كه است اين او منظور زيرا داري؟

 فايق كس همه بر كه كوشيد خواهد و كند پيدا تفوق هم ظالمانه اعمال و ظالم اشخاص بر حتّي كه بود برخواهد صدد در او پس: گفتم

. است همين: گفت. آيد

 اضداد بر هم و امثال بر هم ظالم، آنكه حال و خود امثال بر نه اما است؛ خود اضداد بر تفوق طالب عادل شخص گوييم مي پس: گفتم

. جويد مي تفوق خود

. كردي بيان خوب بسيار را مطلب: تراسيماكوس

 برخالف است نيكان و خردمندان عداد در ظالم گويي مي همچنين. نيست چنين عادل و است نيكو و خردمند ظالم، تو، قول به: سقراط

. نيست آنان زمره در كه عادل

 طبيعتش كه كسي و باشند صفات همان داراي كه گيرد مي قرار كساني زمره در طبعاً دارد كه صفاتي لحاظ از هركس آري،: تراسيماكوس

 آنها عداد در كه است كساني خصوصيت همان دو، اين از هريك خصلت پس خوب بسيار: سقراط. دارد فرق آنها با است، ديگر نوع

... باشد؟ تواند مي چگونه اين جز: تراسيماكوس. شود مي شمرده
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 مايه را سيمها كردن سست و سخت عمل همين كند، مي كوك را خود ساز كه نوازنده يك تو عقيده به آيا بزرگوار، دوست اي: سقراط

 داند؟ مي ديگر نوازندگان به نسبت خود برتري

. نه: تراسيماكوس

 جويد؟ مي برتري اند بهره بي نوازندگي فنّ از كه كساني بر عمل اين وسيله به آيا: سقراط

. است همينطور قطعاً آري،: تراسيماكوس

 ثابت طبابت علم بر حتّي و اطباء بر را خويش تفوق خواهد مي آشاميدني و غذا تجويز با وي آيا گويي؟ مي چه طبيب درباره: سقراط

 كند؟

. نيست طور اين البتّه: تراسيماكوس

 موضوعي هر به نسبت جهل و علم در اينك: گفتم! آري: گفت تراسيماكوس جويد؟ مي برتري نيستند طبيب كه آناني بر آيا اما: سقراط

 بر تفوق جوياي خويش گفتار يا كردار در آيا دارد، خود همگنان به نسبت روشي چه عالم شخص تو عقيده به كه ببينم بگو و كن دقت

 كند؟ آنان گفتار و كردار به تأسي مشابه موارد در كه است آن قصدش بالعكس يا است همگنان

 تفوق جاهل بر هم و عالم بر هم كه نيست اين او روش آيا گويي؟ مي چه جاهل درباره اما: سقراط. كد تأسي آنها به شايد: تراسيماكوس

. باشد چنين شايد: تراسيماكوس جويد؟

 است؟ خردمند عالم شخص آيا: سقراط

 است؟ نيكو خردمند شخص آيا: سقراط. آري: تراسيماكوس

! خود نظاير بر نه اما جويد تفوق اضداد بر كه است اين نيكومرد و خردمند خصلت: سقراط. آري: تراسيماكوس

. است طور اين ظاهراً: تراسيماكوس

. است طور همين: گفت جويد؟ تفوق يكسان خويش اضداد و نظاير بر كه است اين بدكار و جاهل شخص خصلت ولي: سقراط

! نگفتي؟ چنين آيا جويد، مي تفوق خود اضداد بر هم و نظاير بر هم ظالم شخص كه نكرديم تصديق ما آيا تراسيماكوس اي: سقراط

. چرا: تراسيماكوس

. چرا: تراسيماكوس نيست؟ اينطور آيا خود، نظاير بر نه ولي جويد مي تفوق خود اضداد بر عادل لكن: سقراط

. جاهل و بدكار مرد به ظالم و دارد خردمند و نيك مرد به شباهت عادل پس: سقراط

. باشد چنين شايد: تراسيماكوس
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. است يكسان نيز خصلتشان دارند، شباهت يكديگر به كه كساني اينكه به شديم رأي هم ما: سقراط

. آري: تراسيماكوس

 اين به نه اما كرد تصديق را فقرات اين همه تراسيماكوس. (جاهل و بدكار ظالم و است خردمند و نيكو عادل، شد معلوم پس: سقراط

 نيز و شد سرازير او از فراواني عرق داشت شدت هوا گرماي چون مخصوصاً و بسيار زحمت و اكراه با بلكه كنم مي بازگو كه آساني

 نيكوكاري عدل، اينكه به بوديم شده رأي هم ما چون باري،. گراييد سرخي به رنگش اينكه آن و بودم نديده هرگز كه كردم مشاهده چيزي

). جهالت و عيب ظلم، و است خردمندي و

 نداري؟ خاطر به را اين آيا تراسيماكوس، اي. است ظلم در قدرت كه گفتيم هم را اين ما اما بگذريم شد ثابت كه نكته اين از: سقراط

 دانم مي منتها بگويم كه دارم مطالبي تو جواب در و نشدم متقاعد گفتي تو آنچه از خود سهم به من اما دارم خاطر به چرا: تراسيماكوس

 كني سؤال خواهي مي اگر يا بگويم، خود ميل به را مطلبم من بگذار يا پس ساخت خواهي متهم گويي زياده به مرا بگشايم لب اگر كه

 يا تصديق ابراز براي و گفت خواهم بلي،بلي يعني كرد؛ خواهم تو با كنند مي پرچانه پيرزنان با كه را اي معامله همان من و كن سؤال

! كرد خواهم اكتفا سر، جنبانيدن به فقط تكذيب

. نگويي چيزي خود عقيده برخالف كه است اين تو از من خواهش: سقراط

 خواهي؟ مي چه ديگر دهم، مي را جوابت باشد تو ميل مطابق كه طور هر كنم، تكلم من گذاري نمي كه حاال: تراسيماكوس

. كن سؤال: گفت. پردازم مي خود سؤاالت به من اينك. بده مرا جواب شدي حاضر كه همانطور! هيچ: سقراط

 چيست؟ ظلم و عدالت نسبي محسنات كه پرسم مي تو از ديگر بار كنم، تعقيب ماند ناتمام كه جا همان از را خود تحقيق اينكه براي: گفتم

 روشن كنم مي تصور است، نيكوكاري و خردمندي عدالت، شد معلوم كه اكنون اما است، عدل از تواناتر و نيرومندتر ظلم كه شد گفته قبالً

 من ،!تراسيماكوس اي حال اين با شود؛ منكر را نكته اين تواند نمي احدي و است ناداني ظلم كه چرا است، تواناتر ظلم از كه باشد شده

 دارد وجود شهرهايي كه است اين آن و شوم وارد ديگر جنبه از هستم مايل بلكه. دهم انجام سادگي همين به را مطلب اثبات خواهم نمي

 تحت هم را شهرهايي درآورند؛ خود فرمان زير ظالمانه را ديگر شهرهاي كه است اين بر همواره آنها كوشش و ستمگري بر آنها رويه كه

 نيست؟ چنين آيا اند، داده قرار خويش سلطه

. باشند ستمكار درجه منتها به آن اهالي كه شهري از يعني آيد، مي بر شهرها بهترين از مخصوصاً كار اين و چرا،: تراسيماكوس

 به عدالت كمك بدون آيد، فايق ديگر شهر بر كه شهري آيا كه است مطلب اين تعقيب من منظور اما بود؛ اين تو دعوي دانم مي: سقراط

 است؟ ناگزير عدالت به توسل از يا رسد مي خود منظور

 اما شد، خواهد متوسل عدالت به ناچار شهر آن باشد، خردمندي از عبارت عدالت و درست كردي بيان اكنون تو آنچه اگر: تراسيماكوس

! گرديد خواهد متشبت ظلم به باشد، من با حق اگر
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 مي پاسخ خوب بسيار بلكه دهي، نمي سر جنبانيدن با را سؤاالت تكذيب و تصديق اينكه از خوشحالم چقدر! تراسيماكوس اي: سقراط

. گويي

. است تو به ارفاق براي اين: تراسيماكوس

 يا سپاه يك يا شهر يك كه هنگامي تو عقيده به بگويي و كني تكميل را خود لطف كنم مي خواهش اما. سپاسگزارم تو مهرباني از: سقراط

 يكديگر به نسبت آن افراد چنانچه كنند، تعقيب مشتركاً را اي ظالمانه منظور ديگر، جماعت هر يا و دزدان، و راهزنان از دسته يك

 برسند؟ خود مقصود به توانند مي آيا كنند، رفتار عدالت برخالف

. توانند نمي است بديهي: تراسيماكوس

! چرا: تراسيماكوس رسيد؟ نخواهند نتيجه به بهتر كنند، رفتار يكديگر با عدالت برطبق اگر آيا: سقراط

 عدالت آنكه حال و شود مي نزاع و بغض و اختالف ايجاد باعث مردم بين ظلم كه است اين آن علّت البد! تراسيماكوس اي: سقراط

 نيست؟ چنين آيا گردد، مي يگانگي و دوستي موجب

. كنم مجادله تو با خواهم نمي من باشد، اينطور شايد: تراسيماكوس

 پس آورد، مي وجود به كينه جا همه در كه است اين ظلم خاصيت ظاهراً بده، مرا جواب اما! هستي مهربان چقدر من، دوست اي: سقراط

 نخواهد سلب آنها از را همكاري توانايي و كرد نخواهد ايجاد اختالف و بغض آنها بين آيا كند، بروز بندگان يا و آزادگان درميان اگر

 نمود؟

. است طور همين: تراسيماكوس

 خودشان بين دارند عادل مردم با اينان كه خصومتي و ورزي كينه و مخالفت همان آيا شود؟ مي چه كند بروز نفر دو بين اگر: سقراط

 شد؟ نخواهد ظاهر

. چرا: تراسيماكوس

 باقي وكاست كم بدون خاصيت آن يا دهد مي دست از را خود خاصيت آيا كند بروز فردي يك در ظلم اگر! گرامي دوست اي: سقراط

 ماند؟ مي

. ماند مي باقي آن خاصيت كه كنيم فرض است ممكن: تراسيماكوس

 ديگر، جمعيتي درميان يا و سپاه، يك در يا قبيله، يك در يا شهر، يك در خواه شود، ظاهر كه هرجا در ظلم كه است بديهي پس: سقراط

 و آنان فيمابين هم و جمعيت آن افراد بين و سلب جمع، آن از را همكاري توانايي و كند مي اختالف و نفاق ايجاد كه است اين خاصيتش

. كند مي ايجاد خصومت عادل، مردم
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. است همين: تراسيماكوس

 يعني. كرد خواهد عمل خود طبيعت مقتضاي به و بود خواهد همين خاصيتش شود، پيدا فرد يك در كه هنگامي كنم مي گمان: سقراط

 دشمن عادل اشخاص و خود با را او ثانياً كند، مي سلب او از را عمل توانايي و آورد مي وجود به جدال و اختالف فرد آن نفس در اوالً

. است طور همين: گفت نيست؟ طور اين آيا كند، مي

 عادلند؟ خدايان كه گفت نبايد مگر دوست اي: سقراط

. باشد اينطور بايد: تراسيماكوس

! است ايشان دوست عادل و خدايان دشمن ظالم، صورت، اين در! تراسيماكوس اي: سقراط

. برنجانم را حضّار خواهم نمي زيرا ورزيد، نخواهم مخالفت تو با من كه بدان و دار خوش دل خود سخنان به: تراسيماكوس

 عادل مردم كه ديديم شد، كشف ما براي حقايق از بعضي بده؛ اي داده تاكنون كه همچنان مرا جواب و كن كامل مرا شادي پس: سقراط

 شده گاه كه بگويد كسي اگر و كنند همكاري يكديگر با توانند نمي حتّي ظالم اشخاص و هستند ظالم مردم از تواناتر و بهتر و خردمندتر

 به اشخاص اين اگر زيرا است؛ بزرگي اشتباه اين: گوييم مي اند، برده پيش از مشتركاً را كاري ظلم، به عمل عين در ستمكاران كه است

 كه بوده حكمفرما آنها بين عدالت نوع يك قطعاً كه است بديهي كنند؛ خودداري يكديگر به تعرض از توانستند نمي بودند، مي ظالم كلّي

 پيش را خود كار كه بوده عدالت ميزان همين سايه در و است بازداشته يكديگر به تعدي از ديگران، به نسبت ستمكاري حين در را آنان

 به آنها عمل علّت همين به و نبوده حكمفرما آنها بين مطلق ظلم اند، بوده مشغول خويش تبهكاري به اينان كه هنگامي درواقع اند، برده

 به مطلب حقيقت بود؛ نخواهند پيش از كاري هرگز سبب همين به ستمگرند، كامالً و بدكار مطلقاً كه آنان زيرا است؛ مانده ثمر بي كلّي

. كردي بيان تو كه قسم آن نه است، اين كنم مي درك من كه طوري

 زندگي از سعادتمندتر و بهتر عادل، شخص زندگي اينكه يعني انداختيم تأخير به را آن بحث كه بپردازيم مطلبي تحقيق به بايد اكنون اما

 درس او به و پردازد مي سوفسطائي مرد با گفتگو به همچنان و دهد مي ادامه خود سخنان به سقراط اينجا، در و) 48...(است ظالم شخص

 و محسنات از يكي عدالت اينكه به كه نكرديم موافقت ما آيا:گويد مي و!... دهد مي پيشگان، عدالت سعادت و عدالت برتري در جديدي

 است؟ معايب از يكي ظلم

! چرا: گفت تراسيماكوس

 و نيكبخت كند، مي زندگي خوب آنكه شك بدون و... بد عادل، غير و زيست خواهند خوب عادل شخص و عادل نفس پس: سقراط

. آن عكس درست كند، مي زندگي بد آنكه و است سعادتمند

. هستم موافق: تراسيماكوس

. است خوشبختي در نفع بلكه ندارد؛ سودي كسي براي بدبختي و... بدبخت ظالم و است نيكبخت عادل، پس: سقراط

... نيست شكي: تراسيماكوس
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 خودكامگي و استبداد

 ،)اليگارشي يا( پلوتوكراسي تيموكراسي،: كند مي تقسميم نوع چهار به را حكومتها انواع خود، جمهوريت از هشتم كتاب در افالطون

 نوع اين وي. است واحد فرد دست در قدرت تمركز از عبارت استبدادي حكومت: كه است معتقد افالطون ،...استبداد و دمكراسي

 و است فساد موجب باشد، كه صورت هر به قدرت كه بودند معتقد يونان سياسي فالسفه و. داند مي بدتر ديگر اشكال همه از را حكومت

! آورد مي ببار مطلق فساد مطلق، قدرت

 را آن خالصه كه شده مطرح مطالبي استبدادي، حكومت به راجع سرانجام و است گرفته قرار بررسي مورد حكومتها انواع هشتم، كتاب در

 ايم كرده نقل تهران افالطون،چاپ جمهوريت از را بيشتري قسمت آن، ترجمه بر استفاده،عالوه مزيد براي ما و بود كرده نقل محترم مؤلف

. مترجم ـ

 حكيم بحث، اين در. است پيوسته وقوع به ادئيمانتوس و يونان فيلسوف مابينِ كه كنيم مي نقل را طوالني محاوره يك از قسمتي اينجا در

 چگونگي اين همچنين و گويد مي سخن او، ارزش بي و مبتذل روشهاي و خودكامه فرد شخصيت كوچكي و استبداد طبيعت درباره يونان

 نياز سپس و دارد برمي پرده) كند مي حقارت احساس آنها، قبال در كه( العاده فوق و برجسته افراد به نسبت مستبد فرد دائمي عداوت

 عادت: سقراط: گويد مي چنين و دهد مي نشان ندارند، زندگي از سودي و بهره آن مردم اكثريت كه اي جامعه در زندگي به را وي شديد

 همت او تقويت و تجليل به سپس و برگزينند خود پيشوايي به است آنها توجه مورد كه را فردي كه است اين مردم عموم معمول روش و

 نيست؟ اينطور آيا. گمارند

. است طور همين چرا: ادئيمانتوس

 آن سر بر مستبد حاكم كه است اي شاخه تنها توده، پشتيباني همين. رويد مي اي ريشه چه از استبداد كه شد معلوم اينك پس: سقراط

 پشتيبان كه شود مي شروع زماني وضع اين شود؟ مي آغاز چگونه مطلق سيادت به عموم، پيشوايي از ماهيت تغيير اين اما... شود مي سبز

. كند رفتار كنند، مي نقل »آكادي« در واقع »اي زئوليسه« معبده خصوصِ در كه اي افسانه مضمون مطابق مردم

 چيست؟ افسانه آن: ادئيمانتوس

 به مبدل بخورد، آن از كه كسي شود، آميخته جانوران روده با آدميزاده روده قرباني گوشت در اگر كه است اين افسانه مضمون: سقراط

 بودي؟ نشنيده را داستان اين مگر شود؛ مي گرگ

! چرا: ادئيمانتوس

 بلكه بگيرد، تواند نمي را تمايالت جلوي يابد مي خويش فرمان مطيع را عموم چون است مردم پيشواي كه كسي منوال همين به: سقراط

 مي برباد را آنان جان و كشاند مي دادگاه به است متداولي حيله كه افترا و تهمت وسيله به را افراد آاليد؛ مي همنوع خون به را خود دست

 گريز راه رساند، مي قتل به را ديگر بعضي راند، مي ميهن از را برخي آشامد، مي را خود خويشاوندان خون ناپاك، دهان و زبان با. دهد
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 به يا كسي چنين ضرورت، و جبر حكم به آنگاه! كند مي تقسيم مردم بين جديد طرزي به را زمينها دهد، مي نشان را قروض پرداخت از

 نيست؟ طور اين آيا. گردد مي گرگ به مبدل و رسد مي مطلق زمامداري به يا و شود مي هالك خويش دشمنان وسيله

! است طور همين اجبار حكم به: ادئيمانتوس

. رود مي ثروتمندان جنگ به شخص همين سپس: سقراط

! آري: ادئيمانتوس

 خواهد عياري تمام مستبد و مطلق حاكم كه است اين نه آيا بازگردد، دشمنان، رغم علي آن، از پس و برانند كشور از را او اگر: سقراط

 شد؟

. چرا: گفت ادئيمانتوس

 توطئه خفا در گاه آن سازند، فراهم را او قتل موجبات مردم تحريك وسيله به يا برانند، كشور از را او نتوانند اگر وي، دشمنان اما: سقراط

. ببرند بين از را او تا كرد خواهند

. شود مي طور همين غالباً: ادئيمانتوس

 مي محافظ خود براي مردم از: يعني. شوند مي مستبد حكام مشهور تقاضاي به متوسل معموالً رسد؛ اينجا به كارشان كه كساني: سقراط

 چراكه كرد، نخواهند دريغ مستحفظ گماشتن از قهرمان اين براي هم مردم من، عقيده به و... بماند امان در! توده مدافع و قهرمان تا خواهند

. است خويش مدافع حالِ نگران بسيار دارد، را اطمينان كمال خود حال به اينكه عين در ملّت

! است درست: ادئيمانتوس

 يقين به ببيند، چنين را وضع وقتي است، توده با دشمني به مظنون خويش ثروت علّت به كه ثروتمندي! عزيز دوست اي پس: سقراط

 نخواهد درنگ هيچ گريخت، خواهد هرموس ريگزار ساحل از« يعني كرد، خواهد رفتار نموده، الهام »كراسوس« غيب هاتف آنچه مطابق

 دهد راه خود به را ترسي چنين اگر: گفت ادئيمانتوس). 49(»داد نخواهد راه خود به ترسي بخوانند، بزدل را وي ديگران اينكه از و كرد

. البتّه: گفت. شد خواهد كشته شود دستگير فرار درحين اگر آري،: گفتم. است تباه روزگارش

 خود رقيبان از بسياري كه اوست اين بلكه افكند؛ خاك به را خود سنگين اندام و درآيد پا از كه نيست كسي مردم، پيشواي آن اما: سقراط

. رسد مي مطلق سيادت به مردم پيشوايي از و شود مي سوار دولت ارابه بر سپس و افكند مي زمين به را

. است همينطور: ادئيمانتوس

. است نيكو بسيار: گفت گوييم؟ سخن است يافته پرورش آن در وي كه شهري و مرد اين سعادت از است طور ،چه حال: سقراط
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 هزاران. بخوانند مستبد را او نيست حاضر. است آمدگويي خوش و خنده با كس همه با وي برخورد كار، آغاز و اول روزهاي در: سقراط

 رفتار در و كند مي تقسيم خويش طرفداران و عموم بين را زمينها. بخشد مي را مردم وامهاي دهد مي عموم به چه افراد، به چه وعده،

 نيست؟ چنين آيا كند، مي مهرباني و سلوك حسن به تظاهر همه با خود،

. است طور همين: گفت ادئيمانتوس

 از خاطرش و برد ازبين را ديگر بعضي و نمود سازش آنان از بعضي با يعني كرد، يكسره را خارجي دشمنان كار كه آنگاه اما: سقراط

 محتاج سردار و سركرده به مردم تا آورد، وجود به جنگ كه برد خواهد كار به راه اين در را خود كوشش همه شد، آسوده آنان جانب

. شوند

! است منطقي اين: ادئيمانتوس

 نتوانند و برآيند خويش روزانه حوائج رفع درصدد ناچاراً و شوند فقير ماليات فشار از شهر مردم كه است اين هم او ديگر منظور: سقراط

. كنند توطئه او برعليه

. است بديهي اين: ادئيمانتوس

 او فرمان بار زير نيستند حاضر »آزادمنشي« از آنان كه پندارد چنين يعني شود، بدگمان شهر مردم از بعضي حقّ در وي اگر حال: سقراط

 داليل، اين همه بنابه پس. سازد نابودشان و كند تسليم دشمن به را آنها كه داشت خواهد خوبي بهانه جنگ، آتش اشتعال با گاه آن روند،

. كند ايجاد جنگ است مجبور همواره مطلق حاكم

. است طور همين آري،: ادئيمانتوس

. شوند بيزار او از مردم كه است آن وي رفتار نتيجه اما: سقراط

. نيست اين جز اش نتيجه آري،: ادئيمانتوس

 بيان صراحت شهامتند، داراي كه كساني يعني اي، عده هستند، نفوذ صاحب و اند كرده كمك وي ترقّي به كه آنان ميان در البد: سقراط

. كرد خواهند انتقاد است، آمده پيش كه وضعي از و كنند مي حفظ خود، درميان چه و او برابر در چه را خود

. است محتمل اين: ادئيمانتوس

 چه مردم همه ميان در سرانجام و سازد نابود را اينها همه است مجبور كند، حفظ را خود سيادت بخواهد اگر مطلق حاكم پس: سقراط

. باشد داشته ارزشي كمترين كه ماند نخواهد باقي احدي دشمن، چه و دوست

. است بديهي اين: ادئيمانتوس
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 بجنگد آنان با ناخواه خواه تا كيستند؟ ثروت، و حكمت و شهامت شجاعت صاحبان كه دهد تشخيص تيز نگاهي با بايد وي پس: سقراط

! است اين در او سعادت راه تنها كه كند پاك آنان وجود از را كشور و بگسترد دام آنان راه در و

! است بزرگي كار عجب! تطهير و تصفيه اين: ادئيمانتوس

 مي جاي به را خوب و كند مي دور بدن از را بد پزشك كه چرا دهند، مي انجام پزشكها كه است تطهيري عكس درست آري،: سقراط

. كند مي را اين خالف وي آنكه حال و گذارد

. كند حفظ را خود قدرت كه است آن بر زيرا است، ناگزير كار اين از وي ظاهراً: ادئيمانتوس

 دست يا و كند زندگي بيزارند، او از كه فرومايه مردمي با يا كند، انتخاب را يكي شقّ دو از است مجبور! سعادتمند مرد اين! آري: سقراط

 چنين آيا شد، خواهد بيشتر متعدد، مستحفظين به او احتياج شوند، بيزارتر او از وي، رفتار نتيجه در مردم هرچه اما... بشويد زندگي از

. چرا: گفت نيست؟

 كرد؟ خواهد دعوت كجا از را آنان وي و كيستند وفادار مستحفظين اين اما: سقراط

! بپردازد را آنان مزد وي آنكه شرط به رسند؛ مي فرا دسته دسته خود آنها زيرا نيست، دعوت به احتياجي: ادئيمانتوس

 رسند؟ مي فرا سو هر از كه اجنبي زنبورهاي يعني است؛ ديگري بيكاره زنبورهاي بازهم تو منظور نكنم، خطا اگر: سقراط

! فهميدي خوب: گفت

 كند؟ خودداري اقدام اين از وي كني مي تصور شايد يا كند، پيدا كار اين براي را كساني تواند مي خود كشور داخل در او اما: سقراط

 اقدام؟ كدام: گفت ادئيمانتوس

. درآورد خويش مستحفظين سلك در و كند آزاد را آنان و بگيرد صاحبانشان دست از را غالمها تواند مي: سقراط

! كرد نخواهد پيدا آنها از تر مطمئن مستحفظين راستي به و است ممكن كار اين البتّه: گفت ادئيمانتوس

 گونه اين ميان از را خويش معتمدين و دوستان بعد و رساند هالك به را اطرافيانش اول كه است اين مستبد حاكم سرنوشت اگر: گفتم

! است كامل وي سعادت كه الحق كند، انتخاب مردم

! ندارد را كسي اينان جز و هستند همينها او دوستان صورت هر به: ادئيمانتوس

 اما بود؛ خواهند شهر تازه اهالي هم او همنشينان يافت نخواهد را كسي اينان جز كند، تمجيد اعمالش از كسي بخواهد اگر پس: سقراط

. گريزانند و بيزار او از درستكار مردمان

. باشد تواند نمي اين جز: گفت ادئيمانتوس
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. خوانند مي حكمت معلم است، هنر اين صاحبان سرآمد كه را »اوريپيد« مخصوصاً و تراژدي معموالً كه نيست جهت بي: سقـراط

 چطور؟: گفت

 از وي منظور كه است بديهي! شود مي حكيم كه است حكما با معاشرت اثر بر مستبد حاكم كه است اين يكي او پرمغز سخنهاي از: گفتم

. است مستبد حاكم معاشرين همان حكما،

 اين هم عالوه، به! كند مي برابر خدايان با را انسان استبداد: است اين است گفته استبداد مدح در وي كه هم ديگري سخن: ادئيمانتوس

. اند گفته استبداد ستايش در قبيل اين از زيادي چيزهايي ديگر، شعراي هم و شاعر

 آنان و خود جانب از من دهيم، نمي راه خود شهر به كنند، مي استبداد درباره كه ستايشي علّت به را تراژدي مصنفين ما اينكه از: سقراط

 به من: گفت ببخشند را ما خويش حكمت به آنان كه اميدوارم و خواهم مي پوزش مصنفين آن از است، ما حكومت نظير حكومتشان كه

. بخشيد خواهند را ما آنها، مصنفين الاقل يا آنان كه كنم مي تصور خود سهم

 مؤثر و قوي و زيبا صداي داراي كه را كساني آورد، خواهند گرد را مردم عموم و كرد خواهند سفر ديگر شهرهاي همه به آنها اما: گفتم

. كرد خواهند سوق دمكراسي و استبداد طرف به را حكومتها و كرد خواهند اجير باشند،

. البتّه: گفت

 خواهند كسب افتخارات و مزد دموكراسي، حكومتهاي از سپس و مستبد حكام از اول خدمت، ازاي در آنان البتّه گذشته، اين از: گفتم

 فراتر قدمي توانند نمي ديگر درماندگي، از كه آنجا تا شود، مي كمتر آنان عظمت شوند، تر نزديك شريف حكومتهاي به هرچه اما كرد،

. بگذارند

. است درست: ادئيمانتوس

 و متعدد و زيبا افراد از كه را خود محافظين سپاه وي كه ببينيم و مستبد حاكم اردوي به برگرديم اكنون ايم، افتاده دور مطلب از اما: گفتم

 كند؟ مي نگهداري چگونه است شده تشكيل متغير، و گوناگون

 محل، اين از بتواند كه مادام و فروخت خواهد را آنها اول وي شود، يافت گرانبهايي موقوفات شهر معابد در اگر كه است واضح: گفت

!). كاست خواهد مردم ماليات از ميزان همان به كند، تأمين را خود مصارف

 كرد؟ خواهد چه شود تمام درآمد منبع اين وقتي اما: سقراط

! خورد خواهد پدري ميراث از هايش، معشوقه و نديمان و ميهمانان با وي كه است بديهي: ادئيمانتوس

 كرد؟ خواهند نگـاهداري يارانـش و او از انـد، آورده سركار بر را مستبد حاكم كه مردم توده كه است اين مقصـودت! فهميـدم: سقـراط

. ناچارند كار اين به آنها آري،: گفت ادئيمانتوس
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 كه نيست انصاف شرط اين كه گويند چنين وي به و شوند خشمگين روزي مردم عموم است ممكن: گويي مي چه باب اين در اما: سقراط

 است ممكن نيز و كند دستگيري پدر از كه است او بر بالعكس بلكه بگذراند، را اش زندگي پدر خرج به رسيد رشد سن به وقتي پسر

 بنده خود ايشان شد، بزرگ او وقتي كه است نبوده منظور بدين اند، رسانيده بلندي پايه به و آورده دنيا به را وي اگر كه گويند چنين

 و متمولين سلطه از او، لواي تحت كه است بوده اميد اين به بلكه بدهند، را او ليسان كاسه و غالمها و پسر نان و شوند خويش بندگان

 است ممكن پدر كه طور همان شوند، خارج شهر از كه داد خواهند فرمان يارانش و وي به آنان بنابراين،. شوند آزاد شهر زادگان بزرگ

. كند بيرون خانه از را او هرزه همنشينان و خود فرزند

 كه اند پرورانده نعمت و ناز در را كسي چه و آورده وجود به فرزندي چه كه فهميد خواهند يقين به مردم صورت آن در آري،: ادئيمانتوس

. آيند نمي بر كنند، خارج شهر از خواهند مي كه هم كساني عهده از و عاجزند او برابر در اينك

 و برد كار به زور و احترامي بي پدر، به نسبت كه برساند جايي به را جسارت مستبد حاكم است ممكن مگر گويي؟ مي چه: سقراط

 كند؟ بلند او روي به دست كرد، مقاومت پدر چنانچه

. كرد خواهد رفتار چنين او با بعد و گرفت خواهد را او اسلحه اول! آري: ادئيمانتوس

 روا ظلم خود سالخورده خويشاوندان به نسبت كه ناخلف فرزند و است پدركش مستبد، حاكم گويي، مي تو كه قرار اين از پس: سقراط

 بند، يا رهايي درد از آنكه اميد به معروف، المثل ضرب طبق بر مردم توده. است همين استبداد معني شك بي من اعتقاد به و. دارد مي

 عبارت به گردند، مي غالمان استبداد دچار گاه آن اما دهند، مي نجات آزاد مردان اسارت بند از را خود يعني شوند، مي آتش گرفتار

 همانا كه را بردگي ترين تلخ و ترين سخت جامه گاه آن و شويند مي دست داشتند، سابقاً كه اي قاعده بي و بيحساب آزادي آن از ديگر،

. كنند مي برتن است، غالمان بندگي

. است طور همين: ادئيمانتوس

 گفته گزاف آيا ايم، كرده بيان خوبي به را حكومت نوع اين صفات و استبداد به دموكراسي تبديل طرز كه شويم مدعي اگر اينك: سقراط

 ايم؟

) 50.(بود كافي راستي به توضيح اين نه؛: ادئيمانتوس

! سعادتمند؟

 و حكام عقايد ساختن ويران به محكم، برهان و نيرومند منطق و نظير بي ريشخند و استهزا اسلحه با سقراط محاوره، از قسمت اين در

 اختالس به دارند، قدرت در كه آنجا تا و اند داده اختصاص خود به را اموال سهم و رقم بيشترين و ترين بزرگ كه پردازد مي زمامداران

 طول در سقراط البتّه و! است اشكالي بي طبيعي قانون يك وضع، اين كه پندارند مي چنين تازه و پردازند مي مردم عمومي ثروت دزدي و

را ناپذيري آشتي و بيرحمانه جنگ خود، حيات بود داشته اعالن حاكمه، طبقه از گروه اين برضد .
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 خود پرسشهاي به من بگذار همه، اين با و! چيست »نيرومندتر« از تو منظور كه بودم زده حدس پيش ي مدت از من! كاليكلس: سقراط

 و شمارد نمي نفر يك از بهتر را نفر دو تو، مانند مردي كه است بديهي البتّه شوم، آشنا تر دقيق تو نظر با كه مشتاقم خيلي زيرا دهم، ادامه

 از تو منظور ببينم بگو اول از ديگر يكبار پس داند، نمي بهتر خود از دارند، بيشتري بدني قدرت اينكه خاطر به فقط را خود هاي برده

! نشوم گريزان تو درس از من تا باشي تر مهربان قدرت دادن، تعليم در دارم تقاضا ولي چيست؟ »بهتر«

 كني؟ مي استهزا مرا! سقراط: كاليكلس

 دست قصد من كه خورم مي سوگند جستي، توسل او به بار چند من كردن مسخره براي تو كه زنوس همان به كاليكلس، نه: سقراط

 هستند؟ كساني چه تو نظر در بهتر كه بگويي من به خواهم مي فقط ندارم؛ را تو انداختن

! دارند بيشتري ارزش كه آنها: كاليكلس

 بيشتري ارزش كه آنها از تو مقصود آيا ؛...بگويي مطلبي آنكه بدون آوري مي زبان به عباراتي و كلمات خودت كه بيني مي اكنون: سقراط

 دارند؟ بيشتري آگاهي و بصيرت كه هستند كساني دارند

. است همين من منظور سوگند، خدا به! آري: كاليكلس

 ببرد؟ بيشتري بهره و دهد فرمان بايد جهت بدين و است نادان هزار ده از نيرومندتر بصير، و فهميده شخص يك تو، نظر به پس: سقراط

. ندارم را الفاظ و كلمات با بازي قصد وجه هيچ به من كه بيني مي تو است؟ همين تو منظور آيا

 بهره و سهم و كنند حكومت جاهل بر عالم، و ناتوان بر نيرومند، كه كرده حكم چنين طبيعي، عدالت كه دارم عقيده من آري،: كاليكلس

! ببرند جهان از بيشتر

 آييم هم گرد جا همين در امروز، مانند و باشيم بسياري عده ما كن فرض گويي؟ مي چه كه بفهمم درست تا كن تأمل و دقّت كمي: سقراط

 و باشند قوي اي عده يعني باشيم، داشته اختالف همديگر با توانايي، و نيرو نظر نقطه از ولي باشد؛ ما با آشاميدني و خوراك هم مقداري و

 به كه او آيا باشد، ديگران از داناتر ها، نوشيدني و ها خوردني تشخيص در كه باشد ما نزد در هم پزشك نفر يك و ضعيف اي عده

 از باارزشتر و بهتر دارد، طب در كه بصيرتي علّت به است، ديگري عده از تر ضعيف و عده يك از تر قوي بدني لحاظ از بسيار، احتمال

 بود؟ خواهد ديگران

. بود خواهد چنين ترديد بدون: كاليكلس
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 ديگران از بيشتر سهمي ها نوشيدني و ها خوردني از) طب در آگاهي خاطر به( او كه است سزاوار آيا است، باارزشتر چون و: سقراط

 براي غذا، صرف موقع و كند تقسيم عادالنه را ها نوشيدني و ها خوردني بايد است، او با فرمانروايي و رياست چون اينكه يا بردارد؟

 عده از بيشتر طبيعي، طور به او بهره دارد، كه احتياجي همين روي و ندهد، اختصاص خود به را ها حصه ترين بزرگ خود سالمتي حفظ

 ديگران از باارزشتر و بهتر اينكه با باشد، تر ضعيف ما همه از اتّفاقي، طور به طبيب، اين اگر ولي. بود خواهد ديگر اي عده از كمتر و اي

 عزيز؟ دوست نيست طور اين دهد، اختصاص خود به را ها حصه ترين كوچك بايد است،

 كه من منظور كنم، نمي بحث تو با باره اين در من كشانيدي، طبيعت و نوشيدني و خوردني به را سخن رشته باز تو! سقراط: كاليكلس

. نيست قبيل اين از چيزهايي

 بود؟ خواهد هم بهتر دارد، بيشتري بصيرت آنكه نگفتي تو مگر: سقراط

! آشاميدني و خوردني از نه ولي آري،: كاليكلس

 بافد، مي پارچه ديگران از بهتر آنكه اين، از بعد بايد يعني! است پوشاك و لباس در بيشتر سهم تو منظور شايد چيز؟ چه از پس: سقراط

! برود راه خيابانها و بازارها در و بپوشد را ها جامه گرانبهاترين و ترين بزرگ

 داري؟ كار چه لباس با تو نيست، هم جامه من منظور: كاليكلس

 گردش به شهر در و باشد داشته را كفشها ترين عالي بايد است، ديگران از ماهرتر كفشدوزي در آنكه بگويي خواهي مي پس: سقراط

! بپردازد

 گويي؟ مي سخن چيزهايي چه از سقراط چيست؟ كفش: كاليكلس

 زمين، كار در زارعي اگر يعني بگويي؟ سخن كشاورزي مانند چيزي از خواهي مي شايد پس نيست، چيزها اين تو منظور اگر: سقراط

 بكارد؟ خود، مخصوص مزرعه تا باشد، داشته بذر و تخم ديگران از بيشتر بايد باشد، ديگران از بيش بصيرتش

! آوري مي ميان به را حرفها همان باز تو! سقراط: كاليكلس

. كنم مي تكرار را مطالب و حرفها همان من آري،: سقراط

 گويي؟ مي سخن باف پارچه و طبيب و آشپز و دوز كفش از هم سر پشت تو كه هستند اينها ما بحث موضوع مگر: كاليكلس

 مي نه باشند؟ داشته حق ديگران از بيشتر بايد چيز چه به نسبت ديگرانند، از تر بصيرت با و تر قوي كه آنها گويي نمي كه تو آخر: سقراط

. كني مي بيان صريح طور به را آن خودت نه و كنم كمك تو به خصوص اين در من گذاري

 چرخ كه هستند قدرتمند كساني بلكه! آشپز نه و است كفاش نه من نظر در قوي ام، داده را تو جواب اين از پيش خيلي كه من: كاليكلس

. هستند دارا است، الزم امور اداره براي كه را قابليتي و شجاعت و گردانند مي را مملكت
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 ندارد ايرادي اما. گويم مي را همان هميشه و كنم مي تكرار چندبار را حرف يك من كه كردي مي سرزنش مرا تو! عزيز كاليكلس: سقراط

 ثابت جواب يك روي هرگز و زني مي ديگري حرف دفعه هر مطلب، يك خصوص در تو يعني است، برعكس درست دارم، تو به من كه

 بهترين از بصيرتند با و فهميده كه را كساني ديگر دفعه و هستند اقويا مردم ترين باارزش و بهترين كه كني مي ادعا يكبار تو ماني؛ نمي

. نامي؟ مي مردم بهترين را دالور و شجاع اشخاص اكنون و شماري مي مردم

 داني؟ مي چنين را او كه است لحاظ چه از و است ديگران از نيرومندتر و بهتر تو نظر در كسي چه بگو من به صريحاً باالخره! من عزيز

 و حكومت شمارم؛ مي ديگران از بهتر و تر قوي دارند جرأت و بصيرت كشورداري و سياست در كه را كساني گفتم صريحاً من: كاليكلس

! شوند مند بهره زندگي از ديگران از بيشتر بايد و است اينها حق كشور بر فرمانروايي

 فرمانبردار؟ يا هستند فرمانروا است؟ چگونه آنها خود وضع! عزيز دوست: سقراط

 چيست؟ منظورت: كاليكلس

 دارند؟ فرمانروايي نيز برخود آيا دارند؟ وضعي چه خود به نسبت آنان كه است اين منظورم: سقراط

 دارند؟ فرمانروايي نيز برخود كه چه يعني فهمم، نمي درست را تو مقصود: كاليكلس

 دارند؟ دست در را خود نفس زمام و هستند دانا آيا يعني است؛ آن عمومي و عادي مفهوم من، منظور: سقراط

 خواني؟ مي دانا را لوح ساده آدمهاي گونه اين تو البد! باوري خوش چه: كاليكلس

 كنم؟ خطاب آنها به چه پس نخوانم؟ چرا: سقراط

 مي تو به من كه است اين در طبيعي نظر از حق و زيبايي باشد؟ ديگري خدمت در كه شمرد سعادتمند را كسي توانم مي چطور: كاليكلس

 و دانش و كند تقويت و بپروراند ساخت محدود جاي به را خود تقاضاهاي و ها هوس بايد كند، زندگي خوب خواهد مي كه كسي: گويم

. برد كار به آنها كردن راضي براي را خود نيروي

 لحاظ از كه را كساني خواهند مي و شمارند مي زشت را بندوباري بي و هوسبازي و ندارند را كاري چنين قدرت مردم از بسياري البتّه

 آنها ولي. ستايند مي را خواهي حق و دانايي نيستند، قادر خود آرزوهاي و ها هوس تسكين به چون و سازند محدود ترند، قوي طبيعي

 اينها است؟ خويشتن بر تسلط و دانايي از بدتر و تر زشت چيز، چه شوند، قدرت و مقام صاحب اند توانسته يا و بزرگانند فرزندان كه

 را خود و بتراشند خود براي فرماندهي و آقا خود، دست به كه داشت انتظار توان مي چگونه شوند، برخوردار نعمتي هر از توانند مي وقتي

دهند؟ قرار مردم واهي سخنان و قضايي قوه و قانون فرمان تحت 
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 پيش خود دوستان به نتواند خواهي، حق و دانايي حكم به است، او خود فرمان تحت كه كشوري در كسي چنين كه نيست بدبختي اين آيا

 و ازالقيدي عبارت سعادت و تقوي: گويم مي تو به من كه است اين هستي جستجويش در تو كه حقيقي برساند؟ نصيبي دشمنانش از

! كاليكلس: سقراط) 51!(است معني بي و پوچ حرفهاي و غيرطبيعي آداب و رسوم آن، تمامي بگذري، كه اين از و است حد بي كامراني

 بي آورند، نمي زبان به ولي دارند دل در ديگران كه را چيزها از بسياري و دادي نشان را خود شهامت و جرأت گفتي، كه سخناني در

 براي تو ببينم بگو اكنون. ندهي دست از را صراحت اين حقيقت شدن روشن براي كنم مي خواهش تو از! كردي بيان صريح و پيرايه

 آنها رضاي به باشد ممكن كه راه هر از و نكنيم؟ مهار را خود اميال و كنيم آزاد را خود هاي هوس بايد شايسته، و صحيح زندگي

 است؟ همين تو نظر در تقوي آيا بكوشيم؟

! است همين آري: كاليكلس

 نيست؟ صحيح است قناعت در سعادت گويند مي اينكه پس: سقراط

! نه: كاليكلس

 كه معلوم كجا از«: گويد مي كه باشد راست »پيد اوري« حرف اين شايد و. نيست تحمل قابل گويي مي تو كه هم زندگي اين اما: سقراط

 ما قبرهاي ما بدنهاي و مردگانيم ما كه ام شنيده فرزانه مردي از من! نباشيم مرده حقيقت در ما و »نباشد؟ زندگي مرگ و مرگ زندگي

! است مد و جذر و دفع و جذب حال در دائماً دارند، مسكن آن در خواهشها و ها هوس كه ما روان از قسمت آن ولي است،

 كرده تشبيه »خم« به دارد، كه گنجايشي مالحظه به را روان از قسمت اين بوده، ايتاليا سيسيل اهل گويا كه باذوق سرايان داستان از يكي

 است سوراخي خم هاست، هوس مسكن كه نامحرمان روان از قسمت آن كه است، گفته و خوانده »نامحرم« را ناپرهيزكار و القيد مردم و

 عالم در: گويد مي تو، برخالف است، كرده را تشبيه اين كه شخص همين. كند بيان را آنها ناپذيري سيري كه است خواسته تشبيه، اين با و

 اين كه كسي. ريزند مي آب سوراخ، و ته بي خمهاي در غربال با روز، و شب چراكه ديگرانند، از روزتر سياه و تر بدبخت نامحرمان معني

 به جهت اين از بارند و بند بي كه را كساني روح و است روح غربال، از مثل اين گوينده منظور كه گفت مي كرد، تعريف من براي را تشبيه

. نگهدارد خود در توانند نمي را چيز هيچ بندوباري، بي علّت به و است! سوراخ از پر كه كرده تشبيه غربال

 بكوشم خواهم مي مثل، اين ذكر با من و است خوب بسيار مطلب فهماندن براي حال عين در ولي آيد، مي غريب نظر به البتّه تشبيه، اين

 اختيار است، دانا انسان يك خور در كه زندگيي بندوبار، بي و ناپذير سيري زندگي جاي به تا دهم تغيير را تو عقيده برآيد دستم از اگر تا

 صورت آن در باشد، درست گفتي تو آنچه اگر... هستند هوسبازان از سعادتمندتر پرهيزكار اشخاص كه كني قبول و باشي قانع و كني

 همه كه بداني سعادتمند را كساني كني مي جرأت هم هنوز آيا شود؛ خوانده قبيح و زشت وجه هيچ به نبايد نيز شنيع اعمال با توأم زندگي

 بخشند؟ مي تسكين كامل حد به را خود هاي هوس

 كشاني؟ مي چيزها گونه اين به را سخن كه نداري شرم واقعاً! سقراط: كاليكلس
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 لذّتهاي بين هم فرقي و داند مي لذّت و خوشي نوع هر در را سعادت كه كسي يا كشانيدم؟ بدينجا من را سخن! عزيز دوست: سقراط

) 52...(گذارد؟ نمي بد و خوب

 

 سوفسطائيان

: است داده رخ سوفسطائيان درباره انيتوس و سقراط بين كه شود مي نقل اي محاوره از بحث اين

 خواهد مي و دارد حكمت فراگرفتن براي فراوان اشتياق كه گويد مي من به پيش لحظه چند از غريب، و تازه مهمان اين! انيتوس: سقراط

 بفرستيم آموزگار كدام پيش را او تو نظر به. بياموزد بخشد، بهبود ميهنشان و سرزمين سياست به دهد مي امكان مردم به كه را فضيلت اين

 و علم و دارند را فضيلت تعليم ادعاي كه بفرستيم كساني نزد را او بايد ما آيا تو، عقيده به اصوالً يا و گيرد؟ فرا او از را فضيلت اين تا

 بگيرند؟ ياد را آن خواهند مي كه فروشند مي كساني به معين، مزدي دربرابر كااليي، همچون را خود دانش

 هستند؟ كساني چه فروشند، مي را خود علم كه گروه اين از تو منظور! سقراط: انيتوس

. نامند مي سوفسطائي را خود آنان! شناسي مي را گروه اين كه تو: سقراط

 دوستان و خانواده قبيله، افراد از يك هيچ دامنگير فساد كه بخواه خداوند از و! بپرهيز امر اين از هراكليس حقّ به را تو! سقراط: انيتوس

 به نسبت »وبا« مثابه به و فسادند سرتاپا گروه، اين كه چرا نگردند، تبهكار گروه اين گرفتار آنان، از كدام هيچ و نشود من نزديك و دور

! هستند مجاورانشان و همسايگان

 سوفسطائيان آيا كنند؟ مي فرقي چه دارند، را مردم امور اصالح داعيه كه كساني ساير با سوفسطائيان گويي؟ مي چه انيتوس: سقراط

 براي هم مزدي وضع، اين از پس تازه، و كنند مي سابق از بيشتر را امور آن فساد و كنند نمي اصالح شود، واگذار آنان به كه را اموري

 و دارد نام »پروتاگوراس« كه شناسم مي را آنان از نفر يك من ولي! كنم باور را حرف اين توانم نمي كه من طلبند؟ مي تباهي و فساد اين

 را ثروتي چنين ها، پيكره بهترين پرداختن و ساختن از پس ،»ويدياس« كه است آورده گرد ثروتي و مال آنچنان! »معرفت« اين راه از

 آنچنان اند نتوانسته آوريم، حساب به او با اگر هم را ديگر پيكرتراش دهها بلكه ويدياس، تنها نه كه گفت توان مي بلكه و است نيندوخته

. آورند گرد را هنگفتي ثروت

 نفر يك يا و كند مي تعمير را پاره كفشهاي كه كفاش نفر يك كه اي ديده آيا! گويي مي غريبي و عجيب چيزهاي تو! انيتوس راستي

 به آنها قبلي وضع از تر خراب و بدتر صورتي به را مردم پاره و كهنه لباسهاي و كفشها چنانچه زند، مي وصله را كهنه لباسهاي كه رفوگر

 هم ماه يك مدت به حتّي را خود غلط كار اين كه توانند نمي آنان و بميرند؟ گرسنگي از كه است اين سرانجامشان برگردانند، صاحبانشان

 مخفي را موضوع اين يونان مردم همه از كه است تمام سال چهل مدت پروتاگوراس كه صورتي در نگهدارند؟ پوشيده مردم نظر از

 قبالً خود كه است وضعي از تر ننگين و بدتر مراتب به كه گرداند برمي خود پيش از وضعي با را خود شاگردان او كه است نگهداشته

) 53(»...اند داشته
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 شيرين طبيعت

 تا خواند مي) حيات خندان و راستين جالب، عروس اين( طبيعت سوي به را »فيدر« خود شاگرد سقراط، دلچسب، و كوتاه مذاكره اين در

: بخواند را زيبايي جمال و كتاب آن، هاي شاخه سايه زير در

 بنشينيم؟ بايد كجا ببين جلو، برو: سقراط

 دارد؟ وجود بلوط بزرگ درخت يك آنجا در بيني نمي مگر! سقراط: فيدر

 چيست؟ آن فايده ولي... چرا: سقراط

 روي در تا يافت خواهيم هائي تخته و چوبها آنجا در عالوه، به. ديد خواهيم نواز دل نسيمي و آرام اي سايه آنجا در زودي به ما: فيدر

! بكشيم دراز و كنيم استراحت آنها

!... جلو برو بنابراين،: سقراط

... شديم نزديك درخت به اكنون هم ما: فيدر

. است تنومند و عالي و بزرگ واقعاً درخت، اين و است زيبايي مكان اينجا سوگند، »هرا« به: سقراط

 و هستند خود شكوفايي دوران بهترين در اكنون هم و دارند انگيزي دل سايه و هستند زيبايي و بلند درختان درختان، اين كه راستي به

 من، پاهاي اكنون هم و است سرد آن آب كه دارد جريان زيبايي چشمه بلوط، درخت زير از و. است آنها گلهاي خوش بوي از آكنده هوا

 احساس كوچك، هاي پيكره اين از را نكته اين من و باشد »اخيالوس« مخصوصِ آب چشمه اين شايد و! كنند مي حس را آن خنكي

! كنم مي

 هماهنگي تابستاني آور نشاط سرود با كه شود مي شنيده »سيگال« صداي آن از و است انگيز روح و نواز دل بسيار سرزمين، اين نسيم

 و بكشد دراز آن روي در كه كسي هر براي و است خميده طبيعي طور به كه باشد اي تخته اين اينجا، در همه از نيكوتر شايد و! دارد

) 54(»...است آورده فراهم را راحتي بالش كند، استراحت

 

 

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 )4 جلد( انسانيت عدالت صداي علي امام ۷۹

 زيبايي سرچشمه

 در يعني. بود مجادله و انتقاد روح و ريشخند و استهزا هرگونه از خالي كه داشت مخصوصي اي مذاكره سبك خود، شاگردان با سقراط

 بزرگ اشياي به كوچك اشياي از را سخن و پرداخت مي عقلي و ذهني مسائل به حس، قابل چيزهاي از تدريجي، طور به آنان، با بحث

 كه دهد تعليم آنان به را عمومي معارف آن سپس و كند هدايت خود، وسيله به خود شناخت به اقناع، راه از را آنان تا كشانيد مي

. است زيبايي و نيكي فضيلت، سرانجامشان

: شود مي داده نشان روش، و سبك اين از اي نمونه كزينفون، و سقراط بين جالب، و كوتاه محاوره اين در

 فروشند؟ مي نان كجا كه داني مي آيا: سقراط

! رسد مي بفروش مكان فالن در نان چرا،: كزينفون

 فروشند؟ مي محلّي چه در را گوشت كه داني مي آيا: سقراط

... جا فالن در: كزينفون

 شود؟ مي فروخته كجا در كفش و پارچه كه داني مـي آيا و: سقـراط

. فروشند مي بازار در را آنها: كزينفون

 چيست؟ و است كجا مطلق خير يا فضيلت سرچشمه كه داني مي آيا: سقراط

! هرگز نه،: كزينفون

 وجه تنها كه( فضيلت سرچشمه و منبع از ولي بشناسي، را كفش و پارچه و گوشت و نان فروش مركز تو كه نيست آور شرم آيا: سقراط

) 55(»باشي؟ نداشته اطالع) است انسان و حيوان بين امتياز

 

 عمو خانواده

 و منفي مرحله نخست: كرد مي تقسيم مرحله دو به را آن و برد مي كار به خود عقيدتي و فكري دشمنان دربرابر را استهزا روش سقراط

 اتخاذ بود، بافته كه گويي تناقض پرتگاه در كه برد مي آنجا تا را او مخصوصي، نرمش با و كشيد مي خود گمراهي در را دشمن آن، در

 از و سازد! خفقان دچار را او تا ساخت مي آشكار مردم بر را وي گويي تناقض و اشتباه و نمود مي شروع را حمله آنگاه و كرد مي سند

 بود هنگام اين در و. گردد افزون منطقش، آشفتگي و تناقض و شود ناتوان بيشتر، هرچه برهانش، و دليل تا و. كند خارج كارش گردش

! نداشت سقراط هاي گفته به تسليم جز اي چاره ديگر او كه
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 موضوع همين) داد مي قرار سوزاني آتش در را خود دشمنان آن وسيله به كه( كننده ناراحت استهزاي و ريشخند از سقراط نهايي هدف

 و هدايت را گمراهان وسيله بدين خواست مي او درواقع بلكه باشد؛ دروني خبث و پليدي از ناشي ريشخند، و استهزا اين آنكه نه بود،

! كند ارشاد

 كردن قبول براي را ما انديشه و عقل و بخشد مي نجات اشتباه از را ما كه است استهزا و ريشخند اين«: گويد مي جهت همين به سقراط

 كار به را آن توان مي گمراهيها، و موهومات نابودساختن براي كه است سالحي نيرومندترين ريشخند، همين سازد، مي آماده »معرفت«

 گفتگو و بحث مورد »موضوع« شامل كه كرد مي آغاز را دوم مرحله رسيد، مي مسخره و استهزا از خود هدف به كه گاه آن سقراط! »برد

. بود

 بي مرد »گالوكن«. است داده رخ گالوكن و سقراط بين كه است اي محاوره حمله، و استهزا نظر نقطه از وي، هاي محاوره شديدترين از

 در را مملكت حكومتي دستگاه زودي به و است! »آگاه رجال« از يكي پنداشت مي خود عالم در كه بود خودپسندي و مغرور ارزش،

. شناسند نمي را خود واقعي مقام و موقعيت كه است ارزشي بي و نادان افراد از يكي او كه دانست مي سقراط ولي گرفت؛ خواهد دست

 زير مطالب آمد، پيش محاوره اين در كه چيزهايي جمله از داد، تكان را او شدت به و شد درگير او با طوالني، محاوره يك در سقراط

: است

 انجام جامعه و جمهوري به خدمتي بايد گيري، قرار مردم توده احترام مورد بخواهي اگر كه نيست آشكار تو بر موضوع اين آيا: سقراط

 سازي؟ ثروتمند را آن خواهي نمي آيا مثال، طور به دهي؟

! كنم چنين كه دارم دوست من: گالوكن

 كني؟ زياد را آن »درآمد« كه نيست آن امر، اين در پيروزي راه تنها آيا: سقراط

! كنم چنين كه دارم دوست من: گالوكن

 است؟ چقدر آن ارقام و چيست دولت درآمد منابع امروز كه بگو بما بنابراين، پس: سقراط

! ام نكرده فكر باره اين در هرگز من كه خورم مي سوگند »زئوس« به: گالوكن

 است؟ چقدر شهر اين مخارج كه بگو ما به الاقل پس: سقراط

. ام نكرده دقّت وقت هيچ هم باره اين در من: گالوكن

 هستند؟ چقدر ما دشمنان نيروهاي و ما دولت دريايي و زميني نيروهاي كه بگويي تواني مي ولي! خوب بسيار: سقراط
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 كه ناگواري وضع اين از او كه نگذاشت سقراط ولي! (دهم پاسخ سؤاالت، اين به كه ندارم آمادگي اكنون من كه راستي به! سقراط: گالوكن

 قبيلِ از مختلف هاي زمينه در گوناگوني پرسشهاي پيگير، طور به و داد قرار فشار در را او همچنان و آيد بيرون بود شده گرفتار آن در

 ساخت، تنگ او بر شدت به را موقعيت آنكه تا ساخت؛ مي مطرح غيره، و معادن تعداد و حكومتي انبارهاي در موجود حبوبات مقدار

. بدهد سقراط سؤاالت به نيز پاسخ يك حتّي بتواند او آنكه بدون

 نيازمنديهاي جميع از كامل آگاهي بدون را خاصي منزل حتّي تواند نمي هرگز احدي هيچ: كه شد صادر حكم اين مذاكره، اين پايان در و

 اين آنكه از پس سقراط شود؛ مي آشكار كار، اين براي الزم اطالعات ميزان و مملكت يك اداره مشكالت جا همين از و كند اداره آن،

). كرد سؤال او از را موضوع اين خود، مخصوص ريشخند با كرد، صادر را حكم

 به الاقل چرا ولي سازي، سعادتمند را دولت شمار بي هاي خانواده بتواني كه است سخت بسيار تو بر كه شد روشن البتّه: سقراط

 پردازي؟ نمي دارد، امر اين به هم شديدي نياز و باشد عمويت خانواده همان كه خانواده يك كردن خوشبخت

! بودم سودمند او خانواده سعادت براي من داد، مي گوش مرا اندرزهاي و پندها من عموي اگر شك بدون: گالوكن

 قانع آنهاست بين در هم عمويت كه را آتن مردم همه خواهي مي حال اين با و كني قانع را عمويت حتّي نتوانستي تو گفتي؟ چه: سقراط

) 56(»!سازي؟

 

 سقراط شاهكارهاي از ديگر نمونه دو

 مترجم توضيح

 »يونان فلسفه« و »سقراط« درباره كه ديگر كتاب دو يكي و افالطون جمهوريت از مطالبي سقراط، شاهكارهاي بخش در محترم مؤلف

 زنده و تر جالب مطالب آثار، آن در كه صورتي در نكرد؛ ذكر مطالبي افالطون، آثار ديگر از مستقيم طور به و كرد نقل است، شده تأليف

. اند شده معروف سقراطي مكالمات به كه دارد رساله و كتاب 27 افالطون، گفتيم، پيش فصل مقدمه در كه چنان. دارد وجود تري

 خواهد سودمند و مفيد »فن اهل« براي آنها مطالعه كه شده چاپ و ترجمه پيش سال 14 از هايي رساله و كتاب آثار، اين از خوشبختانه

 ،)پروتاگوراس( تربيت: اند شده برگردانده فارسي به كاوياني دكتر آقاي و لطفي دكتر آقاي وسيله به زير، هاي رساله آثار، اين از! بود

 فن ،)كريتون(زندان در سقراط ،)شارميدس( دانايي ،)الخس( شجاعت ،)آپولوژي( سقراط محاكمه ،)اوتيفرون( ديانت ،)ليزيس( دوستي

. 7 شماره نامه و) نون مه( تقوي ،)گرگياس( سخنوري

 دو از كتاب، موضوع به توجه با اينجا در ما و هستند توجه جالب و استفاده قابل جهت هر از اند؛ شده منتشر تهران در ها رساله اين

 كنيم مي نقل است بيشتر آنها آموزندگي جنبه كه زندان در سقراط و) 57(دادگاه در سقراط: عنوان تحت مطالبي شده ترجمه كوچك رساله

 و علي كتاب خوانندگان براي آنها، از استفاده تا كنيم، مي ذكر اينجا در كلمات، يا جمالت بعضي در تغيير اندكي و تلخيص كمي با و

. باشد امكانپذير سقراط،



 

Noorfatemah.org 
 

 )4 جلد( انسانيت عدالت صداي علي امام ۸۲

. است كرده نقل را سقراط مطالب رسا، بياني با كتاب، اين در افالطون. است جهاني شاهكارهاي از يكي سقراط، نامه دفاع يا اپولوژي

 نوشته دادگاه حكم صدور از پس بالفاصله چون ولي باشد، آتن دادگاه در سقراط عبارات متن مطالب، اين كه نيست معلوم كامالً البتّه

. است داشته نظر در را سقراط هاي گفته متن آن، نوشتن موقع در افالطون طبعاً شده،

 را مردم و است ماهري سخنران سقراط«: بود شده عنوان مدعيان، ادعانامه در كه كند مي رد را اتهامات اين نخست سقراط كتاب، اين در

. »دهد مي جلوه حق را ناحق و كند مي كاوش را آسماني و زميني چيزهاي. دهد مي فريب

 كه كنم فراموش و گيرم قرار تأثير چه) 58(من مدعيان سخنان دانم نمي من! آتن مردم« : كند مي آغاز چنين خود از دفاع در سقراط

! »نداشت وجود آنها هاي گفته در حقيقت نشانه ترين كوچك بگويم، سخن پيرايه بي و راست بخواهم اگر ولي كيستم؟

 رد به دارد، مي بيان فلسفي بررسيهاي و تحقيقات از را خود مقصود و دهد مي پاسخ آنيتوس، اساس بي اتهامات به آنكه از پس سقراط

 ساير و شمارد مي پرستي وطن و پاكدامن مرد را خود كه ملتوس مقابل در اكنون«: گويد مي چنين و رسد مي »ملتوس« اتهامات

 كرده ايراد قسم قيد به كه را شان ادعانامه خواهم مي اجازه اينرو از كردند، اي تازه ادعاهاي اينان چون. كنم مي دفاع خود از مدعيان،

 قبول را! كشور خدايان و كند مي فاسد را جوانان كه است اين سقراط گناه«: است چنين تقريباً ادعانامه متن. كنم مطرح ديگر يكبار اند،

 را جوانان من كه است اين اتهام اين نكات از يكي. است چنين زنند، مي من بر كه تهمتي آري؛» .پرستد مي را ديگري خدايان و ندارد

 را جدي چيزهاي كه است او زيرا است؛ ملتوس شود مي جنايت مرتكب كه كسي كه گويم مي شما به من! آتن مردم ولي. سازم مي فاسد

 كوچك تاكنون كه دهد مي نشان عالقه چيزهايي به ظاهر به و كشد مي محاكمه به را اشخاص هوس و هوا روي از و گيرد مي بازي به

! بده جواب من پرسشهاي به و جلو بيا! ملتوس. كنم مي ثابت شما براي را ادعا اين صحت اينك. است نداشته آنها به اعتنايي ترين

! البتّه: ملتوس است؟ ديگر چيز هر از تر مهم تو نظر در جوانان، تربيت كه است اين نه مگر: سقراط

 بسيار آن به زيرا بداني، خوب را مطلب اين بايد تو ظاهراً كيسـت؟ برآيد جوانان تربيـت عهده از تواند مي آنكه كه بگو پس: سقـراط

 و آورده قضات اين پيش مرا دليل اين به و هستم من آن و اي كرده پيدا را جوانان كننده گمراه كه كني مي ادعا تو. دهي مي نشان عالقه

. كن معرفي نيز را او و بگو آيد برمي جوانان تربيت عهده از كه هم را كسي اسم حاال پس اي، ساخته متهم

 سخن صحت بر دليل بهترين و نيست آور شرم تو نظر در كار اين بگويي؟ تواني نمي چيزي و اي مانده خاموش چگونه بيني مي! ملتوس

 برآيد؟ جوانان تربيـت عهده از تواند مي كه كس آن كيست كه گويي نمي توجهي ترين كوچك موضوع اين به هرگز تو كه باشد نمي من

! قانون: ملتوس

 برآيد؟ جوانان تربيت ازعهده باشد، آشنا نيز قوانين به بايد البتّه كه شخص، كدام گويم مي. نيست اين منظورمن: سقراط

! قضات اين اينان،: ملتوس

 كنند؟ تربيت را جوانان توانند مي اند نشسته اينجا در كه اينان ملتوس؟ چيست مقصودت: سقراط
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. البتّه: ملتوس

 آنها؟ از تعدادي فقط يا قضات اين همه: سقراط

. آنها همه: ملتوس

 درباره ولي! است غني چقدر كنند، مي كمك ما پيشرفت به كه مرداني حيث از ما شهر و. گفتي خوب چه سوگند، »هرا« به: سقراط

 برآيند؟ جوانان تربيت عهده از توانند مي هم اينها آيا داري؟ اي عقيده چه تماشاكنندگان

. نيز اينان بلي،: ملتوس

 گويي؟ مي چه شهر انجمن درباره: سقراط

 آيند؟ برمي كار اين عهده از هم آنها: ملتوس

 سازند؟ مي فاسد يا كنند، مي هدايت نيك راه به را جوانان آنها چطور؛ ملّي مجمع اعضاي! ملتوس: سقراط

 پردازند؟ مي جوانان تربيت به هم آنها: ملتوس

 در كه هستم من فقط و! كنند مي تربيت شريف و خوب را جوانان من، استثناي به ها، آتني همه كه شود مي معلوم اينطور پس: سقراط

 نيست؟ اين تو مقصود. كوشم مي آنان فساد

. است همين من مقصود آري؛: ملتوس

 آنها مردم همه كه نيست اين تو نظر نيز اسبها درباره ببينم، بگو پس خوب شماري؟ مي گناهكار و بدبخت مرا علّت اين به تو پس: سقراط

 عده يا نفر يك فقط كه معني اين به است؛ اين برخالف حقيقت يا سازد؟ مي فاسد را آنها كه هست نفر يك فقط و آورند مي بار خوب را

 بيكاره و فاسد را آنها كنند، مي استفاده آنها از يا و دارند سروكار اسبها با كه مردم بقيه و كنند مي تربيت خوب را آنها مهتران، يعني قليلي،

 براي موضوع اين آنان، تربيت به مردم بقيه و كوشيد مي جوانان فساد به فرد يك فقط كه داشت صحت مطلب اين اگر آورند؟ مي بار

 براي مرا و اي نداشته اي عالقه جوانان موضوع به هرگز تاكنون كه كردي ثابت جوابهايت با تو ملتوس، ولي. بود بزرگي سعادت جوانان

. اطالعي بي آن از خود كه اي كشانده اينجا به موضوعي

 كند مي امر تو به قانون زيرا عزيزم، بده جواب باشد؟ داشته ضرر انتظار نفع، جاي به كه اطرافيان و نزديكان از هست كسي آيا بگو، حال

 به عمداً كه اي كرده جلب عنوان اين به اينجا به مرا تو خوب، بسيار. نه البتّه دهد؟ ترجيح نفع بر را زيان كه هست كسي. دهي پاسخ كه

 دهم؟ مي انجام را كار اين غيرعمد يا كوشم، مي جوانان فساد

. كني مي چنين عمداً من نظر به: ملتوس
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 خطر معرض در خود، سازم، فاسد را خود نزديكان از يكي اگر كه دانم نمي حتّي كه نادانم آنقدر من آيا است؟ ممكن چگونه اين: سقراط

 تو از من نه را سخن اين ملتوس، كنم؟ ايجاد خود براي را خطر اين عمد و قصد به كه است ممكن آيا پس شد؛ خواهم واقع او هاي بدي

 از را كار اين بكوشم اگر يا و كوشم نمي جوانان فساد به اصالً من يا كه كني اعتراف بايد بنابراين،. كند مي باور ديگر كس نه و پذيرم مي

. ماند نمي باقي ترديدي تو دروغگويي در هرحال، در و دهم نمي انجام عمد روي

 گونه اين خاطر به را كسي كه نيست معمول صورت اين در سازم، مي فاسد را جوانان غيرعمد صورت به من كه است چنين حقيقت اگر

 راست راه به و ساخت واقف خود خطاي به را او و شد طرف او با خصوصي طور به بايد بلكه كنند، جلب اينجا به غيرعمدي، خطاهاي

. كشيد خواهم دست شوم مي مرتكب غيرعمد طور به كه عملي از شك بي سازد، واقف خودم خطاي به مرا كسي اگر زيرا. كرد هدايت

 به كه كني جلب اي محكمه به مرا كه دادي ترجيح بلكه سازي، واقف اشتباهم به مرا و بيايي من ديدن به كه اي نخواسته هرگز تو ولي

 كه شد آشكار نكته اين آتن، مردان! اندرز و پند خور در نه مجازاتند، مستوجب كه شوند مي محاكمه آنجا در كساني قانون، موجب

 به و راه چه از من تو، نظر به كه پرسم مي تو از من! ملتوس همه اين با. است نداشته توجهي كمترين مسائل قبيل اين به تاكنون ملتوس

 و نپذيرند را شهر خدايان كه ام داده ياد جوانان به من كه آيد مي بر چنين ظاهراً تو ادعاي از ام؟ ساخته فاسد را جوانان اي وسيله چه

 ام؟ كوشيده جوانان فساد به من كه نيست راه اين از آيا تو عقيده به. كنند پرستش را جديدي خدايان

. است همين درست من نظر: ملتوس

 نمي من. بگو سخن تر روشن قدري من با دهم مي سوگند ماست، صحبت موضوع كه خداياني همين به ترا ملتوس، خوب بسيار: سقراط

 خدايان به من يعني كنند؟ پرستش را مخصوصي خدايان كه آموزم مي جوانان به من كه اي كرده شكايت اين براي من از تو آيا كه فهمم

 يا بپرستيد؟ ديگر خدايان ام گفته! شهر خدايان جاي به كه است اين فقط گناهم و نيست من به ايرادي حيث اين از و دارم ايمان اصوالً

. كنم مي تلقين ديگران به را عقيده اين و منكرم را خدايان وجود اصالً من كه است اين تو مقصود

. منكري را آنان وجود و نداري قبول را خدايان اصالً تو كه است اين من ادعاي: ملتوس

 قبول خدايي به ديگر مردم مانند هم را ماه و آفتاب من آيا چيست؟ ادعا اين بيان از تو قصد هستي؛ عجيبي آدم تو! ملتوس: سقراط

 ندارم؟

. است ديگري زمين ماه، و است سنگي آفتاب، كه كند مي ادعا او سوگند، خدا به قضات،! نه: ملتوس

 اينجا در كه را مردان اين و است؟ ايستاده تو پيش در متهم عنوان به) 59(اناگزاگوراس كه كني مي گمان تو عزيزم، ملتوس: سقراط

 اين از اناگزاگوراس هاي نوشته كه دانند نمي كني مي تصور كه پنداري مي خبر بي و نادان چنان و شماري مي حقير قدري به اند، نشسته

 يك پرداختن با توانند مي آساني به كه درحالي گيرند؛ مي ياد من از را ها جمله اين جوانان كه كني مي ادعا تو است؟ پر ها جمله گونه

 چنان من تو، نظر در باري،. بخندند من ريش به باشم، داده نسبت خود به را سخنان اين من كه صورتي در و بخرند تئاتر در را آنها درهم

 خوري؟ مي سوگند بزرگ خداي به امر، اين اثبات براي حتّي كه هستم خدايان منكر
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. نداري قبول وجه هيچ به را خدايان وجود تو كه سوگند بزرگ خداي به بلي،: ملتوس

 اين من، اعتقاد به آتن، مردم. نداري ايمان آن به نيز خود تو كه معتقدم من حتّي و پذيرد نمي تو از كس هيچ را سخن اين! ملتوس: سقراط

. است كرده مطرح اينجا در جواني و القيدي روي از نيز را دعوي اين و است جسور حد از بيش مرد

 وي نقيض و ضد سخنان و شوخي متوجه دانا، سقراط آيا ببيند خواهد مي اكنون و ساخته معمايي وي گويي كه است اين مثل درست

 است كرده تنظيم كه اي ادعانامه در او خير؟ يا بگيرد بازي به و سازد غافل را شنوندگان ساير و من توانست خواهد او آيا و شد خواهد

 مي حال عين در ولي پرستد، نمي را خدايان او كه است اين سقراط گناه«: باشد گفته كه است اين مثل عيناً و گويد مي ضدونقيض كامالً

. باشد تواند نمي ديگري چيز شوخي، جز اين و» !پرستد

 هم شما و بده پاسخ من پرسشهاي به تو ملتوس، ولي،. آيد مي شوخي نظر به وي هاي گفته چگونه ببينيم بياييد آتن، مردان اكنون،

. نكنيد هياهو گويم، مي سخن خود شيوه به كه هنگامي ام كرده تقاضا شما از من كه نكنيد فراموش

 بايد مرد اين آتن، مردان شود؟ منكر را انسان خود ولي باشد داشته قبول را انساني آثار وجود كه شود پيدا كسي است ممكن آيا! ملتوس

 را اسب وجود كه شود پيدا كسي است ممكن آيا: گويم مي. كند قطع مرا سخن خود هياهوي با سرهم پشت اينكه نه بدهد مرا جواب

 باشد؟ داشته قبول را ني نواي وجود ولي شود منكر را زن ني وجود كه هست كسي آيا بپذيرد؟ را آن صفات و خصوصيات ولي كند انكار

 اكنون: گويم مي حاضرند اينجا در كه كساني و تو به را آن خود من بدهي، جواب خواهي نمي تو اگر. ندارد وجود كسي چنين عزيزم، نه

 را مون داي خود وجود ولي باشد داشته قبول را مون داي تجلّيات و مظاهر كه شود مي پيدا كسي آيا كه بده را سؤال اين جواب الاقل

 باشد؟ منكر

. شود نمي پيدا كسي چنين: ملتوس

 به من كه كني مي ادعا تو! باشي داده مرا جواب قضات، فشار زير در ميلي بي روي از اينكه ولو متشكّرم تو از چقدر داني نمي: سقراط

 به كه وقتي خوب، بسيار. دهم مي ياد نيز ديگران به را اين اي، شده متذكّر خود ادعانامه در كه چنان و دارم اعتقاد مون داي قدرت

 من دهي نمي صريح جواب تو چون بپذيرم؟ نيز را مون داي وجود ضرورت به نبايد آيا صورت اين در هستم، معتقد مون داي تجلّيات

 نه؟ يا هست چنين شناسيم؟ نمي خدايان فرزندان يا و خدايان عنوان به را مونها داي ما مگر. داري قبول را مطلب اين كه كنم مي فرض

. بلي: ملتوس

 گفته صورت اين در! هستند خدايان از نوعي نيز مونها داي و دارم قبول را مونها داي وجود گويي، مي تو كه چنان من، اگر پس: سقراط

 ديگر طرف از و كنم مي انكار را خدايان وجود من كه هستي مدعي طرف يك از تو زيرا كرد؟ تلقّي توان مي چه شوخي جز را تو هاي

 را آنان وجود است ممكن كسي چه باشند خدايان فرزندان هم اگر آنها كني؛ مي تصديق خدايان يعني مونها داي وجود به مرا اعتقاد

 منظور به را دعوي اين تو يا بگوييم اينكه جز ماند نمي اي چاره ملتوس، بنابراين، شود؟ منكر را خدايان خود وجود ولي كند تصديق

 وسيله اين از بكشاني، محكمه به مرا اينكه براي اينرو از كني متهم جنايتي به مرا نتوانستي چون اينكه يا اي، كرده طرح من آزمايش
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 حال عين در شخص يك اينكه به كني قانع را اشخاص ترين كودن حتّي توانست نخواهي هرگز كه بدان حال هر در ولي اي كرده استفاده

. ندارد قبول را خدايان و مونها داي وجود ولي دارد ايمان خدايي و موني داي چيزهاي به

 نمي دفاع به احتياج اين از بيش و باشد كافي ملتوس ادعانامه دربرابر من گناهي بي اثبات براي شد گفته آنچه كنم مي گمان آتن، مردان

. است محض حقيقت هستم، زيادي عده نفرت و كينه مورد كه شدم متذكر خود دفاع مقدمه در من اينكه بدانيد، بايد را اين ولي. بينم

 پاي از را مردان از بسياري تاكنون كه بوده مردم افتراي بلكه اند نبوده آنيتوس يا ملتوس كار اين باعث افتم، دام به روزي اگر بنابراين،

. بود نخواهم آن قرباني آخرين من و آورد خواهد در پاي از نيز آينده در و است درآورده

 اين به »باشد؟ برداشته در مرگ خطر كه دهد انجام كاري انسان كه نيست حماقت اين آيا سقراط« بگويد كسي شما بين در است ممكن

: بود خواهد چنين من پاسخ سؤال

 ببيند بايد داشت، دربر خدمتي كار آن اگر كرد، قبول را آن مسئوليت و زد كاري به دست انسان وقتي زيرا كني؛ مي اشتباه تو من عزيز«

 همه وجود بايد صورت اين در بود درست تو گفته اگر زيرا. نه يا دارد خطر كه باشد اين متوجه اينكه نه ناحق؛ يا است حق كند مي آنچه

 تحمل جاي به كه داشت توجهي مرگ به تتيس پسر آخيل مگر آيا. شمرد ارزش بي كردند فدا جان ترويا دروازه مقابل در كه را پهلواناني

. شمرد حقير را خطر توهين

 هالكت به حتماً او از بعد خود كه است چنين تقدير بكشي، پاتروكلوس خون انتقام به را هكتور اگر تو كه بود نگفته او به مادرش مگر

 اينكه جاي به شوم هالك مردانه دهم مي ترجيح« كه نگفت جواب در او آيا كرد؟ توجهي امر اين به آخيل مگر آيا ولي. رسيد خواهي

! »سازم سنگين را زمين بار بيهوده و بمانم باقي اي مسخره آدمك مانند

 مأمور آن رفتن به را وي فرماندهش يا گرفت پيش در و داد تشخيص درست را راه خود، كه كسي. است چنين حقيقت آتن، مردان آري،

. باشد داشته توجه ديگري چيز يا مرگ به نبايد ننگ دربرابر و بخرد جان به را خطري هر بايد من نظر به كرد،

 مي كوچك را مرگ و ماندم مي كردند، مي مأمور مرا شما، برگزيده فرماندهان كه هركجا و دليون پوليس، آمفي دايا، پوتاي در من

 را خود پست ديگر، خطر يا مرگ ترس از اگر است، ساخته بشر نفس در تحقيق و حقيقت جستجوي مأمور مرا خداوند كه اكنون. شمردم

 بود؟ نخواهد ناپسند و زشت آيا كنم، رها

 اين در زيرا ندارم، اعتقاد خدا به كه ساختند مي متّهم و كردند مي جلب محكمه به مرا بايد زد مي سر من از كاري چنين اگر آري،

 مرگ از ترسيدن. ام بهره بي آن از حقيقت در كه بودم پنداشته معرفتي داراي را خود و كرده سرپيچي خدا اطاعت از كه بود صورت

 نمي كس هيچ چه، داند مي كه كند تصور داند نمي كه را چيزي يعني. باشد دانا آنكه بي پندارد، دانا را خود انسان اينكه جز نيست چيزي

 گويي كه ترسد مي چنان آن از انسان اما. بود نخواهد چيزها بهترين انسان براي مرگ كه كند ادعا تواند نمي كسي و چيست مرگ كه داند

 داند؟ نمي وجه هيچ به كه را چيزي داند، مي كند مي تصور كه است اين جز آيا اين و بدبختيهاست بزرگترين آن كه داند مي يقين به
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 سقراط« بگوييد من به شما اگر آري،. گشت برنخواهم ام گرفته درپيش كه راهي از كنيد تبرئه آنيتوس ميل برخالف مرا اكنون هم شما اگر

 معرفت گرد و برداري دست خود تجسس از كه شرط اين به كنيم مي آزاد را تو بلكه كنيم رفتار آنيتوس گفته مطابق خواهيم نمي ما اكنون

.  »شد خواهي محكوم مرگ به گيري پيش در را راه اين ديگر يكبار اگر ولي نگردي

 از تر محترم را خدا فرمان ولي نگرم، مي شما به احترام ديده به و دارم دوست را شما من آتن، مردان: گفت خواهم شما به جواب در

 و كشم نمي دست بدانيد، بايد كه آنچه به شما ساختن آگاه و معرفت جستجوي از دارم بدن در جان تا بنابراين، و دانم مي شما فرمان

 آتن شهر اهل كه تو خوب، مرد گفت خواهم و پرداخت خواهم صحبت به و كشيده پيش سابق عادت همان به ببينم كه را شما از هريك

 به و پول فكر در روز و شب اينكه از داري نمي شرم چگونه آنهاست، مشهورترين دانش و قدرت حيث از و شهرها ترين بزرگ كه هستي

 و نپذيرد را سخن اين شما از كسي اگر و نداري؟ بر قدمي ترين كوچك حقيقت راه در ولي باشي، مقام و حيثيت و شهرت آوردن دست

 ببينم اگر و پرداخت خواهم آزمايشش به و نمود خواهم سؤال او از بلكه كرد نخواهم رها را او دارد، برمي قدم نيز راه اين در كه كند ادعا

 كه درحالي ندارد، اعتنايي چيزها گرانبهاترين به كه داد خواهم نشان او به كند، مي را آن داشتن ادعاي درحاليكه است، تقوي از عاري كه

 به ولي كرد، خواهم رفتار گونه همين به بيگانه و همشهري و جوان و پير از اعم مردم، همه با من. شمارد مي گرانبها را ارزش بي چيزهاي

 نشان كه بس و است همين من كوشش پرداخت؛ خواهم بيشتر هستيد، ديگران از تر نزديك من به قومي قرابت سبب به كه همشهريان شما

 چه و شخصي چه نعمتها همه و گردد مي باعث را ثروت كه است شخصيت بلكه كند، مي ايجاد شخصيت كه نيست ثروت اين: دهم

. است شخصيت زاييده اجتماعي،

 اين جز سخني من كه كند ادعا كسي اگر ولي شمرد آور زيان را آنها بايد البتّه صورت اين در سازد، فاسد را جوانان من سخنان اين اگر

 خواه و نه يا كنيد باور را آنيتوس هاي گفته خواه گويم شمامي به! آتن مردان رو، اين از. است حقيقت خالف و دروغ حرفش ام گفته

. شوم كشته دفعات به ولو كرد نخواهم اين جز رفتاري حال هيچ در نه، يا بدهيد من برائت به حكم

 كسي به كه شد نخواهد منطبق جهان نظم با كه چرا كنند بد من به توانند نمي اصالً آنيتوس و ملتوس كه است محقّق كامالً امر اين من براي

 اين شايد و سازند محروم اجتماعي حقوق از يا و كنند تبعيد يا بكشند مرا توانند مي آنها. است بد آنكه به نه برسد، بدي است خوب كه

. نيست چنين من نظر در ولي رود، شمار به بزرگي زيان ديگران نظر در چيزها

. ببرند ازبين عدالت و حقّ برخالف را كسي كوشند مي يعني كنند مي اينها كه است كاري من نظر در زيان

 و ايد برآشفته باشند، كرده بيدارشان خواب از كه كساني مانند شما ولي سازيد؛ آزاد مرا بايد باشيد كرده توجه من هاي گفته به اگر شما

 اينكه رفت؛مگر خواهيد فرو سنگين خواب به دوباره و ساخت خواهيد محكوم مرگ به مرا خيال بي آنيتوس آرزوي وفق بر بنابراين،

. بفرستد شما سراغ به را ديگري ترحم، راه از خدا
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 كسي كه نيست بشر كار كار، اين زيرا بفهميد، توانيد مي جا همين از ام، شده مأموريت اين دار عهده خداوندي اراده به من اينكه اما

 يك يك دنبال به منظور اين براي و باشد خود همشهريهاي نجات فكر در دائماً و كند رها را شخصي زندگي و خانه فكر دراز سالهاي

 لذّتي كار اين از من اگر گيريد؛ پيش در را تقوي راه كه دهد اندرزتان و بگويد سخن شما با تري، بزرگ برادر يا پدر مانند و بيفتد شما

 كه شرمي بي همه با من مدعيان كه ديديد خود شما ولي بود؛ توجيه قابل من عمل صورت اين در آوردم، مي دست به مزدي يا بردم مي

 دست به يا خواسته مزدي خود، كار مقابل در من اينكه به بياورند شاهدي يا دليل نتوانستند باألخره دادند، نشان من ساختن متهم در

. است من فقر آن و دارم خود هاي گفته راستي براي بزرگي شاهد من اما. باشم آورده

 ايستادگي شرافتمندانه ديگران يا شما مقابل در قانون و حقّ مخالف كارهاي از جلوگيري براي كه كسي نشويد، خاطر رنجيده! آتن مردم

 پايدار شده، هم كوتاهي مدت بخواهد اگر كند مي نبرد عدالت و حقّ راه در حقيقتاً آنكه و كند نمي پيشرفت كارش و ماند نمي زنده كند،

... نكند شركت عمومي زندگي در و برد سر به انظار از دور است ناگزير بماند،

 امور اداره هنگام همان در تصادفاً. ام داشته عضويت شهر انجمن در مدتي فقط و ام نگرفته برعهده دولتي مقام و شغل هرگز من! آتن مردم

 در دريايي نبرد در كه را فرماندهان از نفر ده هر كه گرفتيد اين بر تصميم شما موقع آن در و بود) انتاكي ناحيه يعني( ما ناحيه دست در

 برخالف شد، روشن نيز شما خود براي بعدها كه چنان عمل اين. سازيد محكوم يكجا بودند، كرده غفلت كشتگان و اجساد آوري جمع

 آماده همه ناطقين گرچه. كردم مخالفت قانون خالف تصميم اين با كه بودم شخص يگانه انجمن رئيسه هيئت در من آنجا در و بود قانون

 ترس از اينكه به دادم ترجيح قانون و حقّ راه در را خطر اين تحمل من معهذا اندازند زندان به مرا و كنند دعوي اقامه من عليه كه بودند

. كنم طرفداري حق خالف عمل اين از مرگ يا زندان

 با مرا گانه سي حكام روزي افتاد، افراد دست به حكومت كه بعدها ولي. بود ملّت دست در حكومت هنوز كه داد روي هنگامي واقعه اين

 گونه اين از امور اولياي. بكشند را او تا بياوريم ساالميس از را ساالمي لئون كه كردند مأمور را ما و خواندند تولوس به ديگر نفر چهار

 كه دادم نشان خود عمل با من وقت آن اما. سازند شريك و دخيل خود كارهاي در را زيادي عده تا دادند مي مختلف اشخاص به فرمانها

 چه،. دارد ارزش چيز هر از بيشتر من نظر در كه است حقّ خالف كار يك ندادن انجام فقط و ندارد من در تأثيري كوچكترين مرگ خطر

 آن شديم خارج تولوس از ما كه وقتي بلكه دهم انجام حقّي خالف عمل كه كند وادار مرا نتوانست خود قدرت تمام با روز آن حكومت

 آن از بعد كمي حكومت آن اگر. گرفتم پيش را خود خانه راه و شد جدا آنان از من ولي رفتند ساالميس به لئون آوردن براي نفر چهار

. سازد مي روشن شما براي را بزرگي حقايق كردم ذكر كه حوادث اين. بودم رفته ازبين كار اين سر بر من شايد بود نكرده سقوط

 متوجه اند رسيده بلوغ سن به كه آنان از اي عده صورت اين در ساختم مي فاسد را جوانان من اگر چه است سهل بسيار گفتم آنچه اثبات

 اين خواستند نمي هم آنان خود اگر و كردند مي دعوي اقامه من برعليه همانها اكنون و ام كرده گمراه جوابي در را آنها من كه شدند مي

 پدر كريتون مانند آنها از بسياري آنكه حال و افتد مي اقدام اين فكر به خويشانشان از ديگري كس يا برادر پدر، الاقل بكنند را كار

 كه دارند حضور اينجا در نيز اي عده آنها بر عالوه و حاضرند اينجا در گنس پدراپي آنتيفون و شينس اي پدرآ ليزانياس و كريتوبولوس

 پيدا مورد نيز تصور اين است رفته دنيا از تئودوتوس خود چون كه( تئودوتوس برادر نيكوستراتوس مانند اند بوده معاشر من با برادرانشان

 برادر ايماتوس آده و تئاگس برادر پارالوس، و) باشد داشته باز من برعليه شكايت از تمنّا و خواهش با را خود برادر وي كه كند نمي
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 اگر شد مي خوشحال خيلي ملتوس كه ببرم نام توانم مي نيز را ديگري عده گذشته اينها از دوروس، آپولو دوروسبرادر آئيانتا و افالطون

 باشد، كرده فراموش را نكته اين خود، ادعاي بيان حين در وي اگر و كند ذكر شاهد عنوان به خود نطق در را آنها از يكي نام توانست مي

 اين همه كند، كاري چنين او اگر زيرا بزند دارد حرفي اگر كه بخواهد او از و بياورد را اينان از يكي اسم كه دهم مي اجازه او به من اكنون

 گمراه را آنها خويشان و برادران آنيتوس، و ملتوس گفته به كه من، از طرفداري به همه و زد خواهند حرف او ميل برخالف اشخاص

 كه آنان خويشان ولي خاست برخواهند من طرفداري به علّتي به شدگان گمراه خود كه شود تصور بايد. گفت خواهند سخن ام ساخته

 حقيقت جز من ولي گويد مي دروغ ملتوس كه دانند مي يقين اينكه جز دارند من از طرفداري به علّتي چه هستند رشيدي و بالغ مردان

. آورم نمي زبان به چيزي

 ولي. بود خواهد قبيل اين از همه بگويم توانم مي خود از دفاع منظور به آنچه زيرا باشد كافي شد گفته آنچه كنم مي گمان! آتن مردم

 و التماس قضات به متّهمين محاكمه اين از تر كوچك محاكمات اثناي در چگونه آورند مي ياد به كه وقتي كه باشند كساني شما بين شايد

 بينند مي حال عين در و اند آورده محكمه به قضات ترحم جلب براي را خود خويشان و اطفال حتّي و اند ريخته اشكها و كرده استرحام

 و كنند حس خورنده بر مرا عمل و گرفته خشم من بر كنم نمي كاري چنين ام گرفته قرار خطر ترين بزرگ معرض در اينكه با من كه

 مي مناسب صورت اين در باشد، شما بين در كسي چنين اگر ولي باشد چنين كنم نمي تصور من گرچه. بدهند رأي من برعليه كينه روي

 »ام نجسته بيرون صخره از و نروييده بلوط درخت از« هومر قول به نيز من زيرا. دارم خويشاني نيز من! عزيز دوست: بگويم او به دانم

 همه اين با اند بچه هنوز ديگر دو و شده بزرگ يكي كه دارم پسر سه حتّي و خويشاوندان نتيجه، در و ام برخاسته انسانها ميان از بلكه

 تحقير يا غرور روي از نه كرد؟ نخواهم چنين چرا دانيد مي. شوم تبرئه و كنم جلب را شما شفقت تا آورد نخواهم محكمه به را آنان هرگز

 اصوالً و شما و خودم شرف و شهرت درنظرگرفتن با باشم، ترس از بري آن مقابل در يا بترسم مرگ از من اينكه از صرفنظر بلكه شما،

 برخوردارم آن از كه معروفيتي و هستم من كه سني در خصوصاً كنم خودداري كاري چنين از كه دانم مي بهتر دارد شهرمان كه شهرتي

 قرار قبول مورد سازد مي ممتاز ديگران از را سقراط چيزي اينكه صورت، هر در زيرا) باشد ناحق به يا حق معروفيت اين اينكه از اعم(

 كنند، رفتاري چنين هستند ممتاز ديگر تقواي هر يا شجاعت يا دانايي علّت به مردم نظر در كه شما بين در هم كساني اگر و. است گرفته

 مي اي محكمه مقابل در كه وقتي ولي بودند، كسي خود نظر در كه ام ديده را كساني بارها من بود؛ خواهد ننگ مايه صورت همين به

 كشته اگر و شد خواهند مبتال عظيمي درد به بميرند كه كردند مي تصور گويي كه زد مي سر آنان از آوري شگفت كارهاي چنان ايستادند،

 خواهند خود به بينند مي را آنان كه بيگانگاني زيرا كشورند، ننگ مايه اشخاص قبيل اين من نظر در. يافت خواهند جاودان زندگي نشوند

 جز چيزي دهند، مي ترجيح ديگران بر ديگري پرافتخار كار هر و دولتي كارهاي براي را آنها آتن مردم كه آتني ممتاز مردان اين: گفت

. نيستند زن

 تحمل ما از را حركاتي چنين داريد حق شما نه و هستيم عملي چنين به مجاز داريم، ارزشي مردم نظر در كه ما نه آتن، مردم رو، اين از

 ديگران تمسخر مورد را شما شهر و كنند مي ايجاد را آوري رقّت هاي صحنه چنين كه را كساني بايد شما گفتم كه داليلي به بلكه كنيد،

 حقّ لحاظ از ملّي، حيثيت موضوع از صرفنظر اما جويند، مي دوري حركات قبيل اين از كه كنيد مجازات كساني از زودتر دهند، مي قرار

 حقيقت ساختن روشن راه از كه بكوشد بايد بلكه سازد آزاد را خود تمنّا و استدعا با و كند التماس متهم كه نيست درست نيز عدالت و
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 قسم وي زيرا دهد، حكم حق مطابق كه است اين بلكه ببخشد، را حق كه نيست اين هم قاضي وظيفه و است گناه بي كه كند قانع را شما

. كند حكم حق به و قانون مطابق فقط و نگيرد نظر در است مردم خوشايند مورد كه را آنچه كه خورده

 صورت اين غير در زيرا بپذيريد؛ را رويه اين كه داريد حق شما نه و كنيم تحريك قسم شكستن به را شما داريم حق ما نه رو، اين از

 حق مطابق نه و است شرافتمندانه نه كه دهم انجام عملي كه باشيد نداشته انتظار من از بنابراين،. بود نخواهد حق مطابق ما كدام هيچ عمل

 را شما استغاثه و التماس وسيله به اگر من است، آورده محكمه به خدا به اعتقادي بي اتهام به مرا ملتوس همين كه چه تدين؛ موافق نه و

 مي كه طوري به اما ندارم، اعتقادي نيز خدايان به كه بود واضح صورت اين در ساختم، مي مجبور ايد خورده كه سوگندي شكستن به

 به را خود سرنوشت من هم علّت همين به ندارند، من مدعيان از كدام هيچ دارم خدايان وجود به من كه اعتقادي و نيست چنين بينيد

. است اين در دو هر شما و من صالح زيرا بگيريد؛ تصميم من درباره تا سپارم مي شما و خداوند دست

 داشتند، را دادگاه قضات عنوان كه آتن مردم از نفر 556 مجموع از و پرداختند شور به قضات يافت، پايان سقراط »دفاع« آنكه از پس

 سخن به سقراط باز اعدام، حكم صدور از پس و هنگام اين در و شد؛ صادر سقراط مجرميت قرار و آوردند بيشتر رأي سه فقط مخالفين

 بايد نيستم، ناراحت يا خشمگين خودم، مجرميت درباره شما رأي از من بينيد مي اگر! آتن مردم: گفت چنين جمله آن از و پرداخت

!... نبود غيرمنتظره من براي پيشامد اين صورت، هر در و! دارد عللي امر اين كه بگويم

 نباشيد، ميل بي پيشنهادي چنين قبول به نيز شما كه كنم مي گمان و كنم پيشنهاد را تبعيد مجازات خود براي من كه داريد انتظار شما شايد

 بيگانگان كنيد، تحمل مرا سخنان نتوانستيد من همشهريان شما وقتي كنم فكر كه دارم عقل هم اي اندازه به و نيستم زندگي ديوانه من ولي

 دست و كن سكوت پس است، چنين كه حال سقراط،: بگويد يكي است ممكن... كنند تحمل مرا هاي گفته توانست نخواهند اولي طريق به

 من اگر زيرا. است مشكلتر ديگري چيز هر از نيست، مقدور من براي امر اين به دادن تن كه نكته اين فهمانيدن ولي بردار؛ عقيده اظهار از

 ترين بزرگ بگويم آن جاي به اگر و كرد نخواهيد باور را آن شما است، پروردگار فرمان و اراده خالف دادن كاري چنين به تن بگويم

 سخن از كمتر نيز را اين سازد، بيدار را ديگران و خود و بردارد حقيقت راه در قدمي روز هر بتواند انسان كه است اين زندگي در نعمت

 كوتاهي مدت اگر كرد، خواهيد پيدا زشتي شهرت داديد، نشان خود از كه صبري بي اين نتيجه در! آتن مردم. كرد خواهيد باور نخستين

 بيان از كه است اين من شدن محكوم سبب كه كنيد مي گمان شما شايد. شد مي برآورده خود خودبه شما آرزوي كرديد، مي صبر

 بي از بلكه نبودم؛ عاجز گفتن سخن از من نيست، چنين ولي بودم، ناتوان سازم، وادار خودم تبرئه به را شما آنها، گفتن با كه چيزهايي

 از آنها شنيدن به شما كه بگويم سخناني و كنم زاري و ناله توانستم نمي و بودم عاجز بوديد آن شنيدن به مايل شما آنچه گفتن و شرمي

 پست كاري به خطر، رفع منظور به بودم حاضر خود از دفاع هنگام نه من. شمردم نمي خود شأن خور در من ولي ايد، گرفته خو ديگران

 هيچ براي. دانم مي برتر التماس و عجز با زندگي از را دفاع چنان از پس مردن بلكه پشيمانم، ام كرده كه دفاعي از اكنون نه و دردهم تن

 از رهايي براي كسي كه باشد بنا اگر چه. برد بدر جان مرگ از شده قيمت هر به جنگ، ميدان در يا دادگاه در كه نيست سزاوار كس

 شدن تسليم و سالح انداختن با كه آيد مي پيش بسي نيز جنگ ميدان در باشد، نداشته باك سخني هر گفتن و عمل هر به اقدام از خطر،

 كار مرگ از فرار! آتن مردم. نيست كم رهايي وسيله نيز ديگري خطرهاي در و يافت نجات مرگ از توان مي آساني به دشمن، به

 شوم مي گرفتار مرگ چنگال به حال ام شده پير كه من دود، مي مرگ از تندتر بدي زيرا است، دشوار بدي از فرار بلكه نيست؛ دشواري
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 و حقّ ولي شدم، مرگ به محكوم شما رأي با من محاكمه اين پايان در! آمدند گرفتار بدي چنگال در زرنگي، همه با من، مدعيان ولي

 همين بايد هم شايد درداديم؛ تن پيشامد اين به من هم و آنان هم يعني دو هر ما و ساخت برمال را آنان بيدادگري و فرومايگي حقيقت،

! شد چنين كه است خوب هم خيلي و آمد مي پيش طور

 حال و دهد قرار مسئول را شما و كند رسيدگي شما زندگي حساب به كه نباشد كسي ديگر تا داديد انجام را عمل اين خود خيال به شما

 تا من كه كشيد خواهند حساب پاي به را شما و خاست برخواهند بسياري كسان زيرا شد؛ خواهد شما منظور برعكس كامالً قضيه آنكه

. بودم بازداشته را ايشان كار اين از شويد، متوجه شما آنكه بي امروز،

 اين به شما اگر. بود خواهد دشوارتر شما براي تحملشان و افكند خواهند زحمت به بيشتر را شما باشند تر جوان هرچه اشخاص اين

 در سخت سازد، شرمنده را شما و بكشد رختان به را شما زشت زندگي بتواند كسي ديگر كه شويد اين از مانع آنها كشتن با كه گمانيد

 طرز اين شوند، شما متعرض كنيد، مي بد وقتي كه كنيد جلوگيري امر اين از كشتار و كشت وسيله به پنداريد مي شما اگر زيرا اشتباهيد؛

 آن است شرافتمندانه و عملي آنچه بلكه شرافتمندانه؛ نه و شدني انجام است عملي نه كردن خفه اين چراكه است؛ پايه بي كلّي به فكر

 مي بدبختي و مصيبت را مرگ كه ما از بسياري... باشد خوب خودش كه كند سعي بايد انسان و نشود؛ آزادي سلب ديگري از كه است

 دو از مرگ كه كرد استدالل شكل اين به توان مي شماريم، به خوبي چيز را مرگ داريم حق ما اينكه اثبات براي... اشتباهيم در شماريم

 براي مرگ اينكه يا. كند نمي احساسي گونه هيچ ديگر ميرد مي كه كسي كه طوري به. است رفتن ازبين و شدن هيچ يا: نيست خارج حال

 به مرگ و برود ازبين احساسها همه مرگ آمدن با و باشد درست اول شق اگر. است ديگر محلِّ به محلّي از انتقال و جابجاشدن روح

 منزله به ابديت تمام نحو، اين به چراكه شمارم؛ مي بزرگي نفع را آن من و شمرد بزرگي سود را مرگ بايد باشد، رؤيايي بي خواب مثابه

 اين در باشند، جمع آنجا در درگذشتگان همه و باشد ديگر جاي به دنيا، اين از مهاجرت نوع يك مرگ اگر ولي! بود خواهد شب يك

 دنياي به و شود خالص! نامند مي قاضي را خود كه مدعياني اين دست از كسي كه كرد تصور توان مي اين از بهتر چيزي چه صورت

 »هومر« و »هزيود« ،»موزالوس« ،»اورفويس« با انسان اينكه از باالتر لذّتي چه. شود روبرو حقيقي قضات با آنجا در كه برسد ديگري

. باشد چنين حقيقت اگر بميرم، بارها حاضرم من خدا به شود؛ همنشين

 كسان و »تالمون« پسر »آياس« و »پاالمدس« با آنجا در چراكه داشت، خواهد مخصوصي لذّت دنيا آن در زندگي خصوص، به من براي

 نه انسان... داشت خواهم ايشان سرنوشت مانند سرنوشتي و شد خواهم همنشين اند شده كشته دادگاهها ظالمانه رأي نتيجه در كه ديگري

. بود خواهد نيز جاوداني زنده بلكه كند، مي زندگي دنيا اين از سعادتمندتر آنجا در تنها

. مرگ در نه و بيند مي بدي زندگي در نه خوب، مرد كه كنيد پيدا يقين و باشيد بين خوش و اميدوار مرگ به نسبت نيز قضات شما حال

 اندوه و رنج از و بميرم كه است اين در من صالح كه است روشن من بر بلكه نيست، اتفاق و تصادف نتيجه آمد، من سر بر اكنون آنچه

. گردم آسوده
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 بيش مقام و پول به آنها كه شديد شاهد شما و شدند بزرگ) 60(من پسران چنانچه: اينكه آن و دارم شما از هم تقاضايي سخن، پايان در

 شدم، شما آزار موجب من كه طور همان و بگيريد آنها از را خود انتقام دانند، مي هستند كه آنچه از برتر را خود يا و دارند توجه تقوي از

 ممنون شما از نيز من و ايد كرده رفتار من فرزندان صالح به دهيد، انجام را عمل اين شما اگر. دهيد قرار سرزنش و اذيت مورد را آنها

. بود خواهم

 خداوند جز داريم، پيش در را بهتري راه ما از يك كدام اينكه. زندگي دنبال به شما و بشتابم مرگ استقبال به من كه است آن وقت اكنون

! داند نمي كسي

 

 زندان در سقراط

 مقدمه

 هر به بايد آيا آورد، مي همراه به خود با عمل كه روزي سيه و گرفتاري موقع در كه است اين است بحث مورد »كريتون« در كه موضوعي

 چه كه باشيم نداشته اين از ترس و دهيم وجدان نداي به گوش يا كنيم نفي ايم برداشته كه قدمي و بكوشيم خود خالصي به شده كه قيمت

 بين دروني مناقشه »كريتون« در اينجا كند؛ مي اندام عرض وجهي به دفعه هر مختلف موارد در البتّه موضوع اين است؟ پيش در باليي

 كريتون كند، فرار به حاضر را او كه رفت زندان به زود صبح سقراط شفيق رفيق كريتون. است قانون از متابعت يا) 61(زندان از فرار

 خواهد رفقايت ننگ باعث امر اين اينكه همه از بدتر و شوند مي يتيم كودكانت شوي كشته اگر تو! سقراط: گويد مي و آورد مي داليلي

 هاي بيني پيش كه مخصوصاً كن، فرار و بيا بنابراين. شدي كشته تو جهت اين از و نكرديم كمك تو به ما كه گفت خواهند مردم زيرا شد

 داليل اين و شود نمي راضي سقراط اما ندارد؛ وجود لحاظ هيچ از نگراني و است شدني انجام سهولت به كار اين و آمده عمل به الزم

) 62(فلسفي نه كند مي فكر عملي مردم، عامه مثل كريتون. است حقيقت و حقّ ندارد نظر در آنچه كريتون زيرا نيست كننده قانع برايش

 اين ولي ندارد، سقراط نجات جز كار، اين از نظري او و آاليش بي و است گرم زيرا است، تمجيد قابل البتّه سقراط به نسبت او دوستي

 هر به حال است، رفيق خالصي او نظر. انديشند مي حال اين در همه كه انديشيد مي صورت همان به كه چرا نيست، عالي و بلند دوستي،

 توأم خواهي حق قدري با اگر است تمجيد قابل كريتون، تو، مساعي«: گويد مي جواب در سقراط كه است اين باشد، خواهد مي نحو

 و »نه يا دهيم انجام هستيم محقّ گويي مي تو آنچه كه ديد بايد بنابراين. بود خواهد بيشتر تألم موجب باشد شديدتر هرچه وگرنه، باشد،

 را سقراط اينكه براي بود آورده دليل را آن كريتون كه پردازد مي مردم هاي گفته ارزش تشريح به و كند مي شروع را بحث جمله اين با

 حرف به توجهي نبايد بنابراين و نيست صحيح مورد هيچ در وقت هيچ مردم نظر كه كند مي ثابت سقراط اينجا. سازد قانع آن وسيله به

 و حب روي روي حرفهايشان و نظر روي قضاوتشان چراكه است، تغيير در لحظه هر مردم نظر. گويند مي چه مردم كه ديد و داشت مردم

. است بغظ
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 و بيند مي را حقيقت نه عامه. پسندند مي و گويند مي مردم كه را آنچه نه گيرد نظر در را حقيقت بايد كند عمل درست بخواهد اگر انسان

 تواند مي صورتي در او و است يكي بلكه نيست جمع است قدرت اين صاحب آنكه. ببرد حقيقت به پي تواند مي نه و دارد توجه آن به نه

 اين با. كند مي حكم چه حقيقت كه ببيند و فرادهد وجدان نداي به گوش و نكند عمل مردم نظر روي كه آورد دست به را قدرت اين

: گويد مي او به سپس و مردم هاي گفته روي نه شود گرفته حقيقت و حقّ روي بايد تصميم كه فهماند مي كريتون به سقراط بحث،

 حقّ زندان از فرار كه شد ثابت تحقيق نتيجه در اگر گرفت؛ تصميم فرار درباره وقت آن و كند مي حكم چه حق كه ديد بايد اول بنابراين

 اما. است بودن خوب بلكه نيست حيات است مهم آنچه چراكه نداشت، مرگ از باكي و داد مردن به تن بايد االّ و كرد فرار بايد است،

 را حق بايد مورد هر در يا نبود موارد بعضي در و بود خواه حق بايد موارد بعضي در كه است چنين وضع مورد اين در آيا: حق موضوع

 و شود مي برده عمق به موضوع مرتبه يك اينجا، شود؟ رفتار ناحق به نيز ما با كه مورد اين در حتّي مثالً كرد، عمل آن مطابق و خواست

. است آن خود در آن ارزش كه است چيزي بلكه شود، داده ارزش آن به شرط و قيد روي كه نيست آن حق كه دهد مي نشان

 چيزي حق. كند مي ايجاب چه او حقّ اينكه و احوال و اوضاع به نه باشد داشته توجه حق به بايد كند عمل حق مطابق خواهد مي آنكه

 و خود بلكه ننگرد، آن به خود نظر از كه بخواهد و بشناسد را آن تواند مي كسي و. مكان قيد در نه و زمان قيد در نه ثابت، و مطلق است

. نگيرد قرار ديگري عامل هيچ تأثير تحت و بدوزد آن به فقط را نظرش و بگذراد كنار را دنيا

 كه همين يعني هم، تراژدي و است درميان مرگ پاي كه آنجا گويد، مي زندان در سقراط كه است سخناني اين. نيست تئوري مطلب اين

 ممكن بگوييم كه نيست فكر شود، مي آموخته كه نيست حكمت شود، مي اظهار كه نيست نظريه اينجا. باشد گرفته قرار عمل حرف، پشت

 چنين كه گردد مي ثابت نيز عمالً شود مي گفته آنچه چراكه سازد، مي مؤمن و معتقد را ما كه است عمل طرز اينجا باشد؛ چنين است

 شود مي گفته آنچه اينجا، كه است اصل همين روي است، عامل مؤثرترين مملكت يك مردم تعليم و تربيت در تراژدي و درام اينكه. است

 اينجا در نوشتن شيوه كه هست هم واسطه همين به و آيد مي بيرون) روح( درون از مستقيماً بلكه نيست، حالت بيان و كند نمي ديكته فكر

 شود مي نوشته آنچه و شود مي ديده ندرت به است، معمول ها شيوه ساير در كه بندي جمله و پردازي عبارت و شود مي عوض كلّي به

 از چون و كند مي اثر كه است جهت اين از و است درام سبك به وبيش كم افالطون هاي نوشته همه. است حيات از مملّو و متالطم مواج،

 نه و) كند مي حس خوبي به انسان را اين( كند مي صحبت كه است سقراط خود كريتون در اينجا. نشيند مي دل به آيد، مي بيرون دل ته

 چيز هيچ اينجا كه است نمايان اول صفحه همان از. باشد كرده ديكته او زبان بر را خود افكار افالطون كه باشد ساختگي كه ژستي

 و شود مي بيدار خواب از زندان در سقراط دم، سپيده. دارد را حيات گرماي و است حقيقي و زنده شده مجسم آنچه و نيست ساختگي

: بيند مي خود بالين بر را كريتون

. است زود خيلي چرا؛: كريتون نيست؟ زود هم خيلي يا! كريتون آمدي زودي اين به امروز شد چطور: سقراط

. است زده سپيده تازه: كريتون است؟ وقت چه راستي: سقراط

 مي اينجا به زياد من اينكه براي داريم آشنايي هم با ما: كريتون است؟ كرده باز تو بروي را در زندان مأمور چطور كنم؛ مي تعجب: سقراط

. آيم
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 اينجايي؟ كه است مدتي يا اي رسيده تازه: سقراط

. است مدتي: كريتون

 نشستي؟ اينجا آرام و ساكت طور اين و بيدارنكردي مرا چرا پس: سقراط

 آمد دريغم اي، خوابيده آرام چه كه بودم متعجب و كردم مي نگاه را تو ولي بنشينم؛ تنها انگيز غم محيط اين در كه بود هم مشكل: كريتون

 كه قلبي قوت علّت به را تو هميشه من بگذراني؛ آرامي و آسايش به داري پيش در كه را كوتاهي وقت اين خواستم مي كنم، بيدارت كه

 راسخ خود، عقيده در بينم، مي است پيش در كه مصيبتي مقابل در را تو خاطر آرامشِ و شكيبايي كه اكنون و دانستم مي سعادتمند داري،

. شوم مي تر

! بود زشت خيلي اينكه دادم، مي نشان خود از ناشايست حركات و ترسيدم مي مرگ از هم سن اين در من اگر! كريتون: سقراط

 از مانع را آنها وقت هيچ سن كثرت اما. است بوده تو از بيشتر حتّي سنّشان كه اند شده مصيبتي چنين دچار هم ديگران! سقراط: كريتون

. دهند نشان خود از ناشايست حركات كه نبوده اين

 وضعي با تو براي نه البتّه. دارم بدي خبر سقراط،: كريتون اي؟ آمده من ديدن به زودي اين به صبح چرا ببينم بگو اما است؛ ممكن: سقراط

 تحمل را آن چگونه دانم نمي كه خودم؛ براي مخصوصاً فرسايي، طاقت و انگيز غم خبر تو، دوستان و خودم براي بلكه بينم، مي كه

. كرد خواهم

 است؟ بازگشته دلوس از شوم، كشته بايد آن ورود از پس كه اي»كشتي« مگر خبري؟ چه: سقراط

. بود خواهد تو آخر روز فردا بنابراين. رسيد خواهد امروز كه اند آورده خبر اند، آمده سونيوم از كه كساني ولي نه، هنوز: كريتون

. برسد امروز كشتي كه كنم نمي گمان من ولي. باشد است، خواسته چنين خدا اگر! كريتون: سقراط

 داني؟ مي كجا از: كريتون

 مي چنين امر متصديان: كريتون شوم؟ كشته كشتي ورود از بعد روز من كه نيست اين بر قرار مگر: گفت خواهم تو به اكنون هم: سقراط

. گويند

 چه راستي. گويم مي ديدم، االن همين كه خوابي روي از را اين و امروز نه شود؛ وارد فردا كشتي كه كنم مي تصور جهت همين به: سقراط

... نكردي بيدار مرا كه شد خوب

 روز سه سقراط،«: گويد مي و است كرده من به رو سفيدي لباس در اندامي خوش و زيبا زن كه ديدم خواب: سقراط خوابي؟ چه: كريتون

. »رسيد خواهي) 63(فتيا ساحل به ديگر

. سقراط است غريبي خواب: كريتون
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. است روشني كامالً خواب من، نظر به ولي: سقراط

 مصيبت اين تنها من براي تو مرگ بكوشي؟ خود نجات در و بشنوي مرا حرف خواهي نمي هم حاال! عجيب مرد اما: است راست: كريتون

 چون كه بگويند شناسند، نمي را تو و من كه كساني شد خواهد موجب بلكه دهم، مي دست از را تو مثل مانندي بي دوست كه نيست

 بر را پول كريتون بگويند و ببندند انسان به افترايي چنين مردم اينكه از بدتر شهرتي چه و نيافت نجات سقراط داد، بخرج خست كريتون

 نشده كمك تو به گفت خواهند و كني فرار نخواستي خود تو كه كرد نخواهد باور هيچكس كه است مسلّم زيرا داد؛ ترجيح خود رفيق

. است

. است كافي خود همين و فهميد خواهند را امر حقيقت خوبند، كه آنها. داريم مردم حرف به كاري چه ما! عزيز كريتون: سقراط

 نه گيرد، قرار تهمت مورد كه كسي به مردم كه كرد ثابت تو محاكمه همين دارد؟ اهميت چقدر مردم نظر كه نديدي تو مگر! سقراط: كريتون

. بزنند اش ريشه بر تيشه كه قادرند بلكه برسانند، ضرر توانند مي تنها

 نيز بزرگي خوبي توانستند مي صورت اين در زيرا دهند، انجام بزرگي بدي بودند قادر مردم توده اگر بود خوب چه! كريتون: سقراط

 روي كنند مي آنچه بلكه. نادان نه و سازند دانا را كسي توانند مي نه آنها كه چرا را؛ آن نه و توانند مي را اين نه متأسفانه ولي. بكنند

! است اتفاق و تصادف

 البد تو دارد؟ مي باز فرار از را تو كه نيست ما براي نگراني ببينم، بگو! سقراط اما گويي، مي تو كه باشد طور همين است ممكن: كريتون

 فراهم ما براي ديگري زحمت يا و كنند ضبط را ما اموال و شوند ما مزاحم گران فتنه ايم، شده تو فرار باعث چون بعداً، كه ترسي مي

. باشد راحت كلّي به خيالت است، چنين اگر. سازند

 معطل بنابراين. دردهيم تن تري بزرگ بسيار خطرهاي به حتّي تو، نجات براي حاضريم بلكه ترسيم، نمي خطرها گونه اين از تنها نه ما

. بيا و نشو

. دارم هم ديگري هاي نگراني ولي نگرانم حيث اين از البتّه: سقراط

 درصدد هم كساني اگر ثانياً و نيست، الزم زيادي پول اينجا از تو فرار اوالًبراي زيرا نباش، نگران وجه هيچ به حيث اين از: كريتون

 تو اگر و است كافي كامالً دارم، من كه پولي تو، فرار براي! بست را دهانشان شود مي ناچيزي مبلغ با كه داني مي خودت برآيند، جستجو

 آماده كار اين براي كافي مبلغ كه زيمياس مثالً بپردازند، حاضرند را مبلغ اين كه هستند اينجا بيگانگان از بسياري كني، مي مرا مالحظه

 كه گفتي محكمه در كه مطلب آن لحاظ از نه و هست نگراني جاي لحاظ اين از نه بنابراين،. ديگر اي عده و كبس همچنين. است كرده

 استقبال آنجا مردم بروي شهري هر به تو زيرا. زني دست كاري چه به و آوري روي كجا به دانست نخواهي بروي بيرون شهر اين از اگر

 در تواني مي تو و داشت خواهند گرامي را مقدمت كه دارم فراواني دوستان آنجا در من بروي، تسالي به اگر و كرد خواهند تو از خوبي

 خود رهانيدن از دهي، نجات را خود تواني مي اينكه با و كني چنين خودت با كه نيست حق اين گذشته، اين از. باشي مطمئن كامالً آنجا

. كني مي برآورده خواهند، مي را تو نابودي كه را دشمنانت آرزوي فقط عمل، اين با تو. بپوشي چشم
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 تربيت و كني بزرگ را آنها كه موظفي تو و دارند احتياج تو وجود به كه است فرزندانت به نسبت وفايي بي نوعي تو، عمل اين عالوه، به

 و شدي مي فرزند صاحب نبايد اصالً يا تو. كرد خواهند پيدا را يتيمان سرنوشت و ماند خواهند سرپرست بي آنها شوي كشته اگر. نمايي

 است اين تو وظيفه آنكه حال و طلبي مي است تر راحت كه را آنچه ظاهراً تو اما. بگيري عهده به را آنها تربيت بايد اي، شده كه حال يا

 از هم و تو رفتار از هم من،. اي بوده باتقوي مردي عمر همه در كه هستي مدعي تو زيرا بخواهي، را آن كند، مي اقتضا مردانگي آنچه

 اصالً داديم اجازه كه بود ما نامردي اثر در كه نمايد مي چنين احوال و اوضاع كه چرا دارم؛ شرم هستيم، تو دوستان كه خودمان رفتار

 حاضر توانستي مي كه درحالي كردي، پيدا حضور آنجا در هم تو و درآيد صورت اين به محاكمه جريان و شود تشكيل اي محكمه

 خواهد اين امر ظاهر كند، نمي ايجاد اشكالي زندان از تو فرار اينكه با زيرا است همه از تر مسخره كه كار آخر اكنون هم اين و نشوي،

 و ترسوبودن بر حمل را اين البتّه و كنيم كمك تو به كار اين در ايم شده حاضر ما نه و اي برآمده خود نجات درصدد خود تو، نه كه بود

 اين نه، ولي. كن فكر درست باره اين در بيا. نياورد ببار ما براي نيز آبرويي بي مصيبت، اين كه كن كاري بنابراين. كرد خواهند ما نامردي

 مسامحه اگر و باشد آينده شب همين بايد دهيم صورت كاري بخواهيم اگر زيرا است، باقي راه يك فقط من عقيده به. است شده دير هم

. نياور ميان به سخني ديگر و بده گوش من حرف به بنابراين،. ماند نخواهد باقي فرصتي ديگر و گذشت خواهد وقت كنيم

 موجب شود شديدتر هرچه وگرنه باشد؛ توأم خواهي حق قدري با اگر است تمجيد قابل تو حرارت و دلسوزي اين! عزيز كريتون: سقراط

 اين من رسم هميشه بلكه امروز تنها نه نه؟ يا دهيم انجام داريم حق گويي مي تو را آنچه كه ديد بايد بنابراين،. بود خواهد بيشتري تألم

 اينكه علّت به را خود سابق هاي گفته من. شود ثابت ديگر نظرهاي بر آن رجحان تحقيق ضمن در كه كنم نظري از پيروي كه است بوده

 آن ارزش و دارم اعتقاد ام، گفته اين از پيش آنچه صحت به هم هنوز من زيرا گرفت؛ نخواهم پس ام، شده روبرو سرنوشتي چنين با امروز

. است نشده كم اي ذره من نظر در ها گفته

 مي تو كه را آنچه توانست نخواهم هم من كه بدان كنيم، پيدا ايم، گفته اين از پيش آنچه از بهتر چيزي نتوانيم اكنون ما اگر ترتيب اين با

 مرگ و حبس به و اندازد وحشت به اي بچه مانند را ما و باشد دادي شرح تو آنچه از بيش حتّي مردم عموم قدرت اگرچه بپذيرم، گويي

 عقيده درباره ابتدا بگذار آيد؟ دست به آن از اي نتيجه تا كنيم شروع را تحقيق اين بايد نحو چه به ببينم بيا حال. كند تهديد اموال ضبط و

 به نسبت و شماريم محترم را نظرها بعضي بايد ما كه است صحيح مورد هر در هميشه سخن اين آيا ببينيم و پردازيم بحث به مردم نظر و

 كه شده روشن امروز ولي. است بوده صحيح سخن اين نبود، بين در مرگ پاي هنوز كه زمان آن نه، اينكه يا باشيم؟ اعتنا بي ديگر برخي

 من! عزيز كريتون. است نبوده چيزي سرايي ياوه و شوخي جز و ايم گفته چنين باشيم، زده حرفي اينكه براي و ظاهرسازي خاطر به فقط

 خواهد عجيب من نظر به ام، گرفته قرار وضع اين در من كه اكنون سخن اين آيا ببينيم و كنيم تحقيق تو با را مطلب اين كه مايلم بسيار

 از يا و داشت برخواهيم دست آن از يا باشد، چه تحقيق نتيجه اينكه برحسب سپس و. داشت خواهم آن درباره را سابق نظر همان يا آمد،

 كرد؟ خواهيم تبعيت آن
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 مردم نظر كه معتقدند نيز آنها. گفتم تو به من كه دارند را عقيده همين. گويند مي سخن انديشه و فكر روي از و سنجيده كه كساني اما

 بگو خدا به را تو كريتون،. اعتنا غيرقابل ديگر اي دسته و است احترام قابل نظرها از بعضي بلكه نيست؛ اعتنا قابل مورد هر در و هميشه

 نزديكي احساس سبب به تا مرد نخواهي فردا تو كرد، بيني پيش شود مي كه آنجا تا زيرا نه؟ يا آيد مي صحيح تو نظر به گفته اين ببينم

 دهد اهميت مردم نظريات و عقايد همه به نبايد انسان كه است صحيح سخن اين آيا ببين كن فكر پس. ببيني روشن را حقيقت نتواني مرگ

 همه نظر كه است درست مطلب اين آيا همچنين و باشد؟ اعتنا بي ديگر برخي به نسبت و شمارد به محترم را نظرها از بعضي بايد بلكه

 اين در ببينم بگو نيست؟ توجه درخور ديگر اي دسته نظر و است توجه شايانِ مردم از اي عده نظر فقط بلكه نيست اعتنا قابل مردم

. است صحيح: كريتون نه؟ يا است صحيح شد گفته آنچه داري؟ اي عقيده چه تو خصوص

 بپرهيزد؟ آن از بتايد نباشد، خوب اگر و دهد قرار توجه مورد باشد خوب كه صورتي در را مردم نظر بايد انسان پس: سقراط

. آري: كريتون

 بصيرتند؟ بي و نادان كه كساني نظر بد، نظر و بصيرتند با و فهميده كه است كساني نظر خوب، نظر: سقراط

. باشد تواند نمي اين جز: كريتون

 و نظر فقط و باشيم اعتنا بي گويند مي مردم آنچه به نبايد هم موارد اين در آيا بد؟ و خوب و زيبا و زشت ناحق، و حق درباره: سقراط

 گفتيم هم سابقاً كه چنان آيا نكنيم، تبعيت او از ما اگر و است؟ نظر صاحب مسائل قبيل اين در كه دهيم قرار توجه مورد را كسي عقيده

 گويي مي يا شود؟ مي تباه كردن ناحق واسطه به و كند مي نمو و رشد خواهي، حق واسطه به كه كرد نخواهيم فاسد و خراب را چيز آن

 ندارد؟ وجود اصالً چيزي چنين

. نيستم منكر من نه: كريتون

 اضمحالل و فساد و تندرستي به بسته آن نمو و رشد كه را چيزي فن، اهل عقيده و نظر به اعتنايي بي سبب به ما اگر. خوب بسيار: سقراط

 نيست؟ بدن اين آيا و بمانيم؟ زنده توانيم مي باز آيا سازيم، مضمحل و فاسد است، تندرستي عدم نتيجه آن

. آري: كريتون

 كرد؟ زندگي شود مي باز آيا شد، مضمحل بدن اگر: سقراط

! هرگز: كريتون

 قرار چه از وضع صورت اين در شود، مضمحل و فاسد است، ناحق نتيجه آن اضمحالل و حق به بسته آن نمو كه چيز آن اگر اما: سقراط

 است، مربوط ناحق و حق به كه را خودمان از قسمت آن ما اينكه يا بود؟ خواهد ارزش داراي باز زندگي تو عقيده به آيا بود؟ خواهد

. بده مرا جواب فقط و چيست آن اينكه به باش نداشته كاري تو فعالً شماريم؟ مي بدن از تر پست
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. وجه هيچ به: كريتون

 شماريم؟ مي ترش پرارزش و تر عالي پس: سقراط

. مراتب به گفت:كريتون

 يك آن كه باشد اين به ما توجه بايد بلكه گويند، مي چه سايرين ببينيم و كنيم توجه مردم حرف به نبايد ما بنابراين،! عزيز دوست: سقراط

 ناحق، و حق درمورد گفتي كه وقتي نكردي فكر درست تو بنابراين،. گويند مي چه حقيقت، خود و است، واقف ناحق و حق به كه نفر

 را انسان كه دارند را آن قدرت مردم: بگويد و شود پيدا كسي است ممكن البتّه. كنيم رعايت را مردم نظر بايد بد و خوب و زيبا و زشت

. دهند كشتن به

. بزند را حرف اين كسي كه است ممكن البتّه: كريتون

 آيا ببينم بيا اكنون. است صحيح من نظر به سابق مانند هم هنوز كرديم، تحقيق آن درباره ما كه اي جمله! عزيز رفيق هذا مع: سقراط

. را خوب زندگي بلكه شمارد، به چيزها ترين عالي را بودن زنده نبايد انسان: كه است باقي خود جاي به هنوز هم جمله اين صحت

. است باقي خود جاي به البتّه: كريتون

 است؟ باقي خود قوت به آيا است، حق مطابق و زيبا زندگي همان خوب زندگي كه هم اين و: سقراط

. است باقي آري: كريتون

 كنم؟اگر فرار اينجا از من ها آتني اجازه بدون كه است حق اين آيا كه ديد بايد كرديم، تصديق و گفتيم آنچه درنظرداشتن با حال،: سقراط

. بماند هست كه طور همين وضع بگذاريم بايد صورت اين غير در ولي كرد، خواهم گويي مي تو آنچه بود، حق

 از و تأمل بي كه است مردم همان عقيده و نظر حرفها، اين من گمان به گفتي، كودكان تربيت و مردم سخنانِ و پول درباره تو آنچه اما

 جز ماند نمي اي چاره ما، براي ولي! كردند مي زنده تعقّل و انديشه بدون باز آمد برمي دستشان از اگر هم بعد و كشند مي هوس روي

 از مرا كه كساني به و گيريم مي فرار به تصميم ما كه وقتي است، حق ما عمل آيا ببينيم و دهيم فرا گوش گفتيم اين از پيش آنچه به اينكه

 اين كه شد معلوم اگر و دهيم؟ مي انجام ناحق به را كارها اين ما نه يا كنيم؟ مي هم تشكّر آنها از و دهيم مي پول دهند مي فرار اينجا

 بي بود خواهد رنجي و درد هرگونه تحمل يا مرگ باعث من نشستن آرام و ماندن اينكه نبايد آيا وقت آن نارواست و حق برخالف كارها

 نشويم؟ ناحق مرتكب كه باشد اين به فقط مان توجه و باشيم اعتنا

. كرد بايد چه ببين كن فكر پس. باشد تو با حق كنم مي گمان سقراط،: كريتون
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. كنم متابعت نيز من تا بگو برسد، تو نظر به ايرادي زنم مي من كه حرفي درمقابل اگر و عزيز، دوست كنيم، فكر بايد باهم دو هر: سقراط

. شوي خارج اينجا از ها آتني ميل برخالف بايد كه نگو من به درپي پي و بردار اصرار از دست نداشتي، من سخن به ايرادي اگر اما

 حال به تا آنچه ببين و كن دقّت درست بنابراين،. تو نظر برخالف نه باشد تو موافقت با دهم مي انجام آنچه كه است مهم من براي! كريتون

! بدهي جواب درست كنم مي تو از كه سؤاالتي به كن سعي و نه؟ يا است صحيح داديم، قرار تحقيق مورد

. كنم چنين كه كنم مي سعي: كريتون

 در و رواست موارد بعضي در اين يا شود، حق خالف مرتكب عمد روي از نبايد مورد هيچ در انسان كه است اين ما عقيده آيا: سقراط

 همه نه، يا ايم؟ كرده تأييد و گفته بارها اين از پيش كه چنان نيست زيبا و خوب اصالً حق خالف عمل يا نيست؟ روا ديگر برخي

 در كه ايم نشده متوجه امروز تا سالخورده مردان ما كريتون، دراز، سالهاي طي در و است؟ رفته ازبين روز چند اين در سابق ادعاهاي

 خالف عمل و ايم گفته اين از پيش كه است همان حقيقت هم هنوز اينكه يا ايم؟ نداشته فرقي آنها با و بوده كودكان مانند جدي، بحثهاي

 به خواه و نپذيرند چه و بپذيرند ما از را آن مردم چه است، آور ننگ و مضر هرحال، در و هميشه شود مي آن مرتكب كه كسي براي حق

 بهتر؟ يا شود امروز از بدتر ما وضع حقيقت، اين گفتن علّت

. است همين ما عقيده آري،: كريتون

. نه البتّه: كريتون دهد؟ انجام حق برخالف عملي نبايد موردي هيچ و حال هيچ در انسان بنابراين: سقراط

 جواب ناحق با معتقدند، مردم آنچه برخالف را ناحق و كند عمل حق خالف نبايد شده، رفتار ناحق به او با كه هم كسي پس: سقراط

. نه ظاهراً: كريتون دهد؟

 نه؟ يا كنيم بدي كسي به داريم حق ما آيا گويي، مي چه مطلب اين درباره: سقراط

. نيست جايز عملي چنين البتّه! سقراط: كريتون

. هرگز: كريتون نه؟ يا است، حقّ معتقدند مردم اغلب كه چنان او، به كردن بدي رساند، بدي ما به كسي اگر اما: سقراط

. است صحيح كامالً: كريتون ندارد؟ كردن ناحق عملِ با فرقي كردن بدي كسي به اينكه براي: سقراط

 باز تعهد انجام از و كند تقلّب دارد حق اينكه يا كند وفا خود تعهد به بايد بست قراردادي ديگري با كسي اگر: كنم مي سؤال تو از: سقراط

. كند وفا خود تعهد به بايد: كريتون زند؟

 به مخصوصاً رسانيم؟ نمي بدي كسي به آيا شويم خارج اينجا از دولت اجازه بدون ما اگر بنگر؛ موضوع به ديد اين از حال: سقراط

 زنيم؟ نمي پا پشت ايم كرده كه تعهدي به عمل اين با آيا و هستند اي بدي چنين درخور همه از كمتر كه كساني

. فهمم نمي را تو سؤال زيرا بدهم جوابي توانم نمي من! سقراط: كريتون
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 سقراط،«: بگويند و ببندند را ما راه جامعه، و قوانين كنيم فرار اينجـا از خواهيم مي كه موقعي اگر بگير، نظر در طور اين را مطلب: سقراط

 به را دولت و جامعه تمام درنتيجه و قوانين ما، داري، را انجامش قصد كه عمل اين با خواهي مي كه اين جز آيا بكني؟ خواهي مي چه

 نشود؟ مضمحل و نابود و بماند باقي مملكتي است ممكن كه كني مي تصور يا بفرستي؟ نيستي ديار به دارند كه اي توانايي و قدرت نسبت

 اين جواب در! كريتون »سازد؟ اثر بي و لغو را محاكم احكام بتواند كسي هر و باشد نداشته ارزش و قدرت محاكم احكام آنجا در اگر

 خوبي ناطق اگر خصوص به زد، شود مي حرفها خيلي مورد اين در زيرا بدهيم؟ توانيم مي جوابي چه قبيل اين از ديگر سؤاالت و سؤال

 ما يا. بماند باقي خود قوت به بايد شود، مي صادر محاكم از رأيي هر كه كنند مي حكم كه قوانيني همان برخيزد، قوانين از طرفداري به

 داريم؟ ديگري جواب يا »است شده صادر حق برخالف محكمه رأي و كرده ناحق را ما حقّ دولت،«: كه داد خواهيم جواب طور اين

. را جواب همين خدا به: كريتون

 مي تصور. »دردهي؟ تن شود صادر دولت طرف از كه حكمي هر به تو كه بود اين يا بود؟ چنين ما قرار سقراط،«: بگويند قوانين اگر اما

 دهي؟ انجام ما درباره را همان كه داري حق هم تو بكنيم تو درباره ما هرچه و هستيم آن داراي ما كه داري را حقوق همان هم تو كه كني

 را همان هم تو كرد، تو درباره او هرچه كه هستي مجاز و دارد تو درمقابل او كه داري را حق همان پدرت درمقابل كه كني مي تصور و

 درمقابل كني مي تصور بزني؟ را او هم تو زد را تو اگر و بدهي را او جواب ناسزا با هم تو گفت تو به ناسزايي اگر و بكني او درباره

 و بكوشي ما اضمحالل و نابودي در نيز تو بدانيم، حق را اين و دهيم تو كشتن به حكم ما اگر كه هستي دارا را حق اين قوانين، و وطنت

 كردن آرام گيرد، خشم انسان بر وطن اگر كه داني نمي آيا اي برده سر به تقوي با عمري كني مي ادعا كه تو شماري؟ به حق را عمل اين

 قانع را او كه كني سعي بايد يا تو است؟ او امر اجراي و پدر داشتن محترم از تر مهم مراتب به او داشتن محترم و برآوردن را او ميل و

 يا زنجير و بند يا زدن اگرچه دهي، خرج به بردباري كند، مي تحميل تو به كه رنجي هر درمقابل و كني اطاعت را او فرمان يا و سازي

 در و جنگ ميدان در و بداني حق گويد مي او آنچه و بنهي سر او فرمان به كه است تو وظيفه اين باشد؛ مرگ يا و جنگ ميدان به رفتن

 نيست، حق چه و است حق چه كه كني ثابت او به استدالل راه از تواني مي البتّه تو. خواهد مي تو از وطن كه دهي انجام را همان محكمه

 . است ناسزا و كفر وطن، درمقابل مخصوصاً و مادر و پدر درمقابل زور به توسل وليكن

 نه؟ يا كرد خواهيم تصديق را آنها گفته داد؟ خواهيم جواب چه ما بگويند، چنين قوانين اگر! كريتون

. بگويند چنين دارند حق من نظر به آري،: كريتون

 كه گوييم مي وقتي نيست ما با حق آيا ببين، و كن فكر درست! سقراط بنابراين،«: گفت خواهند آن از بعد قوانين قوي احتمال به: سقراط

 و تو از آمد، برمي دستمان از كه اي نيكي هر و ايم كرده تربيت و داده پرورش آورده، دنيا به را تو كه ما با كني، چنين ما با نبايد تو

. ايم نكرده دريغ همشهريانت

 خواهي مي دولت ميل برخالف اكنون كه را كاري و باشي خواسته خود براي تبعيد مجازات محكمه در توانستي مي تو گذشته اين از

 و تبعيد بر را آن و نداري مرگ از ترسي كه كردي مي ادعا و زدي مي الف روز آن تو اما باشي، داده انجام دولت اجازه با دهي، انجام
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 شيوه به و نابودسازي را ما كه كوشي مي بلكه! ترسي قوانين از نه و داري شرمي حرفها آن از نه امروز ولي. دهي مي ترجيح آوارگي

. كني خالي شانه خود تعهد بار زير از و گذاري فرار به پاي خواهي مي بندگان، ترين پست

 كه اي ساخته مؤظف را خود عمالً بلكه حرف با نه تو كه است درست ما ادعاي اين آيا: بده جواب سؤال اين به هرچيز از پيش اكنون

 را آنها نبايد آيا گفت، بايد چه حرفها اين جواب در! كريتون نه؟ يا است درست اين آيا كني؟ زندگي ما دستورهاي و احكام برطبق

. كنيم تصديق بايد البتّه! سقراط: كريتون كنيم؟ تصديق

 را تو كسي درحاليكه شكني؛ مي و گذاري مي پا زير داشتي ما با كه را قراردادهايي تو كه بيني مي پس«: گفت خواهند بنابراين: سقراط

 هفتاد تو. باشي نداشته تأمل براي كافي وقت كه بودند نگذاشته فشار تحت را تو و بكني تعهدي چنين كه بود نكرده مجبور يا و اغفال

 اينجا در كه نداشتي ميل و نبودي موافق اينجا وضع با اگر بگيري رفتن به تصميم خواستي مي موقع هر توانستي مي و داشتي وقت سال

 ممالك از ديگري مملكت نه و دادي ترجيح اينجا بر) ستايي مي را شان موقعيت آنقدر كه( را كرت نه و دمون الكه نه تو، ولي. بماني

 عالقمند اينجا به و داشتي خوش را اين طور اين تو و رفتي بيرون آتن از بيمار و كوروشل يك از كمتر حتّي تو. را غيرهلني يا هلني

. قوانين ما به حتّي و بودي

 با وگرنه. داد خواهي گوش ما حرف به بلكه كرد نخواهي را كار اين تو نه زني؟ باز سر داري ما مقابل در كه وظايفي از خواهي مي حال

. داد خواهي قرار عموم تمسخر مورد را خود شهر، از فرار

 اينكه در برساني؟ تواني مي دوستانت و خود به نفعي چه داري، ما درمقابل كه تعهدي نقض با و فرار اين با ببين و كن فكر خوب

 به اگر خودت اما نيست ترديدي شد خواهند تبعيد يا و گذاشت خواهند فرار به پا خود يا افتاد، خواهند خطر به تو فرار درنتيجه دوستانت

 به كه كساني همه شهرها اين در هستند، خوبي اداره طرز و قوانين داراي كه كني فرار تب يا گارا مه مانند نزديك شهرهاي از يكي

 تو كه را قضاتي آبروي تو ترتيب اين به و دانست خواهند قانون دشمن را تو و كرد خواهند نگاه بد ديد با تو به عالقمندند خود مملكت

 زيرا اي شده محكوم حق به تو كه نمود خواهند قبول همه و كرد خواهي بيشتر را آنها شهرت حسن و افزود خواهي اند كرده محكوم را

 خواهي مي يا كرد، خواهند باور سهولت به سازد، مي فاسد را جوانان او كه نيز را اتهام اين او درباره هم گذاشت، پا زير را قانون كه كسي

 آيا كني، چنين اگر جويي؟ دوري اند، گرفته خو انضباط و نظم به مردمانش و شوند مي اداره خوب كه ممالكي از و نروي نقاط اين به كه

 نطق آنها براي بيشرمي و وقاحت كمال با باز و بايستي مردم برابر در كه خواهي مي يا بماني؟ زنده كه داشت خواهد ارزش تو براي باز

 دنيا در چيزي خواهي حق و تقوي از تر مهم اينكه درباره بحث به مثالً! سقراط بحثي چه به بپردازي؟ گفتگو و بحث به آنها با و كني

 خواهد جلوه اي وامانده احمق همه، نظر در سقراط وقت، آن كه كني نمي تصور است؟ قانون و نظم بشر براي هرچيز، از باالتر و نيست

 به و آورد خواهي تسالي به روي و بست برخواهي سفر رخت نيز ممالك اين از بنابراين،. شد خواهد چنين كه كني قبول بايد ناچار كرد؟

 كمال با آنجا، در مردم قوي احتمال به و دارد وجود اعال حد به انضباط عدم و نظمي بي كه جايي به رفت؛ خواهي كريتون دوستان نزد

 يك در يا روپوش يك در مخفيانه اي، كرده فرار زندان از مضحكي طرز چه به كه كني تعريف تو كه وقتي داد خواهند گوش تو به ميل

 به را مطلب اين كس هيچ كني مي تصور اما! پوشند مي خود ساختن پنهان براي فراريان معموالً كه ديگري لباس در يا و عادي قباي

 باك هم قوانين ترين مقدس كردن پايمال از حتّي كه اي چسبيده زندگي به شهوتي چنان با پيري سنّ اين در تو كه كشيد نخواهد رخت
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 بنابراين،. كشيد خواهند رخت به مسلماً كردي، توهين كه همين سقراط، ولي باشد، چنين شايد نكني توهين كسي به اگر البتّه نداري؟

 به اينكه مثل بنوشي؛ و بخوري اينكه جز نكني كاري و بسايي خاك بر چهره ناكس، و هركس درمقابل آنجا در كه بود خواهي ناچار

. باشي رفته تسالي به مهماني

 تا بماني زنده خواهي مي فرزندانت براي كرديم؛ فراموش آري، سقراط؟ رفت خواهد كجا ناحق و حقّ و تقوي صحبتهاي و بحثها آن اما

. كني تربيت و دهي تعليم را آنها

 از و شوند بيگانه خود وطن به نسبت كه دهي تعليمشان و كني بزرگشان درآنجا و ببري تسالي به خودت با را آنها خواهي مي چطور؟ اما

 اينجا در را آنها خواهي مي بلكه بكني را كار اين نداري خيال نه، اينكه يا باشي؟ كرده ادا آنها درمقابل را خود وظيفه هم حيث اين

 اينجا در چون شد خواهد بهتر آنها تربيت نيستي، آنها نزد در اينكه با حياتي، قيد در تو چون كني، مي تصور صورت اين در بگذاري؟

 بود؟ خواهند آنها مراقب تو دوستان

 خواهند خودداري مراقبت از بروي ديگر دنياي به اگر ولي گرفت خواهند عهده به را آنها مراقبت بروي تسالي به اگر كه معتقدي پس

. كرد نخواهند دريغ مراقبت از نباشي، چه و باشي تو چه كه نيست شك باشند، باارزشي دوستان اينها اگر! سقراط كرد؟

 از بيشتر حيات براي نه و فرزندانت براي نه چيز، هيچ براي و ايم؛ نموده تربيت و كرده بزرگ را تو كه بيا ما دنبال به سقراط، بنابراين،

 شد، داده نشان كه طوري به زيرا،. كني دفاع خود از آنجا حكمرانان درمقابل بتواني رفتي، كه دنيا آن به تا نشو قائل احترام و اهميت حق،

 رفتي دنيا آن به كه وقتي نه و داشت خواهد اي فايده كسانت يا تو براي دنيا اين در نه و دارد مطابقت ديانت و حق با نه زندان از فرار

 قوانين، ما طرف از نه البتّه است؛ شده رفتار ناحق به او با كه روي مي كسي عنوان به بروي، آنجا به اكنون اگر تو. ديد خواهي آن از نفعي

 از كمتر كه آنها به و شكستي داري ما با كه قرارهايي و عهدها و دادي، جواب ناحق با را ناحق و كردي فرار اگر اما. انسانها طرف از بلكه

 بر ما داري عمر تا تنها نه صورت اين در قوانين، ما به و وطنت به دوستانت، به خودت، به يعني كردي، بدي هستند بدي مستوجب همه

 چرا پذيرفت؛ نخواهند خوش روي با را تو هستند، دنيا آن قوانين كه نيز ما برادران رفتي، دنيا آن به چون بلكه بود، خواهيم خشمگين تو

. »دهي رجحان ما هاي گفته به را او حرفهاي كه كند اغفال را تو كريتون مگذار پس. اي كوشيده ما اضمحالل در تو كه دانست خواهند كه

 كه است كرده پر مرا گوشهاي چنان سخنان اين طنين و شنوم؛ مي را سخنان اين كنم مي تصور دائماً كه بداني بايد تو! عزيز كريتون

 خواهد فايده بي كلّي به بگويي، سخن دارم من كه اعتقادي اين برخالف تو اگر كه بدان جهت اين از. نيست راهي آنها در را ديگر سخنان

 ما پاي پيش خدا كه است راهي اين زيرا كنيم، عمل گفتيم كه طور همان خواهيم مي ما و باشد هست كه طور همين بگذار پس... بود

. »است گذاشته
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 سقراط دم واپسين

 مؤلف زيرا بود، ضروري بخش اين پايان در كوتاه، سخن اين افزودن شويم، آگاه مرگ از استقبال در سقراط شجاعت از اينكه براي

. بود نكرده اي اشاره كوچكترين زمينه اين در محترم

 از كشتي ديرآمدن( پيشامدي علّت به ولي بنوشد، را شوكران جام بالفاصله كه بود قرار و رفت زندان به اعدام حكم صدور از پس سقراط

 مي اگر اما برد، مي سر به نفر يازده نظارت تحت زندان در اينكه با سقراط. افتاد تأخير به روزي چند او، درباره حكم اجراي) دلوس

 سقراط خوانديم، كه چنان ولي. برود تسالي به و كند فرار زندان از ديگران، و كريتون ثروتمندش دوست وسيله به توانست مي خواست،

 داد خواهند فرار اينجا از مرا كه كساني به رشوه دادن با آيا كه دهيم قرار بررسي مورد را مسئله اين بايد ما«: گفت و نشد فرار به حاضر

 بايد صورتي چنين در كنيم؟ مي رفتار عدل برخالف ما هم و آنها هم اينكه يا كنيم، مي عمل عدل برطبق آنها، با بستن پيمان و عهد با و

 و بنوشد را شوكران جام سقراط كه است رسيده آن هنگام: ... گذشت چگونه سقراط دم واپسين كه ببينيم اكنون! »مرد و ماند جا همين در

 شاهد و كنند توديع او از و بيايند نزدش به كه اند يافته اجازه دوستان و خويشان. گشايند مي او پاي و دست از را زنجيرها رسوم، بر بنا

. است شده موكول آفتاب غروب به زهر نوشيدن. باشند او زندگي پايان

 حضور) سقراط زن( گزانتيپ و كريتون سيمياس، آپولودور، كبس، فدون،: جمله از. هستند سقراط برگزيده دوستان از و متعدد حاضرين

: كند مي تعريف چنين را سقراط دم واپسين ماجراي ،»فدون«. است نيامده زندان به و برده پناه »مگار« به ناراحتي از افالطون ولي دارند،

 مشيت كه انديشد مي خود با و دهد مي مالش را خود دردناك پاهاي شود، مي گشوده سقراط پاي و دست از آهنين بندهاي كه هنگامي

 جهان از ديده آفتاب غروب در سقراط... شود نمي قطع ديگري، ظهور بدون يكي، احساس و داده پيوند هم به سخت را الم و لذّت الهي،

 مي او طعمه كه كسي براي مرگ آيا بگويد؟ سخن مقوله چه از نكند صحبت اوست، انتظار در كه سرنوشتي از اگر پس بست، خواهد فرو

 از را روح كه است ديگري زندگي به انتقال برعكس، اينكه يا است؟ خاطرات زوال و روح فناي و زندگي پايان چيز، همه پايان شود،

 را عقيده اين سقراط. داند مي حقيقت مطابق را دوم عقيده سقراط كند؟ مي رهبري ديگري مكانهاي به و رهاند مي تن اسارت و بندگي

 مي بهشت و دوزخ به درمورد آنچه به و روح بقاي به اعتقاد او عقيده به و شود نمي روح فناي باعث جسم فناي كه است دانسته معتبر

 از بعد كه شد مانع عقيده اين از را خود بايد چرا بازدارد؟ اعتقادي چنين از را خود آدمي چرا پس است؛ ضرري بي اعتقاد الاقل گويند،

 مرگ در و زندگي در را مردم اعتقادي، چنين آيا بينند؟ مي مكافات و كيفر بدكاران و يابند مي پاداش نيكوكاران جهاني، اين زندگي

 و شجاعت ابراز ساعت حال درعين كه است رسيده فرا شوم ساعت اينك. دارد ادامه آفتاب غروب تا مكالمه... كرد؟ نخواهد كمك

 انگارد، زيان مايه را آن و بپوشد چشم جسماني عاليق و لذات از خود زندگي طول در هركس): گويد مي سقراط( هست نيز آرامش

 چنين بيارايد، حقيقت و آزادگي قوت، عدالت، قبيل از روحاني زينتهاي به را خود روح و باشد علم خوشيهاي و لذات جوياي كه هركس

 آن وقت تقريباً: گفت سقراط وقت آن... باشد ديگر سراي به مسافرت براي موعود، ساعت منتظر آسودگي و آرامي به هميشه بايد كسي

 جسد شستن زحمت از را زنان و بنوشم بدن شستشوي از بعد را زهر جام كه است آن بهتر من گمان به چه بروم؛ حمام به من كه است

 هر يا فرزندت به راجع ديگران به و من به سفارشي آيا! سقراط: پرسيد كريتون فروبست، سخن از لب سقراط كه هنگامي! دارم معاف خود

 دهيم؟ انجام خدمتي تو به نسبت بتوانيم ما كه نداري ديگري چيز
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 كسان و من به و خود به بدينسان و باشيد ندارم،مواظب اي تازه سخن ام، كرده سفارش تو به هميشه آنچه جز! كريتون اي: گفت سقراط

 به امروز كه اي وعده هر كنيد، پيروي ام داده نشان شما به كه روشي و راه از نخواهيد و شويد غافل خود از اگر اما ايد؛ كرده خدمت خود

 مانند، مي استاد انتظار در شاگردان. پردازد مي خود شستشوي به و رود مي ديگر اتاق به سقراط آنگاه.بود خواهد بيهوده بدهيد، من

 نزد در سقراط و يافتند حضور نيز اش خانواده زنان اند، آمده نزدش به بزرگش فرزند همراه خردسال فرزند دو گردد، برمي سقراط

 شاگردانش نزد به و ساخت راهي را آنان و كرد خداحافظي فرزندانش و زن از آنگاه و داد آنها به دستوراتي و كرد صحبت آنها با كريتون،

 به كه را سرزنشي همان من نباشد الزم اميدوارم! سقراط: گفت سقراط به و شد وارد زندان نگهبان كه بود آفتاب غروب نزديك! برگشت

 گيرند مي خشم من بر بنوشند، را زهر جام بايد كه دارم مي اعالم را قضات حكم آنها به كه همين من چه بكنم، نيز تو به كنم مي ديگران

 تو كه هستم مطمئن و ام ديده اند، آمده زندان اين به كه كساني از بهتر و ماليمتر و دليرتر را تو من اما! فرستند مي من بر نفرين و لعنت و

 خدا: گفت و نگريست را او سقراط! دارم كار چه تو با كه داني مي اكنون و شناسي مي خوبي به اند، شده تو مرگ باعث كه را كساني

! بست خواهم كار به گفتي آنچه! باد نگهدارت

 محكومين از بسياري كه دانم مي من طرفي از. است نكرده غروب و است كوه سر بر هنوز آفتاب كه كنم مي فكر من ولي: گفت كريتون

 هم! عشقبازي لذّت از گروهي و آشامند مي و خورند مي خود دلخواه به آن از قبل و نوشند مي نوشيدن، دستور از پس مدتها را زهر

! مكن شتاب هم تو جهت همين به و شوند مي متمتع

 از كنم مي تصور من ولي اند، برده سود زندگي از هم اندازه همين به كه پندارند مي دهند، مي انجام كارهايي چنين كه آنهايي: گفت سقراط

 نشان و ساخت خواهم مسخره و مضحك را خود نفس، پيشگاه در كه است اين شد خواهد من عايد كه سودي زهر، نوشيدن ديرتر كمي

 انجام گفتم تو به را آنچه! عزيز كريتون اي پس. برگيرم بهره آن از بيشتر هرچه خواهم مي كه هستم زندگي عاشق قدري به كه داد خواهم

 بايد چه اكنون! من دوست خوب بسيار: گفت او به سقراط. شد وارد زهر آوردن مأمور كه نگذشت چيزي! ... بگذار خود حال به مرا و ده

 را اثرش زهر صورت اين در كه شود مي سنگين پاهايت كني حس كه موقعي تا بزني قدم بايد نوشيدي را زهر وقتي: گفت مرد آن بكنم؟

 رنگ در تغييري يا و دهد نشان خود از اضطراب اي ذره آنكه بي سقراط و داد سقراط دست به را زهر جام حال همان در. است كرده

 زهر و ساخت نزديك لبهايش به را شوكران جام و آورد زبان بر روح آرامش براي نيايشي و گرفت دست در را جام آيد، پديد او چهره

 را زهر سقراط ديديم تا ولي بوديم؛ گرفته را خود اشكهاي جلوي ما وقت آن تا. نوشيد آوري شگفت خاطر اطمينان و آرامش با را

. دهم مي دست از را گرانبهايي دوست چه كه كردم مي گريه خود حال به من و شد جاري من اشكهاي خورد،

 تا... پرداخت كردن مويه به و كشيد فرياد بود، كرده گريه به شروع من از پيش كه دور آپولو. بود شده خارج اتاق از من از قبل كريتون

 چشم به را ناشايست هاي صحنه قبيل اين تا ساختم روانه را زنان من كه نبود سبب همين به آيا كنيد؟ مي چه! دوستان: گفت سقراط آنكه

. كرديم پاك را خود اشكهاي ما و ساخت شرمگين را ما او سخنان. دهيد نشان خود از بيشتري بردباري و متانت و بگيريد آرام نبينم؟

 مرد هنگام اين در... خوابيد پشت بر زندانبان، دستور طبق گاه آن!... كرد سنگيني احساس خود پاهاي در كه زد مي قدم همچنان سقراط

 آيا: پرسيد فشرد، مي شدت به را او پاي كه حالي در باألخره و. كرد مي آزمايش را آنها متناوباً و كشيد مي دست پاهايش و ساقها به

 بيحس و سرد دارد كه داد نشان ما به رفت، مي باال كه درحالي و كرد شروع ساقها پايين از آن، از پس. نه: گفت سقراط كني؟ مي حس
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 تماماً او شكم پايين قسمت تقريباً ديگر اكنون. رفت خواهد سقراط لحظه آن در برسد، قلب به سردي اين كه وقتي گفت ما به. شود مي

 آسكليپيوس به من! كريتون«: گفت چنين را خود سخن آخرين و زد عقب بود، پوشيده را صورتش پوششي سقراط ناگاه. بود شده سرد

 پرسش »نداري؟ گفتن براي ديگري چيز ببين ولي شد؛ خواهد انجام اين! خوب«: گفت كريتون! »بپرداز مرا بدهي هستم، بدهكار خروسي

 چگونگي بود اين! اشكرات! »كرد اعالم را او مرگ زندانبان« و خورد تكاني سقراط كوتاهي، لحظه از پس. ماند جواب بدون كريتون

 سقراط) 64...(بود عادلتر و داناتر شريفتر، خود، همزمان مردم همه از: گفت توان مي او درباره كه ما، دوست زندگي لحظات آخرين

 به آتن، مردم كه بود نگذشته چيزي او شرافتمندانه مرگ از. شد جاودانه بشري تاريخ در هميشه، براي و كرد استقبال مرگ از مردانه

 و فلسفه و بازگشتند آتن به بودند، برده پناه خارج به كه سقراط شاگردان و دوستان. بردند پي بود، پيوسته وقوع به كه جنايتي عظمت

. آموختند مردم به گوناگون هاي نوشته با يا و بيان با را سقراط حكمت

 تعطيل شد مي تمرين آنجا در پهلواني بازيهاي و كشتي كه را مكانهايي تمام« سوگواري، عالمت به آتن مردم: گويد مي »الئرس ديوژن«

. »كردند

 براي و. شد مرگ به محكوم مردم طرف از ملتوس و. كردند تبعيد و راندند بيرون شهر آن از ورود محض به را آنيتوس ،»هراكله« مردم

 كه بود ترتيب بدين و... داشتند برپا عمومي ميدان در بود، شده ساخته ليزيپوس وسيله به كه را او مجسمه سقراط، خاطره بزرگداشت

 جلوه بشريت، تاريخ و يونان فالسفه سيماي ترين درخشان مثابه به و شد شناخته پرهيزكاري و خواهي عدالت خردمندي، مظهر سقراط،

) 65.(گرديد گر

 

 انسان خدمت در السالم عليه امام بالغت

 عشق و عقل چهارچوب* 

 هستي پيوستگي و وحدت* 

 ادبي نبوغ و سخن سبك* 
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 عشق و عقل چهارچوب

! بود طوفاني شبهاي در رعد و تندر همچون پرصدا، و شكننده و تند* 

! ندارند دخالتي روز و شب آن، جريان در و است سرچشمه همان سرچشمه،* 

 اينكه، آن و كرد خواهد درك را آشكاري حقيقت كند، مطالعه و بررسي را تاريخ جديد و قديم غرب، و شرق بزرگان روش كه هركس

 انديشمنداني و ادبا دارند، ذهني كوشش موضوعات در و عقيدتي تضادهاي و فكري ميدانهاي در كه اختالفي هرگونه با بشريت، بزرگان

 به آنها از بعضي مثالً. دارند هم با تفاوتهايي مقدار، و كيفيت نظر نقطه از كه باشند مي اي ويژه برجستگيهاي و نبوغ داراي و هستند

 نيروي كه گويي و. رسند نمي سازندگي مرحله به ولي دارند برمي گام راه اين در ديگر، بعضي و هستند وضعي سازنده و وجودآورنده

 و انبيا وضع به نگاه يك مثالً. است بزرگي روح هر ملزومات از دارد، كه گوناگوني مفاهيم و صور و اشكال با ادبي، حس و بالغت

 اشعياء ، السالم عليه سليمان ، السالم عليه داود واقع، در يعني. بود خواهد كافي شما ذهن در حقيقت اين ساختن روشن براي پيامبران،

 موهبت از هستندكه بزرگاني و ادبا ، آله و عليه اهللا صلي محمد و السالم عليه مسيح ، السالم عليه ايوب ، السالم عليه ارميا ، السالم عليه

. بودند مند بهره مواهب، ساير مانند نيز بالغت و ادب

 و انديشه مرد نهرو، لعل جواهر رياضيدان، پاسكال فيلسوف، افالطون رهبر، و قانونگذار لنين سياستمدار؛ هريو ادوار فرمانده، ناپلئون

 ادب، و بالغت از كه هستند شخصيتهايي و ادبا همه، و همه و) 66(اجتماعي مصلح افغاني، الدين جمال طبيعي، دانشمند پاستور، حكومت،

 اشكال از رنگي و شكل گروه، اين از يك هركدام) 67.(دهند مي قرار جهاني بزرگ شخصيتهاي رديف در را آنان كه بودند دارا ميزاني به

 سپس و بود ساخته فراهم معيني مقدار به هركدام در را آن مخصوصشان، موهبت و طبيعت البتّه كه داشتند را فكري كوشش رنگهاي و

! رود مي شمار به محض بالغت از اي نمونه كه رساند مي ظهور به خاصي، لفظي تعبيرات چهارچوب در را آن از اي دسته زيبايي، انگيزه

 ادبيات پيشواي او كه است جا همين از و شود مي نمودار السالم عليه طالب ابي بن علي شخصيت در روشن و واضح طور به حقيقت، اين

 است كرده تثبيت را آنها خود راهنمايي و تعليمات در كه است حقوقي راهبر و پيشوا او كه همچنان. است بالغت آن رمز كه است انساني

 طول در آن، بر عالوه و است قرآن دنباله آن، هاي پايه و عربي بالغت نظر نقطه از كه اوست البالغه نهج امر، اين در او نشانه و آيت و

 و شده مند بهره آن از و ساخته استوار آن بر را خود اساس و يافته پيوستگي آن به عرب، ادبيات اسلوب و سبك هم قرن سيزده تقريباً

! است ساخته زنده سحرانگيزشان، بيان از چهارچوبي در را آن ارزنده هاي جنبه

 سليم فطرت به وابسته آاليش بي و صاف بيان شاهكارهاي و آميزد مي آينده به را گذشته السالم عليه طالب ابي بن علي بيان، موضوع در

 در پيوستگي اين البتّه و دهد مي پيوند اسالمي، دوران نيرومند منطق و سليم فطرت به پيوسته شده تهذيب و پاك بيان به را، جاهلي دوران

 جدا ديگرش گوشه از را آن از اي گوشه توان نمي هرگز كه است استوار و محكم آنچنان اسالمي؛ بيان نيرومند منطق و سليم فطرت

: گفتند او سخنان درباره بعضي كه شد ناشي سخن اين نبوي؛ بيان افسون و جاهلي دوران بالغت دارابودن از يعني جا، همين از و! ساخت

 علي براي. نيست شگفتي و تعجب جاي هيچ نكته اين در البتّه و! »است مخلوقات كالم از باالتر و خداوند سخن از تر پايين او سخنان«

 فطرت كه يافت پرورش محيطي در او. بود آماده برساند، بالغت اهل بين در مرحله اين به را او كه وسايلي همه السالم عليه طالب ابي بن
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 از و. كرد زندگي و برد سر به عبداللّه محمدبن مردم، داناترين و ترين حكيم با سپس و شد، مي تر آاليش بي و تر پاك آن در انساني

 در و بود بزرگي مواهب و مهم استعدادهاي داراي او براين، عالوه و دريافت داشت، كه نيرويي و حرارت همه با را، او رسالت پيامبر،

 هر او، حد بي ادراك و هوش ذكاوت، درباره. بود آمده گرد وي در همه و همه محيط، و فطرت از برتري و تفوق عوامل و اسباب واقع،

 او بزرگ عمل و انديشه نيروي و ذكاوت دهنده نشان البالغه نهج عبارت ديگر، عبارت به و است گويايي شاهد البالغه، نهج از اي جمله

 به موضوعي در اگر هوش، و انديشه اين. بود مفاهيم همه جامع و شامل و عميق گسترده، توانا، سازنده، زنده، ادراك، و ذكاوت اين. است

 ماند نمي تاريك آن قسمت هيچ و گذاشت نمي فرو را، آن نكته ترين كوچك و شد مي شامل آن جوانب و جهات همه بر رفت، مي كار

 عوامل و اسباب ترين باريك و نكات ترين پنهان و داد مي تكان و ساخت مي رو و زير طرف هر از را آن و رسيد مي چيز هر عمق به و

 را نتيجه نزديكترين و كرد مي درك آمد، مي وجود به اسباب و علل آن از كه را درستي و صحيح نتايج همه كه چنان يافت؛ درمي را آن

 در كه است اصولي و منطقي ترتيب و تسلسل اين علوي نظير بي هوش و ذكاوت مميزات از. آورد مي دست به ها، نتيجه دورترين همانند

 آنها، از يك هر كه آنجا تا است؛ ديگر نظريه و نظريه يك بين وحدت و همانگي اين همچنين و. يابيد مي را آن البالغه، نهج گوشه هر

 موضوعي بيان در كه اي جمله هر: ديد خواهيد كنيد دقّت اگر و. رود مي شمار به بعدي نظريه مقدمه و علّت و قبلي نظريه طبيعي نتيجه

 ، السالم عليه امام عبارات در كه گفت توان مي بلكه و. آيد نمي دست به كامل مفهوم يا و نيست تمام معني آن، بدون است، شده بيان

 را لطفي او ، السالم عليه امام فكري افق سعت و علّت به اصوالً و. باشد تمام و تام آن، بدون السالم عليه امام بحث كه يابيد نمي اي جمله

 شما، دربرابر آنكه مگر بينيد نمي از عبارتي هيچ و خواند مي بيشتر تأمل و دقّت رابه شما كلمه، و لفظ آن آنكه مگر برد نمي كار به

 جمالت شما نظر به! دارد وجود فكر و انديشه نظر نقطه از ديگري افقهاي آن، وراي در كه گشايد؛ مي فكري نظر از را تري وسيع افقهاي

 چيزي دشمن مردم«: گشايد؟ مي شما برابر در را دقت و تفكّر راههاي از وسيعي ميدان چگونه است، السالم عليه امام به متعلق كه زير

 پستي پناهگاه تباهي، و فجور«: و »دهد مي انجام كه است نيكي كار با انساني هر ارزش و قيمت«: و »نيستند آگاه آن از كه هستند

. »رسيد مقصد به زودتر شد، بار سبك كه هر«: است؟ رسيده اعجاز از مرحله كدام تا كوتاه، سخن اين شما عقيده به و. »است

 ديگر قرآني گويي كه شده، داده شرح وضوح طور به كوتاهي الفاظ در كه دارد وجود بزرگي مفاهيم فوق، چهارگانه و كوتاه عبارت در

 تا سازد، مي نمايان را حقيقتي وي، درون و نفس ماهيت، دادن نشان و حسود خصوصيت توصيف در كه بياني اين سپس،! است شده نازل

 فرد چون را ستمگري هيچ«: گويد مي كه آنجا دهد؟ مي نشان را ادراك عمق و موضوع جامعيت و العاده فوق ذكاوت از حدي چه

 بي كه كسي بر خشمناك... هميشگي اندوهي و تشويش حال در قلبي دائمي، ناراحتي مدام، آه: نديدم ستمديده و مظلوم به تر شبيه حسود،

! »نيست آن مالك كه چيزي بر بخيل و است گناه

 قرار هايي انديشه و افكار از انبوهي دربرابر شما كه است جا همين از و يابد مي ادامه ديگر، افكار از فكري هر پيدايش البالغه، نهج در

 مي ممتاز همديگر از آميختگي هم به عين در بلكه شوند؛ نمي انباشته هم روي حال عين در افكار، اين ولي. ندارد پاياني كه گيريد مي

 طور به و مقدمه بدون او كه آنچه و السالم عليه امام هاي نوشته بين زمينه، اين در البتّه و. گردد مي مترتب ديگري بر هركدام و شوند

! ندارند دخالتي روز و شب آن، جريان در و است سرچشمه همان سرچشمه كه چرا ندارد؛ وجود فرقي گونه هيچ داشت، مي بيان ارتجالي
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 محكم منطق و استوار عقل قانون به پيوسته و وابسته افكار از هايي شگفتي و معجزات ، السالم عليه امام ارتجالي هاي خطبه در

 حتّي و ساخت نمي آماده قبالً را خود وقت هيچ اي، خطابه القاي براي ، السالم عليه طالب ابي بن علي كه بدانيد اگر شما و.وجوددارد

 او قلب از ها خطبه اين واقع در و. خورد خواهيد تكان ها خطبه استحكام و قدرت اين از كرد، نمي آن صرف را خود وقت هم دقيقه چند

 سازد، هموار خود به را كوششي يا بدهد خويشتن به زحمتي آنكه بدون شد؛ مي جاري زبانش بر و گذشت مي او خاطر از و جوشيد مي

 آماده آن براي را خود آنكه بدون غرد؛ مي كه تندر، و صاعقه مانند و! نيست خبري آن از قبالً درخشيدن هنگام كه برق مانند درست

 شود مي راهي خود نهايي هدف سوي به و! زند مي جارو را زمين و رود مي و پيچيد مي وزد، مي كه هنگام آن در تندباد؛ مانند و! سازد

 وجود اي انگيزه حال، اقتضاي و مناسبت منطق و حادثه جزقانون برگشت، و رفت اين در آنكه بدون زند، مي دور و گردد مي بر سپس و

. باشد اي حقه يا و سابقه نيازمند امر، اين يا و باشد داشته

 عميق و انگيز حزن احساسات آن، وسيله به السالم عليه طالب ابي بن علي كه است چهارچوبي البالغه، نهج در نيرومند عقل مظاهر از

 را او خواست مي كه هنگامي وي، شديد عاطفه و مهر. نمود مي ضبط و داشت مي نگاه آمد، مي هيجان به درون در كه هنگامي را خود

 و داد مي نشان را خود قدرت آشكار، و روشن خرد، و عقل و شد مي مهار عقل نيروي با برد، فرو پايان بي غمهاي و اندوه درياي در

! بود برجاي قدرتش و مطاع امرش كه بود فرماندهي همان علي

 و توصيف بررسي، و بحث او كه است آن اش، البالغه نهج در السالم عليه طالب ابي بن علي حد بي انديشه و ذكاوت هاي شگفتي از

 از قسمتي در وي فكري كوشش و داشت مي بيان را مطلب كامل قدرت با موضوعي هر در و ساخت مي گوناگون و متنوع را تعريف

 و روزگار اوضاع به آشنا حكيم يك نيرومند منطق با السالم عليه طالب ابي بن علي. است نداشته باز ديگر قسمتهاي از را او موضوعات،

. گويد مي سخن ها، توده و افراد طبيعت و مردم وضع

 آفرينش در را خلقت رازهاي و كشاند مي طبيعي تاريخ به را سخن سپس و كند مي توصيف را آسمان و زمين و برق و رعد ،7امام

 وضع قوانيني اخالق براي و كند مي صادر دستوراتي جامعه براي گاه آن و. سازد مي آشكار آنها، نظاير و ملخ طاووس، مورچه، خفاش،

 انديشه شاهكارهاي از ميزان اين شما شك بي و. كند مي اعجاز وجود، عالم شاهكارهاي و هستي آفريدگار از سخن در سپس و كند مي

. يافت نخواهيد عربي ادبيات سراسر در دارد، وجود البالغه نهج در كه نظيري بي روش و سبك اين با هم آن را استوار منطق و تابناك

 

 مي پرواز آفاق همه در بلندپرواز، مرغي همچون كه است انتها بي و گسترده آنچنان البالغه نهج در هم تخيل نيروي و انديشه تصرف دايره

 ابي بن علي بودند، محروم آن از ملّتها، انديشمندان و قرون فالسفه و حكما از بسياري كه خيال نيرومند قدرت همين سايه در و! كند

 و زيبا شكلي در را آنها گاه آن و است؛ خاصي اصالت داراي كه كند مي درك مفاهيمي خود، هاي تجربه و عقل از السالم عليه طالب

. است رفته كار به آن در خود شكل ترين جالب و بهترين در زيبايي، رنگهاي تمام كه دارد مي بيان آنچنان كمال، از چهارچوبي در زنده،

 مي پر و بال و آمد مي بيرون خشكي و جمود از كرد، مي خطور السالم عليه طالب ابي بن علي ذهن بر كه خشك عقلي مفهوم هرگونه

. ساخت مي متبلور را خويش حقيقت و كرد مي دور خود را جمود شكل و كرد مي پرواز سوي هر به و گشود
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 و عميق واقعيت از اي برپايه كه است خيال شگرف نيروي از اي نمونه ، السالم عليه طالب ابي بن علي انديشه تصرف قدرت درواقع

 داد مي گسترش را آن آنچنان و. نمود مي روشن و ساخت مي گر جلوه را آن و گرفت مي بر در را حقيقتي هر كه است استوار دار ريشه

. دهد آرايشش گوناگوني رنگهاي به سپس و برسد آن مركزي هسته و سرچشمه به كه

 داشت قصد كه شنونده آنگاه و يافت مي كاملي وضوح و روشنايي ، السالم عليه طالب ابي بن علي بيان در حقيقت كه بود جا همين از و

! يافت مي خود دل در را آن خود خودبه دريابد، را آن

 وسيع مخزن وي، يادآورنده و حافظه قوه كه چنان. بود او نظير بي مالحظه و دقّت نيروي ، السالم عليه امام امتيازات از ديگر يكي

 طول در ديگر، سوي از نيكمردان وفاي و پاكبازان اخالص و طرف يك از نيرنگباز گروه هاي كينه و نيرنگها. بود ها انديشه و خاطرات

 وجودآورنده به خود كه ، السالم عليه علي امام انديشه تصرف و خيال نيروي براي و داد هم دست به دست وي، زندگي مختلف مراحل

 همكاري و همراهي به امام، احساسات و عواطف كه بود جا همين از و. شد اي دهنده تكامل عناصر و عوامل بود، زيبايي و لطف هرگونه

 داراي و برگ و شاخ پر درختي همچون را پاكي واقعيت كه آورد وجود به را اي ارزنده و جالب و زنده و زيبا تابلوهاي خيال، نيروي

 به را البالغه نهج در نيرومند خيال عناصر توانيد مي بخواهيد شما اگر كه است جهت همين به و! دادند مي نشان برازنده، و زيبا ميوه،

 است نگار و نقش از پر و يافته گسترش پرواقعيت، نيرومند، آنچنان ، السالم عليه امام تشبيهات كه چرا كنيد، تبديل شده نقاشي تابلوهاي

! شود مي مجسم شما برابر در زنده تابلويي همچون كه

 از كه حالي در جمل، واقعه از پس را بصره مردم كه هنگام آن در ، السالم عليه امام تخيل قوه و انديشه تصرف است زيبا چقدر راستي

 به من گويي كه آنجا تا شود، مي ويران و غرق شما سرزمين كه البتّه«: فرمايند مي و دهد مي قرار خطاب مورد است، خاطر رنجيده آنان

 سحرآميز نيز السالم عليه امام تشبيه اين كه چنان! »است نمايان دريا، موج وسط در مرغي سينه مانند آن، مسجد بينم مي خود چشم

 هستم آسياب قطب مانند من« جالب؛ و زنده تشبيه اين است همچنين و! »تاريك و ظلماني شب هاي لحظه مانند هايي، فتنه«: است

. »ام ايستاده ثابت و برقرار خود جاي در من و گردد مي و چرخد مي! آسياب

 فيل خرطوم به را بصره مردم هاي خانه برآمدگي و بلندي آن، در و كند مي ترسيم را پرشكوهي تابلوي السالم عليه امام ديگر، جايي در

 زينت هاي خانه بر نفرين! شما آباد هاي كوچه بر واي«! است هويدا كركس بالهاي همچون ها، خانه آن هاي كنگره كه نمايد مي تشبيه

! »دارند فيالن خرطوم مانند خرطومهايي و كركسان بالهاي همانند بالهايي كه شما يافته

. است زندگي از درخشاني شكل ، السالم عليه امام ادبيات و زبان در تمثيل و. است »تمثيل« نيروي وسيع، خيال برجستگيهاي و مزايا از

 كه خواهند مي و كنند مي آرزو را او زندگي و وضع مردم كه بنگريد قدرتي صاحب و زمامدار به توانيد مي زمينه، اين در نمونه براي شما

 و ترساند مي را خود مركوب اينكه با او! است شده گرفتار ترسناكي و بغرنج موقعيت چه در كه داند مي بهتر خود او ولي باشند، او همانند

 را معني اين السالم عليه طالب ابي بن علي ببينيد. ببرد ازبين را او مبادا كه است هراس و ترس در هميشه حال، عين در ولي زند مي نهيب

 بر مردم باشد، شده سوار شير پشت بر كه است كسي مانند زورمند، فرد و قدرت صاحب« گويد؟ مي چه و كشد مي تصوير به چگونه

! »كند مي درك بهتر را خود وضع و موقعيت او، ولي باشند، او جاي به خواهند مي و خورند مي غبطه او وضع
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 كوشد مي كه را مردي حالت السالم عليه امام گفتار اين در! دهيد گوش السالم عليه امام ديگر گفتار به خواهيد مي ديگري نمونه اگر

 نيزه خود سينه بر كه هستي مردي مانند تو«: گويد مي و است ساخته مجسم است، خطر معرض در خود و كند سركوب را خود دشمنِ

!! »برساند قتل به است، سوار او خود سر پشت در را آنكه تا زند، مي

! زنهار«: اند كرده استفاده آن از دروغگو، وضع ترسيم در السالم عليه امام كه كنيد توجه جالب سبك اين به گذشته، ها نمونه اين همه از

! »سازد مي دور تو از را نزديك و دهد مي جلوه نزديك تو بر را دور سراب، مانند او كه مباش رفيق و آشنا دروغگو با

 دليل باشد، درست اگر نظريه اين. دهد جلوه زيبا را طبيعت زشتي هرگونه تواند مي هنرمند هنر، عالم در كه اند داده نظريه چنين گروهي

 و زشت اي چهره و است سهمگين مرگ كه راستي است؛ آشكار خوبي به قبور، صاحبان و مردگان درباره السالم عليه امام سخن در آن

 احساس و عاطفه از گفتار، اين. است جالب و زيبا چقدر زمينه اين در السالم عليه طالب ابي بن علي سخن كه ببينيد ولي. دارد كريه

 از پرارزش تابلويي ، السالم عليه امام سخن اين كه جاست همين از و. دارد وافري سهم زيبا، تخيل نيروي از و برده زيادي بهره خالق،

 هراس و وحشت آميزي، رنگ و آهنگ و شعر در كه هنگامي در اروپا، در هنر بزرگان تابلوهاي فقط كه است هنري بزرگ تابلوهاي

. رسند نمي آن پايه به باز ولي باشند، داشته شباهت آن به توانند مي دهد، مي نشان را مرگ

 آنها به كند، مي ايجاد دو آن بين پيوندي و شود مي يادآور زندگان بر را مرگ چگونگي آنكه از پس السالم عليه طالب ابي بن علي

 و تيره رنگي با آميخته و دردناك و انگيز حزن آنچنان السالم عليه امام سخن شوند، مي نزديك وحشتناك منزل اين به كه دهد مي هشدار

 سرمنزل به زمين روي در شما، از هركدام كه گويا«: يافت توان نمي را آميزي رنگ اين نظير ديگري، نقاشي تابلوي هيچ در كه است سياه

! ؟»است همدمي بي مكان و وحشتناك منزل چه و است غريبي خانه چه كه راستي! است رسيده خود تنهايي

 سازد مي متوجه كنند، نمي درك را آن خود ولي روند، مي مرگ سوي به كه آوري سرسام سرعت به را زنده افراد سپس السالم عليه امام

 صداي آن، از گويي كندكه مي بيان اي پيوسته هم به و كوتاه جمالت در را موضوع اين السالم عليه امام. دهد مي تكان را آنان و

 سالهاي و سال ماههاي و ماه روزهاي و گذرند؟ مي زود چه روز ساعتهاي راستي«: رسد مي گوش به جنگ شيپور و طبل بيدارباش

 ؟»!رسند مي بپايان زود چه عمر،

 روشن را آن عاطفه و دهد مي امر آن به عقل كه كند مي ترسيم را جالبي شكل مردم ذهن در السالم عليه امام جمالت، اين اداي از پس

 مي وجود به انسان وجود در را اي پيوسته هم به و درپي پي حركتهاي سپس و كند مي مجسم را آن عناصر شكوفا، تخيل و سازد مي

 مي پيش مردگان و زنده افراد شما عمر فاصله در كه روزهايي آري،«: خسته و زار اعضاي انگيز، حزن هاي ناله گريان، چشمهايي: آورد

! »دهند مي سر ناله و گريند مي شما بر آيند،

 تابلوي دو، اين ناگهان و گذارد مي آزاد را تخيل و عاطفه عنان و گردد برمي مطلب اصل به گاه آن السالم عليه طالب ابي بن علي

 شنيدن از گوششان و شدند خاموش و بستند فرو دم كه نوشيدند جامي آنان ولي«: آورند مي وجود به چنين را زنده شعر از اي جاودانه

 دوستاني و ندارند انسي و آشنايي ولي اند، همسايه يكديگر با آنان! اند خفته آنان كه گويا. گرفت پايان تكانشان و جنبش و ماند باز

 هستند، هم دور همه است، شده گسسته بينشان برادري پيوند و شده قطع آنان بين آشنايي رشته. كنند نمي مالقات را همديگر كه هستند
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 و شب. شناسند نمي را شبي روز، براي و روز شب، براي آنان! اند شده جدا هم از اما يكديگرند، دوست اينكه با و. برند مي بسر تنها ولي

: فرمايند مي آنان درباره را دهشتناك سخن اين السالم عليه امام سپس! »است جاودانه و ابدي آنان، بر روشنايي و تاريكي و روز

! »نگويند پاسخ كنند، صدايشان كه را افرادي و ندهند دلداري كنند، گريه ايشان بر كه را آنان و نشناسند بروند، آنها ديدن به كه را كساني«

 در است، شده جاري السالم عليه امام كالم در آن، ساكنان وضع و قبر وحشت و مرگ از هراس تصوير در كه را ابداع اين شما راستي

 مرگ، ابديت از انگيز هراس شكل اين به آيا اين، بر عالوه و ؟»ندارند يكديگر با انسي و آشنايي ولي اند همسايه«: ايد؟ ديده ديگر جاي

 و ابدي آنان، بر روشنايي و تاريكي روز، و شب«: ايد كرده توجه كند، مي ترسيم را آن السالم عليه امام انديشه و عبقريت فقط كه

! است زياد بسيار السالم عليه امام البالغه نهج در شاهكارها، اين امثال البتّه و! ؟»است جاودانه

 زندگي، روشنايي را دو هر كه گردد مي متّحد پرشوري عاطفه با پيوسته، هم به طبيعتي همچون البالغه، نهج در تخيل نيروي و ذكاوت اين

 مي جريان حياتبخش و گرم خون! آن رگهاي در و آيد مي در جنبش به انديشه و فكر كه است جا همين از و! بخشد مي نيرو و هيجان

 سازد، مي مخاطب عقل كه دهد مي قرار خطاب مورد ميزاني همان به را شما احساسات، و انديشه آن القاي كه جاست همين از و. يابد

. بخشد مي نيرو آن به گرم، احساس و عاطفه كه گرفته سرچشمه عقلي از درواقع انديشه، و فكر اين كه چرا

 در را احساس و عاطفه اگر دهد، قرار اعجاب مورد را هنر و فكر آثار از اثري هنر، يا ادبيات عالم در كه باشد مشكل انسان شايد و

 به و محصول كه پذيرد مي و پسندد مي را چيزي طبيعي، طور به انساني، سرشت كه چرا. نباشد شركتي و سهم اثر، آن پيدايش و ايجاد

 را البالغه نهج كه هنگامي شما. بينيم مي وضوح طور به امام، البالغه نهج در را كامل ادبي تأثير اين ما و باشد، سرشت همان وجودآمده

 و اشكال همه و عاطفه، گرماي از پرتالطمي و مواج درياي در را خود بپردازيد، ديگر نقطه به اي نقطه از و دهيد قرار مطالعه مورد

. يافت خواهيد انساني، احساس رنگهاي

 رقّت و تأثر و عاطفه گرماي احساس خود قلب در شنويد، مي السالم عليه امام زبان از را زير سخنان كه هنگامي شما، راستي به آيا

 كسي« و »پاشد مي هم از بدارد دوست مرا كوهي اگر«: گويد مي چه السالم عليه طالب ابي بن علي ببينيد و كنيد گوش كنيد؟ نمي انساني

 ديگري كس! روزگار اي! روزگار اي« و »برويد ديگر كسي دنبال به و سازيد رها مرا« و »بدهد؟ اي نظريه و رأي چه نبرند، فرمان كه را

 و »است تنهايي و غربت موجب دوستان دادن دست از«: محبت و مهر از آكنده و كوتاه سخن اين همچنين و» !بفريب من، از غير را

 بايد را خالفت: گفتند و ساختند واژگون مرا ظرف و كردند قطع مرا خويشاوندي آنان. آورم تو پيش را قريش شكايت من! خداوندا«

 جز كه ديدم من درواقع، و! بده جان تأسف و ناراحتي از يا و باش شكيبا اندوه و غم در يا! كني قبول نبايد را خالفت گفتند يا و! بپذيري

. »كند نمي پشتيباني و دفاع من از و نيست من ياور و يار كس هيچ خودم، بيت اهل و خاندان

 فاطمه بانو دفن موقع در كه ده فرا گوش السالم عليه امام زبان از انساني، احساس و عاطفه در نيرومند و جالب و زيبا سخن اين به باز

 دخترت و من درود و سالم! خدا پيامبر اي«: است كرده بازگو خدا، پيامبر ، آله و عليه اهللا صلي محمد عمويش، پسر بر را آن) س(زهرا

 و بزرگ آنچنان تو جدايي و فراق در من شكيبايي! خدا پيامبر اي. بپذير شد، ملحق تو بر زود و آمد فرود تو همسايگي در كه را
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 هميشه من شب. است جاوداني من اندوه«: فرمايند مي السالم عليه امام باز و! »است تسلّي جاي ها، مصيبت ساير براي كه است جانگداز

. »داري جاي آن در تو كه بخواند سرايي به نيز مرا خداوند تا است، بيداري

 اميرالمؤمنين روزي: كند مي نقل چنين حضرت آن هاي خطبه از يكي درباره »بكالي نوف« از نفر يك دهيد، فرا گوش خبر اين به سپس

 او براي »مخزومي هبيره بن جعدة« كه بود ايستاده سنگي روي بر حاليكه در امام كرد، ايراد اي خطبه ما براي كوفه در ، السالم عليه

 ضمن در خرما، ليف از نيز وي) كفشهاي( نعلين و بود خرما ليف از شمشيرش بند و داشت تن بر پشم از اي جليقه و بود كرده نصب

 پاك بندگان و نيكمردان! آورد روي بود، كرده پشت آنكه و كرد پشت داشت، ما به روي دنيا از آنچه! هان«: گفت چنين خود سخنان

 صفين در خونشان كه ما برادران از گروه آن البتّه. فروختند جاوداني و بزرگ آخرت بر را فاني و اندك دنياي و كردند كوچ قصد خداوند

 مي كدر و فاسد آب و دادند مي فرو) گلوگير هاي لقمه همچون( را ها غصه ماندند، مي زنده امروز آنان اگر نكردند، زيان شد، ريخته

! نوشيدند؟

 در هراس، و بيم از پس را آنان خداوند و نمودند دريافت او از را خود پاداش و كردند مالقات را خداوند آنان سوگند، خدا به! آري

 ابن رفت كجا ياسر؟ عماربن كجاست شدند؟ كشته و برداشتند گام حق راه در كه من برادران آن رفتند كجا راستي. داد جاي امن سراي

. »رفتند؟ كج بستند، پيمان نيك كار براي و حق راه در كه برادرانشان ديگر و آنان راستي شد؟ چه ذوالشهادتين و تيهان؟

! بگريست سخت و كشيد مبارك ريش بر دستي السالم عليه طالب ابي بن علي آنگاه كه كند مي نقل »نوف«

 درميان امام بود، آويخته تاريكي پرده شب كه هنگامي بودم شاهد اوقات بعضي كه دهم مي گواهي من: گويد مي »ضابي حمزه ضراربن«

: گفت مي و كرد مي گريه اندوه با و خروشيد مي و ناليد مي و گذاشت مي خود ريش بر دست و ايستاد مي تاريكي

 تو فريب من! هرگز نه، رسد، فرا تو نوبت كه مباد روز آن اي؟ شده من مشتاق و كرده مرا آهنگ چرا! شو دور من از! دنيا اي! روزگار اي

 ارزش و كوتاه تو زندگي! نگردم باز تو سوي به ديگر و ام كرده طالقه سه را تو من. ندارم نيازي تو به من بفريب؛ ديگري خورم؛ نمي را

... مقصد بزرگي و سفر درازي و راه دوري و توشه كمي از! آه. است ارزش بي و پست آرزويت و اندك تو

 در هم و غضب و خشم مقام در هم. خورد مي چشم به البالغه نهج از قسمت هر در است، شناخته خود زندگي در امام كه هيجاني و شور

. اوست همراه انگيزد، مي بر را عاطفه و مهر كه آنجا

 كردند، مي ياري مال و جان با را خود باطل راه ديگران حاليكه در ديد حق از پشتيباني در را يارانش كوتاهي و سستي او كه آنجا در

 شبهاي در رعد و تندر همچون پرصدا، و شكننده تند، كه نمود سرزنشها و كرد گله و گشود شكايت به لب و شد خاطر آزرده سخت

 آمده هم گرد ظاهر در كه مردماني اي«: شود مي شروع جمالت اين با كه بخوانيد را جهاد خطبه كه است كافي زمينه اين در! بود طوفاني

 درك خوبي به خطبه، اين مطالعه با» ...سازد مي نابود و شكند مي را خارا سنگ شما سخنان! است گوناگون هايتان هدف و دلها و ايد

! است بخشيده خطبه اين به حرارتي و شور چه و برخاسته امام پرخون دل از دردناكي غوغاي و شور چه كه كرد خواهيد
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 بيش بخشد، مي حرارت و گرما او آثار به جا همه در كه امام سرشار و زنده عاطفه و مهر درباره بخواهم كه باشد كننده خسته ديگر شايد

 شما و است اصولي و اساسي مقياسهاي از يكي او، كردهارهاي و گفتارها در حرارت و شور صورت، هر به و. بياورم مثال و نمونه اين از

 شود، مي نقل كتاب اين آخر در كه »امام شاهكارهاي« فصل در را السالم عليه طالب ابي بن علي پرارزش آثار از اي شمه ناگزيريد

 دست به و دريابيد است، عميقي ريشه و خالّق نيروي داراي كه را السالم عليه طالب ابي بن علي عاطفه و مهر انواع و اشكال تا بخوانيد

! آوريد

 

 هستي پيوستگي و وحدت

! دارد پيوند ابد و ازل به آنها، طرف دو و اند پيوسته هم به رشته، يك در دورند، همديگر از هستي جهان در كه آنچه همه

 هم به و وحدت يك در را او كه دارد اي ريشه و اصالت سخنور، ذوق و طبع و خيال ادراك، انديشه، در پرمايه، سخنان و ادبيات

 با بيايد، بيرون لفظي قالب در اديب، زبان از بخواهد وقتي اصالت، اين سپس. دهد مي پيوند هستي جهان موجودات با مطلق، پيوستگي

 نمودار درواقع، اين و است زنده وحدت روح با است پيدا كه شود مي ظاهر هستي، پيوستگي و وحدت از رنگي با جالب، و زيبا سبكي

 نكته هر و( است تحليل و تجزيه دانش، و علم وظيفه كه آنجا از و! است هستي جهان در اديب و اديب در هستي جهان تأثير از اي زنده

 اشياي درباره علم كه آنجا از و! است پيوستگي هم به و وحدت ايجاد ادبيات، و هنر وظيفه) دهد مي قرار ارزيابي مورد تنهايي به را اي

 درباره كه! شد آن بر نيز ادبيات و هنر دهد، قرار بررسي مورد و سازد جدا همديگر از را آنها كه نگرد مي منظور بدين هستي، جهان

 وحدت و پيوند نظريه و انديشه شد باعث امر اين كه آنجا تا هستند؛ يكي خود حقيقت و اصل در كه بنگرد آنچنان هم، از جدا اشياي

! آيد وجود به هستي، جهان هاي جلوه و مظاهر همه بين كامل

 و ادبا اند، شده هستي جهان وحدت متوجه! اخير قرون در فالسفه اگر و! ندارد ديگري مفهوم جامعيت، اين جز هنر، و ادبيات درواقع پس

 و دليل كه چرا! شدند نكته اين متوجه شد، پيدا ادبي ادراك و هنر بذر او درون و اعماق در و آمد وجود به انسان كه روزي از هنرمندان،

 هنرمند، و اديب راهنماي ولي محدودند، زنده، انسان يك دهنده تشكيل عناصر به نسبت دو، اين و است، آنها قياس و عقل فالسفه، برهان

 يكباره و است انسان يك هستي دهنده تشكيل عناصر تمام و درون از روشن اي جرقه دو هر كه است الهامي و احساس يا ذوق و عشق

! است برخاسته او روح از

 يك هنرمندان، و ادبا نظريه با مقايسه مقام در متكامل، و پيوسته بهم وحدت يك مثابه به هستي، جهان درباره فالسفه نظريه اين، بر عالوه

 آنها سپس و سنجند مي و دهند مي قرار مطالعه و دقّت مورد هم از جدا را گوناگون اشياي فالسفه، كه چرا! است ظاهري و سطحي نظريه

 تشكيل عناصر از اي گوشه يعني زنده، انسان يك از جزئي عقل، و است؛ خرد و عقل تنها امر، اين در آنها وسيله و كنند مي ضبط را

 تمام با و حاالت، همه در و دارند ارتباط دائمي، و مستقيم طور به هستي، جهان و زندگي با خود هنرمندان و ادبا ولي است؛ آن دهنده

 اين فهم و درك در گروه، اين بنابراين، و دارند، پيوند حيات و هستي با خود، وجود تمام با يعني ذوق، و خيال عقل، احساس، با نيرو،
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 و استادان: هستند فالسفه اساتيد ادبا، واقع در و. هستند فالسفه از عميقتر و دارتر سابقه وجود، عالم در پيوستگي هم به و وحدت

!... بود خواهند كه روزي تا اند، بوده كه روزي از آنان، راهنمايان

 از بزرگمردي اسلوب، و بينش نظر نقطه از السالم عليه طالب ابي بن علي كه گفت بايد هست، چنانكه باشد، قرار اين از موضوع اگر پس

 كه گروهي ؛...دريابند هست، كه آنطور را حقيقت تا زدند كنار را حقايق هاي پرده كه اي جاودانه ادباي گروه: است گروه اين بزرگان

 به كه گروهي... كنند مي درك و فهمند مي را قضيه درون و عمق كه هستند آنان فقط ولي بينند، مي را چيز همه مردم، ديگر مانند

 و روح ،!يابند مي خود روان و روح از را آنها همه و نگرند مي هستي، جهان هاي جامه و دريا آبهاي بيابان، ريگهاي آسمان، ستارگان

 تا و بوده ازل روز از و است االطراف جامع و يكپارچه كه كند مي احساس را اي آراسته و زيبا نيروي آنچنان هستي جهان در كه رواني

! ماند خواهد پايدار نيز ابد

 دادند، مي هستي جهان وحدت به او عميق احساس در را عرب جهان معاصر ادبيات در هنرمند، و اديب هاي انگيزه كه »نعيمه ميخائيل«

 بين كه را پيوندي و نبيند؟ پيوسته هم به ابد، و ازل در را آن هاي ريشه ولي باشد، هنرمند و اديب تواند مي كسي چگونه... «: گويد مي

. »نكند؟ احساس است، ها آينده و ها گذشته با او زمان هاي لحظه

 كمربندي با ظاهري تضادهاي همه با را كائنات همه كه زيبايي مرحله عالمترين به نسبت دار، ريشه درك اين و عميق احساس اين

 شرايط و متنوع آثار، آن موضوعات اگرچه بينيد، مي را آن ادبيات بزرگان همه آثار در كه است اي نكته دهد، مي پيوند هم به زيوريافته،

. باشد گوناگون امكاناتشان و

 خاك از سر چگونه كه كنيد دقّت دشتي زنبقهاي و گلها در«: گويد مي مسيح عيسي زبان از كه بشنويد را بزرگ شاعر صداي شما اگر

 سخني درواقع،! »نكرد برتن را زيبايي جامه چنان افتخار، و جالل آنهمه با سليمان، كه گويم مي شما به من! كنند مي رشد و. آورند برمي

 حق آنگاه و! است رفته فرو زيبايي اعماق در كه ايد كرده درك را بينشي بهترين و جالبترين و ايد شنيده را روزگار سخنان بزرگترين از

 ديده آمده بيرون خاك از زنبقهاي و گلها در كه را دالرايي و زيبايي چنين توانند مي كجا آسمان، ابر و سنگ و خاك: بپرسيد كه داريد

 و وجود عالم پيوستگي هم به مدار زيبايي، و جمال اگر و نداشت وجود هستي جهان در وحدت اين اگر آري، آورند؟ وجود به شود، مي

 احساس و انديشه مدار اصل، اين روي امر اين پس آمد؛ نمي وجود به جمالي و زيبايي چنين نبود، ابد به تا ازل از آن اجزاي پيونددهنده

 او نزد را زناكاري و فاسد زن كه هنگام آن در السالم عليه عيسي جالب و نغز سخن جاست همين از و! است!) كوچك آفريننده( هنرمند

 بزرگ شاعر سخن شما اگر! »كند سنگسار را روسپي اين نيستيد، گناهكار كه شما از كدام هر«: كنند سنگسارش قانون حكم به تا آوردند

. ماند مي پايدار ابد به تا زمين و آيد مي ديگر نسلي و رود مي نسلي:كند مي نقل داود بن سليمان زبان از كه بشنويد را

. شتابد مي است كرده طلوع آن از كه جايي به و نمايد مي غروب و كند مي طلوع خورشيد

. گردد برمي خود مدارهاي به سپس و رود مي دورزنان دورزنان زند، مي دور شمال طرف به و رود مي جنوب طرف به باد

 ديگر باري تا گردد، بازمي اند، شده جاري آن از نهرها كه مكاني به آبها سپس و.گردد نمي پر دريا اما ريزند، مي دريا به نهرها همه

. بكند تواند نمي بيان را آن انسان كه است، خستگي از آكنده چيزها همه. شود جاري
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 كه است همان شده؛ آنچه و بود خواهد كه است همان است بوده آنچه. گردد نمي مملو شنيدن از گوش و شود نمي سير ديدن از چشم

. شد خواهد

. نيست تازه چيز هيچ آفتاب زير و

! است؟ تازه اين ببين: شود گفته اش درباره كه هست چيزي آيا

. بود قديم چيز آن بود، ما از قبل كه روزگارهايي در

. نيست پيشينيان از ذكري

: گويد مي سليمان كه بشنويد اگر باز و) 68. (بود نخواهد ذكري آمد، خواهند كه آناني نزد آمد، خواهند كه نيز آيندگان از و

. هستيم اديها و سوسن و شارون نرگس من

. خارها درميان سوسن چنانكه

! است دختران ميان در من محبوبه همچنان

. جنگل درختان درميان سيب چنانكه

. است پسران درميان من محبوب همچنان

. نشستم شادماني به وي سايه در

! بود شيرين كامم به اش ميوه و

. آورد ميخانه به مرا

. است محبت من، سر باالي وي پرچم

! سازيد تازه سيبهاي به مرا و كنيد تقويت كشمش قرصهاي به مرا

. هستم بيمار عشق از من كه زيرا

. است من سر زير در چپش دست

. كشد مي آغوش در مرا راستش دست و

!... نينگيزانيد بر و نكنيد بيدار نخواهد خودش تا مرا محبوب كه دهم مي قسم صحرا آهوهاي و غزالها به را شما! اورشليم دختران اي
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... است آهو بچه يا غزال مانند من محبوب

. است يافته پايان باران و شده سپري زمستان اينك

 ستر در و صخره در كه من كبوتر اي... شود مي شنيده ما واليت از فاخته آواز و رسيده فرا آهنگها زمان و اند شده ظاهر زمين بر گلها

. هستي خارا سنگهاي

. برسان من گوش به را آوازت و بنما من به را خود چهره

! است خوشنما ات چهره و خوشنوا تو آواز كه زيرا

! هستم وي آن از من و است من آن از محبوبم

. بگريزد ها سايه و بوزد روز نسيم تا برگرد، من محبوب اي خرامد، مي سوسنها درميان

! باش »باتر« كوههاي بر آهو، بچه يا غزال مانند و

! هستي زيبا تو اينك من، محبوب از هستي زيبا تو اينك

! است كبوتر چشم مانند ات، روبنده پشت از چشمانت و

. اند آرميده »جلعاد« كوه جانب بر كه است بزهايي سر مثل موهايت و

! باشند برآمده شستن از كه است گوسفند گله مثل دندانهايت

! است زيبا دهانت و قرمز رشته مثل لبهايت

. است انار همچون تو، برقع پشت از هايت گونه و

. است شده بنا خانه امنيت جهت به كه است داود برج مثل تو گردن

. است آويخته شجاعات سپرهاي تمام يعني سپر هزار آن در و

! چرند مي سوسنها درميان كه آهواند بچه دو مانند! پستانت دو

. رفت خواهم »كندر« تل به و »مر« كوه به بگريزد ها سايه و بوزد روز نسيم تا

. نيست عيبي تو در و است زيبا تو وجود سراسر! من محبوبه اي

! بيا لبنان از من با عروس اي لبنان، از من با بيا
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. »حرمون« و »شيتر« قله از »امانه« قله از

. بنگر پلنگها كوههاي از و شيرها هاي مغازه از

 مي عسل تو لبهاي از! من عروس اي! ربودي گردنت گردنبندهاي از يكي به و نگاههايت از يكي به را دلم من، عروس و خواهر اي

. چكد

... لبنان بوي مثل لباست بوي و است شير و عسل تو زبان زير

. زنده آب بركه و باغها چشمه

. است جاري لبنان از كه نهرهايي و

. بيا جنوب باد اي و برخيز! شمال باد اي

. شود منتشر عطرهايش رايحه تا بوز، من باغ بر

! كنيد ارزيابي را آنها درستي به و بشنويد را اشعار اين شما اگر آري؛) 69. (بخور را خود! نفيسه ميوه و بيا خود باغ به من محبوب

 با دو، آن موضوع چه اگر! شد سيراب آن از مسيح كه است كرده دريافت اي سرچشمه همان از را خود شعر اين سليمان كه ديد خواهيد

! نيست يكسان يكديگر

 آن و آمدند وجود به فرانسه كبير انقالب از پس كه هنرمنداني بزرگترين از يكي »هوگو ويكتور« سخن است ها نمونه همين از و

 به زمين سطح بر است ناچيز و كوچك بس از زمين روي در كه دهد مي نشان را انسان آن در شاعر كه »ستارگان ميان است گفتگويي«

 خطاب مورد كند، مي افتخار و بالد مي خود بزرگي به همه اين را زمين كره او و دهد مي نشان من به را زحل سپس و! خورد نمي چشم

: گويد مي و دهد مي قرار

 چه دنبال به داري، كه محدودي و تنگ افق آن در گردش، اين از! زمين كره اي چيست؟ رسد، مي گوش به كه ناتواني و خسته آواز اين

 در وسيع، و نيلگون آسمان در من من؟ اما هستي؟ ديگري چيز است، نشسته آن بر خاكستر اي ذره كه ريگ، دانه يك جز تو، آيا هستي؟

 كه هاله، اين و! است داده جلوه وارونه مرا زيبايي است، زا وحشت و انگيز حيرت كه دراز، راه اين)! 70(كنم مي سير بزرگي چهارچوب

 و روند مي باال پيوسته كه زرين گويهاي مانند! درخشد مي فام سرخ ارغوان مانند شبها، تيرگي در است، گرفته فرا مرا گرد وار حلقه

! دارند مي نگاه را انگيز شگفت و بزرگ قمر هفت و شوند، مي نزديك گاهي و دور گاهي. آيند مي پايين

: گويد مي پاسخ در كه است خورشيد هم اين و
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 شما و سردار و امير من! باشيد آرام و ساكت! هستيد من رعاياي و كارگزاران آسمانها از گوشه اين در شما ستارگان؛ اي! باشيد خاموش

 كوچكترين در! شويد وارد در از تا رويد، مي راه يكديگر دوشادوش كه ايد ارابه دو مانند دو، هر شما. هستيد من رعيت و فرمانبر

 ؟»اصغر دب« هاي ستاره اينك و! كنند پيدا تماس آن دهانه و اطراف به آنكه بدون شوند، مي وارد دو هر زمين و مريخ من، نزد آتشفشان

 از آكنده زيبا، و شاداب خرم، و سرسبز جنگلي! است خورشيدي هريك، مردمك جاي به كه زنده چشم هفت: مانند درخشند، مي

. »آسمان ستارگان

 روي در پراكنده جزاير همانند من، ثابت و درخشان ستارگان كه آنجا تا. راست دو بسيار شما، به نسبت من جاي ،!پايين ستارگان اي

 غم بيابان همانند آسمان، از دوري گوشه در شما، ناتوان و بين كوته ديد در من، شمار بي خورشيدهاي همچنين و! است درياها

 ستارگان اينها، اينك! است شده پخش شب، تاريكي درميان رنگ سرخ خاكستر اندكي كه گويي! است ناپيدا آن در صدا كه انگيزيست

 اين ؛)71(اند پراكنده اتر درميان و نيستند جهانها اين از كوچكتر كه دهند مي نشان شما بر را ديگري جهانهاي كه هستند ديگر كهكشان

!. گردد بازنمي خود ساحل به هرگز ولي رود مي آن موجهاي! شود نمي ديده آن كنار و گوشه در سنگريزه و ريگ كه عظيم درياي

: گويد مي سخن كه است خدا اين سرانجام و

 بن علي كه ببينيد اكنون و) 72...(رود مي فرو مطلق تاريكي در چيز همه بدمم، چون كه است بسته من دم يك به هستي، عالم اين همه

 در را آن اندام خداوند كه است طاووس موجودات انگيزترين شگفت از و«: گويد مي چه طاووس وصف در السالم عليه طالب ابي

 هنگامي! كشد مي زمين بر كه دراز دمي و بلند بالي با آميخته، درهم شكلها، نيكوترين در را آن رنگهاي و داشته برپا موازين استوارترين

 را آن كشتيبان، و است كشتي بادبان گويي كه دارد، نگهمي خود سر باالي چتر مانند و گشايد مي را آن برود، ماده طاووس سوي به كه

 كه ديد نزديك از را طاووس جلوه بايد. (خرامد مي كرشمه با و نازد مي خود زيباي رنگهاي به! گرداند مي وزد، مي باد كه سويي هر به

!). نيايد گفتن به آن وصف

 مورد زميني نباتات با را آن بخواهي اگر و! است رسته آن از زبرجد هاي تكه و زرين هاي شمسه كه ماند را سيمين قصبه طاووس پر هر

 و ها جامه به را آن اگر و. است يافته پيوند هم به و شده چيده بهاري هاي شكوفه كه است گلي دسته: بگويي بايد دهي، قرار مقايسه

 زيورها به اگر و. است يماني زيباي هاي جامه يا آراسته؛ گوناگون نقشهاي به است نگارين ديباي: كه گفت خواهي كني، تشبيه پوششها

. است شده مزين جواهر با كه رنگارنگ نگينهاي با سيمين كمربندي: بگويي بايد كني، مانند

 قهقهه و خندد مي رنگينش، پيراهن و پوشش زيبايي از و نگرد مي خود بال و بروم و رود مي راه و خرامد مي كرشمه و ناز با. طاووس

 و درستي به كه! طلبد مي فريادرسي خود، ناراحتي رفع براي گويي كه برآورد بانگ ناله به افكند، خود پاهاي به چشم چون ولي زند، مي

. است رنگ خاكي خروس پاهاي همچون زشت، و باريك او ساقهاي زيرا دهد، گواهي خويش، اندوه عمق

 وسمه رنگ به سبز، است، پيوسته تن به كه گردنش زير و! است صراحي همچون گلوگاهش و دارد برسر نگارين و سبز كاكلي طاووس،

 و درخشندگي غايت از ولي پيچيده، سياه چادري در را گردن. دارد شباهت يافته صيقلي و روشن آبگينه به كه ديبايي قطعه است؛ يماني

! سبزرنگ برگهاي چون دارد، تندي و سبز رنگاميزي كه رود مي گمان شادابي،
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 درخشان، و سفيد ،)بابونه( اقحوان گل چون كه خورد، مي چشم به سرقلم باريكي مانند باريك خطي اوست، گوش شكاف كه آنجا

 درخشندگي در البتّه و نخورد، چشم به و نباشد آن نظير طاووس پرهاي در كه است رنگي كمتر جهان در. است گر جلوه سياهي، درميان

. است نداده پرورش را آن تابستاني خورشيد و بهاري باران كه است رنگارنگي گلهاي درواقع،. است برتر رنگها همه از نيكويي، و

 پي و شود مي پژمرده ها، شاخه بر درخت برگ همچون پرهايش و گردد مي برهنه و كند مي تن از جامه آيد؛ مي بيرون خود پر از گاهي

 با رنگش كه طوري به نكند فرق پيشين وضع با آن، رنگاميزي و برگردد؛ نخستين حال به تا رويد، مي مجدداً باز ولي ريزد مي درپي

 سرخ گل رنگ به را يكي بنگري، دقّت به او پر موهاي و تارها در هرگاه. گيرد قرار خود جاي در هركدام و باشد يكسان قبلي رنگهاي

!... طاليي رنگ به را ديگري و سبز زبرجد چون را ديگري و ديد خواهي

 آن اوصاف گويندگان، گفتار يا و برد؟ خواهند پي آن حقيقت به چسان ژرف، خردهاي يا و كرد؟ توانند آن وصف كجا عميق، هاي انديشه

. »آورد؟ خواهند نظم به چگونه را

 رحمت به را بادها و آورد پديد خويش قدرت به را موجودات خداوند،«: بشنويد امام زبان از آسمان و زمين آفرينش درباره اندكي سپس

 به راهها و بشكافت را آن افقهاي و بگشود را فضا آنگاه كرد، استوار و محكم را زمين صبور، و سخت سنگهاي با و ساخت پراكنده خود

 قرار سخت و تند بادهاي پشت بر را آب و. شد انباشته هم روي و افتاد درهم آب موجهاي. ساخت روان را آب آنها در و آورد وجود

 درياها موج و زند هم بر را انبوه آبهاي كه فرمود امر آن به و برفت دور راههاي به و گرفت وزيدن سخت كه كرد ايجاد بادي سپس... داد

 آن انجام و آغاز و پيچيد هم را آب پيچيد، هم در را فضا كه همچنان و زد؛ برهم و داد تكان مشك، مانند را آب باد، آن پس برانگيزد، را

! »...آميخت همديگر در را آشفته و آرام و زد؛ برهم را

 احساس و انديشه و است السالم عليه امام روح عظمت و عبقريت از ناشي كه زيبا و جالب آيات اين در كه كنم مي سفارش شما به من

 كوچك، و بزرگ از اعم هستي، جهان موجودات همه بين در او، چگونه كه ببينيد تا كنيد دقّت بيشتر دهد، مي قرار خطاب مورد را شما

 امام منطق نظر از يعني. است قائل تساوي و برابري هستي، و وجود مفهوم نظر نقطه از مشكل، و آسان و سنگ و آب ماه، و خورشيد

 بزرگ سرود در را آنها همه كه است جا همين از و هستند مشترك هستي و وجود صفت در وجود، عالم موجودات و كائنات همه علي،

 و شمرد بزرگ نبايد كوچك گياه قبال در را تنومند درخت آن، در كه واحدي هستي بزرگ سرود: داند مي پيوسته هم به و يكسان جهان،

. انگاشت كوچك نبايد بيكران درياي دربرابر است، روان خاشاك و ها ريزه سنگ درميان آبش كه را كوچكي سار چشمه

: فرمايد مي السالم عليه طالب ابي بن يعل

 درخت آفريننده همان مورچه آفريننده اينكه به مگر ننمايد راه را تو برهان، و دليل پيمايي، به آخر به تا را خود انديشه راههاي اگر... «

 است نحو همين به و. هستند يكسان آفرينش در همه ناتوان، و نيرومند و سنگين و سبك كالن، و خرد كوچك، و بزرگ. است خرما

 بي درياها، اين پيدايش روز، و شب گردش سنگ، و آب درخت، و گياه ماه، و خورشيد به شما است كافي! آب و باد و هوا و آسمان

 دنيا در خوشي و نعمت هيچ... «. »...بشناسيد را آفريننده تا بنگريد، زبانها و لغات گوناگوني و آنها هاي قله بلندي و كوهها اين شماري

 را عمرش روزهاي از روزي آنكه مگر كند، نمي زندگي دنيا در شما، از كس هيچ و بدهيد دست از را ديگري نعمت آنكه مگر يابيد، نمي
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! بود آورده دست به پيش روزي از كه آنچه رفتن ازبين با مگر آورد؛ نمي تازه و نو لذّتي او براي خوردن، در افزوني و. دهد مي دست از

 مگر گردد، نمي نو و تازه چيزي او براي و. باشد رفته ازبين او از ديگري نشانه و اثر آنكه مگر آيد، نمي وجود به اثري و نشانه او براي و

 ها شاخه ما درواقع، و برود ازبين و شود ساقط او از اي شده درو مگرآنكه رويد نمي اي خوشه او براي و! شود كهنه او تازه آنكه از بعد

. »ماند؟ تواند باقي ريشه، و اصل از پس شاخه، و فرع چگونه پس! اند رفته ازبين ما هاي ريشه و هستيم

 وجود السالم عليه طالب ابي بن علي ادبيات از بسياري قطعات با امرءالقيس اشعار از اي قطعه بين! عجيبي همانند و تشابه من، اعتقاد به

 و تجاوزكار و ستمگر بر پرخاش به نظيري، بي طور به كه است هستي جهان كامل وحدت مفهوم درباره كلّي، طور به قطعه اين! دارد

! باشند برابر و شاداب و نيرومند هستي، عناصر همه تا يابد مي گرايش مرغ، و گياه از زمين روي ناتوان ياري

 كه ببينم تا پرداختم برق و رعد تماشاي به و نشستم روزي من: است چنين آن خالصه كه دهد مي شرح را مطلبي نخست ،»امرءالقيس«

! شد سرازير وار سيل طرف، چهار هر از باران كه ديدم من ديدم؟ من كه آنچه بود جالب و زيبا چه! آه آورد؟ مي روي سوي كدام از باران

 به آب سپس! پيوست مي »بذيل« و الستار كوه دو به چپش گوشه و »قطن« كوه به من نظر در آن، راست طرف كه ديدم دور از آنرا من

 درختها كه انداخت براه سيلي و آمد ميدان به سو آن و سو اين از و دهد مي رخ انفجاري گويي كه شد تندتر حركتش آنگاه و افتاد جريان

! گرفت بازي به را آن بلكه! ببرد پناه آن بر كه نخواست تنها نه و گذشت سرعت به »قنان« كوه از و بركند بن از را

: گويد مي شاعر شرح، اين دنباله در

 بِجنْدلٍ مشيدا االّ الُاطَماً و     نَخْلَةٍ جِذْع بِها يتْرُك لَم وتَيما

 مزمّلٍ بِجاد في اُناسٍ كَبيرُ     بله و عرانين في نُبيراً كَاَنَّ

 مغزلِ فلكةُ الغثّاء و السيل من     غدوةً المجيمر رأس ذري كأنّ

 المحمل العياب ذي اليماني نزولَ     بعاعه الغبيط بصحراء ألقي و

 مغلْغلِ رحيقِ من سالف نشاوي     غُديةً الجواء مكاكّي كأنّ

 عنْصلِ بيش أنا القصوي بأرجائه     عشيةّ غرقي فيه السباع كأنّ

 را آن ساختمانهاي و كند جا از را) 74(»تيماء« درختان همه باران، كه بيند مي چگونه »امرءالقيس« كه كنيد مي مالحظه اينجا در) 73(

 خود، ارتفاع و بلندي با كه »ثبير« كوه اما. بودند شده استوار بزرگ، و سخت و خارا سنگهاي با كه را ساختمانهايي مگر ساخت، ويران

 باران كرد، مي افتخار و باليد مي خود، اطراف هموار زمينهاي بر

! است پوشيده را خود پوششي با گويي كه شد گر جلوه پيرمردي همچون كوه، آن آنگاه و پوشانيد؛ را آن سر و قلّه فقط
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 كه افكنند مي بيابانهايي بر را خود سنگيني همه سپس و دهند، مي ادامه كوهها اطراف در خود هاي طوفان به زا، سيل بارانهاي آنگاه

 كه روياند مي رنگين گياه و گل باران، سايه در سوزان، و خشك بيابانهاي همين ناگهان، و... بودند علف و آب بي و خشك دراز، مدتها

! دهد مي قرار مردم ديدگاه دربرابر را آنها يمني، بازرگان كه است رنگيني و زيبا هاي جامه و لباسها گويي

 و شدند تبديل گياه و پرگل خرم، و سرسبز باغهاي به آنها كه بود دليل همين به و است، كرده نيكي تفتيده بيابانهاي اين بر باران درواقع،

 را ناتوان پرندگان و حيوانات دادند مي اجازه خود به كه... درندگان و وحشيان اما! پرداختند! مستانه طرب و شادي به پرندگان و مرغان

! است بياباني پياز هاي ريشه كه گويي آب روي بر آنها بيروح جسد و كرد غرق و ساخت زبون را آنان باران بخورند، و بدرند

 اين كه گويي و بود گرفته نظر زير او را آن انجام و آغاز كه باراني. شود مي گر جلوه چنين باران، جاهلي، دوران شاعر خاطره در! آري

 را پهناور سرزمينهاي ناتوانان است، بزرگوار و دادگر نيرومند، درواقع، او. است هستي جهان پرتدبير نيروي و آگاه قدرت نماينده باران،

 و گنجشگان دلهاي در و سازد مي رنگين و گياه و گل از پر را تفديده بيابانهاي و! كند مي نوازش را كوچك پرندگان و دهد مي ياري

 تفريح و بازي به بلند؛ كوههاي چون قدرتمنداني با ديگر، سوي از و دارد مي وا آوازخواني به را آنها و آفريند مي فرح و شادي پرندگان،

 درندگان آنها، نمايندگان كه پرمدعا زورمندان به سپس و! دهد مي قرار تمسخر مورد و كند مي احاطه طرف هر از را آنها و پردازد مي

 است السالم عليه طالب ابي بن علي اين و! سازد مي ارزش بي كلّي به و كند مي غرق را آنها خشمناك، و برد مي حمله هشتند، وحشي

. دانست مي مهربان و دادگر نيروي را آن و داشت »امرءالقيس« كه دارد را احساسي همان باران، درمورد كه

) نهد مي زمين بر سينه كه بار سنگين شتر مانند( ابر چون و... «: گويد مي طوالني گفتار يك پايان در نيز السالم عليه طالب ابي بن علي

 سوخته، و خشك زمينهاي از آن وسيله به خداوند ريزد، فرو دارد، دربر كه را فراواني باران و افكند زمين بر را آن اطراف و خود سينه

 آنها به كه خود مرغزارهاي به زمين ترتيب، بدين و. آورد وجود به خرم و سرسبز علفهايي گياه، از خالي كوههاي از و تازه و تر گياهان

 و( نمايد افتخار و خودنمايي تازه، و درخشنده گلهاي و ها شكوفه از است، روييده آن در كه آنچه به و كند شادي است، شده داده زينت

 عليه طالب ابي بن علي سپس. »...داد قرار چهارپايان توشه و آفريد مردم براي را گياهان و گلها آن خداوند). گردد خرم و شاداب

 در بود، دريافته زورمند، درندگان دربين و كوهها در باران اثرات درباره بسيار، تفكّر نتيجه در »امرءالقيس« كه را دوري انديشه آن السالم،

 نغز سخنان اين! »سازد زبون و خوار را او زمان فروشد، فخر روزگار به هركس«: گويد مي و دارد مي بيان اعجازآميز، و كوتاه جمله يك

 ،)75(هوگو ويكتور و السالم عليه طالب ابي بن علي امرءالقيس، ، السالم عليه مسيح ، السالم عليه داود بن سليمان: از زيبا شاهكارهاي و

 و گوناگون آنها، از هركدام امكانات و شرايط ها، هدف موضوعات، اگرچه اند، شده سرازير و درآمده جوشش به سرچشمه يك از درواقع

. است بوده مختلف

 موجودات همه با را، آن صاحب و گوينده كه دارد وجود طبع و ذوق خيال احساس، انديشه، فكر، در »اصالت« همين آنها، همه در! آري

! دهد مي پيوند هم به هستي، جهان مطلق وحدت يك در كائنات، و
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 عميق، هنري اصالت اين با كه ندارد وجود شاعري، هيچ كه ديد خواهيد كنيد، دقت السالم عليه طالب ابي بن علي ادبيات در چنانچه

 واحد حقيقت درمورد كه گوناگوني ظاهر صورت به اشكال روابط و مرگ و زندگي مظاهر پشت در( پنهاني پيوندهاي كشف درپي هميشه

 و وجود خواهد مي كه است بزرگي هنرمند يك انگيزه درواقع، امام، نيرومند توحيدي انگيزه. باشد بوده) خورند مي چشم به ثابتي و

! بخشد تحكيم و كند تثبيت ندارد، مفهومي آن در كهنه و تازه كه هايي پايه بر خود، قلب و عقل در يكسان طور به را هستي

 همين از غيرمستقيم، يا مستقيم طور به السالم عليه طالب ابي بن علي اخالقي و اجتماعي نظريات كه شديم شاهد خوبي به گذشته در ما

 زندگي به اندازه چه تا مرگ مرحله كه راستي وجود، قانون در بينش، بنابراين و. گيرد مي سرچشمه هستي، جهان به مربوط واحد بينش

 قلب در را شادي و اندوه كه عواملي همچنين و نزديكند؟ هم به حد چه تا بدي و نيكي و شر و خير طرف دو كه راستي و است؟ نزديك

 شمارند؟ بي چقدر كند، مي ايجاد واحدي جسم در را نشاط و خستگي و سازد مي وارد واحدي

 و شود نوميدي به تبديل كه اميدي بسا چه و است نزديكتر نزديك، از كه دوري، بسا چه«:  السالم عليه طالب ابي بن علي منطق در

: درآيد اجرا مرحله به السالم عليه طالب ابي بن علي سخن اين مردم درباره كه نيست شگفتي جاي هيچ و »گردد ضرر موجب كه تجارتي

 مردم بر كه كس آن و گردد آشكار هايش نهفته بدرد، را ديگري پرده آنكه و افتد آن در خود بكند، چاهي خود برادر برضد كه كس آن«

! »شود زبون و خوار ورزد، تكبر

 فرود تسليم سر آن، يكنواخت و متعادل قانون برابر در كه كند مي ايجاب مردم، و موجودات و اشيا همه بر هستي، جهان واحد دايره پس

. آورند

 و آن، شديد روشنايي خاطر به و دريافت يكسان طور به خود، احساس و عقل و حدس با را آن امام كه گرانقدري و متعادل قانون

 كلمات با را خود ادراك اين كه بود جا همين از و. كرد درك را آن خوبي به بخشد، مي خود دارنده بر كه نيرويي كثرت علّت به همچنين

 از و شد هستي هاي جلوه و مظاهر دربرگيرنده كه! بود خاصي رياضي قوانين و قواعد دهنده تشكيل كه داشت بيان كوتاهي جمالت و

! كرد نفوذ هستي، ثابت و ژرف و اساسي اصول يعني ها، جلوه و ظواهر ماوراي سوي به آن،

 مسائل درباره بينش، نظر نقطه از واحدي سطح در هستي، هاي قلّه تمام در ، السالم عليه طالب ابي بن علي كه است ترتيب بدين و

 همچون امام، ادبيات كه است جا همين از و. دارد قرار برابر طور به واحد، هستي جهان به نسبت عميق احساس و واحد زندگي

 و عمق تا كند نفوذ و رخنه موجودات همه در خواهد مي كه آيد مي بيرون مردي بزرگ جان و دل از پيوسته، هم به و منظم سرودهايي

 برطبق است، متباين ظاهر صورت به آنچه: كه دريابد خوبي به و يابد اطمينان است، كرده درك كه آنچه اصالت به و ببيند را آنها حقيقت

 از هستي جهان در كه آنچه همه و گرفته سرچشمه واحدي اصل از رسد، مي نظر به گوناگون كه آنچه و است استوار واحدي قانون

! است وابسته ابد و ازل به آنها، طرف دو كه پيوندد مي هم به رشته يك در است، دور يكديگر
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 ادبي نبوغ و سخن سبك

 همچون كند، تهديد را مفسدين و فساد اگر و! است خروشاني تندباد گويي بگشايد، لب و گويد سخن انتقاد براي اگر كه است بياني* 

 سوي به و سازد هماهنگ را ات انديشه مبدأ و احساس بپردازد، منطقي استدالل به اگر و! كشد مي زبانه پرغرش، و سهمناك آتشفشانهاي

! دهد پيوند هستي جهان با را تو نحوي به و كند جذب خويش مطلوب

 جز آن، درقبال تو و! هوا با هوا و خورشيد با نور آتش، با حرارت كه است آميخته درهم آنچنان سخن، مفهوم و شكل و باطن و ظاهر* 

! نيستي طوفان وقت به بادي يا و طغيان حال در دريايي يا خروشان، سيلي دربرابر تنها فردي

! نويسد مي تو قلب و دل بر آسمان، ستارگان از قلبي با گويي گويد، مي سخن آفرينش جمال و وجود زيبايي از تو با كه هنگامي اما* 

! دارد وجود زمستاني شبهاي در آسمان تبسم و برق روشنايي گويي او، سخنان از بعضي در* 

 اداي و بيان در السالم عليه طالب ابي بن علي: گفت بايد سخن سبك و روش جهت از اما بود؛ معني و ماده نظر نقطه از گفتيم آنچه

 معني و مفهوم چگونگي با زيرسازي، و ريزي پي و ندارد؛ مفهومي اسلوب و سبك بدون ادبيات اصوالً و! كند مي اعجاز و افسون مطلب،

 نفس شرايط از كمتر پديده، و اثر داشتن عرضه شرايط هنري، هيچ در و ندارد؛ معني و مفهوم از كمتر ارزشي ظاهري، شكل و دارد تالزم

! نيست موضوع

 ذوق، اين و شود مي يافت كمتر آن نظير كه است چيزهايي جمله از) زيبايي درك يا( هنري ذوق از السالم عليه طالب ابي بن علي سهم

 بينش در اصالت و موهبت داراي كه است كساني ذوق و طبع ادبي، طبع و ذوق اين. است او نظر در ادبي، طبع ميزان و طبيعي مقياس

 پرده خود، درك نيروي با و تكلف بي جوشد مي قلبشان در كه آنچه از آنگاه و كنند مي درك و بينند مي را موضوعات كه كساني هستند،

. شود مي جاري زبانشان بر جهت همين به و دارند برمي

 ارزياب نخستين راستي و صدق درواقع، و. يافت امتياز و شد شناخته زندگي، در راستگويي و راستي با السالم عليه طالب ابي بن علي

. دهد نمي فريب را انسان كه است اسلوبي و سبك مقياس تنها و هنر

 بود، كامل و جمع السالم عليه طالب ابي بن علي وجود در آنچنانكه است، حال مقتضاي با سخن تطابق و توافق كه بالغت اساسي شرط

 بالغت اين نمونه عاليترين قرآن، از پس ، السالم عليه طالب ابي بن علي انشاي درواقع،. نداشت وجود عربي گوينده و اديب هيچ نزد در

. است

 ها هدف و معاني و الفاظ بين تمام، و تام پيوند و كامل همبستگي داراي و خروشان نيرومند، مختصر، كامل، وضوح عين در امام سخن

! است شيرين و دلپذير موسيقي، نواي همچون انسان، گوش در آن آهنگ. است
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 خشونت و شدت با باشد، الزم كه مواردي در و گويد مي سخن آرامش و ماليمت با نباشد، الزم درشتي و سختگيري كه جايي در او

 و گران حيله و منافقان برضد است، شده پايمال آنان حقوق كه كساني و درماندگان و بينوايان خاطر به كه هنگامي ويژه به زند، مي حرف

! گويد مي سخن آنان تباهيهاي و دنياپرستان

 و نيت مانند و روشن و صريح فكرش، و قلب همانند ، السالم عليه طالب ابي بن علي اسلوب و سبك كه شود مي روشن ترتيب بدين

 علي روش و سبك! شود بالغت راهنماي و راه روش، اين كه نيست شگفتي جاي ديگر اصل، همين روي و بود؛ درست و راست قصدش،

 تصنعي، و تكلف گونه هيچ بدون او، سخن در هم وزن و سجع كه رسيد اي مرحله به راستي، و صدق نتيجه در السالم عليه طالب ابي بن

 و بوده تصنع و ساختگي هرگونه از دور علي، امام مسجع و موزون شمار بي هاي جمله كه است جا همين از و. كرد ظهور و يافت جلوه

. است شده روان سرچشمه، از آب مانند تكلف، بي او، سرشار طبع از

 و شنود مي بيابانها در را جانوران بانگ«: بنگريد است رفته كار به آن در كه ذوقي و طبع سالمت ميزانِ و موزون و مسجع سخن اين به

 مشاهده را شديد هاي طوفان با آب خوردن برهم و بيند مي را درياها آب زير در ماهيان، رفت و آمد و داند مي را بندگان پنهاني گناه

 و خورشيد به شما. آب و باد و هوا و آسمان است همچنين و... «: كنيد توجه هايش خطبه از يكي در او سخن اين به يا و). 76(»كند مي

 و آنها هاي قلّه بلندي و كوهها اين شماري بي درياها، اين امواج و پيدايش روز، و شب گردش سنگ، و آب درخت، و گياه ماه،

» ...بشناسيد را خدا تا بنگريد، لغات و زبانها گوناگوني

 زيور به را آسمان آنگاه«: كنيد دقت) است آميخته درهم آن، در زيبا سجع و روان طبع كه( عبارت اين در كنم مي سفارش باز من

 طاقي و گردان چرخي در ساخت، روان تابنده ماهي و روشن چراغي آن، در و بست آذين را آن روشنايي، و نور به و بياراست ستارگان

 بگذاريد، آن جاي به غيرمسجع اي كلمه و دهيد تغيير را زيبا و جالب عبارات اين موزون الفاظ از يكي بخواهيد چنانچه. »...!روان

 را خود عمق و اصالت طبع، و ذوق و رود مي ازبين جمالش و زيبايي و گرايد مي خاموشي به آن تابش و فروغ چگونه كه ديد خواهيد

 كه است هنري ضرورت يك علوي، گفتارهاي اين در سجع مراعات پس. دهد مي دست از رود، مي شمار به آن سنجش و مقياس كه

 به را نثر و شده روان سرچشمه يك از هردو گويي كه است آنچنان آميختگي، هم به اين و است آن خواستار صنعت، با آميخته طبع

 از بهتر و شيرينتر و جالبتر كه سازد مي همگام لفظي ظواهر با آنچنان را معني و است آهنگ و وزن داراي كه اند درآورده شعري صورت

 و رفته فرو يكديگر در آهنگها و ها نغمه زيبايي، صورت به آنها در كه است آياتي امام، گفتارهاي مسجع هاي نشانه از و نيست مقدور آن

 پيش اندكي كه است قطعاتي آن، نمونه و. است نشده شنيده وزن، و سجع نظر نقطه از آن، از زيباتر و موزونتر كه آنچنان اند، آميخته هم به

 مي شهادت تو برضد و هستم اي تازه روز من«: دهد مي نوازش را جان و دل و گوش كه است ديگر نمونه اين سپس و كرديم نقل اين از

! »ديد نخواهي مرا ديگر كه بده، انجام خير عمل و بگو نيكو سخن من، در پس دهم؛

 طور به هنري، ذوق سالمت و بيان بالغت معني، آشكاري ، السالم عليه طالب ابي بن علي سبك و اسلوب در كه داشتيم بيان ما اگر

 ابي بن علي سخنان كه ببينند و كنند رجوع البالغه نهج به توانند مي همه كه چرا ايم نگفته گزاف به سخني اند، آمده گرد آوري شگفت

 در راستي. است يافته جريان اي هنري آراسته و زيبا كسوت چه در و شده روان دراز، و دور هاي سرچشمه از چگونه السالم عليه طالب

: كنيد دقّت نيكو، سخنان و تعبيرات اين
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 شاخه باشد، نرم چوبش هركه«: و »است خاندان و قبيله مثابه به حلم، و بردباري«: و »است پنهان او زبان پشت در انسان شخصيت«

 ظرف مگر شود، مي تنگتر نهند، آن در چيزي كه ظرفي هر بر«: و »پاشد مي هم از بدارد دوست مرا كوهي اگر«: و »شود انبوه هايش

 آنها درباره چون كه افرادي بسا چه«: و »ثروت و مال نگهبان تو و است تو نگهبان دانش و علم«: و »گردد تر گشاده كه دانش و علم

 خود هاي خوبي كند، پشت اگر و دهند نسبت او به را ديگران هاي خوبي آورد، روي كسي به دنيا اگر«: و» !شوند فريفته بگوييد، نيكي

 كه مشماريد كوچك را آن از چيز هيچ و دهيد انجام را نيك كار«: و »باشند برابر حق در تو، نزد مردم همه بايد«: و! »بستاند او از نيز را

 ظاهر صورت به كه درحالي اند شده نابود هستند، ثروت و مال اندوختن فكر در كه آنان«: و »است بسيار آن اندك و بزرگ آن كوچك

 دهيد فرا گوش تعبير اين به سپس. »است شده مند بهره او حقّ از ثروتمندي آنكه سايه در مگر نمانده گرسنه فقيري هيچ«: و »اند زنده

 بيان بخواهد، كه نحوي هر به كوفه، شهر تصرف در خود، قدرت مورد در را آن و است هنري زيبايي و جمال مرحله عاليترين در كه

! »بگيرم خود اختيار در را آن توانم مي بخواهم، وقت هر كه است اي كوفه همان اين: آري«: است داشته

 بدون راستين، سخنور و اديب با هميشه كه اصالتي بينيد؛ مي آنها در خوبي به را تعبير و انديشه اصالت بخوانيد، را سخنان اين چنانچه

! برود ازبين او ادبي شخصيت كه رود مي ازبين صورتي در فقط و است همراه شرطي، و قيد گونه هيچ

 و احساس كه مواقعي در يعني. رسد مي زيبايي و جمال نهايي درجه به خطابه موارد در السالم عليه طالب ابي بن علي روش و سبك

 او زندگي حوادث از آتشيني نمودهاي و زنده اشكال و تصاوير و آيد، درمي جوالن به او ذهن و انديشه و خروش به او شورانگيز عاطفه

. ريزد مي فرو) دري امواج همچون( زنان موج زبانش از و شود مي سرشار او قلب در نيز بيان و بالغت ناگهان گيرد؛ مي شكل

 الفاظ استعمال مطلب، تأكيد و تقرير خاطر به تكرار جمله از حساس نكته چند با موارد، گونه اين در علي امام ادبي روش و سبك

 چشم به درپي پي طور به تعبير، نوع چند عبارت، يك در گاه و. شود مي مشخص و متمايز نغز، و زنده كلمات و الفاظ انتخاب و مترادف

 و... تقبيح و شگفت لحن در كلماتي آنگاه و استفهام و پرسش طور به جمالتي بعد و حكايت، و خبر صورت به عبارتي نخست: خورد مي

 را هنر روح و بالغت مفهوم كه است اي نكته امر، همين و است بخش آرامش شنونده براي و بوده نيرومند توقف، نقطه موارد، اين در البتّه

. سازد مي گر جلوه

 عراق در انبار شهر به »اسدي عوف بن سفيان« كه هنگامي: زنيم مي مثال »جهاد« درباره را او مشهور خطبه امر، اين شدن روشن براي

 آن در و خواند اي خطبه مردم بر السالم عليه طالب ابي بن علي پرداخت، چپاول و غارت به و رسانيد قتل به را آن فرماندار و كرد حمله

 مرزها از را شما سواران و كشته را بكري حسان بن حسان و شده وارد انبار شهر به سوارانش كه است غامدي مرد اين«: گفت چنين

 زن يك و مسلمان زن يك بر دشمن، سربازان از يكي كه رسيد خبر من به. اند رسانيده قتل به را شما نيكوكار و صالح مردمان و رانده

 و البه جز آنان و است گرفته آنان از زور به را آنها زيور و خلخال و شده وارد) است بوده مسلمانان پناه در كه غيرمسلماني زن( معاهد

 جراحتي و زخم آنان از يك هيچ به درحاليكه اند برگشته پر دستهاي با سپس دشمنان. اند نداشته جويند توسل آن به كه مدافعي زاري،

 نه را او و دارد جا بميرد، اندوه و تأسف شدت از ماجرا، اين شنيدن از پس مسلماني، فرد اگر و. است نريخته ايشان از خوني و نرسيده

. است گرانقدر فردي من نزد در او بلكه كرد، سرزنش نبايد تنها
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 ولي كنند مي غارت را شما و ميراند مي را دل خود، حقِّ عقيده در شما پراكندگي و باطلشان بر مردم اين اتّفاق سوگند، خدا به! شگفتا

 و راضي شما و كنند مي نافرماني خداوند بر و خيزيد برنمي نبرد به آنها با شما ولي آيند مي شما پيكار به كنيد؛ نمي غارت را آنان شما

. »...هستيد خشنود

 بيان را خود مقصود و برانگيخت تدريج به و آرام آرام را آنان احساس درك چگونه كه بنگريد كوتاه، كلمات اين در امام هنر و قدرت به

 به »عوف بن سفيان« كه داد خبر خود مردم به او. است تأثير نيروي و ادا بالغت از آكنده كه برد كار به را روشي امر، اين در او. فرمود

 و ياغي فرد اين كه ساخت خاطرنشان آنها به سپس و. است آنها رسوايي و ننگ مايه امر، اين و است تاخته ناجوانمردانه »انبار« شهر

 با را خود سربازان شمشيرهاي و نكرده اكتفا نيز اين به و رسانيده قتل به ديگر، گروهي بر عالوه هم، را اميرالمؤمنين فرماندار تجاوزكار،

. است ساخته آغشته آنان، گناه بي كسان و مردم از بسياري گلوي خون

 و شرف از دفاع در عرب فرد هر كه را غروري و نخوت آن و كرده تحريك را شنوندگان حميت و غيرت امام خطبه، دوم قسمت در

 هيچ در را خود جان كه دارند وجود گروهي عرب، مردم درميان كه دانست مي خوبي به امام. است ساخته بيدار دارد، زنان عصمت

 را مردم ، السالم عليه علي امام كه است اينجا از و دهند نمي قرار خطر معرض در دختري، عصمت يا زن آبروي حفظ براي جز موردي،

 زنان حرمت هتك به دشمن، جنگجويان كه اند كرده سكوت و نشسته و ورزيده سستي آنقدر كه دهد مي قرار سرزنش و نكوهش مورد

 به و شده دور آنجا از شوند، مجروح و زخمي حتّي يا و شود ريخته آنان از خوني آنكه بدون آزادانه، و سالم طور به سپس و اند پرداخته

. اند بازگشته خود اردوگاه

 باطل به او دشمنان: كه گويد مي و دارد مي بيان عجيب امر يك مورد در را خود ناراحتي و حيرت السالم عليه طالب ابي بن علي آنگاه

 حتّي وي، ياران آن، قبال در و كنند، مي حمله انبار شهر به آن راه در و اند آورده ايمان پستي و شرّ به و كنند مي ياري را آن و گروند مي

! دهند مي شكست و سازند مي زبون و خوار را آن و زنند مي باز سر حق، ياري از

 حاوي او، جمالت و عبارات كه است هنگام اين در و شود خشمگين موردي چنين در السالم عليه علي امام كه است طبيعي بسيار البتّه

 عين در و كننده سرزنش و شديد، پرحرارت، داغ،: جمالتش علّت، همين به و دارد، وجود درونش در كه است خشمي و عصيان همه

 نمي غارت را آنان شما و كنند مي غارت را شما و دهند مي قرار تيرتان هدف كه! باد شما بر اندوه و زشتي«: است پياپي و مسجع حال،

 و! »!هستيد خشنود و راضي شما و كنند مي نافرماني خداوند بر و خيزيد نمي بر نبرد به آنان با شما ولي آيند، مي شما با پيكار به كنيد؛

!: اند رفته يكديگر جنگ به درپي، پي الفاظ اين گويي كه راند مي زبان بر مسلسل، طور به الفاظي و آيد درمي هيجان به او عواطف گاه

 اندوه و درد با عواطف، اين هم گاهي و. »نديديم خود در سستي گونه هيچ و نكردم خيانتي ندادم، راه خود به هراسي نشدم، ناتوان من«

 سستي و ناداني و جهل خاطر به آنها، و است آنان نيكي و خوشبختي خواستار او كه است مردمي از ناشي خود كه شود مي همراه فراواني

 چرا«: گويد مي و دهد مي قرار خطاب مورد را آنها آتشين، و تند بياني با علّت، همين به و. نيستند آن خواستار خود درك، عدم و اراده

. »!الل همچون گوياييد و كر بسان شنواييد كور، همانند بيناييد! غائب چون حاضريد! خفته ولي بيداريد يابم؟ مي چنين را شما من
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 به و اسالم، عصر در و جاهليت دوران در كه است آنان ادبي هنرهاي از يكي خطابه فنّ و اند، بوده بسيار عرب بين در گويندگان و خطبا

 بدون و البتّه. اند بوده آشنا آن با اند، داشته آن به هميشه كه نيازي خاطر به راشدين، خلفاي و آله و عليه اهللا صلي پيامبر زمان در ويژه

 آن از پس كه قروني همه و راشدين، خالفت دوره در ولي. بود پيامبر خود نبوت، دوران خطيب بزرگترين ترديدي، و شك گونه هيچ

 نرسيده السالم عليه طالب ابي بن علي مقام و پايه به سبك اين با و زمينه اين در كس هيچ استثنايي، گونه هيچ بدون و كلّي طور به آمده،

. است

 جمع السالم عليه طالب ابي بن علي نزد در باشد، جمع آن در بايد كه هنري و طبيعي شرايط همه با نيرومند، بيان همچنين و روان گفتار

 كه( را خطابه كننده تكميل وسايل و عوامل همه خداوند اين، بر عالوه. است رفته مي شمار به او شخصيت دهنده تشكيل عناصر از و بوده

 سليم، فطرت و پاك طبع با را السالم عليه طالب ابي بن علي خداوند،: بود نهاده وديعت به امام وجود در) كرديم اشاره آنها به گذشته در

 مانند بي عظمت و كننده قانع نيروي و قوي استدالل و نظير بي دانش و علم با و ساخته ممتاز نقص، بي بالغت و بلند سليقه و نيك ذوق

. بود داده برتري ديگران بر گويي، بديهه و ارتجالي سخنان در

. است پيروزمندي خطبه هر در قطعي ضرورت يك امر، اين و نداشت مرزي و حد او، وجود در كه را صدقي و راستي: افزود اينها بر بايد

 انگيزه و عوامل و اخالق و جامعه و مردم شناخت درمورد نيرومندش، فكر و انديشه براي او، تلخ و شمار بي هاي تجربه اين، بر عالوه و

 پاكدلي، عميق، مهر با آميخته عميق اندوه و درد احساس استوار، و محكم اعتقاد گذشته، اينها همه از... بود گشوده را راههايي آنها، هاي

 تاريخ، شخصيتهاي دربين شما كه است مشكل بسيار راستي به و بود امام خاص امتيازات و خصايص از هدف، بلندي و وجدان سالمت

 خطيب خود، صاحب از كه را شرايطي اين همه كه كنيد پيدا را كسي ديگر، شمار انگشت نفر چند و السالم عليه طالب ابي بن علي از غير

 و خطبا مشاهير، تاريخ سپس و كنيد ارزيابي را شرايط اين نخست بايد شما البتّه. باشند دارا آورد، مي وجود به نظيري بي سخنور و

 و اغراق گونه هيچ و است بوده صحيح كامالً ما، سخن اين كه دريابيد خوبي به تا دهيد قرار بررسي مورد را غرب و شرق سخنوران

. ندارد راه آن در گزافي

 او. گفت مي سخن و ايستاد مي خود، عادالنه گفتار و خويشتن به كامل اعتماد و خاطر آرامش با منبر، در السالم عليه طالب ابي بن علي

 از ماالمال داشت دلي. دانست مي خوبي به را آنان دروني خواستهاي و ها هوس و مردم دل راز و بود االدراك سريع و ذكاوت با بسيار

 را خفته مردم داشت، مي بيان را درونش راز و شد مي گشوده سخن به افسونگرش زبان چون كه آنجا تا فضيلت؛ و انسانيت آزادي، مهر

. آورد درمي جنبش به را آنان انساني عواطف و ساخت مي بيدار

. است عربي بالغت در اساسي اصل سبك، اين كه گفت توان نمي اين جز چيزي او، خطابه انشاي درباره

 و پاكي كلمات، زيبابودن و نغز لفظ، نيكويي بلكه نيست، معاني ابداع در تنها هنر: گويد مي الصناعتين كتاب صاحب »عسكري ابوالهالل«

 الفاظ، ميان در. است اصيل بيان شرايط از ضعف، و سستي از آنها دوري و تركيب صحت همراه به آنها، شيريني و آراستگي آاليشي، بي

 كه دارد وجود ديگري الفاظ و! روند مي راه زمين بر دامنكشان و اند كرده تن به ارغواني جامه گويي كه شود مي ديده پرشكوهي كلمات

 معني بزرگي و اهميت نقاب، مانند يا و! است بران دودم، تيغ مانند ديگر اي دسته و كند مي جلوه رزم، آهنگ با لشكري همچون هياهو، با
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 وجود الفاظي كلمات، ميان در باز و!... زمستان شبهاي در آسمان لبخند و درخشان برق همچون گاه و پوشاند، مي پرده زير را مفهوم و

 چشمه از زالل آب چون خوشنودي، و بخشايش درمقام عكس، به يا و! شود مي كوفته سر بر پتكي چون نكوهش، مقام در كه دارد

 فقط و ندارند خاصي رنگ و شكل گفتارها، از ديگر بعضي و! است شهاب پرتو همچون تعظيم، و بزرگداشت درمورد يا و!. است جاري

 و مفردات و ها خطبه درباره صفات، اين همه! سازگارند وضعي هر با درواقع و روند مي كار به معني تحكيم و جمله تأكيد و تقويت براي

 اگر پس نيكواند خود باشند صفات آن داراي اگر الفاظ الصناعتين، كتاب مؤلف عقيده به اينها، بر عالوه و. كند مي وفق علي امام تعبيرات

 معنوي نيروي با را ظاهري شكوه و معني جمال با را لفظ زيبايي ، السالم عليه طالب ابي بن علي هاي خطبه مانند هايي خطبه در آنها

 از يكي در كه كنيم مي نقل را مطلبي اكنون و داشت؟ خواهد سخنوري و سخن عالم در را مقامي چه و بود؟ خواهد چگونه كنند، جمع

: ايم كرده ذكر وي هاي خطبه ويژه به ، السالم عليه علي امام »بيان« درباره »بزرگ روح« عنوان تحت كتاب اين گذشته فصلهاي

 فكر و عاطفه و خيال تا و هست انسان تا كه داده دست به آياتي عاطفه، و خيال و فكر از امام، بالغتي روش و سبك يا البالغه نهج

 ادراكي و عميق حسي از جوشان متناسب، و پيوسته هم به آيات. داشت خواهد پيوند وي هنري و ادبي بديع ذوق با دارد، وجود انساني

 موضوع زيبايي كه نغز و زيبا واقعيت؛ و حقيقت اين ماوراي شناخت به تمايل با حقيقت، گرماي و واقعيت شوق و شور با شده بيان ژرف،

 با نور آتش؛ با حرارت كه گردد مي متّحد و شود مي يكي چنان معني، با شكل و مدلول با تعبير كه آنجا تا آميخته؛ هم به آن در بيان و

 مي كه تندبادي و مواج درياي و خروشان سيلي برابر در تنها مردي مثابه به مگر نيستي چيزي آن قبال در تو و! هستند يكي خورشيد

 اكنون كه باشد نحوي آن به جريان جبر حكم به و بالضرورة بايد كه طبيعي پديده يك درمقابل مردي مانند يا! دهد مي تكان و وزد

! دهد مي ماهيت تغيير و رود مي ازبين آن وجود شود، داده تغييري آن اجزاي در اگر كه وحدتي و يگانگي با!... هست

 و سهمناك آتشفشانهاي همچون كند، تهديد را مفسدين و فساد اگر. است خروشاني تندباد گويي گويد، سخن انتقاد براي اگر كه بياني

 و دليل هر راه و دهد مي قرار توجه مورد را بشري ادراكات و احساسات و عقلها بپردازد منطقي استدالل به اگر و كشد مي زبانه پرغرش

 مي همراه تو در را عقل و حس كند، دعوت دقت و تفكّر براي اگر و كند مي ثابت را خود برهان و منطق عظمت و بندد مي را برهاني

 مي يگانه و متحد آنچنان را قوايت و نيروها و دهد مي پيوند هستي جهان با را تو و دهد مي سوق خواهد، مي كه آنچه سوي به و سازد

 در را انتها بي محبت گرماي و انساني وفاي و راستي و پدري عاطفه و مهر دهد، اندرز و پند را تو اگر و! كني كشف را حقيقت كه سازد

 نور از قلمي با را آنها گويد، سخن هستي جهان كماالت و خلقت زيباييهاي و هستي ارزش از تو، براي كه آنگاه و. يافت خواهي آن

! كند مي ترسيم و نويسد مي تو قلب و دل در! ستارگان

 آنجا تا دارد پيوند بود، خواهد و بوده كه آنچه به عربي بيان اصول و اسباب در كه بياني! است قرآن از قرآني و بالغت از بالغت كه بياني

! است مخلوقات سخن از باالتر و خداوند، كالم از تر پايين او گفتار: اند گفته آن درباره كه

 و آميخته او جان و دل با آن، الفاظ و معاني گويي كه آنجا تا اوست، شخصيت و روح دهنده نشان و مظهر كلّي، طور به امام، هاي خطبه

 كند مي ايراد اي خطبه البداهه في او كه است جا همين از و! است شده فروزان نسيم، درگذرگاه آتش كانون مانند روزگارش، حوادث با

! است زيبايي و جمال غايت در دهنده، تكان احساسي دربردارنده كه
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 داشت امكان كه بود قدرتي و نيرو آنچنان داراي كالمش بود؛ چنين نيز السالم عليه طالب ابي بن علي ارتجالي كوتاه سخنان و كلمات

 مگر نشد، گشوده سخني به او لبهاي كه آنجا تا باشد، آنها داراي بيان، هنر و انديشه عمق راستي، و صدق نظر نقطه از ارتجالي، كلمه يك

! گرديد نقل دهان به دهان آنكه

 مي دشمن را وي خود، دل در و پيمود مي را افراط راه او حقّ در كه گفت ستايشگري درباره كه است سخني او، كوتاه شاهكارهاي از

 كه است سخني سخن، اين مانند و! »داري اعتقاد آن به دل در كه آنم از باالتر و گويي مي زبان به كه هستم آن از كمتر من«: داشت

 مي كوتاهي و كردند مي ترديد و شك آن در يارانش ولي بزند، دست مهمي كار به داشت قصد تنهايي به خود كه كرد ايراد را آن زماني

 ايستيم مي آنها برابر در ما! اميرالمؤمنين يا: گفتند كردند، مي اشاره حضرت آن دشمنان به درحاليكه و آمدند وي نزد به گروه اين. نمودند

 و شرّ چگونه كنيد، دور من از را خود شرّ توانيد نمي كه شما«: فرمود بالفاصله السالم عليه طالب ابي بن علي و! هستيم تو مدافع و

 گويي. هستم مند گله خود مردم از امروز من داشتند، شكايت زمامداران ستم از من، از پيش مردم اگر كرد؟ توانيد دفع را ديگران دشمني

 و كشتند را »بكر ابي محمدبن« معاويه، ياران كه هنگام آن در و! »ببرند مرا بايد خواهند، مي كه سوي هر و است آنها دست به من عنان

 آنها دشمنان از تن يك. است آنها شادي و سرور اندازه به وي، مرگ در ما اندوه«: فرمود رسيد، السالم عليه علي امام گوش به آن خبر

. »داديم دست از را وفاداري دوست ما و كاست

 خود صحيح مسير از را كارها بخشش و نهد خود جاي به را چيزي هر عدالت«: فرمود بخشش؟ يا است بهتر عدالت: پرسيدند امام از

. »است عاليتر و بهتر دادگري، و عدالت شك بي و خصوصي؛ امر يك خشش، به و است همگان نگهبان عدالت سازد؛ خارج

 در اندوهش و حزن و اش چهره در او شادي كه است كسي ايمان با فرد«: فرمود چنين البداهه في باايمان، فرد وصف در امام روزي

 و طوالني او اندوه. است بيزار شهرت از و دارد نمي دوست را طلبي برتري. است متواضع و فروتن و دارد گشاده سينه. باشد درونش

. است نفس نيك و خوي نرم و بردبار و است سپاسگزار نعمت بر. نيست بيكار وقت هيچ و است خاموش بيشتر. است عالي او هدف

 براي و ساز مطرح فهميدن براي را پرسشي هر: فرمود او پاسخ در بالفاصله امام و پرسيد امام از را موضوعي خودنمايي، براي »ناداني«

 ندهد، تعليم صحيح راه از كه دانشمندي و است دانشمند مانند بياموزد، چيزي بخواهد كه جاهلي و نادان زيرا مپرس؛ چيزي خودنمايي

. است بزرگي سخنور و اديب السالم عليه طالب ابي بن علي: خالصه طور به پس! »است خودنما جاهل همچون

 خصوصياتي تمام داراي جهت همين به و آموخت خود خودبه را بالغت اسلوب و سبك و يافت پرورش زندگي آزمايشهاي پايه بر او

 در نيز اصالت و است استوار آن پايه بر شخصيت كه پيشرو و مترقي فرهنگ شخصيت، در اصالت: است آن خواستار ادبيات هنر كه بود

. يابد مي تمركز آن

 حق به آن درباره) مشرق سوي به سفري(  الشرق، الي رحلة خود، كتاب اول جلد در »مارشلوس« كه ما عزيز عربي زبان عربي، زبان اما

: است گفته
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 به را انديشه و فكر خود، »افعال« تركيبات با كه است زمين روي زبانهاي ترين لطيف و ترين جامع ترين، فصيح نيازترين، بي عربي زبان«

 و جويبار آب خروشِ مرغان، آهنگ خود، صوتي مقاطع و تلفظها هاي نغمه با و دارد مي وا تأمل و دقّت به را آن و آورد درمي پرواز

 اصول، و اساس آري،! »سازد مي مجسم را برق و رعد بانگ و حيوانات فرياد سختي، در گاهي و درختان در نسيم وزش نواي و آبشار

 زيباييهاي تمام همراه است، نكرده بازگو او كه خصوصياتي با و گفته مارشلوس كه صفاتي آن با را عربي زبان اين هاي شاخه و فروع

 و بالغت ترتيب، بدين و! يافت خواهي وضوح طور به ، السالم عليه علي امام ادبيات و بيان در را همه و همه بيانها، افسون و رنگها

! بود خواهد و بوده بشرين و تمدن خدمت در هميشه ، السالم عليه طالب ابي بن علي ادبيات

 

 سخنان برگزيده

 السالم عليه علي امام شاهكارهاي يا

 امام سخنانِ* 

 قصار كلمات* 

 عهدنامه ها،سفارشها، نامه از بخشي* 

 السالم عليه علي هاي خطابه از هايي نمونه* 

 

 امام سخنانِ

 درباره آنها در كه دارد وجود اي جاودانه شاهكارهاي ، السالم عليه علي امام نغز سخنان ساير و ها عهدنامه ها، خطبه وصايا، ها، نامه در

 بيان در و است گفته سخن خود عصر حوادث و زمان اوضاع و هستي جهان چگونگي و مفهوم وي، خلقت از هدف و انسان ذات گوهر

 همين از و. است كرده ثبت را محض علمي حقايق او، دل و ذهن بر كه بوده كار در عميق اي انديشه و حكيمانه عقل چون اي انگيزه آنها،

 آيد مي در حركت و جنبش به مگرآنكه گذرد، نمي اي خاطره و جرقه او، گرم احساس و عاطفه يا سرشار ذهن بر بينيم مي كه است جا

 ناشي واقعي حيات جز چيزي سخنان، اين درواقع، و بخشد مي حركت و گرما و يابد مي گسترش سپس و گيرد مي اوج و كند مي رشد و

 براي ارزنده اي برنامه درواقع اينها. است انسانيت براي بزرگي ميراث شك بي ها، نامه و گفتارها و سخنان اين! نيست زندگي خود از

 آنها بر گوناگون، مكانهاي و زمانها در حكما، و فالسفه انديشمندان، پيامبران، دستورهاي كه است زندگي خصوصي و عمومي اخالق

. ندارد برتري
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 همكاري، برادري، صلح،: براي همگاني دعوتي علوي، افكار و آثار اين در كه كنيم مي جلب نكته اين به را همگان توجه بالخصوص ما

 واقعاً. دارد وجود افراد به احترام و زندگي بزرگداشت راه در و انسانيت وسيع ميدانهاي سوي به پيشروي راه در همفكري و نيك اخالق

 انديشه قهرمان كلمات و سخنان به افراد، و ملّتها بدبختيهاي مسببين و عوامل و جنگ، افروزان آتش امروز، جهان در كه است سزاوار

 آن بزرگ گوينده مقابل در و كنند حفظ را آنها و دهند فرا گوش آله و عليه اهللا صلي طالب ابي بن علي انساني، وجدان بزرگمرد عربي،

! آورند فرود تعظيم سر سخنان

 كرده ذكر كتاب، اين گذشته فصول كنار و گوشه در شاهد، عنوان به را آنها از اي دسته كه ايم آورده گرد را شاهكارهايي فصل، اين در ما

 ما البتّه). 77(كنيم مي نقل را آنها »سخنان برگزيده« فصل همين در فقط كه ايم كرده نقل اينجا در نيز زيادي مطالب آنها، بر عالوه و ايم

. كنيم نمي ذكر اينجا در ايم، كرده نقل كامل طور به آينده، يا و گذشته فصلهاي و بحثها در كه را امام از شماري بي شاهكارهاي

 

 قصار كلمات

. كن تصديق را او گمان باشد، داشته نيك گمان تو به هركه. 1

. مبر بد گمان بدهي، نيك احتمال سخني در بتواني اگر. 2

 نداشته اطمينان او به مردم بدكرداريش، جهت به آنكه و نكند اعتماد كسي به بدگماني، و سوءظن خاطر به كه است كسي مردم بدترين. 3

. باشند

. كند قضاوت ظن و گمان با موثق، و اعتماد مورد شخص درباره انسان كه نيست عدالت از. 4

. است نگهدار خود ولي گردد مي پيروز كه نيست كسي آن اجر از بيشتر رسد، مي شهادت به و كند مي جهاد خدا راه در آنكه پاداش. 5

. باشد فرشتگان از است دار خويشتن و عفوكننده كه كسي شايد

. است بخشش و عفو پيروزي، زكات. 6

. بود خواهد سزاوارتر عفو و گذشت به است، تواناتر كيفردادن و مجازات بر آنكه. 7

. درگذر دوستت لغزش از و كن پنهان را برادرت اسرار. 8

. ساز خود پيشه را درستي و راستي كارها تمام در. 9

. ندارد وجود دروغ از بدتر صفتي. 10

. دهي ترجيح باشد، تو سود به كه اي نادرستي و دروغ بر باشد، تو ضرر به اگرچه را درستي و راستي كه است آن ايمان نشانه. 11
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. است هالكت و سقوط سراشيبي در دروغگو و عزّت و آسايش در هميشه راستگو چون جوييد دوري دروغ از. 12

 به كه هنگامي و است، آن بر وثوق و اعتماد در همانا مرده، شخص بر زنده فرد فضيلت كه چرا يكسانند، مرده شخص و دروغگو. 13

. است رفته ازبين حياتش و زندگي حقيقت در پس كرد، نتوان اعتماد زنده سخن

. دهيم مي كيفر را تو باشي، دروغگو اگر و كنيم مي حمايت تو از ما باشي راستگو اگر. 14

 آن به سپس دهيد اي وعده فرزندتان به شما كه نيست درست و نيست، صالح دروغگويي هرگز شوخي، موقع در نه و جد حال در نه. 15

. دهد مي سوق پليدي و گناه سوي به را انسان دروغ زيرا نكنيد، عمل

. كند تصديق را آن عمل، كه است آن گفتارها بهترين. 16

. است داده دست از را خود اخالق بهترين نباشد، كالمش در راست حرف آنكه. 17

. نيست راست سخن از عزيزتر شجاع، مرد دست در آخته شمشير. 18

. است خويشتن از انسان ستايش راست، سخن ترين زشت. 19

. گويم مي كه است چيزي آن گرو در من ذمه. 20

. بمانيد وفادار خود تعهدهاي بر. 21

. نشو وارد حيله و مكر در از دشمنت با و مگذار پا زير را پيمانت و باش وفادار خويش عهد به. 22

. نكنيد مباهات پدرانتان به و نماييد عدالت قضاوت، موقع و كنيد وفا آن به بنديد، مي پيمان كه هنگامي. 23

 بر كسي، چنين كه چرا دهند؛ مي فرمان نيستند، عامل خود آنچه به و كنند نمي عمل خود و كنند مي نهي را ديگران كه نباش آنان از. 24

! است خودخواه خويش، به نسبت و زند مي طعنه مردم

. باشي او مانند نيز تو كه دارد دوست و دهد جلوه نيكو تو به را كارش او كه چرا مشو، صحبت هم احمق شخص با. 25

 و بخيل شخص با مصاحبت از و رساند، مي زيان و برساند سود تو به خواهد مي او كه چرا كن؛ پرهيز احمق شخص با دوستي از. 26

 دور: است سراب مانند او كه كن دوري نيز دروغگو با دوستي از و كند مي دور تو از را چيزها نيازترين مورد او كه بپرهيز نيز چشم تنگ

. گرداند دور تو از را نزديك و دهد جلوه نزديك تو به را

. ندارد وجود مردانگي پست، شخص براي و آسايش حسود، براي وفا، دروغگو، براي دوست، دورو، شخص براي. 27

. است زبون و دون افراد صفات كه كنيد پرهيز نيرنگ از. 28
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 من نبود، ناپسند و زشت حيله و مكر اگر و ورزد مي فسق و كند مي مكر او ولي نيست، من از سياستمدارتر معاويه كه سوگند خدا به. 29

. بودم! سياستمدارتر مردم همه از

. شمريد غنيمت را نيك فرصتهاي. 30

. است بيشتر آن اندك و بزرگ آن، كوچك كه چرا نشمريد، ناچيز را آن از چيزي و دهيد انجام را نيك كارهاي تمام. 31

. گرديد محسوب آن اهل از تا دهيد انجام نيك كار و شويد معروف بدان كه بگوييد نيك سخن. 32

 گيرد قرار بد كارهاي راه در اش سعي و كوشش آنكه ولي است؛ آن عامل كه است كسي مانند باشد كوشا نيك كار به نسبت كه كسي. 33

. است انسانيت و خدا دشمن شخصي چنين برخيزد، نبرد به نيكي با و

! شود مي چنين نيز واقع در سوگند خدا به كه است من از سزاوارتر نيك كار دادنِ انجام به ديگري كه نگويد شما از كسي. 34

. باشد ديروزش از بهتر او امروز كه است كسي زيرك و عاقل. 35

. است زيانكار و مغبون باشد، يكسان او روز دو كه هركس. 36

. شويد روگردان آن از ديديد، بدي و شرّ كه هنگامي. 37

. است ساخته تباه را آن گذارد، منّت نيكش عمل خاطر به هركه. 38

. نكند رغبت بي نيك كار به نسبت را تو شكرگزار، نبودن. 39

. هستند آن به محتاجان از نيازمندتر نيك، كار انجام به نيكوكاران. 40

 نيازمندي حال در كوچك كار كه چرا مشمار؛ كوچك بيشتر نيك كار خاطر به هستي، آن انجام به قادر كه را نيكي كار هيچ. 41

. است نيازي بي حال در بزرگ كار از سودمندتر

. شوي محسوب آنان از تا باش نزديك نيكوكار مردم با. 42

. نكن ترك هم خجلت و شرم خاطر به و نده انجام خودنمايي خاطر به را نيك كار. 43

! است چهارپايان از نشناسد، بدي از را نيكي كه هر. 44

. بخشد نيرو نيكي كار هر دادن انجام به را تو كه بخواه خداوند از. 45

. كند نمي ضايع است، داده انجام نيكو كار كه را كسي پاداش خداوند هرگز. 46
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 آن دهنده انجام بد، كار از بدتر و است آن عطاكننده احسان، و نيك عمل از بهتر كه بدانيد و باشيد آن اهل و نيك كار جستجوي در. 47

. باشد مي

 نيكو سخن من در پس دهم، مي شهادت تو برضد و هستم اي تازه روز من: گويد مي او به اينكه مگر گذرد نمي انسان به روزي هيچ. 48

. ديد نخواهي مرا ديگر كه ده انجام خير عمل و بگو

 مي عمل جامه آنها از بعضي به و دارد را بسياري نيك و خير كارهاي انجام قصد او: فرمود بزرگوار و شريف انسان صفات بيان در. 49

. است نشده موفق بقيه انجام به چرا كه است آن از متأسف و پوشاند

. بركني خود سينه از را آن نخست اينكه به بركن ديگري سينه از را كينه. 50

. شود مي محسوب آن شريك داند، نيك را زشتي كار كه هر. 51

 به ناراحتي و سختي به جز كه است راحتي و آساني چه اين و نيايد؟ دست به بدي و شرّ با جز كه است اي نيكي و خير چگونه اين. 52

 يافت؟ توان نمي دسترسي آن

. بينداز تأخير به تواني مي تا را بدي و بپذير را عذرش خواست معذرت آنكه. 53

. باشند يكسان مساوي تو نزد حق دربرابر مردم بايد. 54

. شود مي گم راهش كند تجاوز حق از كه هر. 55

. افكند زمين بر را او حق گيرد، كشتي حق با كه هر. 56

. مكن وحشت باطل، از جز و مگير انس حق با جز. 57

. است استوار حق وسيله به بندگان، درميان آسمان و زمين باشيد آگاه. 58

. نكردم شك آن در هرگز ديدم، را حق كه زماني از. 59

. كنيد پيروي باشند هركجا آن، اهل و حق از. 60

 حق راه در مرگ از من و شود نمي وحشتم موجب من، دور از پراكندگيشان و افزايد نمي عزّتم بر من پيرامون در مردم انبوه اجتماع. 61

. ندارم باكي هرگز

! دريافت را آن و رفت باطل طلب پي در كه نيست كسي آن مانند نرسيد، آن به و بود حقيقت جستجوي در كه كسي. 62

. سازد گرفتار است او سزاي كه ذلتي به را او خداوند رود، عزّت پي در باطل راه از كه هر. 63

. كند نمي وادار حق به دارد، مي باز باطل از كه آن جز را مردم كه بدان. 64
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. بود خواهد تر سنگين او بر دو، آن به عمل گردد، عرضه او بر عدالت يا شود گفته او به حق سخن كه شمارد سنگين كه هر. 65

. نكنيد وحشت آن، سالكين كمي خاطر به رستگاري و هدايت راه در. 66

. دهيد انجام تظاهر و ريا بدون را عمل و كار. 67

 مي حال بي و كسل است تنها كه وقتي و شود مي شاد ببينند را او عمل مردم كه هنگامي: دارد نشانه و عالمت سه رياكار شخص. 68

. گيرد قرار ستايش مورد احوال، تمام در دارد دوست و گردد

. يابد پاداش نمايد، احسان او بر دل ته از و كند نيكي به ابتدا خود برادر براي كس هر. 69

. باشد مهرباني و نرمش با بايد مردم، با تو آشنايي و نزديكي. 70

. بازگردان زشتي و شر از را او احسان، با و كن عتاب او، به نيكي با را خويش برادر. 71

 بگو، را حق و كن نيكي او به كرد بدي تو به كه هر و نما عطا او به ساخت محروم را تو آنكه و كن پيوند او با كرد قطع تو با كه هر. 72

. باشد تو ضرر به كه هرچند

! بده او به را خود مال و دست داري، اطمينان برادرت به اگر. 73

! دهيد كيفر نيكوكاران پاداش با را بدكار شخص. 74

. كن باز نيكوكار ستايش به را خويش زبان باشد، كوتاه دادن پاداش از تو دست چون. 75

. است پيروزيها شيرينترين آن، كه چرا كن مؤاخذه احسان و نيكي با را دشمن. 76

 قرار آنان مسير در و دهد نشان گروهي مانند را خود كسي كه افتد مي اتّفاق كمتر كه چرا نماي، بردباري تكلّف به نيستي بردبار اگر. 77

. نگيرد

. سازي غمگين را او كه نيست اين است كرده شاد را تو كه كسي پاداش. 78

. است خورده شكست درواقع شود، غالب شر و بدي با كه كس آن و است نشده پيروز باشد، داشته غلبه او بر زشتي و گناه كه كسي. 79

. دهد مي رنج را خود باشد، داشته بدي اخالق كه كسي. 80

. »است كافي را وي نيكو، خلق خواهد نعمت كه هر« و »است بزرگي نعمت چه خلق حسن«. 81

 از و كني منكر از نهي و معروف به امر و باشي داشته جوار حسن و سازي پيشه بردباري جهل، هنگام به كه كنم مي سفارش تو به. 82

. بپرهيزي پليد، و زشت كارهاي
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 جهنم هاي سگ غذاي آن كه چرا كن، اجتناب غيبت از و شوي ياد نيكي به تا بگو نيكو سخن شوي، واقع ترحم مورد تا كن رحم. 83

. است

. كنند ترحم كوچكانتان به شما بزرگان بايد. 84

 كرده اهانت او به دهد، قرار نصيحت مورد را او علني آنكه و شمرده محترم را او كند، موعظه و نصيحت مخفيانه را برادرش كه هر. 85

. است

. دشمن و دوست بر عدالت و خشم؛ و خوشنودي حال در حق سخن باد شما بر. 86

. داري تو كه است حقّي همان تو برادر بر. 87

. است كنندگان غيبت از يكي دهد، فرا گوش غيبت به آنكه. 88

 و گله بدون و مگزين جدايي او از ترديد، و شك خاطر به و ده ياري را او حال هر در و كن خود برادر بر آاليش بي اندرز و پند. 89

. كني مي سرزنش بيجا را او تو، درحاليكه و دارد دليلي و عذر او كه شايد مشو، دور او از تحقيق

. كن نيكي و احسان خود همنشين به تواني مي چه هر. 90

. نشوي آن مرتكب نيز خود پسندي، نمي ديگران از هرچه كه است كافي حد همين تا خود تأديب براي. 91

 زشت ديگر مردم در دهد، مي انجام خود كه را آنچه و بداند نيك خويشتن در شمارد، مي بد ديگران در را آنچه كه كسي بر واي. 92

. بداند

. باشد خوشحال نادان شخص ثناي و ستايش از كه كسي نيست حكيم و شود ناراحت دروغ حرف از آنكه نيست خردمند. 93

. ستايشگران ستايشِ به نه كني اعتماد داري خود از كه شناختي به بايد. 94

. است مدارا و رفق دانش، و علم سرچشمه. 95

. بخشد زينت را آن آنكه مگر ندارد وجود مدارا و رفق چيزي هيچ در. 96

. بازدارد ديگران عيوب از را او خويشتن، عيب كسي حال به خوشا. 97

! است احمق شخصي چنين بپسندد، خويش در را عيوب همان سپس و داند ناپسند را آنها و شود دقيق مردم عيوب در كه هر. 98

. شود مي خوار ورزد تكبر مردم به كه هر و شمرد خواهد بزرگ را ديگران لغزشهاي كند فراموش را خود لغزش كه هر. 99

. نداند را خويش منزلت و قدر كه است كافي انسان ناداني در. 100
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. بود خواهد ناآگاهتر ديگران، منزلت و قدر از نيست، آگاه خويش منزلت و قدر چگونگي از آنكه. 101

. شناخت را پروردگارش شناخت، را خويش نفس آنكه. 102

. شد نابود نشناخت را خود قدر كه مردي. 103

. سازد مي برطرف را او احتياج و كند مي دقّت او در كه است انسان آينه انسان. 104

. بيگناهند عيوب جستجوي در و اندازند مي جدايي دوستان ميان كه هستند چيناني سخن شما افراد بدترين. 105

. آمد نخواهد پيش كارها در موفقيتي مشاوره، ترك با و بود نخواهد سروري و رياست جويي، انتقام با. 106

. كنم نمي قبول خودش، عليه جز را فاسق شخص گواهي من. 107

 آنِ از فضيلت و برتري. ده عوض آن از بيشتر به دادند، نعمتي را تو هرگاه و بگوي؛ پاسخ در آن از بهتر گفتند دورد را تو هرگاه. 108

. است كرده نيكي به آغاز كه است كسي

. مشو بيرون عقل حدود از و مده خرج به اصرار باطل در و مكن شادي كسي مصيبت از. 109

. بدار گرامي را خود پستي، صفت هر از دوري با. 110

. كند نمي رد نادان، آدم جز را احسان و نيكي. 111

. شد خواهد ناتوان سازد، وادار ندارد طاقت كه آنچه به را خود هركه. 112

. كني زايل را مستمندان غم و برسي بيچارگان درد به كه است آن بزرگ گناهان هاي كفاره از يكي. 113

. دهد پناه را او خود، عرش سايه در خداوند گويد، تسليت را زده مصيبت كس هر. 114

. كن ادب كني، مي تأديب را فرزندانت كه آنچه با را يتيم. 115

. كنيد برابري ضعيفان با خوراكتان در. 116

. نشود مأيوس تو عدالت از دشمنت و باشند نداشته طمع تو كردن ستم و ظلم در نزديكانت و دوستان. 117

. باشيد فحاش و ناسزاگو شما كه ندارم دوست من. 118

. بيند مي خود در كه بيند نمي را برتري آن تو، در كه نشود همراه كسي با سفري، هيچ در. 119

. است پياده خواري و سواره فساد موجب سواره، فرد با پياده شخص رفتن راه. 120
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. مكن قضاوت غضب، و خشم حال در هرگز و برخيز شدي خشمناك اگر و مساز مسرور جهت بي را احدي خود، مجلس در. 121

. ننماييد تهيه چيزي تكلّف به بيرون، از و نكنيد مضايقه است خانه در كه آنچه از شوند، مي وارد شما به شب دوستانتان كه هنگامي. 122

. افتاد زحمت و تكلف به بايد او براي كه است كسي دوستان و برادران بدترين. 123

. شود آن منكر دهند نسبت كسي به را آن اگر كه عملي و كار هرگونه انجام از زنهار. 124

. نيست خود پيش در منزلتي و قدر كسي، چنين براي باشد، داشته شرم آن از آشكار در كه دهد انجام را كاري پنهاني در هركه. 125

 وضع و شكل بهترين در را او دارد دوست كه كند مي اي بيگانه فرد براي كه بيارايد را خود آنچنان خود برادر بر شما، از هريك. 126

. ببيند

. سازد گمراهت و اغفال كه است كسي تو دشمن و دارد باز زشتي از را تو كه است كسي تو دوست. 127

. دهد مي مژده را تو كه است كسي مانند دهد، بيم را تو كه كس آن. 128

. است دوستي نادرستي از دوست، رشك و حسد. 129

 اندوهي تشويش، حال در قلبي دائمي، ناراحتي مدام، آه: نديدم ستمديده و مظلوم به تر شبيه حسود فرد چون را ستمگري هيچ. 130

. نيست آن مالك كه چيزي بر بخيل و است گناه بي كه كسي بر خشمناك هميشگي،

. باشند مشتاق ديدارتان به مانديد، زنده اگر و بگريند شما بر مرديد اگر كه كنيد آميزش چنان مردم با. 131

. او مرگ از پس و غيبت فقر، بدبختي، حال در كند، حفظ را خود برادر حال هر در كه است آن دوست. 132

. است بهتر نادان دوست از دانا دشمن. 133

. دانند مي كه است چيزهايي از چشمپوشي شريف، مردان اعمال بهترين. 134

. كند پنهان بيشتر را خدعه و مكر كه است كسي انسان دشمن بزرگترين. 135

. نبينند را او عيب مردم كند، دربر شرم جامه آنكه. 136

. گناهان زيادي خاطر به مگر نگرديد سخت دلها و نشد خشك قلب قساوت علّت به جز چسم اشك. 137

 كيست؟ كه بپرس همسايه از است، چون كه بپرسي سراي از آنكه از پيش و! طريق از آن از پس كن سؤال رفيق از نخست. 138

. است خويشي از بهتر بزرگواري، و كرم. 139

. ندارد خويشي به احتياج دوستي اما است، نيازمند محبت به خويشي. 140
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 كه است كسي آن غريب و. است نزديكتر خويش از كه اي، بيگانه بسا چه و است تر بيگانه اي بيگانه هر از كه خويشي بسا اي. 141

. ندارد رفيق و دوست

. است آوردني دست به خويشاوندي محبت. 142

. است تنهايي و غربت دوستان، جدايي و دوري. 143

. است جاوداني بندگي طمع، و آز. 144

. است طمع و حرص با نبرد در عقل، شكست بيشترين. 145

. است اسير هوس، و هوي فرمان تحت كه خردي و عقل بسا. 146

! باش متأسف و ناراحت اي، نياورده دست به كه چيزي هر بر پس هستي، ناراحت اي داده دست از كه آنچه بر اگر. 147

. است ها فتنه مركبِ هوس، و هوي. 148

. شود آشكار مردان گوهر ها، دگرگوني در. 149

! گزينند بيگانگي هم تو خويشان شدي، بينوا و فقير كه موقعي ولي هستند؛ تو پيرو مردم تمام هستي ثروتمند كه هنگامي. 150

 او از هم را خود هاي خوبي كند، پشت روزگار اگر و دهد نسبت او به را ديگران هاي نيكي و محاسن كند رو كسي به دنيا چون. 151

! بستاند

! خواستن نااهل از كه بهتر دادن ازدست حاجت. 152

 حاجتي پست و لئيم از اگر و نباشد غيرنيكي در او انديشه كه بينديشد لختي بگذار كردي درخواستي بزرگوار و كريم مرد از اگر. 153

! گردد باز خويش سرشت به بگذاري خود حال به اگر كه كن شتاب خواستي،

. دارد دوست را آنان دلهايتان كه سازيد متوجه كساني به را آرزوهايتان. 154

. كشاند مي اي بدي هر سوي به را انسان كه است مهاري و دارد دربر را عيبها همه بخل. 155

. آورد انسان سوي به مسكنت و فقر چشمي، تنگ و بخل. 156

! اي نموده ذخيره ديگران براي اي، كرده تحصيل خود روزي و قوت از بيشتر آنچه! آدم فرزند اي. 157

! كنند خرج راه آن در تو از بعد خواهي مي كه كن خرج راهي در را خود دارايي و باش خويش وصيِّ خود تو! آدم فرزند اي. 158

. سازد رها را خسته و اسير آن با بايد باشد ثروت و مال داراي كه هر. 159
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. است نرفته تو دست از حقيقت در گيري، پند آن، واسطه به كه مالي. 160

. بود خواهد ارزش بي او پيش ثروت و مال شود، قائل ارزشي خويش براي كس هر. 161

. گناهند به آلودگي عوامل حسد، و تكبر و حرص. 162

. است مصيبت اندازه به شكيبايي و صبر. 163

. شد خواهد تا دو كني اظهار ناراحتي اگر است؛ يكي مصيبت و گرفتاري. 164

. ده عادت ناماليمات، تحمل بر را خويش نفس. 165

. انجامد طول به هرچند شود، مي پيروز بود شكيبا كس هر. 166

. نكنيد ناتواني و عجز اظهار روزگار، ناراحتي و گرفتاري دربرابر. 167

. باشد فرج هنگام رسد، غايت به سختي چون. 168

. نشود خسته كه است مركبي شكيبايي،. 169

. خواهي مي كه آنچه دربرابر صبر و نداري دوست آنچه قبال در صبر: است گونه دو بر صبر و بردباري. 170

 شكيبايي گيرد، قرار ضررت به اگر و مناز باشد تو براي اگر تو، برضد روز يك و است تو نفع به روز يك: است روز دو روزگار. 171

. كن پيشه

. مشو سست آيد، پيش سختي چون و مبال خود بر كند روي تو به نعمت چون. 172

. رسيد خواهد آن از قسمتي به نرسد آن همه به اگر رسد، مي آن به باشد چيزي طالب كس هر. 173

. است پنهان او زبان زير در مرد شخصيت. 174

. است ساخته زبون را خود ندارد، فرمان زير را خود زبان كس هر. 175

 انديشه در آنچه از بيش يعني( است او زبان پشت احمق دل و) نگويد و بداند چيزها بسيار يعني( است او دل پشت خردمند زبان. 176

). آورد زبان بر دارد

! بگويي ندانسته را چيزي نيست نيكو چنانكه باشي، خاموش حق گفتن از نيست نيكو. 177

 گفتن سخن سايه در كه است چيزي جبران از آسانتر اي، داده دست از سكوت نتيجه در آنچه جبران كه زيرا دار نگاه را خود زبان. 178

. اي داده باد بر
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). بپردازي آن به بايد كه( دارد وجود كاري و شغل تو براي است موجود كه آنچه در كه چرا مكن؛ درخواست شود نمي واقع آنچه از. 179

. است خيانت خدا نزد خيانتكاران، بر وفا. 180

. كنيد ارزيابي آغازش با را آن آخر آيد، پيش يي شبهه كاري در هرگاه. 181

. است كمتر پندگرفتن ليكن است، بسيار چه عبرتها. 182

. دهد پند را او ها تجربه كه است كسي خردمند. 183

. كنيد دقّت دوستانش به هستيد؛ مشكوك كسي درباره اگر. 184

. رسيد خواهيد يكديگر به زود آيد، مي تو جانب به مرگ و روي مي مرگ جانب به تو چون. 185

. شود مي آماده آن براي آورد، ياد به را سفر دوري كه هر. 186

! دارد مي بر مرگ سوي به كه است گامي انسان، تنفس هر. 187

! بازدارد خوردن چندبار از كه خوردن يكبار بسا چه. 188

. كند مي نابود را انديشه و فكر نافرماني، و اختالف. 189

. باشد تواند مي رأي و نظريه داراي شود، نمي اطاعت آنكه. 190

. انگارد عيب را آن نداند، را چيزي كه هر. 191

. دانند نمي كه هستند چيزهايي دشمن مردم. 192

. برآورد انبوه هاي شاخه باشد نرم چون كه درختي مانند گيرد، بسيار دوستان دارد، نيكو خوي آنكه. 193

. است گناه با توأم ثروت و توانگري از نيكوتر و بهتر پاكدامني و عفت با كار. 194

. است ترديد و شك با توأم نماز از بهتر يقين، و ايمان با توأم خواب. 195

. است عابد هزار از تر كننده ناراحت اهريمن براي عالم و فقيه يك فقط. 196

. است آن داشتن پنهان زهدها، بهترين. 197

. است نيت اخالص به بلكه نيست، برخاستن و نشستن به تنها نماز. 198
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 خوشا. است رنج و بيداري خود، عمل از نصيبش كه داري زنده شب بسا و است، تشنگي روزه، از اش بهره كه داري روزه بسا چه. 199

. است منطق روي از خوراكشان و خواب كه عاقل مردم حال به

. شمارد كوچك را آن صاحبش كه است آن گناهان بدترين. 200

. پندارند ضعيف را منصف مرد و شناسند! طبع خوش را معصيت اهل و باشند مقرب چينان سخن آن در كه رسد فرا زماني. 201

 را مردم خود، رفتار و عمل به بايد و دهد تعليم را خويشتن نخست ديگران از پيش بايد دهد، قرار مردم پيشواي را خود كس هر. 202

. دهد مي تعليم را ديگران آنكه از است تعظيم به سزاوارتر كند، ادب و بياموزد را خويش آنكه و گفتار و سخن با نه كند، تربيت

! شود؟ مي هم خويشي و رفاقت با حكومت و خالفت آيا! گفتا. 203

. باشند دل سخت او به نسبت او ملّت كه است كسي زمامداران ترين شقي. 204

! است؟ زشت چقدر زمامدار، از مكر و حيله. 205

. نيست زعامت و رهبري بدخلق، انسان براي. 206

. باشد زه بي كمانش كه است تيراندازي مانند عمل بي كننده درخواست. 207

. كند مي گمراه نيز را ديگران و است گمراه خود كه است گمراه پيشوايي مردم بدترين. 208

. است روزگار خير از نيكوتر زمامدار، عدالت. 209

. يافت خواهد باز آنها در بگذارد، آنها در كه را جوري يا عدل هرگونه. است زمامدار و حاكم گنجينه مردم دلهاي. 210

 وا خود حال بر را او كرد، ظلم اگر و آورد درخواهد اهتزاز به او سر بر را رحمت پرچم كه است زمامدار سر بر خداوند دست. 211

. گذاشت خواهد

. بسنجند مردم توده وضع كه است پيشه عدالت زمامداران بر. 212

. كرد خواهند غلبه ايشان بر بدكاران و رود مي باال اجناسشان قيمت گيرد، خشم ملّتي به خدا چون. 213

. كند دريافت خود حقّ از بيش كه شود مي واقع سرزنش مورد كسي. 214

 از! خدايا بازگرد؛ بخشايش به نيز تو بازگردم گناه به من اگر و ببخشاي چيست؟ داني مي من از بهتر كه مرا هاي بدي! خدايا. 215

. درگذر زبان، لغزشهاي و دل هاي هوس و نينديشيده سخنان و چشمها اشارات

. دانند نمي كه را آنچه بيامرز و برند مي گمان ما درباره مردم كه كن آن از بهتر را ما! خدايا. 216
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. نكن دعوت جنگ و مبارزه به را كسي هرگز. 217

. رود مي آن روي بر اختالف و نفاق و سازد مي بيمار را قلب كه بپرهيزيد دشمني و مجادله از. 218

. بكوش هستي، درامان آزارش از كه كسي هر با برادري به. 219

. نماييد همكاري آنها با و كنيد كمك ستمديده به و باشيد ناتوانان ياور. 220

. كنيد جلوگيري نادان ظالم ستم از و كنيد همكاري آن درباره و بپردازيد را يكديگر حقّ. 221

 به و كنيد عهد به وفاي و امانت اداي و باشيد راستگو و كنيد، نيكي زنانتان به و نماييد كمك ستمديده به و كنيد ياري را ناتوان. 222

. نماييد قيام عدالت

. ام نداده را تو بندگان و مردم بر ستم دستور آنان به من ،!خداوندا. 223

. است ستمديده بر ستم روز از تر سخت ظالم، از عدالت و دادستاني روز. 224

 آرامش دارند، معاشرت آنان با كه آنهايي به و سودمندند همسايگان بر كنند، نمي ستم خشم هنگام به كه هستند كساني ما پيروان. 225

. بخشند مي

. كند ياري را حق صاحب و گرداند دور را آن بيند ستم چون و كند اعانت بيند حقّي چون كه كند رحمت كس آن بر خداوند. 226

. كرد خواهد كوچك را انسان دروغ، و ظلم. 227

. است زيانكار شود، ستم متحمل كه هر. 228

 و گردد پراكندگي و اختالف موجب حق، غير در گيري سخت چون باش؛ برحذر شمشيركشيدن و ظلم از بند، كار به را عدالت. 229

! شود منجر شمشيركشيدن به ستم، كردن پيشه

. است زشتي صفت چه همسايه، به گيري سخت. 230

. بيند زيان بندد افترا كه كسي و شود نابود گردد حق غير مدعي كه كس آن. 231

! افتد آن در خود بكند برادرش پاي زير چاهي آنكه و شود كشته آن با كشد، ستم شمشير كه هر. 232

. كرد خواهد درو خسران و ضرر بكارد، دشمني كه كسي. 233

. است زشتي كار چه مردم، بر ستم. 234

. است شكمهايشان چهارپايان، هدف و تعدي و تجاوز درندگان قصد. 235
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. مساز استوار حرام، خون ريختن با را خود حكومت. 236

. نبريد كار به آن در شمشير و دست آوريد، مي زبان بر نفس هواي روز از هرچه و باشيد شكيبا ناماليمات در. 237

 سوي به را او تا بمالم؛ خاك به نيايد، خوش را او اينكه با را ظالم دماغ و بستانم ستمكار از را ستمكش داد! سوگند خدا به. 238

. بكشانم عدالت و حقّ سرچشمه

. است ستمها ترين زشت بينوايان، بر كردن ظلم. 239

! كنند ستم ديگران بر مردم، از گروهي كه است آن بخشش غيرقابل گناه. 240

. نباش ستمكار ياور هرگز. 241

. شريكند آن در سه هر است، راضي ظلم به كه شخصي و اوست ياور آنكه و ستمكار. 242

. ايد كرده ستم حكمت بر كه مگوييد نااهل با را حكمت. 243

 و گردد وارد آن به باشد، خوشنود و راضي كاري به هركس: سازد مي دور خشم و كند مي جمع خود دور به خوشنودي را مردم. 244

. شد خواهد خارج آن از شود، خشمناك امري از كه كسي

. است كرده تحصيل آورده دست به كه آنچه است، شخصي هر براي. 245

. دهد انجام تواند مي كه است كاري اندازه به كس هر ارزش. 246

! هستند كارهايشان فرزندان مردم كه بدانيد و. 247

. بگير نظر در را سخن نكن، نگاه گوينده به. 248

. نيست خلق حسن مانند دوستي، و قرين هيچ و دانش نظير بزرگواريي و شرف هيچ و فروتني و تواضع چون حسبي هيچ. 249

. اندازد نمي جلو را او عالي نَسب شود، افتادنش عقب موجب عملش آنكه. 250

 خواهي فردا گويي كه باش، چنان خود آخرت براي و برد خواهي سر به آن در هميشه گويي كه كن كار آنچنان خود دنياي براي. 251

. مرد

. پوسيده استخوانهاي با نه است، عالي نيت و همت با بزرگواري و شرف. 252

. نَسب و اصل با نه است؛ ادب و خرد با بزرگواري. 253

. است اي برنده شمشير خرد، و عقل. 254
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. هستي معرفت و فرهنگ نيازمند آن در تو اينكه مگر نيست حركتي و جنبش هيچ. 255

 گردد، مي دورتر خويش هدف از شود دورتر جاده از هرچه رود، مي بيراهه به دهد مي انجام عملي دانش و معرفت بدون آنكه. 256

 راست راه در آيا ببيند بايد انسان پس بردارد، گام روشن راهي در كه است كسي مانند دهد، انجام عملي دانش، و معرفت با آنكه ليكن

 كند؟ مي قهقرايي سير يا رود مي پيش

. است آن تيرگي باعث غفلت و دل نورانيت سبب تفكّر. 257

. بيفزايد خود دانش بر را مردم دانشهاي كه است كسي مردم داناترين. 258

. نيست بردباري و حلم از باالتر عزّتي و ندارد وجود دانش از سودمندتر كنيزي و سرمايه. 259

. كني محافظت ثروت از بايد تو درحاليكه است، تو نگهبان دانش. 260

. باشد فراوان دانشت و علم كه است اين نيكي ليكن باشد؛ زياد فرزندت و مال كه نيست اين نيكي و خير. 261

. اند زنده نيز مرگ از پس دانشمندان و اند مرده زندگي حال در گنجوران. 262

. نيست حيات قيد در باشد زنده اگرچه نادان و جاهل و است زنده بميرد، هم اگر دانشمند. 263

. است حيات و عمر دو از يكي نيك نام و خويشاوندي دو از يكي محبت و دوستي زندگي، دو از يكي علم و دانش. 264

 كه آنچه آموزش از كس هيچ وقت هيچ و! دانم نمي بگويد كه بكشد خجالت نبايد هرگز داند، نمي كه پرسيدند چيزي كسي از اگر. 265

. باشد شرمنده نبايد داند، نمي

. نيست ناداني و جهل چون فقري و تنگدستي هيچ. 266

. سازد دور دانش و علم از را او كند، خوار را اي بنده خداوند اگر. 267

. يابد مي گشايش كه دانش و علم ظرف مگر شود، مي تنگتر بگذارند كه را چيزي ظرفي هر بر. 268

. بجوييد ظريف و بديع هاي نكته دل، مالل رفع براي پس را، بدنها چنانكه گيرد مي مالل را دلها. 269

. است آنان ترين دانش كم مردم، ارزشترين بي. 270

 بي آن از كه كس آن و دارد را آن ادعاي نيست، آگاه درستي به آن از كه كسي كه است كافي همين علم، واالي مقام و افتخار براي. 271

 جاهل حتّي كه است كافي همين ناداني، و جهل پستيِ براي و شد خواهد خوشحال و مسرور شود، داده نسبت او به دانشي اگر است، خبر

! گردد خشمناك شود داده جهل نسبت او به اگر و جويد مي بيزاري آن از نيز
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. شود مي داده پاداش آن وسيله به كه است ديني آن، تحصيل و علم با آشنايي. 272

. كنيد اخذ را آن مفيدتر و نيكوتر علمي، هر از پس آيد شمار به كه است آن از فزونتر دانش. 273

 نفرين را وي و فرستند لعنت او بر آسمان و زمين دهد، فتوي و كند ابراز را اي نظريه و رأي مردم دربين دانش و علم بدون هركه. 274

. كنند

. غريبند نادانان، كثرت علّت به دانشمندان. 275

 مؤاخذه مورد ياددادن، و آموزش براي را دانش اهل آنكه مگر كند، نمي بازخواست يادگرفتن براي را نادان و جاهل مردم خداوند. 276

. دهد مي قرار

. بگذارد نيازمندانش اختيار در رايگان به را آن كه است آن در خود، دانش و علم به نسبت دانشمند سپاسگذاري. 277

. بگويي سخن بيهوده آنكه نه دهي؛ فرا گوش كه باش راغب بيشتر نشستي دانشمندي با اگر. 278

 بهره دهد مثبت پاسخ آن به انسان اگر پس كند مي دعوت عمل به علم و كند مي عمل بداند؛ كه كسي است، عمل به مقرون علم،. 279

. شد خواهد دور آن از وگرنه، شود مند

 آن سپس و بياموزد نخست كه است كسي آنِ از دانش و علم كه راستي به داريد؟ همراه خود با را دانش و علم آيا! دانشمندان اي. 280

. باشد سازگار دانش و علم با وي كردار و عمل و بندد كار به را

 دليل و برهان البتّه و شود نمي بيدار خود جهل از كه است ناداني و جاهل فرد همانند نكند، عمل خود علم مطابق كه دانشمندي. 281

است نادان فرد از بيشتر و بزرگتر دانشمندي، چنين برضد .

. كند معامله حق مطابق آنكه مگر آتش، در تبهكار و است تبهكار سوداگر،. 282

. كنيد اخذ را آن مفيدتر و نيكوتر علمي، هر از پس آيد شمار به كه است آن از فزونتر دانش. 283

. كند مي الل و گنگ را باهوش مرد تنگدستي، و فقر. 284

. است شده مند بهره او حقِّ از ثروتمندي آنكه سايه در مگر نمانده گرسنه فقيري هيچ. 285

. است شده پايمال و ضايع حقّي آن كنار در آنكه مگر نديدم، را فراواني نعمت هيچ. 286

. دهد مي دست از را ديگري نعمت اينكه مگر رسد نمي نعمتي به انسان. 287

. است شده دچار رنجي و زحمت به اينكه مگر نرسيده نعمتي به انسان. 288

. بپرهيزيد كردن قرض از. 289
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. است زبوني و خواري گرفتن قرض. 290

 آنان وضع و تاريخ شرّي، و خير كار هر در و. است شده نازل شما از قبل ملّتهاي بر زشت اعمال سايه در كه زيانهايي از بپرهيزيد. 291

. شويد گرفتار آنان مانند اينكه از كنيد حذر و آوريد بياد را

. اند شده خلق شما زمان از غير زماني براي آنان كه زيرا نكنيد، تربيت خود اخالق با را خود فرزندان. 292

. است آفريده آزاد را تو خداوند كه مباش ديگري بنده. 293

. ندارد دوست را آن كه وادارم كاري به را كسي كه دانم نمي صحيح من. 294

. اي داده تشخيص و گرفته نتيجه خود كه باشي آنطور خود كار در كه دادم اجازه تو به. 295

. است پيري از نيمي غصه، و غم. 296

. دهم نمي كيفر بدگماني، و سوءظن خاطر به من. 297

. نيست درست جنايت، از قبل انتقام و قصاص. 298

. سازد خوار را او زمان فروشد، فخر روزگار بر كس هر. 299

. كنم مي نهي عمل، و سخن در شتاب و عجله از را تو. 300

. گرفت خواهيد قرار بازخواست مورد حيوانات، و ساختمانها درباره حتّي شما كه چرا بترسيد، سرزمينهايش و بندگان درباره خدا از. 301

 و ورزم عصيان اي مورچه در خدا بر كه بدهند من به دارند آسمانهايشان زير در كه هرچه با را اقليم هفت اگر سوگند، خدا به. 302

 دهان در كه است برگي از تر پست و كوچكتر من نزد در شما دنياي كه راستي به و كرد نخواهم چنين هرگز بگيرم، او از را جويي پوست

. باشد ملخي

. كرد پرهيز زمين روي در فساد و تباهي از و داد آنان به را مردم حقّ و ايستاد باز ستم از بايد. 303

. بياورم بيرون كنارش از را حق كه كنم مي كاوش اندازه آن تا را باطل من. ندادم راه خود به ترسي و نشدم ناتوان و سست من. 304

! درندهند تن آن به و نشوند راضي ستمديده، گرسنگي و ستمكار سيري بر كه است گرفته پيمان دانشمندان و علما از خداوند. 305

. برابرند و يكسان همه مردم و است تو مانند خلقت، نظر از انساني هر. 306

. است تبهكاري جرم احتكار،. 307

. شما نظير انساني يا و هستند شما ديني برادر يا مردم. 308
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. سازد آماده را فقر پوشاك دارد، دوست مرا كه كس آن. 309

. نيست رستگاري و نجات اهل بدارد، دوست افراط حد به مرا كه كسي. 310

. باشد نبايد نيكي بر تو از نيرومندتر بدي، در و او با پيوند بر تو از نيرومندتر تو، از دوري در تو برادر. 311

. نشود تو احسان و نيكي از مانع نيست، سپاسگزار كه كسي. 312

. است ها انديشه و خردها آفت و صحيح، راه برخالف خودپسندي كه بدان. 313

 و بيم و هراس و ترس هرگز باشند، كرده پر را زمين روي سراسر آنها و بروم دشمنان چنگ به تنهايي به من اگر! سوگند خدا به. 314

. داشت نخواهم وحشتي

. بازگيرم او از را حق تا است، ناتوان و ضعيف من نظر در نيرومند و بستانم را آنها حقِّ تا عزيزند من نزد در ذليل مردم. 315

. كشم مي را او بيدرنگ البتّه شود، مجسم انساني صورت به من برابر در فقر اگر. 316

 شما، ميان در عيالواري هيچ و گردد مي خرم و سرسبز زمينها و شود مي باز شما سوي به راهها بپيماييد، آن راه از را حق اگر. 317

. شود نمي نيازمند و محتاج

. است نكرده تنبيه فقر از دردناكتر شالقي با را خود بندگان خداوند،. 318

. است بيگانه و غريب هم خود وطن در تنگدست و فقير. 319

. است پربهاتر و بهتر شما، بر حكومت از من، نزد در كفش لنگه اين نبرم، ميان از را باطل و ندارم برپا شما درميان را حق من اگر. 320

. است جماعت همراه خدا دست كه چرا باشيد، مردم توده با. 321

 بين را خدا مال آنگاه و كنند حكمراني و يابند تسلط بدكارانشان و خردان بي مردم، اين كار بر كه است اين از من ناراحتي و تأسف. 322

. دهند قرار ياورانشان را بدكرداران و خود دشمنان را نيكان و غالمان از اعم خدا، بندگان و بگردانند دست به دست خودشان

 آنان كردند، اختالف اگر و كن رسيدگي آنها كار به كردند، اتفاق آن در همه و برگزيدند فرمانداري و واليت به سالمتي به را تو اگر. 323

. بگذار خود حال به را

! است اهلي را يك هر و باطل، و است حق كنيد؛ ياري شناختيد حق اگر و نپذيريد؛ نديديد، حق اگر بنگريد. 324

 را شما گناهي و زشتي هيچ از و كنم عمل آن به خود نخست آنكه مگر كنم؛ نمي ترغيب طاعتي به را شما من سوگند خدا به! مردم. 325

. جويم دوري و پرهيز آن از شما از پيش آنكه مگر كنم نمي نهي

. يابد مي در و شناسد مي را اشتباه موارد كند، استقبال نظريات و آراء همه از كه كس هر. 326
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 گردد تثبيت نابودي و شود همگاني خواري و ذلت آنگاه كنند؟ حكومت شما بر ابلهان كه گيريد نمي انتقام و آييد نمي خشم به آيا. 327

... باشد بدبختي و زيانكاري شما بهره و

. است راضي او از خداوند كه ميرد مي درحالي بميرد، آن راه در و حالل كسب از كه كسي. 328

. كردند گردنكشي مندي بهره اين اثر در خورند، مي غوطه نعمتها در كه ملّتها اغنياي و توانگران. 329

. هستيد برابر حقوق در من، نزد در شما همه اينكه و. ... 330

. دارد وجود اي خورنده اي، دانه هر براي و است قوتي و رزق را جنبنده هر. 331

. نباشد آنان دوش بر سنگين باري دولتشان آنكه مگر بود، نخواهد خيرخواه ملّت. 332

. كند نمي محافظت ببرد، پناه آن به كه را كسي و دارد نمي نگاه را خود مردمان كه است پستي دژ تبهكاري و فجور. 333

. دارد مي دوست را درستكار و امين ور پيشه خداوند،. 334

 نيستند، كاري انجام به قادر كه سالخوردگان و يتيم كودكان بر بايد و هستند عدالت نيازمند ديگران از بيشتر مردم از گروه اين. 335

. كرد رسيدگي

. است بهتر ديگران، بر كرنش و خضوع زبونيِ از گرسنگي. 336

. است نفس نيازمندي و فقر نيازمنديها، و فقرها بدترين. 337

. باشد ماليات جمع فكر از بيشتر زمين، آباداني در تو تعمق بايد. 338

. دهي اختصاص بخود برابرند، و مساوي آن در مردم همه كه را چيزي نبايد هرگز. 339

. داني نمي تو و باشد خداوند ولي و دوست او كه است ممكن كه چرا مشمار، كوچك هرگز را خدا بندگان از يك هيچ. 340

. است سرزمينها براي امنيت و مردم براي اندوه و غم از راحتي و سربازان براي آسودگي صلح، در. 341

 ما برضد جنگ بر مصمم اگر و پذيريم مي او از برگشت و كرد توبه اگر باشم، كرده حجت اتمام او بر تا جنگم نمي دشمن با من. 342

. كنيم مي نبرد و طلبيم مي كمك به را خداوند است،

. نسازيد پا بر فساد زمين روي در و ننماييد تقلب و فروشي كم و كنيد اصالح را خود ترازوي و پيمانه. 343

. نشود ستم آنها به كه است داده پناه مردم به خداوند. 344

. شد خواهند آزمايش ظلم، وسيله به زمامداران. 345
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. اوسـت كمين در راهش، سر بر خداوند و شود نمي فـراموش هرگز وي از انتقام شود، داده مهلت ستمكار به اگر. 346

 خداوند كه مباش خودخواه و نورز تكبر و مدار روا ظلم ذمه اهل بر و مكن ستم قبله اهل بر. باش پرهيزكار و بترس خدا از. 347

. دارد نمي دوست را خودخواه متكبران

. بيند نمي ستم معاهدي، و مسلمان هيچ افكند، پرتو شما بر اسالم و بپيماييد را حق راه شما اگر. 348

. ندارد وجود كفر يا نبرد جز راهي من براي كه ام ديده و نگريسته آن در و كرده بررسي را امر انجام و آغاز من. 349

. نيست جايز هرگز باشد خداوند بر نافرماني مستلزم كه جايي در مخلوق، از فرمانبري و اطاعت. 350

 

 ها عهدنامه سفارشها، ها، ازنامه بخشي

 بشر حقوق. 1

 كتاب اول جلد در را نامه اين ما. كنيد رجوع مصر در وي فرماندار نخعي، اشتر مالك به السالم عليه علي امام مفصل نامه به باره اين در

 و سفارشها بزرگترين از درواقع فرمان، اين. كرديم نقل »زمامداري درباره امام دستور« عنوان تحت بشر حقوق و السالم عليه علي

. است خصوصي تصرفات و عمومي حقوق و مدني روشهاي و قوانين درباره حضرت آن هاي نامه جامعترين و امام وصيتهاي

 * * *

 و نجنگيد، آنها با نكنند شروع آنها تا«: شوند روبرو آنها با آنكه از پيش صفين، در خود سربازان به السالم عليه علي امام سفارشات از. 2

 به و نكنيد ناراحت را شدگان زخمي و ننماييد تعقيب كند مي فرار را آنكه و نكشيد كرد، پشت را آنكه خوردند، شكست خدا ياري به اگر

. »بگويند بد پيشوايانتان به و ناسزا شما ناموس به چه اگر مرسانيد، آزار زنان به و كنيد كمك آنها

: اهواز فرماندار »ابيه زيادبن« به السالم عليه علي امام نامه از. 3

 دستور برخالف و كرده خيانت زياد، يا اندك چيز به مسلمانان المال بيت در تو كه رسد خبر من به اگر كه كنم مي ياد سوگند خدا به من

. گرداند خوار و ذليل و پشت گران و مايه كم را تو كه گيريي سخت چنان گرفت خواهم سخت تو بر اي نموده صرف

 * * *
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: ساخت روانه مصر سوي به را او كه هنگامي »بكر ابي محمدبن« به حضرت آن عهدنامه از. 4

 مردم اشتباه و خطا از و بگيري سخت ستمگر بر و بستاني را مظلوم داد و كني رفتار عدالت با ذمه، اهل با كه كنم مي سفارش تو به من

 و كن فروتني آنان براي باشند، يكسان حقوق مسئله در تو، نزد در بايد نزديك و دور البتّه و بكني نيكي تواني مي كه آنجا تا و درگذري

 عدالت در بيچارگان و نپرورانند دل در را آنان به ستم طمع بزرگان، تا كن مواسات آنها با حاالت همه در و نما مالقات آنها با باز روي با

. نشوند نااميد آنها درباره تو

 * * *

: است نوشته السالم عليه حسن امام گراميش فرزند به »صفين« از كه السالم عليه علي امام سفارشات از و. 5

 كه را آنچه و بخواه نيز ديگري بر خواهي مي خود براي را آنچه پس ده، قرار مردم و خود ميان ميزاني منزله به را خوي! من فرزند اي تو

 مي كه همچنان كن، نيكي و احسان و شوي واقع ستم مورد نداري دوست چنانكه نكن ستم و مپسند نيز ديگري بر پسندي نمي خود بر

 خوشنود مردم از و شمار به قبيح و زشت نيز خويشتن از شماري مي زشت ديگران از كه را آنچه و كنند احسان و نيكي تو به خواهي

 دوست آنچه و باشد اندك داني مي كه را چيزي آن اگرچه نگو، داني نمي كه را چيزي هر و داري، مي روا آنها بر خود تو كه آنچه با باش

 اعتماد به را خويش برادر حقِّ پندار؛ نيك را او گمان باشد داشته نيك گمان تو به كه هر و. مياور زبان بر هرگز شود، گفته برايت نداري

 تو سبب به تو كسان و خويشان كه مبادا. نيست تو برادر كني پايمال و ضايع را او حقّ كه كسي چون مكن، ضايع است تو برادر او آنكه

 كردن، بدي در تو برادر هرگز و نباشد او صله و پيوستن به تو از تواناتر محبت، رشته بريدن به تو برادر باشند، بيگانگان از تر بدبخت

. نيست كردن نيكي بر تو از تواناتر

 * * *

: نوشت كارمندانش از برخي به كه اي نامه از. 6

 پس حساب بايد اي؟ خورده رسيده بدستت كه را آنچه و اي گرفته بر بوده پايت زير هرچه و كرده درو را زمين كه رسيد خبر من به

. كني گزارش من بر را خود وضع و بدهي

 * * *

: بود زده دستبرد المال بيت به و كرده خيانت امانت به كه »عبدي جارود منذربن« به السالم عليه علي امام نامه از. 7

 خيانت تو كه رسيد خبر من به ولي روي؛ مي او راه به و كني مي پيروي او روش از كه كردم گمان و! داد فريب مرا پدرت نيكي! بعد اما

 شتر باشد، صحيح است رسيده من به تو از كه چيزي اگر... گذاري نمي اي توشه آخرتت براي و كني مي پيروي نفس هواي از و كرده

 او مقام يا و كند اجرا را امري يا باشد مرزها نگهبان كه نيست سزاوار باشد تو مانند كه كسي و است بهتر تو از كفشت دوال و خانواده
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 تو به من نامه اين كه هنگامي. گيرد قرار اعتماد مورد اي نادرستي و خيانت از جلوگيري براي يا و گردد امانتي در شريك يا يابد، ترفيع

. بيا من نزد بالفاصله رسيد

 * * *

: كارمند همان به ديگر اي نامه. 8

 خدا از پس خري؟ مي كنيز مسكين، و يتيم مال از چگونه و است؟ گوارا تو براي است حرام داني مي كه نوشيدني و خوردني آن چگونه

 پيشگاه در كه اي وظيفه سازد مسلط تو بر مرا خداوند و ندهي انجام را كار اين اگر و بازگردان آنها صاحبان به را اموال اين و بترس

 دوزخ به آنكه مگر نياوردم، فرود كسي بر را آن كه شمشيري زنم مي را تو گردن شمشير با و دهم مي انجام تو درباره دارم، خداوند

. شد سرنگون

 * * *

: همدان و اصفهان در حضرت آن فرماندار ،»سليم بن مخنف« به السالم عليه طالب ابي بن علي نامه. 9

 و ساخته نابود را حق و داده اختصاص خود بر را مسلمين المال بيت كه گروهي شويم، رهسپار گروه اين سوي به كه ايم گرفته تصميم ما

 ندارند دوست را او كند، ياري ستمشان در آنان به ستمگري چون و. اند داده قرار اعتماد مورد را ظالمين و داشته برپا فساد زمين روي در

. ستمگرانند جرگه از آنها همه و كنند همكاري تباهي و گناه در و

 * * *

 و قوم درميان را عمومي اموال او كه بود رسيده خبر كه حضرت آن كارمندان از يكي »اردشير« به السالم عليه علي از اي نامه. 10

: كند مي تقسيم خود خويش

 ناخشنود را خود پيشواي و امام و آورده خشم به را خداي باشد، سرزده تو از عمل اين اگر كه است رسيده من به تو درباره گزارشي

 بي و پست و زبون و خوار من نزد باشد، درست اند گفته آنچه اگر آفريد، را انسان و شكافت را دانه كه خداوندي به سوگند. اي ساخته

. شد خواهي اعتبار

 * * *
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 بر مبني بود رسيده گزارشي او درباره كه بصره در حضرت آن فرماندار »انصاري حنيف بن عثمان« به السالم عليه علي امام نامه. 11

: است رفته ميهماني بدان و شده دعوت خود خويشاوندان طرف از ميهماني يك به اينكه

 هم تو و كرده دعوت اي ميهماني به را تو بصره جوانان از يكي كه رسيده گزارش من به! حنيف پسر اي پروردگار، ستايش و حمد از پس

 از بينوايان كه بنشيني اي سفره بر تو بردم نمي گمان من اي؟ كرده شركت داشته، وجود رنگارنگ هاي خوردني انواع كه ميهماني آن در

 قرص دو به ها، خوردني از و كهنه پارچه تكه دو به دنيا از شما پيشواي كه بدانيد هان. اند گرديده دعوت آن به توانگران و شده رانده آن

 خدا به كنيد؛ ياري درستي و پرهيز و كوشش و پارسايي با مرا ولي نداريد، را قناعتي چنين تحمل توانايي شما البتّه است؛ كرده قناعت نان

 از توانستم مي خواستم، مي اگر و نديدم تهيه عوضي خويش، كهنه جامه براي و نكردم ذخيره ثروتي و نيندوختم زر شما، دنياي از سوگند

 ميل و كرد نخواهد غلبه من بر نفس خواهش هرگز ولي سازم، آماده پوشاك و خوراك خود براي ابريشمين جامه و گندم مغز و ناب شهد

 يا حجاز در است ممكن درحاليكه! باشد؟ چنين تواند مي چطور ساخت، نخواهد وادار متنوع، هاي خوردني برگزيدن به مرا شهوت و

. اند نخورده غذا سير هم يكبار خود، عمر به و ندارند را نان قرص يك به اميد كه باشند كساني يمن

 باشد؟ سوزان جگرهاي و تهي شكمهاي من پيرامون در و بخوابم سير شكم با من آيا

 نباشم؟ شريك مردم عموم با روزگار هاي سختي در ولي بگويند مسلمانان پيشواي من به كه كنم اكتفا اين به فقط آيا

 با برابري و قهرمانان با نبرد و جنگ از را او سستي و ضعف پس است، اين ابوطالب فرزند خوراك اگر: بگويد ملّت افراد از يكي شايد

 و است نازكتر پوستشان شاداب، هاي سبزه و تر محكم و تر سخت بياباني، درخت چوبِ كه باشيد آگاه ولي داشت؛ خواهد باز دليران

 هرگز! دهند يكديگر به پشت من با پيكار در اعراب همه اگر سوگند، خدا به! شوند مي خاموش ديرتر و سوزند مي بهتر دشتي گياههاي

! برنگردانم رو

 * * *

 براي و كنيد رفتار مردم با انصاف و مدارا با: ... است نوشته خود ماليات مأمورين به كه السالم عليه طالب ابي بن علي هاي نامه از. 12

 لباس ماليات، خاطر به هرگز و نداريد، باز مطلوبش از و نياوريد خشم به درخواستش از را كسي باشيد، شكيبا احتياجاتشان انجام

 خارج دستشان از مشغولند كار به آن با كه را حيواني و نگيريد آنها از خورند مي كه را رزقي و نفروشيد را مردم زمستاني و تابستاني

 كه چرا نفروشيد را چيزي آنان، زندگي لوازم از و نداريد نگه ايستاده و مزنيد تازيانه آنان از حدي به درهم، يك خاطر به هرگز نسازيد،

. بگيريم ماليات مردم از اغماض و گذشت با كه است آن ما روش

 * * *
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: مدينه فرماندار ،»انصاري حنيف بن سهل« به السالم عليه علي نامه. 13

 شود، مي كاسته تو از آنان شماره اينكه از تو ولي اند، رفته معاويه سوي به تو حكومت تحت مردم از گروهي كه رسيد خبر من به! بعد اما

! شتابانند آن سوي به و اند آورده آن به روي و هستند دنيا اهل آنها كه چرا مباش، اندوهگين و متأسف شوي، مي بهره بي آنان ياري از و

 به آنگاه و برابرند و يكسان حق، در ما، پيش در همه مردم كه دانستند و كردند درك و شنيدند و ديدند و شناختند را عدل آنان البتّه و

 حق و عدل به و نكرده فرار ستم و ظلم از آنان سوگند، خداوند به البتّه! باد آنان بر دوري و نابودي گريختند، امتياز و ثروت سوي

! اند نپيوسته

 * * *

: رسيد خالفت به كه هنگامي به لشكرها سران به حضرت آن هاي نامه از. 14

 راه همچنين و بخرند را خود حقّ رشوه، با شدند مجبور مردم و ندادند را مردم حقِّ آنان كه ساخت نابود امر اين را تو پيشينيان! بعد اما

. رسيدند هالكت به تا رفتند آن دنبال به و گرفتند پيش را باطل

 * * *

: كارمندانش از يكي به السالم عليه علي امام هاي نامه از. 15

 ازبين تو، حظّ و بهره بلكه نشاني؛ فرو گرفتن انتقام با را آن كه نباشد خشمي و كني استفاده كه نباشد ثروتي و مال حكومت، از تو بهره

. باشد حق كردن زنده و باطل بردن

 * * *

 او از عفو به را خود پيروان و خاندان آن، در و كرد ايراد وصيت بطريق شهادت، از پيش و ملجم پسر ضربت از پس كه سخناني از. 16

 ماندم زنده اگر. شوم مي جدا شما از فردا و عبرتم مايه شما براي امروز و بودم شما ميان در و شما مصاحب ديروز من: فرمايد مي تشويق

 در تقرّب سبب من براي بخشش و عفو ببخشم، اگر و است مرگ كس همه عاقبت كه درگذشتم اگر و هستم خويشتن خونِ صاحبِ خود

! درگذريد او از پس است؛ نيكي شما براي و خداوند پيشگاه

 * * *

: مكه فرماندار ،»عباس بن قثم« به اي نامه. 17

. نباشد رويت جز درباني و حاجب و نرساند پيام كسي مردم به تو، زبان جز كن، مذاكره دانشمند با بياموز، را جاهل و نادان! بعد اما

 و نكند ستايش را تو باز كني، روا را او حاجت آن از پس و شود رانده تو در از بار نخستين در اگر كه مدار باز خود ديدار از را نيازمند

 نزد به آيد اضافه آنچه و كن پخش احتياجات، مراعات با خود پيرامونِ مستمندان درميان و بنگر آيد، گرد تو پيش در المال بيت از آنچه

. كنيم تقسيم و انفاق الزم موارد در تا بفرست ما
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 * * *

: لشكريانش سران به السالم عليه علي امام نامه. 18

 نعمت او به خدا هرچه و نكند تغيير ملّت به نسبت رفتارش طرز است، رسيده او به فضلي و نعمت كه كارفرمايي است سزاوار! بعد اما

 شما از را رازي جنگ در جز كه است آن من بر شما حقّ گردد؛ مهربانتر برادرانش به و شود نزديكتر خدا بندگان به بدارد، ارزاني بيشتر

 تأخير به آن معين وقت از را شما حقّ و ندهم؛ انجام شرعي، حكم در مگر شما، با مشورت بدون را كاري و ندارم پوشيده و پنهان

 سخت كيفر را او گردد، منحرف و كند كجروي شما از يكي و نباشيد استوار دستور اين بر اگر و برابريد من نزد حق، در شما و نيندازم،

. باشد نداشته فراري راه آن، از و دهم

 

 السالم عليه علي امام هاي خطابه از هايي نمونه

! مردنمايان اي. 1

 »انبار« شهر بر »غامدي عوف بن سفيان« كه فرمود ايراد را آن هنگامي السالم عليه علي امام كه است اي خطبه از قسمتي زير، جمالت

. بود تاخته فرات، شرقي كنار در واقع

 غامدي مرد اين و... «: افكند هراس و بيم سرزمين، آن مردم دل در و كند غارت را عراق شهرهاي تا بود شده مأمور معاويه طرف از او

 و رانده مرزها از را شما سواران و كشته را آنجا فرماندار ،»بكري حسان بن حسان« او و اند شده وارد انبار شهر به سوارانش كه است

. است رسانيده قتل به را نيكوكار و صالح مردمان

 گرفته آنان از زور به را آنها زيور و خلخال و شده وارد معاهد زن يك و مسلمان زن يك بر دشمن، سربازان از يكي كه رسيد خبر من به

 زخم آنان از كس هيچ به اندو برگشته پر دستهاي با سپس آنان است؛ نداشته جويد توسل بدان كه مدافعي زاري و البه جز زن ان و است

 نبايد را او و دارد جا بميرد، اندوه و تأسف از ماجرا اين از پس مسلماني اگر و است، نريخته ايشان از خوني و نشده وارد جراحتي و

. كرد سرزنش

 افزايد؛ مي انسان اندوه و غم بر و ميراند مي را دل خود، حقّ عقيده در شما پراكندگي و باطلشان بر مردم اين اتفاق سوگند خدا به! شگفتا

 شما با پيكار به كنيد؛ نمي غارت را آنان شما ولي كنند، مي غارت را شما و دهند مي قرارتان تير هدف كه گيرد فرا را شما اندوه و زشتي

 سوي به تابستان در دهم دستور اگر هستيد، خشنود و راضي شما و كنند مي نافرماني خدا بر و كنيد نمي نبرد آنان با شما ولي آيند، مي

 اكنون گوييد مي دهم حركت دستور زمستان در اگر و شود كمتر گرما كه ده مهلت را ما است گرما شدت اكنون: گوييد مي رويم دشمن

 از شما سوگند خدا به است؟ گرما و سرما از فرار خاطر به اينها همه شود؛ كم ما سر از سرما زحمت تا ده مهلت است سرد بسيار هوا

. گريزيد مي و ترسيد مي بيشتر شمشير
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 سوگند خدا به كه آشنايي بودم؛ نشناخته و نديده را شما كه كاش اي هاييد، بچه مانند خرد و عقل در كه كساني! نامرد مردنمايان اي

 پي غم هاي جرعه و ساختيد ماالمال خشم از مرا سينه سازد؛ نابود را شما خداوند است؛ شده اندوه و حزن موجب و آورده پشيماني

 شجاع مرد طالب، ابي پسر گفتند قريش اينكه تا ساختيد تباه و آشفته خود انگاري سهل و نافرماني با مرا انديشه و نوشانيديد من به درپي

!! ندارد آگاهي جنگ فنونِ از لكن است دليري و

 از بيش اكنون و جستم مي شركت پيكارها در سالگي بيست از پيش در كه من از تر ورزيده و تر آزموده جنگ كيست خدا، به را شما

! بود نتواند تدبير و فكر داراي نكنند پيروي او از و نبرند را فرمانش كه كسي ليكن، دارم سال شصت

! مردم غيبت. 2

 كه كساني و پارسا مردم است سزاوار: گناهكاران بر ترحم و مردم غيبت از جلوگيري در السالم عليه طالب ابي بن علي سخنان از بعضي

 خويش برادر غيبت چگونه انسان پس باشد، مسلط آنان بر سپاسگزاري و شكر بايد و كنند ترحم گناهكاران بر اند، گزيده دوري گناه از

 بزرگتر كه داشته پنهان را گناهاني خدا كه آورد نمي خاطر به آيا نمايد، مي سرزنش است، شده مرتكب كه گناهي خاطر به را او و كند مي

 را آن مانند خود درحاليكه كند مي سرزنش گناهي خاطر به را او چگونه و است؟ كرده را خود برادر غيبت آن، بواسطه كه است گناهي از

. است آورده بجا بوده، آن از مهمتر و بزرگتر كه را ديگري گناه قطعاً نشده مرتكب را گناه همان اگر و است داده انجام

. باشد شده آمرزيده او بر گناه آن شايد مكن، شتاب شوند، مي مرتكب كه گناهي به بندگان نكوهش در! خدا بنده اي

! دانش؟ و علم بدون سخن آيا. 3

: است السالم عليه علي امام هاي خطابه از يكي

 به را دشمنان اعمالتان و! كند مي نرم را سخت سنگهاي شما سخن است؛ پراكنده دلهايشان ولي آمده گرد يكجا بدنهايشان كه مردمي اي

 كدام! نديد آرامش و آسودگي داشت، وا كارتان به زور به كه كس آن و نيافت عزت كرد دعوت ياري به را شما كس هر دارد؛ مي وا طمع

! نماييد؟ مي پيكار من، از بعد پيشوا كدام با و كنيد مي محافظت خويش خانه از پس را خانه

 پرزياني سهم سوگند، خدا به شد، پيروز و رستگار شما كمك به كه كس آن و بخورد را شما فريب كه كسي است بيچاره خدا، به سوگند

 شما انديشه و فكر دهم؛ نمي بيم شما وجود به را دشمن و ندارم اميد و طمع شما ياري در و دانم نمي راست را شما سخن امروز ديد؛

 غفلت گوييد؟ مي سخن ندانسته چرا. شما مانند هستند مرداني نيز آنها پذيريد؟ مي عالج چيز چه به است؟ كدام شما درمان چيست؟

! داريد؟ طمع حق غير در آيا نداريد، پارسايي و تقوا و داريد

 بيافزايند؟ خود بيداد در ستمگران. 4

: است حضرت آن هاي خطبه جمله از و
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 بيداد در ستمگران و شمرند، گناهكار را نيكوكاران كه روزگاري ايم، آمده گرفتار ناهموار، زمانه و دشمن سخت روزگار در ما! مردم اي

. هراسيم نمي نيايد سرمان به تا آسيبي هيچ از و كنيم نمي سؤال دانيم نمي كه چيزي و شويم نمي مند بهره خود دانش از بيفزايند، خود،

 و كشيده شمشمير نيز برخي كنند، نمي خودداري همت، و عزم نداشتن و فرومايگي و پستي علّت به جز فساد و تباهي از مردم برخي

 چه برسند؛ مقامي به يا آورند چنگ به ثروتي و مال تا اند نشسته كمين در آورده گرد پياده و سوار اند، كرده آشكار را خويش شرارت

! بدهد دنيا بهاي در را خود جان كه كسي براي است بخشي زيان ستد و داد و معامله

 صلح دوستي. 5

 كنم؟ مي تأخير جنگ در گويند مي اينكه اما: است فرموده مي خودداري جنگ فرمان صدور در كه وقتي صفين، جنگ در امام سخنان از

 است؟ مرگ از ترس براي من درنگ و تأمل همه اين آيا

 دارم، ترديد و شك شام اهل با نبرد در گوييد مي اينكه و! بيايد من سوي به مرگ يا بروم مرگ سوي به كه ندارم باكي من قسم خدا به

 از و يابند هدايت و بپيوندند من بر گروهي دارم دوست آنكه خاطر به مگر نينداختم تأخير به را جنگ روز يك حتّي من نيست، چنين

 بر آنان گناه اگرچه بجنگم، آنان با من و بمانند گمراهي در آنان كه است آن از محبوبتر من نزد در اين و شوند مند بهره من روشنايي

. است خودشان

! زبردستند زيردستان،. 6

 حق به را او خدا كه پيامبري به سوگند: است فرموده ايراد به خطا سبك به كردند، بيعت او بر كه هنگامي مدينه در كه سخناني از

 و رود باال زير تا زند، برهم جوشان، ديگ مانند و كند زيرورو را شما غربال مانند روزگار و افتد اضطراب شما در راستي به برانگيخت،

! نگفتم دروغي و نكردم پنهان شما از را اي نكته كوچكترين كه سوگند خدا به! آيد زير باال

 نفس آزار. 7

 خود بكشند، حساب شما از آنكه از قبل و بسنجيد را خود كنند، آزمايش را شما آنكه از پيش: است حضرت آن هاي خطابه جمله از و

 هر بدانيد و شويد رام برانند، زور به را شما آنكه از پيش و بكشيد نفس بفشرند را شما گلوي اينكه از جلوتر و برسيد را خويش حساب

. بود نخواهد كارگر او در ديگري پنددهنده و واعظ باشد، نداشته اي پنددهنده و واعظ خود، خرد و عقل از كه

 عتاب و گله. 8

 اوضاعي چون رويد ديگري سراغ به و بگذاريد مرا: كنند بيعت او با خواستند كه زماني در عثمان شدن كشته از پس حضرت آن خطبه از

 راه و گرفته فرا تيره ابرهاي را سپهر نيابد؛ استواري و ثبات آن بر خرد و نگيرد آرام آن در دلها كه است پيش در رنگارنگ و متغير

 حرف به و برم مي دانم خود كه راه بدان را شما كنم، قبول را خالفت و دهم فرا گوش شما سخن به من اگر بدانيد و شود نمي شناخته
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 برمي حكومت به كه كسي به نسبت من شايد باشم، شما از يكي مانند كنيد، رها مرا اگر ولي ندهم گوش نكوهنده، سرزنشِ و گوينده

. باشم زمامدار و امير كه است آن از بهتر باشم وزير و مشاور شما بر من اگر و باشم فرمانبردارتر و تر شنونده گزينيد،

! كوفه مردم اي. 9

: كوفه اهل درباره حضرت آن خطابه

 كوريد داريد، زبان ولي الليد داريد، گوش اما هستيد كر ام، شده گرفتار هستيد، نكوهيده خصلت پنج داراي كه شما به! كوفه مردم اي

 هر از كه ساربانيد بي شتر گله مانند شما!... باصفا برادران سختي، در نه و راستگوييد آزادگان جنگ در نه هستيد، چشم داراي ليكن

. شوند مي پراكنده ديگر جانب از شوند آورده گرد سويي

 المال بيت تقسيم در عدالت. 10

 ترجيح و برتري بزرگي، و سابقه روي را كس هيچ و كنيد نمي تقسيم مردم بين بالسويه را المال بيت چرا كه كردند اعتراض امام، به وقتي

: فرمود آنها پاسخ در! دهيد نمي

 به ستارگان كه مادامي و هست روز و شب كه وقتي تا سوگند، خدا به بجويم؟ ملّت افراد به ستم با را پيروزي كه گوييد مي من به آيا

. است تبذير و اسراف حق، غير در و خود جاي غير در مال صرف كه باشيد آگاه آري، كرد، نخواهم را كار اين روند، مي هم دنبال

! خوار رشوه و ستمگر. 11

 براي و باشد چشم تنگ و بخيل است، مسلمانان امامت و احكام و مال و خون بر والي و حاكم آنكه نيست سزاوار هرگز كه دانيد مي شما

 مردم تندخويي، اثر در يا كند، گمراه نادانيش به را مردم و باشد نادان و جاهل نبايد و باشد، داشته طمع و حرص مردم اموال كردن جمع

! ببرد ازبين را مردم حقوق و گيرد رشوه يا و براند را ديگر گروه و سازد مقرب خويش به را گروهي ستمكاري، اثر در و برنجاند را

! ستمديده داد. 12

: است فرموده ايراد صالح، حكومت و خالفت از هدف بيان در كه السالم عليه علي نغز سخنان از

 و) كنيد كارزار او راه در كه( خواهم مي خدا براي را شما من نيست، يكسان شما و من كار و نبود انديشه و تفكّر بدون من با شما بيعت

. خواهيد مي خود براي مرا شما

 مي انصاف و عدل روي از ستمگر از را ستمديده حقِّ سوگند، خداوند به كنيد، ياري آن خواهشهاي و نفسها با مبارزه در مرا! مردم اي

. باشد ناخشنود او اگرچه برسانم حقيقت و حقّ سرچشمه به را او تا ماليم مي زمين بر را ستمكار و ظالم دماغ و گيريم
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 ظلم از دوري. 13

: است معروف قاصعه خطبه نام به كه بزرگوار آن از اي خطبه

 سببي و علّت روي از آنكه مگر دهد، نشان گردنكشي و تعصب چيزي سر بر كه نيافتم را كس هيچ و كردم نظر و تأمل ملّتها احوال در من

 كه شما لكن! چسبد مي نادان مردم بخردهاي كه باشد دليلي روي از يا و دهند مي جلوه روغن و رنگ با را آن اشتباه به نادانان كه باشد

 خاطر به شما تعصب اين بايد باشيد، داشته تعصبي بايد ناچار به اگر نيست؟ معلوم آن براي علّتي و سبب دهيد مي خرج به تعصب

 و فضيلت كسب راه در يا و باشد خوب آثار و بزرگ آرمانهاي و پسنديده خصوصيات و نيكو كارهاي و اخالق مكارم و شايستگيها

. گيرد انجام زمين روي تباهيهاي و مفاسد از دوري و مردم براي دادخواهي و ستم و بيدادگري از خودداري

. است فرموده امر زمين روي تباهكاران و عهدشكنان ستمكاران، جنگ به مرا خداوند! باشيد آگاه

 بيرون دين از و شدند مرتد كه آنان برا و كردم پيكار برداشتند حق از دست و شدند منحرف كه آنان با و جنگيدم ها شكن پيمان با

 صداي به هم او كشتن از و كشتم را) نهروان خوارج رؤساي از يكي( ردهة اهريمن و ساختم زبونشان و خوار و گرفتم رفتند،خشم

 دهد، عمر من به خداوند اگر و اند مانده ستمكاران از گروهي جستم؛ اكتفا شد شنيده او سينه لرزش و قلب طپش آن، اثر در كه ترسناكي

. هستند پراكنده شهرها نواحي در كه را اندكي مگر. پاشيد خواهم هم از و خواهم بين از را آنان و كرد خواهم غلبه نيز آنان بر

 مردم و حقّ. 14

: است فرموده بيان صفين در كه هائي خطبه از

 شما، نفع به نيز من برعهده و كنم مي حكومت شما بر كه جهت اين از است، فرموده مقرر حقّي شما، گردن در من براي خداوند! بعد اما

 تنگترين انصاف، مقام در و است چيزها ترين فراخ وصف، و گفتگو هنگام به حقّ. داريد عهده به شما من براي كه حقّي مانند است؛ حقّي

 را وي اينكه مگر نيست، حقّي او بر را ديگري آن و است؛ حقّي او بر هم را ديگري آنكه مگر نيست، حقّي ديگري بر را كسي است، آنها

 كردارشان و شود برده آنان به فخر و خودستايي گمان كه است آن نيكوكار مردم نزد زمامداران صفات ترين زشت. است حقّي او بر هم

 كلماتي ندارم، دوست را چاپلوسي و تملّق من شوم؛ مي خرسند و شاد ثنا و ستايش از من مبريد گمان. گردد خودخواهي و كبر به حمل

 او بر دو آن به عمل باشد، گران او بر عدل و حق شنيدن كه هر و نگوييد، سخن من با گوييد، مي سخن گردنكشان و استبدادگران كه

 از بري هميشه ام نكرده تصور مرحله آن در را خود من كه چرا نكنيد، خودداري عادالنه مشورت و حق گفتار از. بود خواهد گرانتر

. باشم اشتباه
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! نكند باطل چيزي را حق. 15

 آگاه است، شما زيان من زيان و شما سود من سود هستم، شما از يكي من! مردم اي: بيعت از پس السالم عليه علي امام هاي خطابه از

 چيزي را حق چون گردد؛ بازمي المال بيت به است، بخشيده المال بيت از كه را مالي هر و داده، مردم تيول به عثمان كه زميني هر باشيد،

 مي باز هم را آنها اند، ساخته پراكنده شهرها در يا و اند داده زني به مهريه عنوان به كه بيابم را المال بيت از مالي من اگر و كند نمي باطل

. است ناگوارتر و تر سخت او بر ظلم ببيند، ناگوار را عدل و حقّ كس هر و است آسايش موجب مردم، همه براي عدالت كه گردانم

 و اند شده سوار راهوار اسبان بر و اند كرده تصاحب را اراضي و زمينها و خورند مي غوطه دنيا در اكنون كه شما از گروهي فردا! مردم

 خود پيش است ميزان چه دانيد مي كه بخوانم خود حقوق سوي به و دارم باز امور آن از را آنها خواستم وقتي اند، گرفته وي ماه كنيزكان

 و اصحاب از انصار، و مهاجران از كسي هر! باشيد آگاه! ساخت محروم خويش حقوق از را ما السالم عليه طالب ابي بن علي كه نگوييد

 برتري، و فضيلت كه بدانند بايد برترند، آنان كه معتقدند خدا، رسول محضر درك و صحبتي هم خاطر به ، آله و عليه اهللا صلي پيامبر ياران

 كامل مساوات با شما همه ميان و است؛ خدا آن از تنها هم ثروت و هستيد، خداوند بندگان همه شما و است، خداوند پيشگاه در فردا

! نيست اي برتري ديگري بر آن در را كسي هيچ و شود مي تقسيم

 بود دستهايش وي خدمتگذار. 16

 به ، آله و عليه اهللا صلي محمد حضرت و مسيح، عيسي داود، موسي، روش برطبق را مردم آن در كه السالم عليه علي امام هاي خطبه از

 و پوشيد مي خشن جامه و نهاد مي سر زير را سنگ او گويم، سخن مريم، بن عيسي درباره بخواهم اگر و: ... خواند مي دنيا از دوري

 و گل و ميوه و. بود سايبانش زمين هاي سايه و چراغش، شب در ماهتاب و همدمش، و خورش گرسنگي،. خورد مي نامطبوع غذاي

 غمگينش كه فرزندي نه و اندازد فتنه به را او كه داشت همسري نه او! داشت مي ارزاني چهارپايان براي زمين كه بود چيزي هر گياهش،

! بود دستهايش وي خدمتگذار و پايش دو او، مركب كند، زبونش كه طمعي و آز نه و دارد مشغولش خود به كه ثروتي و مال نه و سازد

 نيكوكار انسان. 17

 و دارد، مي بيان باشد، داشته بايد كامل انسان يك كه را خصوصياتي و كند مي وصف را نيكوكار و راستگو انسان آن در كه اي خطبه از

 نيز السالم عليه طالب ابي بن علي خود برجسته صفات خطبه اين در كه چرا داريم؛ مي معطوف بخصوص خطبه اين به را همه توجه ما

 شرّ از و داشت بايد او از خير اميد است؛ ساخته توأم يكديگر با را كردار و گفتار و آميخته هم به را دانش و بردباري: است شده گنجانيده

 و است بدور ناسزاگفتن از نمايد، عطا او به سازد محروم را او كه هر و ببخشد وي بر كند ستم او به كه را كسي بود، درامان بايد او ضرر و

 به است، كرده پشت او به شر است؛ تو متوجه او نيكي و خير پردازد؛ مي نيك كار به و كند مي پرهيز ناپسند كردار از ماليم، سخنش

 دهند، شهادت او بر گواهان آنكه از پيش شود، نمي گناه و معصيت دچار دارد دوست را او كه كسي راه در و كند نمي ستم خويش دشمن

 به نرود، بيرون حق از نشود، خرم و شاد ديگري مصيبت از و نرساند آزار همسايه به و نكند، ياد بدي به را كسي كند، مي اعتراف حق به

 پليدي از وارستگي و زهد براي گزيند دوري كه هر از سازد؛ مي فراهم را مردم آسايش و اندازد مي رنج به را خود نياورد؛ روي باطل

 و مكر رهگذر از و نگزيند دوري خودپسندي و تكبر روي از است، بخشش و لطف براي شود نزديك و كند آشنايي كه هر با و است

. نشود نزديك كسي به حيله
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! دورويان اوصاف. 18

 را شما اعتماد اي وسيله هر به و نگويند يكنواخت سخنان و درآيند رنگ چند به: كند مي معرفي را دورويان و منافقين اي خطبه در امام

 از و دهند وعده را بدبختي و بال. آورند ببار تباهي و فساد ولي روند راه آهسته بنشينند، شما كمين در اي لحظه هر در ولي: كنند جلب

 هر بر و اند كرده باز خود نجات براي راهي قلبي، هر در ولي اند؛ افكنده زمين بر را يكي راهي هر در آنان. گردانند مأيوس اميد و خير

 را او راز كنند، نكوهش را كسي اگر و پاداشند انتظار در و دهند وام همديگر به را ستايش و ثنا آنان! سازند روان چشم از اشكي اندوهي،

. گيرند پيش روي زياده و اسراف راه حكم، و قضاوت در و سازند فاش

 هر براي و نموده راعلم ناجوانمردي و منحرف فرد اي، ايستاده بپا فرد هر قبال در و اند كرده آماده را باطلي حقّي، هر برابر در آنان

 برطرف مردم نااميدي با را خود حرص و آز! چراغي شبي هر براي و دارند كليدي دري هر براي! اند ساخته آماده قاتلي اي، زنده موجود

 كنند مي توصيف را چيزي و افكنند مي ترديد به را مردم و گويند مي سخن. بفروشند را خود كاالي و سازند گرم را خود بازار تا كنند مي

 هواداران و ياران همانها واقع، در و اند نموده ايجاد مانع تنگ، گذرگاه در و كرده سست را راه آنان. دهند قرار شبهه و وهم در را مردم تا

! هستند اهريمن و شيطان

 بازدار ظلم از را ما خدايا. 19

: فرمود شد صفين در تبهكاران با پيكار عازم كه هنگامي

 آنچه دهنده پرورش اي. اي آورده وجود به آن در را چهارپايان و جانوران و اي قرارداده مردم آرامگاه را آن كه زمين پرونده اي! خدايا

 و) 78(زمين ميخهاي را آنها كه استوار و بلند كوههاي پروردگار اي و. شوند نمي ديده و شود مي ديده كه موجوداتي از نيايد، شمار به كه

 ما بر را آنان اگر و سازد استوار حق بر را ما و بازدار آنان آزار و ظلم از ساختي، پيروز دشمنان بر را ما اگر اي؛ داده قرار مردم گاه تكيه

. نگاهدار دور فساد و فتنه و ساز مند بهره شهادت از را ما دادي، غلبه

 كن برقرار ما ميان در را آشتي خدايا. 20

 من: فرمود گويند، مي ناسزا آنها به شام مردم ناسزاهاي پاسخ در وي، ياران از گروهي كه كرد مشاهده صفين در حضرت آن كه هنگامي

 پيموده را بهتري راه دهيد، شرح و كنيد بازگو را آنان كارهاي و وضعيت و اعمال اگر ولي باشيد فحاش و ناسزاگو شما كه ندارم دوست

 راست راه به را آنان كن، برقرار آشتي آنان و ما بين بفرما، حفظ را آنان و ما خون! خداوندا: بگوييد آنان، بر ناسزاگويي جاي به شما ايد؛

. گردد باز ظلم و تجاوز از و بشناسد شناسد، نمي كه كس آن را حق تا فرما، هدايت

 ملخ خلقت. 21

 درخشان حدقه دو و آفريده سرخ چشم دو موجود، اين براي خداوند: گويم مي ملخ درباره خواهي مي اگر: فرمايد مي »ملخ« معرفي در

 عطا تيز دندان دو و نيرومند حسي آن براي و گشوده برايش مناسب دهان و كرده خلق او براي ناپيدا گوش و برافروخته آن در تابان و

 خود كشاورزي براي برزگران! است بخشيده او به دروكننده داس مانند پا دو و چيند مي را خود خوراك دو، آن وسيله به كه است فرموده
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 خواستهاي و شود زار كشت وارد آنكه تا آيند، گرد هم دور و شوند متّحد هم با اگرچه سازند دور را آن توانند نمي و ترسند مي آن از

! نيست باريك انگشت يك اندازه به وي، جسم و بدن سراسر حاليكه در دهد؛ انجام را خود

! مورچه آفرينش. 22

: فرمايد مي مورچه درباره

 مسير او چگونه ولي! نيايد نظر به هم انديشه دقّت با و شود نمي ديده چشم گوشه با شايد اندامش، كوچكي از كه بنگريد را مورچه... 

 مي جاي مخصوص انبارهاي در را آن و دهد مي انتقال اش النه به را دانه و شتابد مي غذايش آوردن دست به براي و پيمايد مي را خود

 او، وضع مناسب و است او رزق ضامن خداوند، آورد؟ مي گرد اوست خود غذاي مناسب كه را هايي دانه زمستان براي تابستان در و دهد

. است نكرده فراموش هم سخت و خشك سنگ زير در را او خداوند. است گشوده را روزيش راه

 دقت ـ سر قسمت در گوشهايش و چشمها و شكم اضالع ـ است مورچه درون در آنچه و پايين و باال در و خوردن مواضع در شما اگر

! افتاد خواهيد آن توصيف از و آييد مي شگفت به آن آفرينش از كنيد،

 آفريننده همان مورچه آفريننده اينكه به كند مي رهبري را شما برهان، و دليل برسيد، آن آخر به تا بپيماييد را خود انديشه راههاي اگر

. است شده مراعات تناسب، به اي زنده موجود هر در مشكلي، و باريك نكته هر زيرا است، خرما درخت

23 .خفاش خلقت 

 حكمتها پروردگار، انگيز شگفت حكمتهاي و دقيق خلقتهاي از: كند مي توصيف چنين را »خفّاش« خلقت شاهكار امام، ديگري، خطبه در

 پر و بال آورد، مي در نشاط و جنبش به را موجودي هر كه روشنايي آن بينيم، مي ها خفّاش خلقت در هم كه است بغرنجي اسرار و

 نور از چشمش چگونه. آورد مي در پرواز و حركت به را او خواند، مي آرامش به را زندگان همه كه تاريكي آن و بندد مي را خفّاش

 آن از مانع خورشيد پرتو چگونه بيابد؟ را خود راه و كند استفاده آفتاب پرتو از خود، هاي هدف در تواند نمي و گيرد نمي بهره خورشيد

 نيايد؟ بيرون نور، تابش موقع در و بماند خود آشيانه در كه است مجبور و رود راه او كه است

 او بينش مانع تاريكي و دهد مي قرار خود روزي يافتن براي چراغي را شب و كشد مي ديده مردمك روي را چشم پرده روزها خفاش،

 در خفته سوسمار بنماياند، روي و برافكند گيتي رخسار از تيره نقاب خورشيد، چون و است خويش كار دنبال به تيره شب در او و نيست

. كند اكتفا است، آورده دست به شب ظلمت در كه آنچه به و نهد برهم ديده بيدار، خفاش و شود بيدار النه؛

 است كرده آسايش و آرامش وقت او براي را روز و داده قرار معاش وقت و روز خفاش، براي را شب كه خدائي آن است منزّه و پاك

 نه كه اوست گوش پره دنباله گويي و آيد، مي در پرواز به آنها با بخواهد، گاه هر كه فرموده خلق گوشت از بالهايي او براي كه خداوندي

 بسيار نه و بدرد زود كه نازك بسيار نه دارد، بال دو خفاش. ببيني تواني مي روشني به آن در را رگها جاي ولي! استخواني نه و دارد پر

 و است مادر پناه در آيد در كه كجا هر اوست، همراه آغوشش، در نيز فرزندش آيد، در پرواز به چون باشد، سنگين كه ضخيم و سفت
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 و بشناسد را خود روزي راه و درآيد پرواز به خود بالهاي با بتواند و شود استوار و محكم وي اندام آنكه تا نشود جدا او از وقت هيچ

! باشد داشته اي نمونه ديگري از آنكه بدون آفريد؛ را چيز همه كه خداوندي است منزّه و پاك! آري. بداند را خويش مصلحت

 گياه بي كوههاي. 24

 نسبت احساس و گرما و عاطفه از ماالمال خطبه اين است؛ خداوند از باران طلبِ و استسقا در اي خطبه حضرت، آن هاي خطبه جمله از

 و شد آلود غبار زمين و ماند گياه بي ما كوههاي! خدايا: است هستي و جهان آفريننده به نسبت تواضع و فروتني از آكنده و موجودات به

 چراگاه به رفتن از و كنند مي زاري خود فرزندان بر مرده، فرزند زنهاي مانند و ماندند سرگردان خود مراتع در و شدند تشنه چهارپايان

. ببخشاي آنها زاري به و كن ترحم كنندگان ناله اين ناله به! خدايا. اند گرديده نااميد خود آبشخور از و اند شده غمگين خشك،

. شدند هالك ما چهارپايان نيامد، باران و كردند مأيوس را ما ابرها و گرفت فرا را ما قحطي كه هنگامي و! آمديم بيرون تو سوي! خدايا

 براي شاداب، و فراوان هاي سبزه و ريزان ابرهاي با را خويش رحمت. نده كيفر را ما ما، گناه به و مفرما مؤاخذه ما زشت اعمال به را ما

! بازگرداني زندگي به را رفته دست از و كني زنده آن با را مرده كه كن نازل فراوان و تند رگباري. بفرست ما

 گياهان و باشد، گوارا و پربركت و پاك كافي اندازه به و گيرد فرا را همه تو بركت و رحمت و سازي سيراب و زنده را ما تا ده آب! خدايا

 باراني! خدايا. شوند زنده مرده، و خشك زمينهاي و بگيرند جاني تو ناتوان بندگان و آيند خود بر شاداب، برگهاي و تازه و تر شاخهاي با

 ما چهارپايان و برسد ما هاي ميوه و نمايد گياه از پر را ما پيرامون و كند روان را ما رودهاي و سازد خرم و سرسبز را دشتها كه بفرست

 بركت از همه، اينها و. شوند پرطراوت هم ما گرم و خشك بيابانهاي و يابند بهره آب از نيز ما دور سرزمينهاي و يابند نجات مرگ از

. نيست دور تو، فراگير

! نيرومندي و همكاري. 25

 آنجا در شيري و بردند مي بسر زاري ني در سرخ و سياه و سفيد رنگهاي به نر گاو سه: است السالم عليه طالب ابي بن علي »امثال« از

 ني اين در سفيد گاو اين وجود: گفت سرخ و سياه گاو به شير روزي. شود مسلط اتحادشان، علّت به گاو سه آن بر توانست نمي كه بود

 نداشته من با كاري شما اگر است، شما رنگ به من، رنگ ولي شود مي شناخته زود او سفيد رنگ زيرا كند، مي خطر ايجاد ما براي زار

 شير، و! بخور را او ندارد، مانعي گفتند سياه و سرخ گاو! ببريم بسر صفا و صلح در ما و يابد! امنيت زار، ني تا خورم مي را او من باشيد،

 گاو اين من بگذار دارد، شباهت تو رنگ به بيشتر من رنگ: گفت سرخ گاو به گذشت، صباحي چند!... خورد و دريد هم از را سفيد گاو

 فرا سرخ گاو نوبت سپس!... خورد هم را سياه گاو شير، و كرد موافقت سرخ گاو! باشد تو و من آنِ از فقط زار ني تا بخورم هم را سياه

 من بده اجازه پس: گفت شد، خواهد خورده زودي به ديد كه سرخ گاو! بخورم بايد هم را تو من نيست اي چاره: گفت او به شير و رسيد

 )79(شد خورده سفيد گاو كه شدم خورده روزي همان من: زد فرياد سرخ گاو و ندارد مانعي گفت شير! بزنم فرياد بار سه
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