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 )عليه السالم( افضليت علي ۲

 ترين شايسته

 را ابوبكر قدمهاى و كند شتاب سقيفه اهل سوى به كه بخواهد ابوبكر از تا درآورد حركت به را خّطاب عمربن زبان كه عواملى و ها انگيزه

 قدم و سپرد دل گوش به را آن آواى و داد گوش سخن آن به بيدهابوع دنبالش به و درآورد حركت به سريعاً ندا آن به گويى پاسخ براى

 در "ص" خدا رسول خالفت در قريش حّق اختالفى، هيچ بدون باشد، خواهد مى چه هر كوشيد، راه آن در و گذاشت آنها قدم جاى

. باشد مى عامل و انگيزه آشكارترين حّق اين كه است آن اش مرحله كمترين. است بوده اعمال و ها گفته محور مسلمانان ميان

 ناديده را آن ديگر گروهى و دادند برترى را آن و شدند حق اين طرفدار اى عده كه است آن نبود آن در نزاعى و جدال كه آنچه عالوه به

 و عشاير تمام با بزرگش، و كوچك با است بوده قريش حق، آن صاحب عموم، نظر به بنا يا. دادند ترجيح آنها بر را ديگران گرفته

 آن براى -است خانواده اين و قبيله اين براى كه همانگونه -اينكه يا اش؟ متفرّقه و پراكنده هاى خانواده و قبايل تمام با يا و قبايلش،

 ت؟اس چگونه آن اثبات ى نحوه و كنيم اثبات را مالكيت اين توانيم مى ترتيب چه به آنگاه، است؟ بوده نيز ديگر ى خانواده آن و قبيله

 از قريش افراد عموم و باشد قريش به متعلّق مطلقًا كه نبود اى شده رها حّق "ص" پيامبر جانشينى اين كه است آن معقول و طبيعى

و خاص ،باشند داشته حق آن در همگى استثنا بدون مكّه، در مقيمين و مدينه به مهاجرين از متأخّرين، و كسوتان پيش از عام .

 گانه سه دوستان كه لحظاتى نخستين همان از است؛ شده ثابت هم عمل در است، روشن و واضح عقلى نظر از لبمط اين كه گونه همان

 آشكار -بودند زده حلقه عباده سعدبن خود، رئيس برگرد كه -انصار ديدگان در هنوز. گذاشتند سقيفه زمين به قدم غمبار روز آن عصر

 تصميم و نيت كه -را انصار ى نظريه ما است؟ گروه دو از يك كدام آِن از خالفت حّق كه شد آغاز آنها با اختالفشان كه بودند نشده

: گويد مى چنين كه شنويم مى بدينگونه آنها از يكى زبان از -بود شده گذارى پايه و استوار آن بر آنان افراد از بسيارى

.... ماييد زا بخشى -مهاجران گروه اى -شما و اسالم پيشقراوالن و خدا ياران ما

: شنويم مى بدينگونه هجرت هنگام به مهاجرين ى درباره را ايشان ى عقيده

 او از نتوانستند نفر چند آن. كردند تكذيب را او همگى اندك نفر چند جز و برد سر به اش قبيله و قوم بين در سال ده از بيش پيامبر... 

.... نمايند دفاع خويشتن از يا و كنند حمايت

: گويند مى سخن اسالم گسترش و نشر در انصار نقش ى درباره كه شنويم مى آنان از نيز و

 تا بوديد؛ گرانبارتر او دشمنان به نسبت ديگران، از و تر سرسخت خودتان دشمنان با مقابله از او دشمنان مقابل در شما! انصار گروه اى... 

 رسولش شما ى وسيله به خداوند. نهادند گردن فروتنى با دوردستان. شد متسلي اكراه يا و ميل روى از خداوند امر مقابل در عرب اينكه

 به و دهيد اختصاص خود به را امر اين پس... افتاد زير به شما شمشير با عرب و ساخت پيروز ديگران بر و كرد يارى زمين روى در را

. نكنيد واگذار مردم ديگر
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 )عليه السالم( افضليت علي ۳

 كه بينيم مى را ابوبكر دانستند، مقدم ديگران بر را خود شده قائل را مقام و قدر اين ودخ براى كه رسيد پايه بدين آنان سخنان كه هنگامى

 و قوم آنگاه. كند مى ياد بلندى به را نامشان و برد مى باال را آنان ارزش و فضيلت كه حال عين در آيد؛ مى بر آنان هاى گفته رد مقام در

. دارد مى پابرجا و استوار را آنان حّق و كند مى ياد آنان گامى پيش از گذاشته است نمقامشا ى شايسته كه آنجايى در را خود ى قبيله

: شنويم مى را سخنان اين گويد مى آنان به انصار ى درباره وى كه آنچه ضمِن در

 خود رسول و دين ياوران عنوان به را شما خداوند. نيست انكار قابل اسالم در شان سابقه و دين در فضيلتشان كه هستيد كسانى شما

 فروگذار شما از مشورت. رسد نمى شما ى پايه به كسى نخستين، مهاجرينِ از بعد. داد قرار شما سوى به را پيامبرش هجرت و پسنديد

.... گردد نمى انجام كارى شما بدون و شد نخواهد

: گويد مى چنين مهاجرين ى درباره و

 سختى در او همراه به پايدارى و صبر و او به آوردن ايمان و كردن تصديق به "ص" خدا رسول قوم بين از را نخستين مهاجرين خداوند،

 نفرات كمى از آنان لكن. بودند ور حمله آنان بر و مخالف آنان با مردم ى همه كه حالى در داد؛ اختصاص آنان تكذيب و قوم آزار هاى

 و دوستان آنان. آوردند ايمان پيامبر به و پرستيدند زمين روى در را خداوند كه بودند نفراتى نخستين آنها. ندادند راه خود به وحشتى

.... باشند مى حضرت آن از بعد حكومت به مردم سزاوارترين و اويند خويشاوندان

: است "خويش مقصود ساختن روشن و" حروف روى گذارى نقطه حال در كه گويى دهد؛ مى ادامه را خود سخن سپس

 جمعيت پر افراد، آبرومندترين خاندان، ترين معتدل نسب، و حسب در آنان ترينِ گرامى آوردن، اسالم در دممر نخستين مهاجران، ما... 

 جز ديگر كسى براى را امر اين عرب. هستيم "ص" خدا رسول به افراد نزديكترين خويشاوندى جهت از و اعراب بين در گروه ترين

 به نزديك احتمال به زيرا، نكرد؛ اشاره قريشٍ من األئمةُ: مشهور حديث به گفتارش در ابوبكر.... شناسد نمى قريش از خانواده همين

 زير حديث يادآور كه بود هدف بدان قريش من االئمة به ابوبكر ى اشاره عدم هم شايد[ [  نبود معروف مهاجرين نزد در جمله اين يقين،

: است آمده "266 و 152صص ،33ج" بحاراألنوار در كه گرديد مى

 و آيند مى فرود ميمون صورت به و روند مى حضرت آن منبر بر ضاللت پيشواى قريش از مردانى كه ديد خواب در را "ص" خدا پيامبر

.... برد نام يكايك را آنان

 آنان نام و عرّفىم دقيق طور به را خود از بعد والهى واقعى جانشينان كه انداخت مى اكرم نبى از ديگرى روايات ياد به را مردم هم شايد و

 نه لذا و. بود فرموده معين و مشخّص اهللا بقية حضرت تا فرزندانش از نفر نه و حسين امام و مجتبى حسن امام و "ع" اميرمؤمنان از را

 اينكه به و "ص" خدا رسول با خويشاوندى به او بلكه نكردند؛ استدالل جمله اين به موقعيتشان گراميداشت براى ابوبكر خود نه و قريش

. ) ] ] "مؤلّف" |6األول، الفصل| السقيفه،: المظّفر رضا محمة. ( نمود استدالل شناسد نمى قريش از اى خانواده براى جز را امر اين عرب

 كه طورى به -سقيفه در خليفه ويژگيهاى بيان هنگام به ابوبكر كه كند گمان اگر آيد مى پيش مؤمن يك براى مشكلى آيا بنابراين،

 اسالم به "ع" على از كسى خديجه و "ص" پيامبر جز آيا است؟ داشته وجود خودش در فقط كه كرد بازگو را صفاتى همان -ديمشني
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 )عليه السالم( افضليت علي ۴

 و تر پاكيزه خاندانى آيا يافت؟ توان مى او از غير باشد منسوب بزرگوارتر و شريفتر خاندانى به كه كسى عرب تمامى در آيا بود؟ نزديكتر

 يافت؛ توان مى -بود ابوطالب فرزند و عبدالمطّلب ى نواده و هاشم ى نبيره كه -"ع" على خاندان از ارزشمندتر و آبرومندتر و تر گرامى

 كسى مردم بين در آيا داشتند؟ دست در ها بزرگوارى و فضيلت و عزّت با ديگرى از بعد يكى را قريش بر آقايى و رياست كه همانهايى

 و دامان ى يافته تربيت عمو، پسر برادر، او كه داشت؟ وجود باشد او از بيشتر "ص" پيامبر به شا نزديكى و خويشاوندى و پيوستگى كه

 خود بيانات در خالفت براى |ابوبكر| تيمى پير آن كه معيارهايى بررسى بود؟ او ى نواده دو پدر و او زهراى همسر و او دوست و برگزيده

 نام بدون را "ع" اميرالمؤمنين ى چهره سقيفه در ابوبكر ديگر، عبارت به[ [  بخشد مى رىبرت را امام ترازوى ى كفّه ترديد بدون برشمرد

 "259 تا 54ص ج،" "ع" طالب ابى بن على االمام كتاب به بهتر توضيح براى! آمد بيرون آن پشت از ديگرى ى قيافه اما كرد ترسيم

 در و كرد معين را او آورد زبان به كه صفاتى تحديد با نياورد زبان به ننشا و نام با را حق صاحب آن ابوبكر اگر: ] ] كنيم مى مراجعه

 بود؛ او نزديك ولى پيامبر خويشان ميان در و پيشرو آيين به ايمان در كه ساخت نمايان را مهاجران اولين از مردى مردم، چشم برابر

 پرستش به و نهراسيد كسى بى و تنهايى از و نكرد خم را او پشت سختى گونه هيچ و ايستاد "ص" پيامبر پهلوى به پهلو كه كسى همان

. بشناسد را كلمه اين كسى او جز زمين روى در آنكه از پيش آورد، روى يكتا خداوند

 به. گشت هويدا آن از ديگرى ى قيافه و بود كلّى ترسيمش گرچه ساخت؛ نمايان و كرد رسم را او همان ى چهره خود سخن در ابوبكر

 او ى ناحيه در تنها الوان اين كه اى چهره آن. نگرد نمى را چهره آن جز ابوبكر نقش و رسم خالل از بصير و كنجكاو چشم حال هر

! آيد نمى راست تن يك شخصيت و براندام جز امتيازات و صفات اين گيرى، اندازه و برش اين آرى!.. بس و بود كامل و نمايان و روشن

 شك هم اين در ولى بود؛ برتر ديگران از قريش ى تيره اين نيز و داشت برترى عرب قبايل ميان در تهپيوس قريش كه نيست شكّى اين در

. بود تر عزّتبخش همسايگيشان و فروزانتر آتششان و ميانتر آنان ى خانه. داشت برترى عرب ى همه و قريش بر هاشم آل كه نداريم

 رنگ و تصوير ابوبكر كه -ها روشن سايه آن مجموع آيا. برخاست آنان انمي از "ص" خدا رسول كه بس همين هاشم بنى فضيلت براى

 خود تو شود؟ مى ديده "ع" على جز كسى وجود در -آورد بيرون دارد را مردم بر واليت حّق كه كسى صورت آن از و كرد آميزى

! كنند اختيار بتوانند اگر باشد، جمع او در صفات اين تمام كه كنند اختيار را مردى تا گذار خود حال به را شنونده و گوينده

 آورد خوب را سخنش او.... است بوده او به دعوت و على ترويج قصدش و ساخت آماده و درست را سخن اين ابوبكر كه نداريم باور ما

 ى جنازه الىبا كه همان -گذارد سرش پشت و گرفت اش ناديده كه جوانى آن نام ابوبكر اگر. نكرد معين بروشنى را مقصودش ولى

 مى پيش داشتند آنچه جز روشى انصار شايد آورد مى زبان به -ساخت مى اش آماده و بود ايستاده اكنون عمويش پسر و "ص" پيامبر

 وجب به وجب را زمين خواست مى... ابوبكر ولى دادند؛ مى او به را خود زمام و دل و گوش اى محاجه و معارضه هيچ بدون و گرفتند

 شايد. دهد مى قرار سزاوارتر و تر شايسته خالفت به افراد جايگاه در را او و!. بردارد بلند گامهاى خواست نمى و آورد ودخ اختيار به

 بيرون دهانش از بينديشد آن ى درباره آنكه از پيش كه نسنجيده گفتارى احتمالى به و باشد شده صادر ابوبكر از توجه بدون مطالب اين

 آن طبق كه آوريم دست به خليفه انتخاب براى كلّى اى قاعده سقيفه، در انصار مقابل در ابوبكر احتجاج از انيمتو مى لكن. است آمده

 قريش از خاندانى در را آن آنكه جز نبود اى چاره صورت اين در. شود استوار اى قبيله و قومى ى پايه بر بايد مى خالفت استدالل،

. نمود منحصر "ص" پيامبر زديكن فاميل و دوستان و خويشاوندان مانند
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 انصار با -بگويد سخنى ابوبكر دوستش آنكه از پيش -وى. گفت آشكارا را كلّى ى قاعده همين عمر، مكان، همان در و روز همان در

 اب هميشگى اخالق همان طبق وى. دارد باز باشند داشته خالفت و رياست در نظرى بخواهند اينكه از را آنان تا كرد سختى جدال

 تمام با كه كرد وانمود چنان سخت و حساس ى هنگامه آن در -داشت مناسبت او با نرمى و مدارا از بيش كه -تندخويى و خشونت

. بنشاند كرسى به مقابلش طرف عصبانيت و خشم از ترس بدون و مدارا و مجامله بدون را خود مقصود و معنى دارد قصد وجود

: گفت مى چنين انصار به -بود برافروخته عصبانيت از صورتش و جنبيد مى شدت با لبهايش كه حالى در -روز آن در

 از كه گيرد دست به را امر زمام كسى اگر لكن شماست غير از پيامبرشان كه گرداند خود امير را شما پسندد نمى عرب سوگند خدا به نه؛

 استداللى و آشكار دليلى باشند مطلب اين منكر كه كسانى مقابل در ما. كرد نخواهند مخالفت باشد امرشان ولى و "ص" پيامبر خاندان

. داريم روشن

 ى اداره براى شرعى ى سلطه و دارد آنان بر مالكيت حّق كه است كسى مردم امر ولى و است آن داشتن دست در امر واليت از مقصود

 كه بينيم مى وقتى. ] الحّق رايِة تحت: العاملى السبيتى عبداهللا الشيخ. [ اوست آِن از كارهايشان در و مردم بين در حق به تصرّف. كارها

 امور ولى صورت اين در -بود آن گوياى او عبارات چنانكه -سازد مى ملحق آن به و دهد مى قرار نبوت رديف در را واليت اين عمر،

. است مردم ديگر نه و "ص" پيامبر به منحصر فقط وحى كه تفاوت اين با گذارد؛ مى نبى جاى به را امت

 پيوسته و رسالت ى دنباله كه كند مى ترسيم طورى به را آن ى چهره و زند مى تخصيص را خالفت خّطاب عمربن عبارت كه همانگونه

 است استوار آن بر خليفه انتخاب و اختيار كه است مهمى سرآغاز گوياى چنين هم نيز او عبارت شود، نمى گسسته اش رشته بوده آن به

 از كه افزايد مى آن بر ديگر صفتى سپس. كند مى تأكيد كرد وضع را آن استداللش ضمن در ابوبكر كه را اساسى قانون و قاعده آن و

 اى چاره و است خويشاوندى جانشينى اساسش، و پايه و مبدأ از خالفت، بنابراين،. رود مى فراتر اشخاصى اختيار و انتخاب دسترسى

. است بوده آنها دست در مردم زمام مالكيت و امر واليت و نبوت كه باشد كسانى به رمنحص كه ندارد اين جز

 آن از و كند منحصر معلوم و سربسته اى محدوده در را خالفت انسان شيخين، سخنان مفهوم پرتو در كه دارد آن جاى جهت همين به

 و نبوت كه كسانى همان يعنى دايره؛ مركز به است منحصر و "ص" خدا رسول خويشاوندان از است عبارت محدوده آن و ننمايد تجاوز

. آنهاست از بود مسؤوليت اين دار عهده و شده نازل او بر الهيه رسالت كه كسى و است بوده آنها بين در مالكيت يا حاكميت

 چه رساند، نمى -بودند نبوت گاهفرود و آسيا قطب و دايره مركز كه -"ص" پيامبر بيت در را خالفت انحصار دقيق، تحديد اين اگر

 دشوار خيلى آن تصديق و پذيرش كه كنيم اشاره عمر گيريهاى موضع از يكى به كه است مناسب اينجا در فهماند؟ مى اين جز مفهومى

 سقيفه زرو در او نظر بين ما براى را عجيب تناقضى سند، اين. است شده ثبت راويان اجماع حد در مراجع و اسناد در هرچند است؛

 را قريش كار اين خواهد مى كه هنگامى آورد؛ مى پيش كرد اظهار عباس ابن براى آن از بعد كه نظرى و خالفت براى احقّيت ى درباره

 كه -"ص" خدا رسول خاندان بين در خالفت براى امام اينكه با كردند؛ محروم خالفت از را "ع" طالب ابى بن على چرا كه كند توجيه

. بود فرد ترين شايسته منازع، بدون -بود آنها در اليتو و نبوت
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 )عليه السالم( افضليت علي ۶

: گويد مى چنين ،"ع" على واليت پذيرش از خوددارى اين تأويل و تعليل يا و تفسير و توجيه مقام در دوم، ى خليفه روز، آن در

. شود جمع خانه يك در خالفت و نبوت كه آمد نمى خوشش قريش... عباس پسر اى

: گويد اينكه يا

.... شد موفّق كار اين در و برگزيد اى خليفه خود براى قريش لذا... شود جمع جا يك در شما براى خالفت و نبوت كه نداشتند دوست ...

 و هوى و خواهد مى كه جا هر در ،"132"خودش موضع غير در را خالفت كه داشت را حقّى چنين هنگام اين در قريش آيا

 دهد؟ قرار طلبد مى "133"هوسها

 از نفر سه يا "134"دو ذهن به كه فكرى و انديشه با و زده شتاب يا و شد انتخاب و برگزيده دقيق ى وانديشه فكر با شد، انجام آنچه آيا

 يا شد؟ آن پيدايش موجب قومى تعصبات از برخاسته فريادى اينكه يا دادند؟ قرار موضع آن در را خالفت كرد، خطور قريش مردان

 اجتماعى هاى حركت تأثير تحت اراده بدون و راند مى جلو به را آنان خود عصاى با كه گرفتند قرار كسى روى پيش در ناخواسته

 رود؟ مى راه مسير يك در سالمت و بقأ حب ى غريزه حكم به و ترسيده و رميده كه گوسفندى ى گّله حركت مانند كردند؛ مى حركت

 او با مردم كه حالى در -ابوبكر با بيعت از امتناع خاطر به را، او آن در و نوشت "ع" على به عمر كه است شده نقل ما براى كه اى نامه

: گويد مى چنين نامه اين در. افزايد مى عجيب تناقض اين بر كرد، سرزنش -اند كرده بيعت

.... نبود مردم نظر مورد ،مقام اين براى كس هيچ و بود مقيد و محدود او به حكومت امر كه رفت دنيا از حالى در "ص" خدا رسول... 

.... نفرمود صادر تو مورد در فرمانى و حكم و نخواست تو شأن در را اى آيه نزول و نگفت تو ى درباره سخنى

 تر شايسته مردم، بر واليت براى و سزاوارتر حكومت، براى يك كدام كه كند مى مقايسه ابوبكر و "ع" على بين نهاده فراتر را پا آنگاه؛

: باشند مى

 او به نزديكى، حيث از ابوبكر لكن باشى مى "ص" خدا رسول به افراد نزديكترين خويشاوندى جهت از تو خودم جان به سوگند... 

 لذا. شناسند مى را آن بخوبى مؤمنين كه است تفاوتى اين و جان و روح نزديكى، و است خون و گوشت خويشاوندى،. است نزديكتر

. رفتند او سوى به همگى

 آن امثال و كردن قربانى ى وسيله و تقرّب از قربت. باشد همخونى و رحم در نزديكى كه است معنى يك به مقربه و قرابت و قربى و قربت

. هست نيز مقام و منزلت بودن نزديك معناى به و آيد مى نيز

 تواند نمى اوقات از بسيارى ها مقايسه در دادن برترى زيرا كنيم؛ نقد و بررسى را عمر ى مفاضله و مقايسه اين خواهيم نمى اينجا در ما

 وقتى. كند قضاوت و بسنجد درستى به و شود متوجه را برتر فرد شخصيت كننده، مقايسه گذارد نمى و باشد خالى عاطفى هاى انگيزه از

 احساسش كه آنچه و خودش به ار او بايد است، داشته "ص" پيامبر به نزديكتر منزلتى و موقعيت ابوبكر كه دهد مى نظر چنين مرد آن كه

. واگذارد خواند مى فرا بدان را او
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 زبان بر كه حقيقتى آن از وى بزرگ ى عموزاده قلب در "ع" طالب ابى بن على امام موقعيت فهميدن براى اينجا در توانيم نمى لكن،

 فاروق دكتر[  بود؟ تر محبوب همه از "ص" پيامبر به كسى چه پرسند مى او از كه هنگامى: بگذريم شد جارى ابوبكر دختر عايشه

 نقل ابوبكر از توحيدى ابوحيان كه را اى نامه و كرده تنظيم را آن نديم عبداهللا كه "اسالمى ى ناشناخته كتاب يك" ى مقاله از ابوزيد،

 عايشه[  دشمنى رغم به. ] 2152 مارهش "تلويزيون و راديو ى مجّله" التليفزيون و االذاعة مجله به كنيد نگاه. است آورده آنجا در كرده

 و رماند مى او از را دلها پيوسته و پروراند مى دل در را او ى كينه خود زندگى ى دقيقه آخرين تا و بود سرسنگين على با عمر تمام در

 وقتى و. فاطمة: گفت داشت، "ع" على با كه رقابتى و. ] "179ص ،1ج ،"ع" طالب ابى بن على االمام". شوراند مى او بر را شمشيرها

. شوهرش: داد پاسخ كسى؟ چه مردها از كه شد سؤال

 است آن نيست آن در شكّى كه چيزهايى جمله از برگردد، خودش رأى از عمر اينكه يا نيايد خوشش امام فرمانروايى از قريش اينكه چه

. است كرده وضع اسالم كه دانستند مى معيارهايى از غير ديگرى چيز را افراد بين وسنجش برترى معيار "عمر و ابوبكر" شيخين كه

 و است تر گرامى خداوند نزد در باشد، پرهيزگارتر و تقواتر با كس هر. است عمومى معيار آن الهى، تقواى است، واضح و معلوم چنانكه

 خداى كه جايگاه آن در را وى مردم كه است سزاوارتر شخصى چنين. بود خواهد نزديكتر خدا به باشد، تر گرامى خداوند نزد كس هر

 داشتن خاطر به عزّت و احترام. ندارد ارزشى حسبى و نَسبى معيارهاى ديگر قاعدتاً الهى معيار وجود با. بدهند قرارش داده قرار سبحان

 برترى يك -باشد باال ارزشش مردم نظر در چند هر -امتيازات گونه اين امثال و "ص" پيامبر با مصاحبت و نزديكى يا و اموال و نفرات

. باشد نمى برترى مالك دين، ميزان و ترازو در و است دنيوى

 اثبات اى قبيله و قومى معيارهاى با را "ص" پيامبر جانشينى براى شايستگى سقيفه، در استدالالتشان ى آئينه در عمر، و ابوبكر ديدگاه

 رحم نظر از آنكه چه بود؛ سزاوارتر و تر شايسته "ص" پيامبر دوستان و خاندان افراد ديگر از هم معيار همين با على شك بدون. كرد مى

 از ديگرى امتيازات بلكه است، گزينش مالك قاعده همين تنها كه نيستيم آن مدعى ما اين، وجود با. دورتر يا باشند نزديكتر او به

 اين اگر و سازد مى منحصر بدو را مسلمانها ى همه بر متقد و نشينى صدر كه است بوده او در الهى مواهب و تواناييها و ها بزرگوارى

 در نيز، ديگرى افراد "ص" پيامبر خاندان در نبود او در ويژگيها

 پسر چه، بود؛ رقيب بى حضرت آن نيز خويشاوندى امتيازات در كه است اين حقيقت. [ بودند او طراز هم و رقيب خويشاوندى و انتساب

 نفر دو آن ى نظريه ى درباره ما كه اى عقيده. ] نيافت تحقّق كس هيچ در هم با سه اين و "ص" خدا لرسو داماد و شده تربيت و عمو

 على ذهن در كه است آشكارى و صريح ى نظريه يك نيست؛ اوضاع و شرايط از برخاسته و دليل بى و ساختگى اى عقيده كرديم اظهار

 را آن داده ارائه مردم مقابل در دو آن كه -را اى قبيله و قومى اساس و قاعده آن امام،. است آورده زبان به را آن و داشته وجود "ع"

 در چند هر كرد؛ رد و نمود نقض را آن بلكه نفرمود، قبول مورد اين در را آنان نظر و نپذيرفت آنها از -دانستند خالفت مالك و اساس

 مقابل در را او دليل، آن كه است داده ارائه "ص" خدا رسول انشينىج و خالفت براى بودنش تر شايسته بر كوبنده دليلى گفتارش همين

 .دارد مى حق بر و پيروز مخالفين، و رقيبان تمام
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: گفت چنين امام

باهجالفَةُ أتَكُونُ! واعةِ الْخحاببِالص ةِ؟ ودمح[  ؟...است |"ص" پيامبر با| خويشاوندى و صحبتى هم به خالفت آيا! شگفتا الْقَرابه معبد :

 آيا الْقَرابةِ؟؛ و بِالصحابةِ تَكُونُ ال و بالصحابةِ الْخالفَةُ أتَكُونُ: است آمده الحديد ابى ابن ى نسخه در. |190 حكمت|. البالغه نهج شرح

. نيست چنين نه؛. ] نيست؟ معيار "هم با" خويشاوندى و مصاحب اما بود تواند خالفت معيار بودن مصاحب

 نَسبى هيچ و رود نمى باال نَسبى هيچ اسالم در. نيست فضيلت يك خونى ارتباط. نيست فضيلت يك خود خودى به خويشاوندى و قرابت

 خوددارى منهيات و نواهى از و رعايت را الهى حقوق كس هر. باشد پست عملى يا و مقبول عملى با همراه اينكه مگر آيد، نمى پايين

 و خانوادگى شخصيت داراى چند هر -نكند را كارها اين كه كس هر و شود مى مقدم ديگران بر -باشد چرده سياه اى برده چند هر -كند

. گيرد مى قرار صف ى مرحله آخرين در -باشد آقايى و رياست

 و تقوا بدون كسى است ممكن زيرا رود؛ باال آن از خانوادگى پيوندهاى نردبان با بتواند كسى كه است آن از برتر مؤمنين بر حكومت

 از پيش آخرتش مصلحت و مردم نفع و پروردگار به شدن نزديك ى انگيزه به كه -شايسته كارى و تالش و كوشش بدون و باشد طهارت

. باشد خويشاوندى ارتباط و خانوادگى پيوند آن داراى حال عين در -دهد انجام باشد مفيد دنيايش حال به آنكه

 خويشاوندى مقياس با كه است آن از برتر و باالتر "ص" خدا رسول پيشگاه در و اسالم در "ع" طالب ابى بن على مقام و منزلت

 و نام اعتالى و پيشبرد براى بزرگوار آن مجاهدات و پيكار ى نتيجه و چكيده و او امتيازات و كماالت از آمده دست به زيرا شود؛ سنجيده

. بود خداوند آيين

. داد قرار خود به مخصوص فرد و برگزيده را او "ص" خدا رسول كه نيست بيهوده بنابراين،

. گشود وى براى را اش نهفته رازهاى و گسترد او براى را خود دانش و علم ى سفره كه نيست بيهوده

. خواند خود برادر را او فقط اخالص با ى صحابه و خويشاوندان تمام بين از هجرت از بعد كه نيست بيهوده

. كرد انتخاب كرد مى نقض را مشركين با تعهدات تمام كه برائت ى سوره ابالغ براى را او كه نيست بيهوده

 اثبات و تأكيد "ص" پيامبر پيشگاه در را او ى مرتبه و مقام وااليى و برترى همه و همه كه ديگرى امتيازات از بسيارى و امتيازات اين

. كند مى

 على داشتند دوست را "ص" خدا رسول چون... مردم. [ بود برهانى و دليلى هنگام هر در و اى نشانه جا هر در را او كه نيست بيهوده

 را او اين از بيش. بودند داده جاى خود دل در را او داشت، جاى "ص" خدا رسول دل در او |كه آنجا از و.|داشتند مى دوست را "ع"

 عمويش پسر كه داشت را مقام همان او. برد مى باالتر شمهاچ در را او و محكمتر دلها در را عواطف اين كه بود فضيلتهايى و خصلتها

 همه در و شناختند مى گهواره و طفوليت ى دوره از را "ع" على مردم اين. رسيد نمى وحى آسمان از او بر آنكه جز داشت؛ خدا رسول

 مى تنهايى به او در داشتند سراغ انخوب در خوبى چه هر. نداشتند اى چاره عظمتش مقابل در آوردن فرود سر جز او زندگى ادوار ى
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 آن و كشاند سويش به را توده محبت با دلهاى بيشتر كه شد نمايان و افزوده سال چند اين در اش برجسته صفات بر صفت يك. ديدند

 بود بس صفت نهمي. داشتند محرومش ميراثش و حّق از كه بود سال ده از بيش تاريخ اين تا. بود صبرش و محروميت و مظلوميت همان

. رك نيز و 415 -416ص ،1ج ،"ع"طالب ابى بن على االمام". كشاند سويش به بودند آشنا محروميت تلخى با كه را اى توده قلوب كه

 كه باشد داشته "ع" على فضايل چون هم فضايلى ،"ص" پيامبر از بعد كه هست كسى جهانيان تمام بين در آيا. ] "112 -113 و 67ص

 بيانش از زبان كه برسد جايى به اشتهار و گسترش از و بزرگوارى و عظمت از و دهد تشكيل را او فرد به منحصر صيتشخ هاى پايه

 باشد؟ ناتوان شمارشش از و عاجز

 عبوديت و تقوا

: فرمايد مى كه آنجا شويم؛ مى نزديك او شخصيت از اى گوشه به آوريم، مى نظر به را حضرت آن فرمايش كه هنگامى

 وال الْقَناعةِ، منَ أْغنى كَنْزَ ال و التَّوبةِ، منَ أنْجح شَفيع ال و الْورعِ، منَ أحسنُ معقلَ ال و التَّقْوى، منَ أعزُّ عزَّ ال و سالمِ، االْ منَ أعلَى شَرَف ال

 نه پارسايى؛ از ارجمندتر عّزتى نه است؛ اسالم از برتر شرافتى نه. ] 371 متحك البالغه، نهج.... [ بِالْقُوت الرِّضى منَ للْفاقَةِ أذْهب مالَ

 همان به خرسندى از تر برآورنده نياز ثروتى نه قناعت؛ از تر پرمايه گنجى نه توبه؛ از كارسازتر شفيعى نه دارى؛ خويشتن از بهتر پناهى

. كند گرسنگى رفع كه خوراكى

 از او. است شتابانتر الهى تقرّب به مردم ى همه از -است خداوند خشنودى موجب كه آنچه بر نشبود حريص و تقوايش خاطر به -امام

 داده سختى برخود "روزه و نماز" امساك و قيام با همه از بيش و خوانده نماز بيشتر و كرده عبادت بيشتر مردم ى همه از عبادت حيث

 دين غير بر را خود روز يك كه نداشت ياد شد، متولّد مادر از كه وقتى از -افكند مى نظر خود ى گذشته زندگى در چه هر -على[  است

 باشد اى آزاده عبادت جز به او بندگى و عبادت كه كنيم نمى گمان. ] "103ص ،1ج ،"ع" طالب ابى بن على االمام". باشد ديده محمد

 و ثواب طمع به سوداگرى عبادت يا و كيفر از ترسان نسانا عبادت نه است، بوده پروردگارش نعمت از سپاسگزارى ى انگيزه به فقط كه

: فرمايد مى بندى طبقه اين در. كند مى بندى طبقه را پرستشها و پرستندگان خود او كه بدانگونه اجر؛

 نهج[  حرارِ؛ االْ عبادُْ فَتلْك شُكْراً عبدوااهللاَ قَوماً انَّ و الْعبيد عبادُْ لْكفَت رهبةً عبدوااهللاَ قَوماً انَّ و التُّجارِ عبادُْ فَتلْك رغبةً عبدوااهللاَ قَوماً انَّ

 كردند؛ عبادت ترس روى از را خدا گروهى. است سوداگران پرستش اين پرستيدند؛ ثواب اميد به را خدا مردمى. ] 237 حكمت البالغه،

. است آزادگان عبادت اين پرستيدند؛ سپاسگزارى ى انگيزه به را خدا اى دسته و است غالمان و بردگان كردنِ بندگى اين

 به را دلها بتواند بهتر و باشد شده ترسيم اين از دلرباتر و زيباتر و تر شيرين تقوا ى چهره كالمى، و گفتار هيچ در كه كنيم نمى گمان

: فرمايد مى كه آنجا درآورد؛ پرواز به -رسد نمى آن به زهپاكي معنويات و محسوسات تمام كه -آن گواراى طعم چشيدن اشتياق

. است عيد نشود خداوند نافرمانى آن در كه روزى هر. ] 428حكمت همان،[  عيد؛ فَهو فيه اُهللا يعصى ال يومٍ كُلُّ... 

 بر را ها انديشه و عقول و كند توصيف را ادني اين زندگى اعتبارى بى و ارزشى بى بتواند گفتارش اين از دقيقتر سخنى كنيم نمى گمان و

: فرمايد مى كه آنجا سازد؛ وادار آن از گريز و نفرت
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 در جز خداوند كه بس همين دنيا پستى در. ] 385 حكمت همان،[  بِتَرْكها؛ االّ عنْده ما والينالُ فيها االّ اليعصى أنَّه اِهللا علَى الدنْيا هوانِ منْ

. رسيد توان نمى است خداوند نزد در كه آنچه به دنيا اين ترك و وانهادن با جز و شود نمى نافرمانى و معصيت يادن اين

 الهى تقواى بر و كرده بندگى را خدا كه بود كسانى زينت و بود رسيده خدا بندگى و پرستش ى درجه آخرين به كه -الحسين بن على از

: شد پرسيده -اند زيسته

: فرمود است؟ چگونه جدت عبادت مقابل رد شما عبادت

 اشكالى و اى مبالغه گفتار اين در و. ] 27ص ،1ج الحديد، ابى ابن البالغه، نهج شرح. [ "ص" خدا رسول مقابل در جدم، عبادت مانند

. رسد نمى خصلتهايش و سجايا تمام در "ص" پيامبر انسانى كمال ى پايه به هميشه براى كمالى هيچ زيرا نيست؛

 بود؛ الهى ثناى و حمد و تسبيح در غرق خدا به نزديكى براى. بود الذّكر دائم! خواند مى نافله نمازهاى و داشت امام داريها زنده شب چه

 پر آنها با را خود استراحت و فراغت اوقات تواند مى مسلمان انسان كه است چيزى بهترين -نماز و دعا يا باشد تسبيح چه -نوافل زيرا

 وى و افكند خواهد مى كه بدى پرتگاه هر به را او تا بسپارد شيطان دست به را آنها صاحب كه است آن از بزرگوارتر متعال خداوند و كند

. شود كاسته نيكيهايش حساب از بديهايش خاطر به و دهد تمايل كننده نابود باطلى به يا ساخته آلوده را

: فرمود مى

 باب لعبد ليفْتَح ال و االجابةِْ، باب عنْه يغْلقَ و الدعاء باب عبد على الليفْتَح و الزِّيادِْ، باب عنْه يغْلقَ و الشُّكْرِ باب دعب على ليفْتَح اُهللا كاَن ما

. ] 435 حكمت البالغه، نهج[  المغْفرَِْ؛ باب عنْه يغلقَ و التَّوبةِْ

 نمى اى بنده بر را دعا باِب و بندد فرو در رويش به را فزونى كه صورتى در گشايد؛ نمى اى بنده روى به را گزارى شكر باِب خداوند

. بندد فرو در وى بر را آمرزش كه حالى در گشايد؛ نمى اى بنده براى را توبه باب و بندد، فرو در وى بر را پذيرش و اجابت و گشايد

: فرمايد مى آن در كه است شده نقل شعرى امام از است؟ استغفار و زارىسپاسگ جز چيزى نافله، آيا و

مغْتَننِ اتَيكْعلْفى رلَى زالّل ا     ذا ها تَريحا فارِغاً كُنْتسم 

. بدان غنيمت خدا، به شدن نزديك براى را، نماز ركعت دو خواندن اى، آسوده و البال فارغ كه هنگامى

ذا وما ا ممهلِ تلٍ     با فى بِالْقَولْ طعفَاج كانَهبيحا متَس 

 تسبيح آن جاى به كردى، اى بيهوده سخنِ آهنگ چون و. ] اختالف كمى با 184/183ص نيشابورى، بيهقى ،"ع"اميرالمؤمنان ديوان[ 

. گو پروردگار

 دارد باز اصول از را آنان فروع به اشتغال و بمانند دور باتواج از نوافل به گماردن همت با نكند كه داد هشدار مردم به حضرت آن لكن،

: فرمود انحراف اين از داشتن برحذر مقام در! بخرند بسيار به را اندك و
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 "خدا به" ى هكنند نزديك -بزند ضرر واجبات به كه آنگاه -مستحبات. ] 39 حكمت البالغه، نهج[  بِالْفَرائضِ؛ أضَرَّت اذا بِالنَّوافلِ قُرْبةَْ ال

. بود نخواهد

 و پروردگار ستايش و تسبيح و خدا ياد هنگام به گريه و زارى و ادعيه و اوراد تالوت بر و گرفتند فرا امام از را شب نماز خواندن مردم

 آن با خدا رضوان به رسيدن براى و نمودند پيروى حضرت آن از -باشد توانايى و فرصت كه جايى تا -الهى صفات بزرگداشت و تمجيد

. شدند مى پناهنده او آمرزش و غفران به و جستند مى توسل دعا و نيايش

 پارسايى و زهد

 و تر سخت هاى موقعيت زيستن، براى. بود كنندگان قناعت و پارسايان سرور او. است نشده شناخته او از تر قانع و زاهدتر انسانى هيچ

. گزيد برمى را دشوارتر

 بر هم را آن كه داشت ينبع در كه اى مزرعه همان مگر نگزيد؛ خود براى وملكى آبادى. نپوشيد نو لباس گاه هيچ زندگيش دوران در

. كرد مى پا به خرما ليف از نعلينى و پوشيد مى دار وصله و خشن كهنه، لباسى تنها. كرد وقف مستمندان

 مى آن بر ديگرى چيز گهگاهى اگر -و سركه يا و نمك اش رهسف سر بر. بود غذاها ترين خشك خوراكش. نخورد سير غذايى از گاه هيچ

 عبارتش چند هر -و گفت مى چنين و خورد مى كم خيلى گوشت. بود شتر شير اندكى رفت مى كه باالتر كمى. بود سبزيها از -افزود

 -دهند مى ترجيح غذاها ديگر بر را آن و است گوشت بر شان تكيه يا و خورند مى زياد گوشتى غذاهاى كه كسانى به نسبت است طنزى

: كرد مى تأييد را گفتارش رفتارش

. ندهيد قرار حيوانات گورستان را خود شكمهاى. ] 26ص ،1ج الحديد، ابى ابن ى البالغه نهج شرح[  الْحيوانِ؛ مقابِرَ بطُونَكُم تَجعلُوا ال

: فرمود مى و كرد مى مستنَد خدا كالم به را آن نيكو بيانى و اختصار به و راند مى سخن زهد از

دالزُّه نَ كُلُّهينِ بتَيمنَ كَلاُهللا قالَ الْقُرْآنِ؛ م حانَهبال": سكَيا لولى تَأْسع مافاتَكُم وا وبِما التَفْرَح 24: حديد[  "آتاكُم [ .نْ وم لَم أسلَى يع 

 شده خالصه مجيد قرآن از جمله دو در زهد |معنى| تمام. ] 439 حكمت البالغه، نهج[  بِطَرَفَيه؛ الزُّهد خَذَاَ فَقَد تىَّ بِاالْ يفْرَح لَم و الْماضى

 كس هر و. مباشيد شادمان رسيده شما به بدانچه و مخوريد دريغ و اندوه رفته دستتان از برآنچه تا:... فرمايد مى سبحان خداوند: است

. است آورده دست به سو، دو هر از را، زهد ى همه نباشد شادمان دهآين بر و نخورد تأسف برگذشته

 كه نيست شگفت اين. ندارد كم چيزى و است رغبت مورد كه دانست گرانقدر ثروتى را آن بلكه نكرد؛ احساس محروميت زهد در وى

: فرمود مى خود

 ...دةٌْ الزُّهاست دارايى و ثروت ،"دنيا به" ميلى بى. ] ... 4حكمت همان،[  ؛...ثَرْو ....
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 اينكه از و كنند مى ظاهر را نفس بر حاكميت بر خود توان و قدرت و نازند مى خود به كارهايشان و اعمال با كه نبود كسانى چون هم او

 -است آن گوياى عباراتش صريح كه همانگونه -وى بلكه اند؛ خوشحال كنند توجه آنها به مردم يا و باشند داشته مردم بين در اسمى

. است آن كردن پنهان زهد، برترين: كه بود معتقد

 عمرش، سالهاى تمام نفسانى رياضت اين. كرد مى تحميل خود نفس بر را سخت هاى رياضت گونه اين قناعتش، و ايمان مبناى بر امام،

 كمى آمد در كه باشد داشته اختصاص او زندگى از اى دوره به اينكه نه بود؛ او همراه نيازى، بى سالهاى چه و تنگدستى سالهاى چه

 با نيز بود او اختيار در امكانات تمام و داشت دست در را حكومت قدرت كه زمانى همان در. بود برخوردار كمترى امكانات از و داشت

 تر سخت اقلال نيست تر مرفّه اگر كه دهد تغيير صورتى به را خود زندگى كه داشت حق اينكه با كرد؛ زندگى نفسانى رياضت همين

. نباشد

 رأى و نظر تنها كه افتاد دستش به مؤمنين بر حكومت و امارت كه آنگاه ندارد؛ وجود حضرت خود رفتار از مطلب اين براى گوياتر دليلى

. داشت ارزش بود حاكم مردم بر قدرت و سلطنتى و حكومتى سياست در كه گونه همان به مالى سياست و ريزيها برنامه در او

: گفتند حضرت آن به -نبود او بر اى كهنه انداز رو جز و لرزيد مى سرما از كه حالى در -سرد زمستان فصل در حكومتش، اندور در

. كنى؟ مى رفتار بدينگونه تو و است داده قرار سهمى مال اين در ات خانواده و تو براى خداوند! "ع" اميرالمؤمنين يا

: فرمود ينچن آميز محبت لحنى و مؤدبانه زبانى با

: العقّاد محمود عباس. [ ام آورده خود با مدينه از را آن كه است رواندازى همان اين و ام برنداشته شما سهم از چيزى سوگند، خدا به

. ] |16،ص| االمام عبقرية

 همين به و داد مى زارآ را بينى ترشيش بوى كه خورد مى ماستى و خشكيده نان كه ديد را حضرت آن. آمد او نزد يارانش از يكى روزى

: كرد عرض ايشان به -كند پنهان را خود ناراحتى توانست نمى كه حالى در -وى. را دهان ترتيب

. خوريد؟ مى را چيزى چنين آيا! "ع" اميرمؤمنان اى

: نداد اين جز پاسخى بود، نشسته استوار و خشنود كه حالى در -بود زهد پايان بى ثروت مالك كه -حضرت آن

 جز رفتارى اگر -كرد اشاره خود لباس به و -پوشيد مى اين از تر درشت لباسى و خورد مى اين از تر خشك نانى "ص" اخد رسول

 كه -قناعت گونه اين به او از كسى چه. ] |30،ص| همان. [ نشوم ملحق بزرگوار آن به كه ترسم مى باشم، داشته را حضرت آن رفتار

: گويد مى كه نيست شعر اين ى گوينده او آيا است؟ تر شايسته -است نگشتنى نابود عّزتى و دنىناش فرسوده ملكى و فناناپذير ثروتى

! القَناعه؟ منَ أعزُّ غنى أى و     عز كُلَّ الْقَناعةُْ أفادتْنى
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 است؟ قناعت از تر گرامى ثروتى كدام و بخشيد من به عّزتى گونه همه قناعت

 بِضاعه التَّقْوى بعدها صيرْ و     مالٍ رأْس فْسكلنَ فَصيرْها

. ] "ع" طالب ابى بن على امام "ص" پيامبر جانشين به منسوب اشعار از: االهل سيد عبدالعزيز[ 

 تضمين براى قناعت از رتوانات و آورتر سود تجارتى. ساز خويش كاالى و نقدينه را تقوا آن از بعد و ده قرار سرمايه خود، براى را قناعت

. نيست انسان آزادى

 را نفسانى اهداف و نمايد دورى او اميال از و كند مخالفت نفس با و گردد آزاد خويشتن خودىِ قيد از بايد انسان كه بود معتقد امام

 در آن خاطر به بعد كه نبيند دخو براى آن در نيازى و نفروشد آن تمايالت به و نگرداند آن هاى خواسته ذليل را خود و نسازد برآورده

 جبران دستيش تهى و شد برآورده نيازش جا هر و برساند او به نفعى و سود كه شود انسانى هر ى برده و آورد فرود تعظيم سرِ مقابلش

: فرمود مى. بشود همانجا اسير گرديد

 ريا و شَبعاً الْقَناعُْ كَفَتْك     اللِّئام أكُف أظْمأتْك إذا

. است بس گشتنت سيراب و سيرى براى قناعت نهند، ات تشنه لئيمان، دستان كه آنگاه

 الثُّرَيا فى همته وهامةُْ      الثَّرى فى رِجلُه رجالً فَكُنْ

 مردى تو]  .است كتاب اين 370 ى صفحه در نيز قبلى شعر. اختالف كمى با 634ص نيشابورى، بيهقى ،"ع" على امام ديوان همان؛[ 

. است پروين در همتش بلنداى و زمين بر پايش كه باش

 به دلبستگى و تعلّق از تر پست و بزرگوارى و كرامت از تر گرامى و سرافرازى و عزّت از ارجمندتر چيزى كه است گفته درست براستى

. نيست است خداوند دست در آنچه غير

 آورد مى روى او به دنيا ى فريبنده ظواهر از آنچه. بود يكسان مقابلش در او از دنيا كردن پشت و "ع" على به دنيا آوردن روى

 يك ى اندازه به است؛ آورده روى او به كه بود چيزى همان مثل كرد مى پشت آنچه و است كرده پشت كه بود چيزهايى بمانند "برايش"

 همت بدان و كرد نمى شتاب و سرعت دنيا چيز هيچ سوى به. بود يكسان و مساوى برايش حالت دو هر و كرد نمى فرق او براى خردل

 اى گرسنه كه اندازه بدان مگر شناخت؛ نمى آن براى ارزشى و دانست مى بازى و مسخره را مال به ى عالقه هميشه على. [ گماشت نمى

 آمد مى دستش به صبح امروز هك درهمى و نكرد ذخيره چيزى خود براى وقت هيچ. گردد پوشيده اى برهنه و شود سير آن ى وسيله به

. ] "122ص ،1ج ،"ع" طالب ابى بن على االمام". گرفت مى سبقت بقا بر بذلش كه بود غربال چون كَفَش. نبود دستش در ديگر روز تا

: فرمود مى خود كه بود گونه همان بلكه كرد؛ نمى پيدا وثوق و اطمينان آن چيز هيچ در

. ] 302 حكمت البالغه، نهج. [ خود دست در آنچه از تر مطمئن خداست دست در آنچه به
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 با امام،. بود گردان روى آن برق و زرق از و اعتنا بى اش فرمانروايى به و چيره آن كارى فريب بر زيرا بود؛ نياز بى دنيا از وى

 داشته اعتنايى آن برق و زرق و فريبا شُكوه به اينكه بدون -زهد و دارى خويشتن و قناعت ى قلعه در خود، منزلت و قدر گراميداشت

 پيشگاه در دنيا مقام و شأن اعتبارى بى و كارها بيهودگى و ارزش بى هاى خواسته به نسبت كه ژرفى شناخت از و بود گرفته پناه -باشد

 كالم همان رششعا گفتى. كرد نمى مشغول خود به -بگذرد وهم و خيال بر كه آرزويى ى اندازه به حتّى -را او چيزى داشت، پروردگار

: كه بود خودش آميز حكمت

 شَهواتُه؛ علَيه هانَت نَفْسه علَيه كَرُمت منْ

. ] 449 حكمت البالغه، نهج. [ بود خواهند ارزش بى و پوشالى او براى شهواتش باشد قائل ارزش خود براى كس هر
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 امام گذشت و بزرگوارى و سخاوت

. بود شناسد مى را آنان سخاوت و كرم كه كسانى و بخشندگان و كريمان سخاوتمندترين و بزرگوارترين اش، پارسايى و زهد كنار در وى،

 كه آنچه از وى. بود سخاوتمندترين كه بود زاهدترين جهت آن از شايد برعكس، يا بود زاهدترين كه بود سخاوتمندترين رو آن از شايد

. وجود سخاوت روى از چنانكه بخشيد؛ مى ،زهد و قناعت روى از داشت، دست در

 خاطر به و كمتر هم كم از و بود اندك اموالش كه آنگاه بلكه نداشت؛ سخاوت بود، نيازش مقدار از بيش ثروتش كه حالتى در تنها

. رسيد درهم چهار به اش دارايى روزى. [ داشت سخاوت هم باز گرفت، مى او از را زندگى ى اداره توان و افتاد مى سختى به بخشيدنش

 او ى درباره خداوند جانب از احسان اين پاداش به. كرد انفاق مستحقّى به را آن روز و شب همان در كه گرديد ناخشنود خود از چنان

 واَلَّذينَ: بود بخشنده از بيش بخشش به اش نيازمندى كه دستى آن گردانيد؛ ابدى را دستش بخشش و عمل و شد نازل كريمه ى آيه

. ] "123/122ص ،1ج ،"ع" طالب ابى بن على االمام".... عالنيةً و سرّاً النَّهارِ، و بِاللَّيلِ أموالَهم فقُونَينْ

 از و ببخشد بتواند تا داشت مى نگاه نيازمند را خود. بود محتاجتر بدان خود هرچند ورزيد؛ نمى بخل داشت كه چيزى به نسبت گاه هيچ

 ورزد؟ بخل است ممكن چگونه. كند عطا ديگران به بتواند تا كرد مى جلوگيرى هايش خواسته

: بود معتقد كه

. ] 378 حكمت البالغه، نهج[  سوء؛ كُلِّ اِلى بِه يقاد زِمام هو و الْعيوبِ، لمساوِئ جامع الْبخْلُ

. كشاند مى زشتى هر سوى به را انسان كه است افسارى و است عيوب بديهاى كانون بخل

: فرمايد مى مجيدش قرآن در كه رسد نمى پروردگار پيشگاه در سعادتمندى و رستگارى به كسى بخل وجود با و

 توانيد مى كه جايى تا پس،. است بزرگ پاداشى نزدش كه است خداوند و است "آزمودنتان براى" اى جاذبه فرزندانتان و اموال همانا

 محفوظ خود نفس بخِل از كه كسانى و كنيد انفاق خود براى اموالتان از و كنيد اطاعت و دهيد فرا گوش و باشيد داشته خداوند پرواى

 و واأطيع و اسمعوا و استَطَعتُم ما فَاتَّقُوااهللاَ عظيم، أجرٌ عنْده اهللا و فتْنَةٌ أوالدكُم و أموالُكُم إنَّما: 15 -16: تغابن. [ اند رستگاران آنان مانند،

. ] الْمفْلحونَ هم فَأُولئك نَفْسه شُح يوقَ منْ و نْفُسكُم ال خَيراً أنْفقُوا

 حالش به اى فايده گرفت مى بر چيزى آن از اگر كه بود هيچ حتّى يا و ناخنى ى چيده جز او، نظر در دنيا، ى همه كه بود اين جز آيا

 المثِل ضرب كارش با كه است كسى او ورزد؟ بخل كه داشت دليلى چه پس. شد نمى كاسته او از چيزى كرد مى انفاق اگر و نداشت

 او روش همان به بتوانند اينكه چه بود؛ يكسان آسانى و سختى در. خواند فرا خويش رفتار دادن قرار سرمشق به را بزرگان و شد بخشش

: خواند مى فرا اينگونه را ديگران اما. مانند باز راه از و ردگي تنگى نفسشان اول دور همان در اينكه يا بپيوندند او به

 السرَف و التَّبذيرُ ينْقُصها فَلَيس     مقْبِلَة هى و بِدنْياً تَبخَلَنَّ ال

. كاهد نمى آن از چيزى فراوان بخشش و بذل مورز، بخل آورد، روى دنيا كه هنگامى
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نْ وا لَّترى تَوأْن فَأح ودبِها تَج     دمنْها فَالْحذا مما ا رَتبأد خَلَف 

. ] 374ص نيشابورى، بيهقى ،"ع"على امام ديوان[ 

. شود مى آن جانشين "مردم" ستايش كردن، پشت هنگام به كه كنى بخشش و جود كه است همان تر شايسته كرد پشت كه هم هنگامى

. برداشت شكاف و زد تاول دستهايش كه كرد كوشش و تالش قدر آن. كرد مى كار مدينه در يهودى يك براى امام كه است شده روايت

 اين يا است كشيده زحمت ديگران خاطر به گفتى بخشيد؛ مى ديگران به را خود مزد تمام -شد مى فارغ كار از آنكه از بعد -اوقات بيشتر

 فرزندانش و همسر و خود قوت از خشنود، و آسوده قلبى با و كشيد مى ستد كار از كه وقتها بسيار چه! بماند تنگدست تا است كرده كار

. ] اسيرًا و يتيماً و مسكيناً حبه على الطَّعام يطْعمونَ و: 8 ى آيه: الدهر. [ بخشيد مى اسير و يتيم و مسكين به

 راهش. ببخشد ديگران به را آنان و خود غذاى تا رانيدندگذ مى گرسنگى به او با نيز فرزندانش و همسر. بود گرسنه و گرفت مى روزه

 آن به خود كه نيازى تمام با را مالش كه داشت مى وا را او سخاوتمندش طبع كه گونه همان. همراهش گرسنگى و بود حرمان پيوسته

 هر دهد؛ خرج به بردبارى و حلم ه،بزرگواران كه كرد مى وادار را او گونه همين ببرد، بسر گرسنگى در خود و ببخشد ديگران به داشت

. باشند كرده آزار و اذّيت را او و تضييع را حقّش چند

 كند؛ مى عطا معنويات و ماديات كه است روح فراخى همان اين. را معنويات هم و بخشيد مى را ماديات هم كه بود بزرگمنشانه طبع اين

. آزادگى و آسايش و بزرگوارى گذشتش، و صفا و حلم با چنانكه هد؛د مى لباس و لقمه و پول است؛ گذشت و انفاق و بخشش

 او به آسيبى دشمنش از اگر. بود مردم پيشقدمترينِ گنهكار خطاكارِ لغزش بخشودن براى و پذيراترين را پشيمان ى كننده توبه عذر امام،

. پوشيد مى چشم او از شود روياروى او با نكهآ از پيشتر. داشت او كردن كيفر از بيشتر شتابى بخشايش، و گذشت براى رسيد مى

 و كردن نظر صرف جاى به كه بود آن از بزرگوارتر و آورد بيرون بردباريش و صبر از را او باز لج دشمِن بر خشم كه بود آن از استوارتر

 عفو داشت قدرت و توان كه لىحا در و كرد مى پوشى چشم بودند گذاشته تنهايش اينكه با. بپردازد توز كينه رقيب سرزنش به گذشت،

: فرمود مى چنين خود او. بود خدا رضاى خاطر به بخشايش و عفو اين. بخشود مى و نمود مى

. ] 11حكمت البالغه، نهج[  علَيه؛ للْقُدرةِْ شُكْراً الْعفْوعنْه فَاجعلِ عدوك على قَدرت إذا

. ساز وى بر چيرگى و يافتن دست سپاس را او از گذشت و عفو يافتى دست دشمنت بر گاه هر

: فرمود مى و

فْوكاْةُ الْعالظَّفَرِ؛ ز 

. است پيروزى زكات عفو

. نمود ادا كه زكات گونه اين از بسيار چه و
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 او از امام كه هنگامى. كردند منع آب برداشتن از را لشكريانش و امام و يافتند دست فرات رود به صفّين جنگ در لشكريانش و معاويه

 و خودخواهى با و كردند خوددارى او حكومت سردمداران و شام طاغوت كنند، استفاده آب از مساوى طور به طرفين كه خواست

: كه دادند پاسخ زورگويى

.... بميرى تشنگى از عثمان بمانند اينكه تا آشامى نمى آب اين از سوگند خدا به نه،

 اين در. راند عقب به خشك و علف و آب بى بيابان به و ساخت دورشان سنگرهايشان و مراكز از قدرت با و كرد حمله آنان بر امام

: كردند عرض او به حضرت آن ياران هنگام

 با و مده آنان به آب قطره يك. كردند منع آن استفاده از را تو آنان كه همانگونه كن؛ جلوگيرى آب از استفاده از را آنان! اميرالمؤمنين يا

.... درآور پاى از را آنان نگى،تش سالح

 از را او با دشمنى و پيچيده او فرمان از سر كه -ستمگر گروه آن بر يارانش غضب و خود خشم فرمان به اينكه از او بزرگوارانه طبع لكن،

: فرمود و كرد خوددارى دهد، گوش -اند گذرانيده حد

. بگشاييد نآنا روى به را آب راه از بخشى. كنم نمى مثل به مقابله من

. نكرد ايجاد مانعى آنان و آب بين و

 حضرتش با توزى كينه در او. برافروخت ظالمانه را جنگ آتش كه بود كسى عبداهللا. گرفت اسارت به را زبير بن عبداهللا جمل، جنگ در

: گفت و برگردانيد او به را زاديشآ و بخشود را او آوردند امام نزد را او كه هنگامى. گفت مى ناسزا توانست مى چه هر و كرد مى افراط

. نمود رفتار گونه همين به نيز مخالفينش از بسيارى و حكم بن مروان با. نگفت اين از بيش و. نبينم را تو ديگر برو

 گونه همين به -بخشيد پيروزى آنان بر را او خداوند آنكه از بعد -نيز بودند كرده خروج او برابر در كه بصره اهالى از بعضى با آنها از قبل

 اسير را فرزندانشان از يك هيچ و نگرفت غنيمت به را مالشان و نكشت را آنها از كسى و بخشيد آنان به را آسايش و امنيت. كرد رفتار

. نساخت

 منتظر آن پى در و ساخت نمى همراه كشيدن رخ به و گذارى منّت با را خود عفو و گذشت اش، بزرگمنشانه خوى اين كنار در

. است بندگان پاداش از برتر شده، تقديم خدا پيشگاه به بخشايش و عفو كه نباشد؟ چنين اين چرا. نبود گزارىسپاس

 بر بردباريش و حلم و حمايت چتر اكنون هم كه كسانى همين از بسيارى كه نبود پنهان نكته اين امام دقيق نگرى آينده و بينش از حتّى

 محبت او، از سپاسگزارى جاى به برگشته، خود ى گذشته به چندى از بعد است بخشيده آنها به ىآزادگ و زندگى و افكنده سايه آنان سر

 انكار كنند اقرار را او فضايل اينكه جاى به و نمود خواهند مخالفت و سركشى بيابند فرصتى كه همين و كرد خواهند كفران را هايش

 و مخالفان به بخواهد اينكه از و نمود مى پرهيز كند مقابله زشتى، با را زشتى و بدى با را بدى اينكه از هميشه اينها، تمام با. كرد خواهند



 

Noorfatemah.org 
 

 )عليه السالم( افضليت علي ۱۸

 مگر دشوار، انسانى دلهاى بر و است كمياب مردم بين در بزرگواريها گونه اين شك، بدون. فرمود مى خوددارى گويد ناسزا خود بدگويان

. باشد داشته باز مرداب لجن آشاميدن و مردار گوشت خوردن از را دهانش و زبان و كرده پاك كينه آلودگى از را قلبش خداوند كه كسى

 را كسى. دهند مى دشنام را شام اهالى و معاويه آشكار طور به حمق، عمروبن و عدى حجربن بزرگش، ياران از نفر دو كه شنيد روزى

: پرسيدند و آمدند حضرتش نزد آنها. كرد منع كار اين از را آنها و فرستاد آنان نزد

! باطل؟ بر آنان و نيستيم حق بر ما آيا! "ع" اميرالمؤمنين يا

: فرمود پاسخ

. سوگند كعبه خداى به آرى،

 كنى؟ مى منع آنان كردن نفرين و دادن دشنام از را ما چرا پس، -

 و دار نگه شدن ريخته از را آنان خون و ما خون! پروردگارا: بگوييد آن، جاى به.... باشيد كننده نفرين و گو دشنام شما ندارم دوست -

. آيند راه به بيراهه از كجرو كژانديشاِن و شوند شناس حق ناشناسان، حق تا فرما هدايتشان گمراهى از و كن برقرار صلح آنان و ما بين

: فرمود امام. تنددوخ چشم او به افراد. كرد عبور آنان جلوى از زيبارو زنى. بود نشسته يارانش بين در امام كه است شده روايت

 ديد خواهد. بياميزد همسرش با آمد خوشش او از كه افتاد زنى به نگاهش شما از يكى هرگاه.... است حريص ديدن بر مردان، اين ديدگان

. ] است آمده كامرأته ها نسخه از بعضى در. كامرأٍْ امرأٌْ هى انّما ى ترجمه. [ است بوده "ديگر" زن هر مانند زنى هم او كه

!. داناست چه كافر اين! بكشد را او خدا: گفت شنيد مى را كلمات اين آنجا در كه خوارج از يكى

: فرمود و كرد منع كار اين از را آنان. درآورند پاى از را او تا پريدند مرد آن سر بر امام ياران

. ] 412 تحكم البالغه، نهج. [ ذَنْبٍ عنْ عفْو أو بِسب سب هو إنَّما رويداً،

. گناهى از گذشتى يا بايد ناسزايى را ناسزايى همانا! باشيد آرام

 دهد پاسخ را سفيهى نادانِى اينكه از پارسايى و پاكى با و نمود مى صبر آمد نمى خوشش آن از كه كارى مقابل در كه مواردى بسا

: فرمود مى چنين كرده خوددارى

 أسفَه اذَنْ فَانى لَىع     السفيه سفاه اجتَرَرت ما إذا

. ] 624ص البالغه، نهج: عبده محمد[ 

. بود خواهم او از نادانتر من صورت اين در ِبكشم، خود به را نادانى خردى كم گاه هر
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 كه است آن يانشا حداقل و بدهد نشان را شخصيتش از اى سايه ديدگان، مقابل در كه دارد آن جاى امام، اخالق هاى نشانه از نمونه اين

 از كه كسى ى درباره گفتن سخن از را ما.... دهد جاى ها ارزش ى قّله بلنداى در ويژگيهاست و خصوصيات اين داراى كه را انسانى

 توانيم مى كى ما باك؟ چه مهياست و آماده برايش رفيعى و بارز ى نقطه هرگونه جوانمردى، هاى استوانه و نفسانى شرافت ستونهاى

 ى همه و خورده پيوند او به بزرگواريها و شده ختم او به فضيلتى هرگونه اسالمى ى برجسته شخصيتهاى بين در كه كسى ى درباره

 ادا را او حّق و بگوييم سخنى است داده تشكيل را او ى اوليه سرشت و گشته گر جلوه او وجود در پسنديده هاى خصلت و نيكو صفات

كنيم؟ 

 

 ىخداداد فضايل و دانش

 را او اى طايفه هر و داند مى خود از را او گروهى هر كه بينيد نمى. است دشوارتر امام خدادادىِ فضايل و ها موهبت بر احاطه و بررسى

 نظريه و مذاهب ديگر و كند معرّفى ناتوان دانش و حكمت ميدانهاى در را او غير كه خواهد مى فكرى مكتب هر و دهد مى نسبت خود به

 كسى تنها او باشد؟ بشرى و ربانى علوم داراى امام بمانند كه داريم سراغ را كسى دانشمندان بين در آيا كناراندازد؟ به او قابلم در را ها

 نيرو را شاخسارش و داده رشد را اش ساقه و كرده آبيارى را دانش درخت ى ريشه بارورش، بخش الهام دانش از اى چكيده با كه است

 دسترس در چيدن براى را آنها و كرده بارور را هايش ميوه و بخشيده طراوت را هايش شكوفه و نموده سرسبز را برگهايش و بخشيده

. است داده قرار

 هم و گرفت نمى را ظاهرش تنها. رفت مى فرو خويش پيشينيانِ معارف عمق در. داشت شگرف اى انديشه پاك، روحى نافذ، بينشى او

 استوار بود اثبات قابل كه را آنچه پرداخت؛ مى آنها بررسى و نقد به بلكه انباشت؛ نمى ذهنش ى خزانه در را آنان اموال نگهبانان چون

 الهى آيات باطن در. ساخت مى دگرگون طلبيد مى دگرگونى و تغيير اگر و افزود مى آنها بر داشت افزايش توان كه آنچه و ساخت مى

. كرد مى انديشه و گرفت مى عبرت و نگريست مى آن ژرفناى در نموده تأمل

 مى توجيه و ارزيابى و تحليل به و جستجو و گردش به آنها نامرئى زواياى در و رفت مى فرو ارواح و نفوس درياى اعماق در

 براى و داشت احاطه پيشينيان معارف به. بود او راهنماى اش رخشنده و درخشان روح و او، ابزار نقّادش و فروغ پر ى انديشه.پرداخت

 مى دستور او به كه داشت مى نظر در انسانها به را الهى فرمان داشت برمى استوار راستاى اين در كه قدمى هر در. آورد رهنمود ندگانآي

: فرمايد مى متعال خداوند. بجويد باشد كه كجا هر در را علم تا وادارد كردن انديشه و دقّت به و كند بيدار خواب از را خردش و عقل دهد

 و آسمانها خلقت در همانا. ] 190 ى آيه: عمران آل[  ْلبابِ؛ االْ ولى ال يات الَّ النَّهارِ و اللَّيلِ اخْتالف و رِض االْ و السماوات خَلْقِ فى إنَّ

 .است خردمندان براى هايى نشانه روز و شب آمد و رفت و زمين
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: فرمايد مى نيز و

. دارد وجود چيز چه زمين و آسمانها در كه كنيد نگاه: بگو. ] 101 ى آيه: يونس[  رضِ؛ االْ و اتالسماو فى ماذا أنْظُرُوا: قُلِ

 مى هشدار بد اى آينده به و دهد مى قرار حيوانيت سطح از تر پايين دارند مى باز اش وظيفه انجام از را عقل كه را كسانى متعال خداوند

: فرمايد مى چنين و. ] اسالمنا: سابق السيد[  دهد

و أْنا لَقَدذَر نَّمهجنَ كَثيراً لالْجِنِّ م االْ و ِنْس ملَه ونَ ال قُلُوبفْقَهبِها ي و منٌ لَهرونَ ال أعيصببِها ي و معونَ ال آذانٌ لَهمسبِها ي كنْعامِ كاالْ أُولئ 

 دلهايى آنان. ايم كرده آماده را انس و جنّ از بسيارى دوزخ، براى ما آينه هر و. ] 179 ى آيه: عرافا[  الْغافلونَ؛ هم أُولئك اَضَلُّ هم بلْ

 اند؛ چهارپايان چون هم آنان. شنوند نمى آنها با كه دارند گوشهايى بينند؛ نمى آنها با كه دارند ديدگانى كنند؛ نمى انديشه آنها با كه دارند

. اند خبران بى و غافالن آنان. تر گمراه بلكه

 و بخشد مى جاودانگى صاحبش به علم. نمايد مى حمايت او از كه است پناهى و دارد مى نگه را او كه است سپرى على، ديدگاه از علم،

. است ضرورى زندگى براى مال از باالتر و مال از قبل

: فرمايد مى كرده بيان تر روشن را خود ى نظريه امام

 ...لَكمواِل االْ خُزّانُ ه و ميأٌ، هأح لَمأُ وما باقُونَ الْع ىقرُ به147حكمت البالغه، نهج[  ؛...الد [ .

.... پايدارند -پايد روزگار كه چندان -دانشمندان و نابودند -باشند زنده چند هر -اندوزان زر

: فرمود مى و

 ...لْمرٌ اَلْعنَ خَيالْمالِ م .لْماَلْع كرُسحي أْن وت رُسالْمالُ. الْمالَ تَح هالنَّفَقَةُْ تَنْقُص و لْمالْع زْكولَى يمال از بهتر دانش. ] ... همان[  ؛...نْفاقِ االْ ع 

 مى و دهد مى رشد را علم آموختن، و بخشيدن ولى دهد مى كاهش را مال كردن، خرج. مال پاسبان تو و است نگهبان را تو علم،. است

.... افزايد

 الْعلْمِ معرِفَة: ... 147 حكمت البالغه، نهج. حضرت آن از منقول سخنان از.... [ شود مى پيروى و تبعيت آن از كه است آيينى علم...  بلكه

 و منزلت دارد نگه دور آن از را خود و ورزد لجاجت علم در هركس. ] ندارد را معرفة ى كلمه كتاب عربى ى نسخه در... بِه يدانُ دينٌ

 پايين و پستى كه چيزى بهترين شايد. شود مى دور الهى رضوان و خشنودى ى دايره از و آيد مى پايين پروردگارش پيشگاه در او مقام

: فرمايد مى كه است امام فرمايش همين كند مى ترسيم ما براى را مقام و درجه اين بودن

 مى باز علم به دسترسى از را او دارد خوار را اى بنده خداوند كه هنگامى. ] 288 حكمت البالغه، نهج[  الْعلْم؛ علَيه حظَرَ عبداً اُهللا أرذَلَ إذا

. دارد

 عزّت چنان دانش و علم به "ع" امام كه است مطلب اين گر روشن آميزش نبوغ عبارات و قصار كلمات از بسيارى و شد نقل كه عباراتى

 در كه فرموده بيان را علم جايگاه بلندى و عظمت اى گونه به و است نگفته سخن علم تراماح و ارزش از گونه بدان كس هيچ كه بخشيده
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 به -است آموختن ى وسيله كه -نيز را عقل گونه، همين به. ندارد اهميت و ارزش آن ى اندازه به چيز هيچ انسانى ارزشهاى ديگر بين

 است الهى دعوت از درست واگويى امام سخن. كاست معرفت ارزش از انتو نمى راهى هيچ از كه است فرموده تكريم و احترام اى گونه

 خيرات و فضل از تا كنند دقّت آفريدگانش در و تأمل آيات در كه است فرموده تشويق آن به نسبت و خوانده فرا بدان را بندگانش كه

. بردارند او حكمت اسرار از پرده خداوندى قدرت مظاهر با آشنايى و فهميدن با و شوند برخوردار الهى

! امام علم و آگاهى بود انبوه چه

! رسيد آن نهايت و پايان به گذاشت قدم آنكه از راهى هر در و شد جدا او دانش ى سرچشمه از كه معارفى و علوم بسيار چه

! كرد كشف كه ها تازه و شد آگاه كه ها گذشته چه

 انديش ژرف و پژوهشگر ذهنى با. بود دانش و علم از پهناور و گسترده جهانى و يافت جانبه همه و كامل آشنايى و آگاهى بدان او آنچه

 امام. گشت سيراب آن از و نمود درك را آن كلّيات و جزئيات بين تيز و هوشمند عقلى با و كرد عبور آن باطن و ظاهر از و كشف را آن

 در ها نوشته و روايات ضمن كه -گذشتگان فرهنگى ميراث در رشنگ از اش انديشه. ندارد همتا و نمونه ديگر كه بود ذهنى نبوغى داراى

 خود به خستگى خلقت جهان ديدنيهاى گردش از كه گونه همان نيافتاد؛ كار از و نشد خسته -بود رسيده او به و شده منتقل تاريخ طول

 از. كند كشف را آنها ى نهفته رموز و پيچيده راراس تا افكند نظر ديدنيها اعماق به بلكه نكرد بسنده سطحى ديدارى به گاه هيچ. نداد راه

 يا و برد پى اسرارش به كه هايى دانستنى از. نايستاد باز آموختن از و نداد راه خود به سستى هستى زواياى جستجوى و كاوش

 و گنجايش بر فتگر فرا چه هر و گرفت فرا آموخت را چه هر. ننمود گنجايش عدم و تنگنا احساس خود در كرد كشف كه مجهوالتى

 و گرمازده زمين بسان را او ى تشنه عقل گنجايش افتاد راه به آن از كه سيلى باريد، او بر علوم و معارف ابر هرگاه. افزود خود ظرفيت

. سازد نمى برطرف را عطشش سوز و نشاند نمى فرو آسمان آبهاى تمام را او تشنگى حرارت كه يافت اى سوخته

 امام باره اين در شود؟ مى آن وارد جديد اى سرمايه با هميشه آنكه حال و ببندد علم روى به را خود ى دروازه عقل است ممكن چگونه

: فرمايد مى

. كند مى پيدا گسترش آن در فروريختن با كه دانش ظرف جز به است؛ محدود ظرفى هر گنجايش

! توصيفش است ظريف و دقيق چه و فرمايشش است استوار چه

 جاى -است آدميزادگان ى ويژه كه -خداوندى نعمتهاى و فضايل بلنداى بر را عقل كه است شده باعث انديشه ى درباره او باور و ايمان

: دارد داللت مطلب اين بر حضرت آن فرمايش چنانكه دهد؛

 ثانيها الدينُ و أولُها فَالْعقْلُ     مطَهرْة أخْالقٌ الْمكارِم إنَّ

. ] ثانيها والْعقْلُ اَولُها فَالدينُ: صورت بدين ؛628ص نيشابورى، بيقهى ،"ع"على امام ديوان[ 

. دين دومين و است عقل آنها نخستين. است اى پاكيزه اخالق واالئيها، همانا
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... و خامسها والْجود     رابِعها والْحلْم ثالثُها والْعلْم

. ] بخشش و احسان ششم و: سادسها والْفَضْلُ: عمصرا ى دنباله در ،"ع"على امام ديوان[ 

 گونه بدين علم و عقل ى درباره حضرت آن ى نظريه بينيم مى وقتى.... و سخاوت و جود پنجمش،. بردبارى چهارم و است علم سومين

 اسباب و وسائل متعال ندخداو كه مادام يافت؛ توان نمى عذرى است ساخته محروم علم نعمت از را خود كه انسانى براى ديگر است،

. است بخشيده او به برساند اش شايسته مقام به را او كه عواملى و ساخته فراهم او براى را آموختن و فراگيرى

 آموزش و كاوش و پژوهش سختى تحمل و معرفت دشوار راه پيمودن توان كه است داده او به قلبى و عقل و بدن چه براى خداوند، پس

 كه است برده ياد از گويا دارد؟ مى باز اند شده آفريده آن براى كه نقشى ايفاى از را تجهيزات اين بشر كه دارد دليلى هچ دهد؟ مى بدو را

 و شود هدايت تا آموزد نمى و بياموزد تا انديشد نمى! كند مى كفران را آنها انگار. شوند فراموش نبايد و پروردگارند هاى نعمت اينها

 ايجاد اخالق مكارم و آورد مى خوبى و خير ساخته دور را بديها و شرور علم، كه نيست شكّى! كند مند بهره را ممرد تا شود نمى هدايت

. كند مى

 ساخت؛ فراهم دارد الزم كه را ابزارى و اسباب بايد كه است اى فريضه علم كه كند مى تشويق علم فراگيرى به چگونه امام، كه بينيد نمى

 معتدل آفرينشى و خلقت از كه نيز انسانى در اسباب و ابزار اين. بفهمد كه دلى كند؛ انديشه كه خرَدى كند؛ تحمل كه بدنى قبيل از

: فرمايد مى كننده تحريك و آمرانه صورت به امام. باشند بايد باشد برخوردار

لَّمنَّ تَعاهللا فَا كطًَْة زادسرٍ اخالق     بكُلُّها خَي لَك الزِب 

. است وابسته تو به همه كه خوبى خالف بر و است افزوده تو ظرفيت بر خداوند كه اموزبي دانش

: فرمايد مى نادان با رفاقت و مصاحبت از انسانها داشتن برحذر و منع براى بعد، و

ال و بحلِ اَخَا تَصهالْج     و اكيا و اهيا 

. دار نگاه او از را خود و مباش يار و همدم را نادان و جاهل

نْ فَكَملٍ مدى جاهكيماً     اَوينَ حح آخَاه !

! است ساخته نابود را اى فرزانه انسان رفاقت، هنگام به كه، نادانى بسا

قاسرُ يء الْمرِاا ذا     بِالْمرُ مما الْم شاه 

. شود مى سنجيده كند مى همراهى و كار كه افرادى به آدمى. ] 32ص نيشابورى، بيهقى ،"ع"على امام ديوان[ 
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 اگر. كنيم مى بسنده مختصر همين به بكشانيم؛ درازا به را سخن دانش و علم به نسبت امام ارزيابى و نظريات بيان در كه نيست نيازى

 نمى اين جز كنيم، يافته دست بدان اش انديشه و داده دست به حضرتش كه معارفى و علوم هاى رشته از برخى در گونه شتاب گردشى

. داند مى بخوبى را آن هاى رشته و بخشها ى همه فراگرفته را آن جوانب تمام است شده وارد كه فنّى هر در كه يابيم

. رسد مى بدو و شود مى نقل او از هم شده، گرفته حضرت آن سخنان از -است علوم اشرف خداوند با ارتباطش خاطر به كه -الهى علم

 آن اصحاب و شاگردان -اند فراگرفته آنان از را علم اين مردم و نظرند صاحب علم اين در و مشهور عدل و توحيد اهل به كه -معتزله

 پدرش و پدرش شاگرد ابوهاشم و است حنفيه محمدبن بن عبداهللا ابوهاشم شاگرد عطأ، بن واصل آنان، بزرگ زيرا باشند؛ مى حضرت

 الحديد، ابى ابن. [ است روشن و ظاهر حضرت آن به هم زيديه و اماميه انتساب. گرفتند افر معتزله از اشاعره بعد. است "ع" امام شاگرد

. است نياورده او عبارات خوبى و زيبايى به خدا صفات ى درباره و نگفته سخن توحيد ى درباره امام بمانند كس هيچ. ] البالغه نهج شرح

: است نكرده نزديك قولع فهميدن براى را آن قَدر و قضا بحث او از بهتر كسى

 بدان مخلوقات كه آنچه به.... بود خواهد و هست هميشه. است قديم. نيست او همانند چيزى. است اَحد و واحد متعال خداوند بنابراين

 او حقيقت و شده كافر را او كه است كسى چون هم گويد، سخن تشبيه با خداوند ى درباره هركس.... گردد نمى وصف شوند مى توصيف

. ] اإلماميه عقائد المظفّر، محمدرضا شيخ.... [ است نشناخته را

 كه فرمانروايى در مشاركت از و باشد مخلوط زمان و مكان با اينكه از -را الهى ذات خداوند، توحيد و يكتاشناسى عنوان به اسالم،

 ى وسيله به شدن نزديك از و شود مند بهره كردار و گفتار در ديگرى توان از يا و كند مشورت او با يا و بگيرد كمك را كسى بخواهد

 اغيار جلوى قاطعيت با و است كامل و خالص خداوند به نسبت تنزيه اين. داند مى پاك و منزَّه -آوردن مثال عنوان به ولو اشباه، و نظائر

. است باالتر گيرد قرار ها انديشه و عقول دسترس در اينكه از و برتر توصيف از. گيرد مى را

 و فهم كه داند مى آن را الهى ذات توصيف از منع علّت كه است فرموده تصوير بدينگونه الهى كمال اين ى درباره را خود ى نظريه امام

 مى چنين باره اين در. باشند مى ناتوان او صفات ترسيم از جمالت و عبارات و كنند پيدا احاطه او حقيقت به توانند نمى مردم عقول

: فرمايد

 غَيرُ أنَّه موصوف كُلِّ شَهادةِْ و الْموصوف غَيرُ أنَّها صفَةٍْ كُلِّ لشَهادِْة عنْه، الصفات نَفْىُ لَه خْالصِ االْ كَمالُ و لَه، خْالص االْ تَوحيده كَمالُ ...

 منْ و الَيه، أشار فَقَد جهِلَه منْ و جهِلَه، فَقَد جزّأه منْ و جزّأه، فَقَد ثَنّاه منْ و ثَنّاه، فَقَد قَرَنَه منْ و قَرَنَه، فَقَد سبحانَه اَهللا وصف فَمنْ. الصفَةِْ

أشار هلَيا فَقَد ،هدح نْ وم هدح ؛ فَقَدهداخالص اوج و اوست به نسبت الصاخ خداوند يكتاشناسى كماِل. ] 1 ى خطبه البالغه، نهج[  ع 

 از غير كه است آن بر شاهد موصوفى هر و است موصوف جز چيزى دهد مى گواهى صفتى هر زيرا اوست؛ از صفات زدودن او به نسبت

 و است دانسته دوتايش كند همراه و قرين را او كس هر و است دانسته چيزى همتاى و همراه را او كند وصف را خدا كس هر. است صفت

 اشاره او به نشناسد را او كس هر و است نشناخته را او باشد قائل جزئى او براى كس هر و است كرده تجزيه را او بداند دوتايش كس هر

 ....است برشمرده را او سازد محدود را او كس هر و انگارد محدودش كند اشاره او به كه كسى و است نموده
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: است عبارات اين نهزمي همين در امام هاى فرموده جمله از

هدحو الشَريك ،لُ اَالْ لَهئَ ال وشَي لَهقَب رُ والغايةَ االْخ لَه ...االْ التَقَع هامو لى لَهفَةٍْ عال صو قَدتُع الْقُلُوب نْهلى مةٍْ، عفيكَي ال و زِئَةُْ تَنالُهالتَّج 

 پايانى و است آخر و نيست او از قبل چيزى و است اول. نيست او براى شريكى و يكتاست. ] 85 ى خطبه البالغه، نهج[  والتَّبعيض؛

. ندارد راه او در پذيرى بخش و تجزيه و نشيند نمى او چگونگى بر دلها و يابند نمى او براى صفتى پندارها و اوهام... ندارد

: پرسد مى يارانش از يكى

. اى؟ ديده را ارتپروردگ آيا! "ع" اميرالمؤمنين يا

: فرمايد مى پاسخ

دبپرستم؟ مى بينم نمى كه را چيزى آيا ؛!أرى؟ ال ما أفَأع !

: پرسد مى و خواهد مى توضيح باره اين در كننده سؤال

: فرمايد مى جوابش در بينى؟ مى را او چگونه

 البِرَوِيةٍْ، متَكَّلم. مبايِنٍ غَيرُ منْها بعيد مالمسٍ، غيرُ شْيأ االْ منَ قريب. يمان االْ بِحقائقِ الْقُلُوب تُدرِكُه لكنْ و الْعيانِ، بِمشاهدِْ الْعيونُ تَراه ال

ريدةٍْ، مالبِهِم عةٍْ صانبجارِحبدون. رسند مى او به راستين ايمان به دلها بلكه بينند، نمى آشكارا را او ها ديده. ] 179 ى خطبه همان،[  ؛...ال 

 و باشد داشته انديشه به نيازى اينكه بدون گويد مى سخن. است دور باشد جدا آنها از آنكه بى و نزديك آنها به باشد پيوسته اشيا به اينكه

.... جوارح و اعضا با نه است سازنده. گمارد همت بدان قبل از اينكه بدون كند مى اراده

: است اين خداوند تصفا از برخى در حضرتش شگفت سخنان از

ولُ االْ هو زَلْ، لَماْلباقى يلٍ بِال وأج ...هراالْ التُقَد هامو ددوبِالْح و رَكاتالْح وارِحِ ال وبِالْج واتاألدقالُ ال. وي تى؟: لَهم ال و ضْرَبي لَه داَم 

. ] 163 ى خطبه البالغه، نهج[  ؛...فيما؟ قالُالي والْباطنُ مما؟ اليقالُ الظّاهرُ. بِحتّى

 ى درباره. كنند ارزيابى را او توانند نمى ابزار و جوارح به و حركات و حدود با پندارها... رسيد سر بدون پايدار و است هميشگى اول او

 اما است؛ نهان و باطن و چه؟ از شود نمى گفته كه است آشكارى. شود نمى تعيين او براى سرآمدى تا ى كلمه با و كى؟: شود نمى گفته او

. شود نمى گفته چه؟ در

 اين حقيقت نور پرتو از مند بهره هاى انديشه تالش پايان هرچند. است شده سرگردانى دچار قَدر و قضا ماهيت شناخت در فهمها چه

. آن وقوع ابزار و اسباب ى هيهت و شود مى واقع كه آنچه دانستن: اند كرده جمع گونه بدين دو آن بين كه است بوده
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 به خداوند دست به چيز هر از است عبارت قَدر و خود جاى در خود برحاالت اشيا حصول به خداوند پيشين علم از است عبارت قضا،

 به شام به فتنر آيا: شد گفته امام به بار يك. ] |78 حكمت| قصار كلمات شرح البالغه، نهج: عبده محمد. [ اسبابش و علل وجود هنگام

: فرمود پاسخ امام بود؟ الهى قَدر و قضا

كحوي !لَّكلَع الزِماً، قَضأً ظَنَنْت راً وماً قَدحات !و كاَن لَو كذل كطَلَ كَذللَب الثَّواب و ،قابالْع قَطَ وس دعالْو عيداَهللا إنَّ. والْو حانَهبرَ سأم 

هبادتَخْييراً، ع و مذيراً نَهاهتَح .و سيراً كَلَّفي و لَم كَلِّفسيراً يع ...و لَم صعباً يغْلوم و لَم طَعكْرَهاً يم و لِ لَمرْسباً، نْبِياء االْ يلَع و نْزِلِ لَمي 

الْكُتُب بادلْعثاً، لبال عخَلَقَ و ماواتالس و ضاألر ما و نَهيًال مابباط كلٌ كَفَرُوا الَّذينَ ظَنُّ ذليلَّذينَ فَونَ كَفَرُوا لبر واى. ] 28: صاد[  النّار؛ م 

. رفت مى بين از وعيد و وعده و شد مى باطل عقاب و ثواب بود مى چنين اين اگر. است حتمى قَدر و الزم قضاى مقصودت شايد! تو

 و كند مى تكليف آسان كار به. است نموده نهى را آنان تحذير عنوان به و داده دستور اختيار اشتند با خود بندگان به سبحان خداوند همانا

 مبعوث بيهوده را پيامبران. شود نمى اطاعت اكراه صورت به و شود، نمى معصيت بودن مغلوب جهت از. كند نمى تكليف دشوار كارهاى به

 اين. است نيافريده بيهوده است واقع آنها بين كه آنچه با را زمين و آسمانها. است هنفرستاد جهت بى خود بندگان براى را كتاب و نكرده

 و جهت بى الهى، معارف هاى گنجينه. ] 78 حكمت البالغه، نهج. [ آتش از كافران بر واى پس. اند شده كافر كه است كسانى پندار

 و الهى كتاب آيات در ممارست و خداوند آفرينش در تفكّر و بينش مسّلم ى نتيجه بلكه است؛ نگشته گشوده امام روى به تصادفى

. رسيد آنها به خود ى گسترده ذهن و درخشان بينش و شّفاف روح با كه بود خداوندى هاى حكمت و احكام در پژوهش

 اينها ى همه. دندار بحث كسى او ادراك و فهم عمق و نظر دقّت و هوشمندى و احساس لطافت و تازگى و وجود جوهر تميزى و پاكى در

 هم. اويند كاوشهاى و پژوهش سالمت و فكر استقامت ضامن نموده، قادر كنجكاوى و بحث و تحقيق و ِپژوهش بر را او كه هستند ابزارى

 رسول همراه كودكى دوران همان از زيرا داشت؛ كامل آمادگى بود شده مقدر برايش كه آنچه براى امام كه نيست گفتگو نيز اين در چنين

 مى عبادت به خود ى خانه در و حرا غار در و كرد مى خلوت خود با "ص" پيامبر كه دورانى در -وحى نزول از پيش و بود "ص" خدا

 هستى قوانين و زمان حركت و آفرينش بزرگ آيات در "ص" خدا رسول كه زمان آن در نيز و برد مى سر به "ص" پيامبر با -پرداخت

 و قدرت نبود؛ قدرتها ديگر همچون كه ديد مى گواه ازلى قاهر قدرت بر را همگى انديشيد، مى خلقت عادهال خارق هاى پديده و نيستى و

 نزديكتر روشنى به بيايد هدايت به را راهى بخواهد و بينديشد آنها ى درباره كه كس آن براى و اوست دست به تدبير و تقدير كه نيرويى

. است

 از كه جويى ره و استاد از كه شاگردى بسان و بود "ص" پيامبر ى شيفته. كرد مى حركت واحد حقيقت يك پيدايش پاى به پا او

 مردم كه آورد دست به چيزى مدبر آفريدگار از جوانى عنفوان همان در اينكه تا كرد، مى تبعيت "ص" پيامبر از كند مى پيروى رهنمايش

 رهنمايى بدان را او لطيفش روح و شكوفا احساس كه آنچه از كه شنويم ىم او خود از كه آنجا تا بودند؛ نياورده دست به را آن ديگر

 .ديدم مى را نور و شنيدم مى را صدا سال هفت من: فرمايد مى و گويد مى سخن است كرده
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. كردم عبادت را خدا سال هفت -بپرستد را خدا امت اين از كسى آنكه از پيش -من: فرمايد مى نيز و

 بينيم مى اينكه از بنابراين،. شد تبليغ و انذار مأمور و آغاز رسالتش اينكه تا كرد مى سرپرستى او از "ص" پيامبر كه است مدتى همان اين

. كنيم نمى تعجب و دهيم نمى راه خود به ترسى. بود امت اين ربانى او: كه كند مى توصيف چنين را امام بصرى، حسن كه شنويم مى و

 "ع" طالب ابى بن على آن اسرار به محيط و آگاه و قرآن به آشناى و حافظ تنها "ص" خدا رسول دوران در بينيم مى كه زمان آن نيز

 اقدام قرآن آورى جمع به كه است كسى نخستين او "ص" خدا رسول رحلت از بعد بينيم مى اينكه از و شويم نمى مبهوت و نگران است

. گرديم نمى حيران كند مى

 آن. كرد توبيخ كار اين بر را او و فرستاد -بود شده نشين خانه و كرده خوددارى بيعت از كه -امام دنبال به را كسى ابوبكر كه اند گفته

: فرمود چنين جوابش در حضرت

 فقدانش و كرده تاب بى مرا "ص" خدا رسول فراق اندوه بلكه... نيست خالفت به يابى دست منظور به من نشينى خانه سوگند، خدا به

 مى ام افسردگى بر و شود مى تازه اندوهم نگرم مى جا هر به او از بعد كه است خاطر بدان اين. است نموده ام مرده دل و غمگين

 ،"ناشناخته اسالمى كتاب يك" ى مقاله ابوزيد، فاروق دكتر. [ كند مى كفايت من براى او غير در طمع از او به پيوستن اشتياق.... افزايد

 ابوبكر با كردن بيعت از قرآن آورى جمع خاطر به بلكه مخالفت، خاطر به نه امام،: گويند. ] 2152 ى شماره ون،تلويزي و راديو ى مجّله

 مى البالغه نهج شرح در الحديد ابى ابن. [ كرد آورى جمع را قرآن كه بود كسى نخستين وى كه است آن نشان خود اين و كرد خوددارى

 مخالفت عنوان به حضرت آن كه -گويد مى شيعه را آنچه حديث اهل. كرد خوددارى ابوبكر با بيعت از امام كه اند كرده نقل همگى: گويد

 كسى نخستين امام كه است آن بر دليل خود اين و شد قرآن آورى جمع مشغول گويند مى بلكه ندارند؛ قبول -نشد بيرون خانه از بيعت، با

 "ص" پيامبر وفات از بعد آورى جمع به بود شده جمع "ص" خدا رسول زمان در اگر و نمود اقدام قرآن آورى جمع به كه است

. ] نبود احتياجى

 منظور. نداريم است آمده خبر اين در كه مطالبى ديگر به كارى و باشد قرآن آورى جمع بر دليل كه آورديم آن خاطر به فقط را سخن اين

 وجود تمام با خدا كتاب حفظ و نگهدارى به "ع" على. گرفت سبقت ديگران بر و كرد اقدام كار اين به كه بود او تنها: بگوييم كه بود اين

 حتّى و لفظ بلكه عبارت، يك و كند حفاظت است، فرستاده جهانيان براى رحمت عنوان به و هدايت براى خداوند كه را نورى تا كوشيد

 فرود روش و سبك خالف بر مردم هاى سينه در آن هاى هسور و آيات از بعضى نكند كه ترسيد مى آن از. نرود بين از آن، از اى اشاره

 مع[  شود واقع پيشتر گيرد قرار آخر در بايد آنچه و گردد مؤخّر شود مقدم بايد آنچه و جا جابه و مخلوط يكديگر با و بندد نقش آمده

 نشد اى استفاده و استقبال تنها نه فرمود رىآو جمع آيات نزول شأن با همراه و آگاهى و دقّت اين با "ع"اميرمؤمنان كه قرآنى از األسف

 هنگام به و است -الشّريف فرجه تعالى اهللا عجل -اهللا بقية حضرت فرزندش اختيار در اكنون قرآن اين. نداريم نيازى قرآن بدين: گفتند كه

 را او قرآن بالغت كه كسى احساس ارد؛گم همت قرآن خواندن شيوا به خود، مانند بى لطيف احساس آن با. ] دارد همراه به را آن ظهور

 حالوت چشيدن از بعد ولع، و حرص با و باشد شده آن بيان سحر ى فريفته كه كسى چون هم است، نموده شيدايش آن، فصاحت و شيفته

. يابد مى اهر آن واالى معانى از روحى و عقالنى هاى بهره و فوايد از شدن مند بهره به آن زيباى جمالت و عبارات از كه احساسى
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 تيزهوشى، روشنگرى، از امام آن مانند كه انسانى كرد؟ مى آماده مردم براى را چيزى چه دريافت اين ثمرات آورى جمع و چيدن از

 فروتن، پارسايى خلوت در او كند؟ عرضه تواند مى چه مردم براى بود، برخوردار پاكدلى و ژرف ى شكوفا،انديشه ذوق فراگير، ى نظريه

 باال افق ى كرانه بر و كرد مى روشن را گيتى ى پهنه خورشيد كه هنگامى به يا و صبح ى سپيده يا روشن نيمه سحرگاهان يا تيره شبهاى

 خود به را او چيز هيچ -بود پروردگار رضوان جستجوى در و خدا خاطر به فقط كه -خلوتگاه اين در. برد مى سر به قرآن با رفت، مى

 و شيوا بيان گرو در وى اعضاى تمام و افزود مى تالوتش بر و خواند مى دوباره و دوباره را آن ى كلمه به لمهك بلكه داشت؛ نمى مشغول

. بود قرآن سحرانگيز آسمانى اسلوب

 آشكار، و پنهان كه كلماتى مبانى و عبارات سياق از را مدلوالت آن از هايى مجموعه آورده روى قرآن به نگر ژرف انديشمندى چونان

 -را واال و عظيم آيات بزرگ، هاى سوره. كرد نمى فروگذار آن باطن و ظاهر از چيزى و گرفت مى بود آورده گرد خود در نهان و روشن

 آنها درخشان احكام و حكمتها و داد مى قرار دقّت مورد بخوبى متشابه آيات ديگر با -اند الكتاب ام و اساس و محكمات آيات همان كه

. بودن مخفى او ديدگاه از

 تلّفظ صحيح طور به و كند ضبط درست كه بود مواظب كامًال و پرداخت مى قرآن آيات تالوت به شيدا، عاشقى چون هم بلند، صدايى با

 اظهار، اماله، مد، وقف، وصل، احكام. كرد مى سرايى نغمه آنها با و زمزمه را آن گواراى جمالت و شيرين كلمات. نمايد ادا دقّت با و

 و هدف با و داشت موافقت اى آيه و كلمه و حرف هر با كه -صوتى گوناگون شكلهاى به را تنوين و تخفيف تسكين، حريك،ت ادغام،

 از آنكه از پيش كرد؛ مى مجسم بينندگان و ديدگان جلو در را كلمات معانى كه طورى به كرد؛ مى آورى جمع -بود مطابق معنايش

. يابد راه دلها به گوشها

 آن جامعيت به و نمود مى ترتيل بخوبى و فرمود مى قرائت تابناكش روحى ادراك و نافذ سرشار ذهن و ممتاز زيباى احساس با را قرآن

. گرفت فرا را خالصش معناى و رسيد ژرفنايش به و نمود تدبر آن در. شد آشكار برايش بود آن درون كه آنچه. داشت توجه

 فنون در -داشت را ترتيل بهترين و كرده تالوت بخوبى را قرآن كه فردى اولين عنوان به -را ماما كه بود نخواهد طبيعى آيا بنابراين،

. اند شده ملحق و كرده اقتدا او به فن اين خبرگان تمامى كه بدانيم پيشرو قرآن قرائات

 ى كننده نقل و شاگرد كه -سلَمى رحمانابوعبدال طريق از ديگران و النَّجود ابى بن عاصم عأل، ابوعمروبن همچون قرآن، قرائت پيشوايان

 لفنون الشيعه تأسيس. رك نيز. البالغه نهج شرح الحديد، ابى ابن. [ اند گرفته فرا را قرآن قرائت و كرده مراجعه حضرتش به -بود امام از

. بود كرده نقل امام از او كه بود سلَمى ابوعبدالرّحمان از حفص روايت طبق بر قرآن ضبط و نوشتن. ] كاظمينى صدر حسن سيد االسالم،

 طالب ابى بن على روش از كه است سلمى ابوعبدالرّحمان از -است كوفيين ى طريقه كه -نيز قرآن آيات گذارى شماره و شمردن روش

 سال قاهره، اپچ قرآِن الشريف، بالمصحف التعريف. [ است آمده شاطبى تأليف الزهر ناظم: كتاب در چنانكه است؛ نموده پيروى "ع"

 خارق هوش و نموده غوص و تعمق قرآن آيات دالالت در و كرده تدبر قرآن معانى در كه -را امام كه بود نخواهد طبيعى آيا. ] 1381

. ] بود العلم فى والرَّاسخون از و داشت الكتاب علم او آرى،[  بود گرفته بهره "ص" خدا رسول علوم اسرار از و برده كار به را خود العاده

 رشد او از شده، كاشته او دست به تفسير علم نهال كه طورى به بدانيم؛ ديگران از برتر آن نهانى رموز كشف و قرآن تفسير و تحليل در
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 ازعبداهللا كنند؟ تشنگى رفع و گشته سيراب تا شوند مى وارد او زالل ى سرچشمه به وادى اين در كامان تشنه تمام و گشت بارور و يافت

: پرسيدند -بود خود زمان ى فرزانه و ميدان اين مرد كه -باسع بن

. پهناور اقيانوس به نسبت باران ى قطره مانند: داد پاسخ است؟ درجه و پايه چه در "على" عمويت پسر مقابل در تو علم و دانش

 

 قضاوت و فقاهت

. داشت احاطه -است اسالم اساسى قانون كه -قرآن علوم تمام به امام. بود چنين و است تر شايسته بودن ترين فقيه براى همچنين، او

 شنيده زبانش از را سخنش و ديده چشم به را عملش و بود "ص" پيامبر همراه و مالزم. دانست مى بخوبى را "ص" خدا رسول سنّت

. بود

 كه علومى ديگر به رسد چه ات كند؛ مى كفايت است داده اختصاص او به ص" خدا پيامبر" دعوت صاحب كه چيزى همان باره، اين در

: فرمايد مى امام. نشد برداشته پرده آنها روى از ديگران براى

. است شده آموخته من به كلمات كردن تمام و ها وعده تكميل و رسالتها تبليغ سوگند، خدا به

 اسرار فراگيرى شايستگى "ص" امبرپي نزد اينكه مگر شد؛ نمى داده كسى به كه بود نهانى هاى حكمت و غيبى مشاهدات از علومى اينها

. است مباح و جايز آن از آگاهى و فراگيرى مردم ى همه براى كه شريعت و فقه علم از گذشته باشد؛ داشته را الهى

 برخى آنكه با. آموخت بخوبى بود كرده نازل حضرت آن بر جبرئيل كه را آنچه و فراگرفت "ص" پيامبر از را دين در فقاهت "ع" على

 و قضاوت در و تر فقيه آنان ى همه از زيرا رسيدند؛ نمى او ى پايه به آنها كدام هيچ كردند، مى وجود اظهار شريعت علوم در ابهصح از

 به را نظريه ترين صحيح خواستند مى و كردند مى گير و ماندند مى مسائلى در و شد مى دشوار كار كه هنگامى. بود برتر همه از فتوا

. آوردند مى روى "ع" على به آورند، دست

. نباشد ابوالحسن كه نيايد پيش دشوارى ى مسأله: گفت مى كه است نقل خّطاب عمربن قول از

. ندهد فتوا كسى است حاضر مسجد در "ع" على كه هنگامى: است شده نقل او از نيز و

 برجستگى البد. عّفان بن عثمان ديگر قول به و بخطّا عمربن قولى به. [ آمد مى حساب به نادر افراد از برجسته، فقهاى بين در عمر خود

 وضع ماهگى شش در كه را زنى بار يك. ] "مترجم". دريافت توان مى آورد مى بزودى نويسنده كه اى نمونه موارد همين از فقه در را او

. شود اجرا حكم اين كه بود نزديك بود نرسانده را خود "ع" على اگر. بزنند حد را او كه داد دستور. آوردند خليفه نزد بود كرده حمل

 :فرمود تالوت را شريفه ى آيه اين آنگاه. ندارى حقّى چنين تو: فرمود امام
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و لُهمح و صالُهراً؛ ثَالثُونَ فكشد مى طول ماه سى مادر از او شدن جدا و كودك حمل. ] 15 ى آيه: احقاب[  شَه .

: است فرموده خداوند و: افزود سپس

. دهند مى شير كامل سال دو را خود فرزندان مادران و. ] 233 ى آيه: بقره[  كاملَينِ؛ حولَينِ اَوالدهنَّ يرْضعنَ داتوالْوالِ

 نخواهد مخالفتى است شده نازل خدا كتاب در كه آنچه با و شود مى ماه شش حمل دوران كنيد كم حمل دوران از را شيردادن مدت اگر

. داشت

: گفت چنين و بازداشت كار اين از را عمر و فرمود حامله زنى كردن سنگسار به عمر دستور مورد در امام را نمايىراه همين

 كاظمى محمد سيدامير[  ندارى اختيارى چنين اوست شكم در كه آنچه به نسبت دارى، حكم اجراى ى اجازه زن آن خود به نسبت تو اگر

: كه ساخت جارى زبان بر را مشهورش ى جمله و برگشت خود حكم از عمر] . المحرقه الصواعق كتاب نقض قزوينى،

ال لَو لىع لَكرُ؛ لَهمرمذى "18 ص ،1 ج البالغه، نهج شرح".... اگر: گفت بارها كه دانند مى همه[  عبار چندين را سخن اين عمر: گويد ت 

. شد مى هالك عمر نبود على اگر. ] "70ص ق،1302 اسالمبول، چاپ المودة، ينابيع" است گفته

 شد مى حساب خدا مال كه بود اى برده آنها از يكى. آوردند امام نزد -بودند كرده سرقت المال بيت از كه -را نفر دو كه است شده روايت

: فرمود اول مورد در. داشت شخصى مالك كه بود اى برده ديگرى و

. است "كرده تصرّف و" خورده را ديگر بخشى خدا، مال از خشىب شود؛ نمى جارى او بر حدى و خداست مال از او

 يكى اين. ] |272 حكمت| قصار كلمات و دشوار لغات شرح البالغه، نهج عبده، محمد. [ شود جارى حد او بر بايد: فرمود دوم مورد در و

 نه و است خويش ى اراده مالك نه. بود مسروقه لاموا از جزئى خودش اول فرد كه بود اين دليل. اوست انگيز تعجب و ويژه داوريهاى از

 آور شگفت احكام جمله از شود؟ مى بار تكليفى باشد بدينگونه كه كسى بر آيا. كند دزدى خود براى بتواند تا دارد استقالل كارهايش در

 و آراسته قيمت گران اشياى با كه -خدا ى خانه و كعبه زيورآالت مورد در كه بود حكمى -بود مخالف بسيارى ى نظريه با كه -امام

. فرمود صادر -است شده داده زينت

: گفتند و كند استفاده جهاد و جنگ مصرف براى گرانبها اشياى آن از كه كردند پيشنهاد عمر به نظران صاحب از اى عده

 .است بيشتر پاداشش و اجر كنى استفاده لشكر تجهيز در و بردارى كعبه ى خانه از را اينها اگر
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 و دانست صحيح را آنان گفتار عمر خواهد؟ مى چه زينت و زيور كعبه: پرسيدند مى مرتّب و كردند مى جدال و مناقشه او با باره اين در

 على. بدانم هم را او نظر و كنم مشورت امام با مورد اين در است خوب: گفت خودش با بعد ولى بپذيرد، را پيشنهاد اين كه گرفت تصميم

: فرمود "ع"

 آنها وارثان ميان در بايست مى آنچه در را آنها كه مسلمانان اموال "اول": بودند دسته چهار اموال شد، نازل "ص" پيامبر بر كه قرآن

. داد قرار بود فرموده خداوند كه جايى در را آن خمس؛ "سوم". نمود تقسيم مستحقّان بين در را آنها كه غنايم "دوم". فرمود تقسيم

 وجود روز آن در كعبه زيورآالت. "رساند الزم مصرف به و" داد قرار بود كرده تعيين خداوند كه جايى در نيز را آنها ات،صدق "چهارم"

 جايى هيچ زيرا ماند؛ مخفى و پوشيده او ديدگاه از اينكه يا و كرد فراموش كه جهت آن از نه گذاشت؛ خود حال به را آن خداوند و داشت

. نداشت آن به كارى و كرد تثبيت -بود فرموده تثبيت را آن خداوند كه همانطور -هم "ص" خدا رسول. نيست مخفى خداوند ديدگاه از

: گفت اقرار و تسليم حال با عمر

نا؛ الَ الك لَوفْتَضح 

 را كعبه زيور و] . 271 حكمت قصار كلمات و دشوار لغات شرح البالغه، نهج عبده، محمد. [ بوديم شده رسوا ما نبودى تو اگر "!على يا"

 الغدير،" است آورده امينى ى عالمه مرحوم كه عامه منابع از منقول رويداد صد يك از گذشته -حادثه چهار اين. [ [ گذاشت خود حال به

 "380 -382ص ،1ج" "ع"طالب ابى بن على االمام در فقيد ى نويسنده. كند مى نقض را شده ادعا دانايى و فقه] ]  -"83 -333ص ج

 از زنى هيچ مهر نبايد: گفت. نكنند تجاوز آن از كه بدارد حدى يك در را زنان مهر خواست... بود آشنا خود ضعف به عمر: گويد مى يزن

 پيچيد مردم ميان زنى صداى ميان اين در! گردانم مى باز را زياده |است |كرده تجاوز آن از شنيدم اگر. كند تجاوز "ص" پيامبر زنان مهر

 آنان از دادند قنطارى ى اندازه به زنان به اگر: فرمايد مى تعالى خداى! است نداده تو به را حق اين خدا! عمر: كرد قطع ار سخنش كه

.... گيريد؟ مى پس باز آشكارا گناه و ناروا به آنان از آيا. نگيريد باز چيزى

. رفت خاطرش از "ص" خدا رسول وفات روز در آن مانند چنانكه بود؟ رفته خاطرش از شريفه ى آيه اين چگونه: كرد تعجب عمر

 خواهى عذر هرگونه از رساتر كه گويد جوابى زن آن به و گيرد پس كند وضع خواست مى كه قانونى آنكه جز. نداشت اى چاره ديگر

 چاره آرى... صواب؟ به زنى و رود خطا به پيشوايى كه نيست انگيز شگفت آيا! ترند فقيه عمر از نشينان حجله حتّى مردم ى همه: باشد

 ى وسيله به تا خواست مى خدا... بود شناخته رأى اصابت و علم و فقاهت به را او چه شود؛ متّكى "ع"طالب ابى فرزند به جز نداشت اى

 كه مهمى خطر آن بيان بايد اكنون. نبود ساخته او از جز كه كند جبران خود او سياسى خصم ى ناحيه در را ضعفى و نقص جوان اين

 هر. بود شده هالك عمر نبود "ع"على اگر: گويد مى رسا و كوتاه اى جمله با عمر. بشنويم عمر زبان از بود آن رفع دار عهده "ع"على

 از را دست دور نتايج بخواهد و گيرد كار به را خود وجدان و عقل نگرى، ژرف و دقّت و بررسى با و ببرد پى امام دانش و علم به كس

 گنگ ظواهر از را پنهانى دقائق عمومات، از را مبادى و قوانين و كند تطبيق جزئيات بر را كلّيات و آورد دست به نزديك ماتمقد و ابزار

 از وى بگوييم كه بود خواهد آن جاى كند، جدا -سازند مى خالص خاك و سنگ از را نقره و طال ذرات كه گونه همان به -زبان بى و

 چندان لذا. است جنبش و حركت در گيرى الهام با ذهنش گويا كه است برخوردار بين تيز ذهنى فراگير، و هگسترد دركى درخشان، ذوقى
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 و معاصر رادمردان بر كه -را مشكلى و دشوار ى مسأله هرگونه تواند مى كه ببينيم فرد به منحصر انسانى را "ع" امام كه ندارد تعجبى

 به چشم يك در -دريابند را آن اند نتوانسته طوالنى بررسيهاى و ها كوشش و فراوان يقاتتحق از بعد و است دشوار و پيچيده همتايش

. دارد بيان روشنى به را مسأله پاسخ و كند حل زدن هم

 از كمتر اى فاصله در كه پاسخى. بود خاطر و ذهن از دور سؤالى اين و شد سؤال مغرب و مشرق بين مسافت ى درباره امام از روزى

: كه بود اين داد كننده سؤال به زدن هم بر چشم يك

. روز يك در خورشيد مسير و حركت مقدار

: گفتند امام به ساختن، ناتوان و گيرانداختن يا و آزمايش براى واقع در ولى پرسش، عنوان به بار يك

. د؟آي مى برايش كجا از او روزى بگذارند، خانه آن در را او و شود بسته او بر مردى ى خانه درِ اگر

 و زيرك انسانى سخن شك، بدون پاسخ گونه اين. رسد مى فرا مرگش كه جا همان از: فرمود كرده متّصل سؤال به را جوابش فورًا امام

. اندازد مى جلو را كلمات حروف او، لبهاى بر الهام فيض كه است هوشيار

 واقع به و گفت اشاره به را سخنانى چه! برآمد آنها بجوا ى عهده از آسانى به او و شد عرضه او بر كه دشوارى سؤاالت بسيار چه

 عدالت به داوريش و كرد قضاوت! بود آخرين گفتار و قاطع حكم اش نظريه و شد صادر او از كه اى نظريه و رأى بسا چه و كرد اصابت

. روند باال آسمانش بلنداى بر نتوانستند ورمشه دانشمندان و برجسته فقيهان كه گرفت قرار هايى قله بلندترين در فتوايش و داد فتوا. بود
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 ادبيات و لغت و نحو و بالغت و فصاحت پدر

 لغات و آسان او مقابل در دشواريهايش. آورد فرود تسليم سرِ او مقابل در -بود نياورده فرود سر كس هيچ مقابل در كه -عرب لغت

. بود بالغت و فصاحت گواراى جويبار و سرچشمه خود او و گشوده را هايش زهدروا بودند، او فرمان در و رام ناآشنايش و بيگانه

 نهج ى مقدمه در رضى شريف ى خطبه. [ شد گرفته او از دستوراتش و قوانين و آشكار او ى وسيله به اش نهفته رازهاى

 و داد دست به را آن پايه و اساس. كرد ابداع را بالغت قوانين و قواعد امام كه است آن است مسّلم و معلوم كه آنچه. ] "مؤلف".البالغه

 سالم تركيبات از بالغت اهل نزد آغاز در كه گونه همان -را آن و نمود تعيين كرد رفتار آنها طبق بر بايد مى كه قواعدى و اصول

. ساخت مشخّص برده كار به -شد مى استعمال دگرگونى و كمبود و ايراد و عيب بدون و بود برخوردار

 اى بيگانه زبانهاى اشتباهات و شد مى منحرف نبود او اگر و اوست از -است داشته نگه استوار را عرب ادبيات ساختمان كه -ونح علم

 تبديل قرآن لغت از غير ديگر لغتى به و برد مى بين از را آن اصيل جوهر پاكى و صفا و شد مى مخلوط آن با بودند شده اسالم داخل كه

 وارد آن بر اروپايى هاى لهجه كه دگرگونيهايى از بعد كه -التين زبان مانند و گشت مى فرسوده باستانى، اتلغ ديگر نظير و شد مى

. مرد مى و رفت مى بين از -آمد در باستانى آثار صورت به كردند،

 و نكره و معرفه به را كلمه و حرف و فعل و اسم به را كالم. فرمود امال دئلى ابواالسود بر را آن جامع اصول و كرد ابداع را علم اين امام

 از را عرب لغت كه بود اى اوليه پود و تار فرمود ابداع امام كه كلّياتى همين. كرد تقسيم جزم و جرّ و نصب و رفع به را اعراب وجوه

. كرد مينتض را كردن صحبت درست و ضبط صحت و گذاشت باقى را آن اساس و مغز و درآورد به اشتباه و ابهام و گنگى

 خطيبى و سخنران هر از. يافت برترى اى نويسنده و گوينده هر بر. نبود آشنا اسلوبها و روشها به امام مانند كسى عرب عموم بين در

 او به نويسندگى در اديبان و فراگرفتند او از را خطابه خطيبان،. بود تواناتر است، زده قلم كاغذ روى بر كه اى نويسنده هر از و گوياتر

 تعابير كشيده خود دنبال به را ديگران كه بود او بلكه باشد، وى هماورد نتوانست كسى پردازى، عبارت گوناگونِ فنون در. كردند اقتدا

 مى فرا گوش بدو همه و شد مى حبس ها سينه در ها نفس و كشيده او زبان سمت به گوشها سخنورى، گاه به. آورد ابتكارى و جديد

 و شد مى چيره مقابل طرف بر بحث و جدال گاه به. بود تواناترين نهى، و امر مفاهيم رساندن و مطالب بيان در دگى،نويسن گاه به. دادند

. بود دهنده تذكّر و ناصح گر هدايت بهترين گفت مى حديث كه آنگاه. كرد مى سركوب را او و نمود مى استدالل

 و پاكدامنى حفظ با و بسرايد كوتاه قصايد صورت به داد ترجيح چند هر گريخت؛ نمى دستش از ها قافيه و بود او فرمان به نيز شعر حتّى

 ديگر مسير در كه دانست اين از برتر را آن. سازد وارد اخالق مكارم و جهاد و مبارزه و پارسايى و حكمت و دين ميدان به را آن عفّت

. گيرد قرار شعر اهداف

: داد پاسخ دانسته ناگوار خود براى را كارى چنين انجام امام. كن هجو گويند مى ناسزا ما به كه را مردمى: گفتند حضرت آن به بار يك

 .دهد اجازه "ص" خدا رسول اگر

 



 

Noorfatemah.org 
 

 )عليه السالم( افضليت علي ۳۳

. نيست وى شأن در است شده خواسته "ع" على از آنچه: فرمود. گفتند "ص" خدا رسول به را مطلب اين

. ] طالب ابى بن على وصى امام به منسوب شعر از: االهل سيد عبدالعزيز . [فرمود واگذار حسان به را مشركين هجو به گويى پاسخ كار و

 اين بينند مى كه است جهت بدان نيست ايشان خود از و است منسوب امام به شعرها از بعضى گويند مى افراد از بعضى كه بينيم مى اگر

 و ياران از نيست بعيد كه است اى برجسته شاعران ديگر از اشعار آن از بعضى. اوست با مناسب اسلوب از تر پايين سطحى در اشعار

 مقامى داراى فنّى هر در چون -و اند زده پيوند امام جمالت و عبارات به راويان يا و جسته تمثّل آنان شعر به امام و باشند امام اصحاب

. نشود داده نسبت او جز كسى به كه است چنان امام مقام ى شايسته كه اند پنداشته مى چنين -است ارجمند و رفيع

 ترين بديهى از آن فنون و ها روش در او سرشار و ابداعى نهضت و لغت ويژگيهاى و خصائص به امام ى گسترده و شامل ى احاطه

. است بديهيات

 قدرت و آن زيباى هاى چهره ترسيم در استوارى و عبارات سبك بودن دقيق در او همتايى بى بر داللت براى -كه است كافى ما براى

 آثار به -بگنجاند جمالت آن ضمن در مسائل دشوارترين و ترين پيچيده در را اش العاده خارق و آسا معجزه نظرات اينكه بر برترش

 و خطبه صدها قبيل از -اند نموده زمزمه و داده دست به دست و كرده نگهدارى را آنها مردم و است رسيده ما به كه او فكرى و ادبى

 در كه وصيتهايى و حكمتها ها، نامه و رسائل ديگر به نيز و كنيم اشاره -است فرموده ايراد قبلى آمادگى بدون و مقدمه دونب كه سخنرانى

 فروزش و ذهن حضور از هايى نشانه كه -را ها گنجينه و ها نامه اين از بعضى. شده وارد دانشمندان حديثى و تاريخى هاى مجموعه

. است كرده آورى جمع البالغه نهج در رضى ريفش -است الهام وزش و انديشه

 و دلها كه ساز زندگى و بخش حيات معانى تعبير،نقل در صداقت و راستگويى سخنورى، بر او ى يگانه توان و قدرت با آشنايى براى

 اضطراب و ترس از خطبه آن نشنيد از بعد او و كرد ايراد همام ياورش و يار به كه سخنانى و مطالب همان كند، مى سيراب را ها انديشه

: كرد عرض و آمد امام نزد -بود عابدى مرد كه -همام. كند مى كفايت را ما كرد تسليم آفرين جان به جان خدا ديدار به اشتياق و شوق و

. بينم مى را آنها گويا كه كن توصيف برايم طورى را پرهيزگاران! "ع" اميرالمؤمنين يا

 آن اينكه تا كرد پافشارى و اصرار خود ى خواسته به نسبت مرد آن لكن نداد؛ پاسخ را او و رفت طفره گفتن پاسخ از جهتى به امام

: است فراز اين خطبه آن از بخشى. فرمود توصيف را پرهيزگاران اى خطبه ضمن در مردم ديگر و او براى و پذيرفت حضرت

 ..لُ االْ الَ لَوالَّذى ج اُهللا كَتَب ملَه لَم رِّتَستَق مهواحفى أر مهسادأج َْنٍ، طَرْفيقاً علَى شَوالثَّواِب ا فاً ونَ خَوقابِ مالْع .ظُمقُ عفى الْخال هِمأنْفُس 

 ى خطبه البالغه؛ نهج[  ؛...معذَّبون فيها فَهم قَدرآها منْك والنّار هم و منَعمونَ فيها فَهم قَدرآها كَمنْ الْجنَُّْ و فَهم أعينهِم، فى مادونَه فَصغُرَ

 . ]"االسالم فيض ،193 "= 184

 



 

Noorfatemah.org 
 

 )عليه السالم( افضليت علي ۳۴

 يك ى اندازه به حتّى كيفر، از ترس و پاداش اشتياق به ارواحشان، است، زده رقم ايشان براى خدا كه رسيدى سر و اجل آن نبود اگر...

. نمايد مى كوچك نظرشان در او غيرِ لذا و است يافته عظمت آنان نزد در آفريدگار. افتي نمى استقرار كالبدشان در زدن هم بر چشم

 مانند به دوزخ و آنان ى رابطه و باشند مى مند بهره نعمتهايش از آن در و بينند مى را آن كه است كسانى همانند بهشت و آنان ى رابطه

. ...اند شكنجه زير آن در و بينند مى را آن كه است كسانى

: است اين خطبه آن از ديگر بخشى

...متْهنيا أرادالد وها، فَلَمريدي و مرَتْها أسوفَفَد مهنْها أنْفُسا. ملَ أمفَصافُّونَ اللَّي مهزاء تالينَ أقْدامجنَها الْقُرانِ الرَتِّلوزِّنُونَ تَرْتيالً يحبِه ي مهأنْفُس 

نَ وتَثيروسبِ يواء هد هِمدائ ...ا وأم لَماء النَّهارلَمأ: البالغه نهج در[  فَحلَمأُ فَحع [ .رارياء، أبأتْق قَد مراهب فالْخَو َرْىداحِ برا ايشان دنيا... ؛...الْق 

 را پاهايشان هنگام، شب. كردند آزاد را خود درآمده به او اسارت از اما ساخت خود اسير را آنها. نخواستند را دنيا آنان ولى خواست

 محزون و غمگين را خود آن خواندن با و كنند مى قرائت نيكى به و تالوت را قرآن از بخشهايى. اند ايستاده سرِپا و داشته نگه هم جفت

 شده تراشيده تيرهاى بسان خداوند از ترس. اند پرهيزگاران و نيكوكاران و بردباران روز، در اما و... جويند مى را خود درد دواى ساخته

. است ساخته ضعيف و الغر را آنان

: است چنين خطبه آن از ديگر بخشى

 واجعلْنى لُونَ،يقُو بما تُواخذْنى ال اَللَّهم نَفْسى، منْ بى أعلَم ربى و غيرى، منْ بِنَفْسى أعلَم أَنا: فَيقُولُ لَه، يقالُ مما خاف أحدهم زكَّىَ إذا... 

... يعلمون ماال اغْفرلى و يظُنُّونَ، مما أفْضَلَ

 منْه والنّاس عناء، فى منْه نَفْسه يبقى، ال فيما زهادتُةُْ و يزولُ ال فيما عينه قُرَُّْ. تُحب فيما سؤْلها يعطها لَم تَكْرَه فيما نَفْسه علَيه استَصعبت إِن

 مى شود مى گفته او ى درباره كه آنچه از شود ستايش آنان از كسى هرگاه... ؛...نَفْسه منْ النّاس أراح و خرته ال نَفْسه أتْعب راحةٍْ، فى

 گويند مى كه آنچه به مرا پروردگارا،. شناسد مى بهتر خودم از مرا پروردگارم و شناسم مى بهتر ديگران از را خود من: گويد مى و ترسد

.... ببخشاى دانند نمى من ى درباره كه را آنچه و بده قرار پندارند مى كه آنچه از برتر مرا و مفرما موأخذه

. دهد نمى اثر ترتيب دارد دوست كه آنچه در هايش خواسته به كند، دشوار او بر را كار ندارد خوش وى آنچه ى درباره نَفْسش اگر

 مى چشم آن از و ورزد مى زهد نيست ماندنى كه آنچه در و رود نمى بين از و است جاودانه كه است چيزهايى در او چشم روشنايى

 نفس از را مردم و انداخته زحمت به آخرتش خاطر به را خود نفس آسايشند و راحت در وى از مردم و زحمت در او از نَفْسش... پوشد

.... است ساخته آسوده خود

 و كرد تهى قالب و كشيد فريادى همام اينجا، در. رسيد خواست مى كه جايى به اينكه تا داد ادامه را پرهيزگاران افاوص ترتيب همين به

 .رفت دنيا از
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: فرمود او حالت مشاهده با امام

.... ترسيدم مى او بر آمد پيش همين از سوگند خدا به ؛...علَيه أخافُها كُنْت لَقَد اِهللا و أما

 جز توان مى است گشته آگين عطر "ص" پيامبر سخنان با و آميخته در آن با و فراگرفته الهى علم نسيم بدينگونه را گفتارش كه كسى آيا

. است آفريده سخنان از برتر و آفريدگار كالم از فروتر او سخنان: كه كرد توصيف اين به

 عظمت تمام تا نيست قادر حال عين در اما است، نور از درخششى با همراه گير چشم برقى چونان كه اوست علم از اى جرقه اينها تمام

. نيست آن نيازى بى و سرشارى گوياى لكن فهماند مى را سار چشمه بودن گوارا كه است اى قطره مانند. سازد بازگو را علم صاحب

 آيندگانش و معاصران دانشهاى تمام در را وا. است داشته موفّق آنها به را او و آموخته امام به خداوند كه علومى هاى رشته و بخشها

 و درسها و ها نامه و ها خطبه البالى از آنان، از بعد و است ساخته پراكنده آنها بر و داده گسترش آنان بين در و ساخته شريك و سهيم

 كه كارهايى و اعمال در و تهشكف او نظير بى و رسا فطرت از كه هايى المثل ضرب و حكمتها و نواهى و دستورات و ها نصيحت و پندها

. است نموده هديه آينده نسلهاى به است، يافته تجسم گفتارها با هماهنگ

 كه بدانجا شود مى چگونه. داشت تعجب نبود اينگونه اگر بلكه. است برچيده و كاشته كه باشد چيزهايى از برخى اينها كه نيست عجيب

 زير در وجود، تمام با و بود اسالم نور طلوع و دميدن شاهد و يافت تربيت نبوت دامان در كودكيش آغاز از او كه باشد؟ نرسيده رسيد

. كرد يارى را اسالم و رفت فرو آتش در و داد خون و خورد گرما و ريخت عرق خورشيد ى اشعه

 نكرده پيدا احاطه آن بر كس چهي او از غير كه اى گونه به -را آن اسرار و زيست رهبرى رسالت با كه حالى در نباشد؟ چنين چگونه

 باال زمين روى از آسمان وحى كه زمانى تا كرد نازل "ص" پيامبر بر را آنها حرأ غار در جبرئيل كه اى لحظه همان از شناخت، -است

. رفت

. آموخت دانش و ردك شاگردى روح، پرهيزگارترين دل، ترين پاكيزه عقل، بزرگترين نفْس، ترين پاك نزد اينكه حال نباشد؟ چنين چگونه

 ديگر و بود وفادار و برگزيده يارى همراه، دوستى مهربان، برادرى برگزيده، شاگردى يافته، تربيت فرزندى ،"ص" پيامبر براى او

. نبودند وى ى رتبه در گاه هيچ "ص" خدا رسول دوستانِ و برگزيدگان و خويشاوندان
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 دليرى و شجاعت

 پرتو. [ [ بود آويخته آن ى حلقه به پيروزى همواره -آورد مى هجوم و كرد مى حمله كه جا هر -كه ودب شمشيرى همان صاحب او

 و حكومت. بود عظمت و قهرمانى از مانندى بى ى نمونه -تابيد جهان تاريخ بر و برآمد زندگى دم سپيده از كه گاه آن از -على زندگى

 از داشت، ايمان خود توانايى و قدرت به كه آنجا تا. رساند بزرگيش و عظمت ى مرتبه بدين تا بود او پيشرو يگانه خود نفس بر تسّلطش

 بار يك طوالنى هاى تجربه و جريانها اين در كه توانايى همان بود؛ مؤمن خود توانايى به پيوسته او. ايستاد نمى باز بزرگى كار هيچ انجام

 يك كه يافت پرورش مردى بال و پر زير در او بار يك. باشد اين از غير انستتو مى "ع"على كه ندارم گمان من. نكرد خيانت او به هم

 به هم را بخشى كرد مسلّح را محمد خداوند كه اعتمادى سالح آن با. ايستاد جهان ى همه مقابل ايمان جز سالحى هيچ بدون و تنه

 دليرى.] ] "175/174ص ،1ج ،"ع"طالب ابى بن على الماما". آراست را او نفس ايمان، و اعتقاد از فراوانى آيات با و بخشيد "ع"على

 جا جابه پيكار براى جز جنگ ميدان در. بود ربوده سبقت گوىِ سواركاران از كه سوارى. رسيد نمى بدو دالوران دليرىِ گاه هيچ كه بود

 روى در رو. داد نمى راه خود به ترس ىلشكر و سپاه هيچ از كه فرد يك از تنها نه. گريخت نمى بايست مى فرود كه آنجا در شد نمى

. كشت مى و كرد مى نابود اينكه مگر شد نمى ور حمله. انداخت خاك به و درآورد زانو به را او اينكه مگر نگرفت قرار اى جنگنده هيچ

 او با جنگ يدانم و معركه از توانست مى مخالفانش و دشمنان از يكى اگر. خواست نمى دومين اش ضربه و فرار اش، حمله و يورش

 و بايستم "ع" طالب ابى بن على مقابل در توانستم كه هستم كسى من: گفت مى افتخار به عمر پايان تا يابد، نجات و برد در به سالم جان

! برم در به سالم جان

: گويد مى او به و كند مى تبسم و ايستاده پايش جلو زبير بن عبداهللا ديد. شد بيدار خواب از معاويه روزى كه است شده روايت

.... بكنم را كار اين توانستم مى كنم ترور را تو خواستم مى اگر! مؤمنان فرمانرواى اى

: گفت افتخار و مباهات با عبداهللا....شدى شجاع ما از بعد: گفت -كرد نمى پنهان را خود خشم كه حالى در -معاويه

. ام ايستاده "ع"طالب ابى بن على مقابل فص در اينكه حال شوى؟ مى منكر مرا شجاعت از چيز چه

: گفت او به بود گشوده تمسخر زبان كه حالى در اموى پادشاه

. بجنگد ديگران با تا بود گذاشته را راست دست و جنگيد مى چپش دست با پدرت و تو با او حتماً

 به سپاهشان سران و فرماندهان شدن كشته و سقوط به -بودند شده بيوه زنانشان و يتيم كودكانشان او با جنگ در اينكه با -عرب حتّى

 ابى بن على دست به خندق جنگ در كه كسى همان و عرب تكسوار اولين -عبدود عمروبن خواهر. كردند مى افتخار او شمشير ضرب

: سرود مى چنين برادرش رِثاى در و كرد مى مباهات -شد كشته "ع" طالب

لُ كاَن لَومروٍ قاتع غَيه رلقات     تُهكَيداً بأب تمى مادف داألب 

. گريستم مى او بر هميشه براى بود |"ع" على| او ى كشنده جز كسى عمرو قاتل اگر
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 |الْبلَد بيضَةُْ قَديماً يدعى كاَن منْ     بِه| اليعاب منْ قاتلَه لكنَّ

. ] است نادرست كه است آمده مادامت دوم مصراع در نكهچنا نيست؛ كتاب در قالب دو بين عبارات[ 

. |شد مى خوانده شهر بزرگ ديرباز از كه است كسى او|. شود نمى گرفته او بر عيبى كه است كسى قاتلش لكن

 و ترديد دچار شجاعان ديگر كه هنگامى به. بود دشمن ديدار مشتاق جنگ ميدانهاى در و گام پيش خدا راه در جهاد براى هميشه امام

 مى جنگ استقبال به او بود سخت بردبارى، هوشيار هر براى صبر كه آنجا در و كرد مى حمله و آورد مى روى او شدند مى اضطراب

 مى وادار فرار و نشينى عقب به را مرگ و شد مى چيره مرگ بر مرگ، كام به خود افكندن با. بود بردبار و صبور دشمن، مقابل در. رفت

. كرد

 زدن در راستش دست. شد مى ديده اسلحه از انبوه جنگلى سان به جنگ ميدانهاى در دوران و حركت سرعت شدت از شيرششم

 نفر هفتاد كه -كبرى بدر سرزمين در. شد مى ديده جنگجو از پر و نيرومند لشكرى مانند به و كرد مى برابرى لشكرى با دشمن گردنهاى

. اسالم لشكريان ى بقيه را ديگر نيم و بود كشته را آنان از نيمى تنه يك او تنها -شدند كشته افتاده زمين به مشركين از

 دانستند جنگ در پيروزى مانند بى سمبل را او روميها و فرانسويها كه آنجا تا بود، زبان ورد جا همه در قرن چندين او جنگى درگيريهاى

 قهرمانى چهره و زده باال جنگ براى را ها آستين و كرده حايل را شمشيرش كه حالى در -خود كليساهاى و معابد در را او شمائل و

 روى بر داده قرار پيروزى سمبل را او عكس ديلميان و تركها. بودند نموده ترسيم -بود گرفته خود به جنگ ميدان سوار تك و بزرگ

. شود نصيبشان بود او همراه جنگ ميدانهاى در هميشه كه پيروزى آن تا كندند خود شمشيرهاى

 مى گردش به حدقه در چشمها و آورد مى لرزه به ها سينه در را دلها. داشت خود پيروزى به كه بود اطمينانى و شُكوه همراه او شجاعت

. شدى؟ پيروز خود رقيبان بر وسيله چه با: شد سؤال امام از. پيچيد مى هم در قدمها و افتاد

 يكى. ] نابودى وحشت و ديدار هنگام به ترس از. [ كرد كمك خويش بر پيروزى بر مرا خود، او هاينك مگر نديدم را كس هيچ: داد پاسخ

: است كرده توصيف بدينگونه را او يارانش از

. ترسد مى سرش باالى بر كشيده شمشير از دربند اسير انسان كه ترسيديم مى او از چنان آن ما

 از ترس بدون و شد خشمگين سختى به عباده سعدبن بن قيس. كند نكوهش دارد هك شوخيهايى به نسبت را او خواست معاويه روزى

: گفت و كرد رد را او سخن كوبنده، الفاظ و صراحت با معاويه شكوه و ابهت

. ترسند مى تو از شامى فرومايگان كه گونه بدان نه بود؛ تقوا هيبت اين و بود بيشتر گرسنه شير از او شُكوه و مهابت سوگند، خدا به... 

 كه است كسى همان او. پيوندد مى دو آن به -گويند مى ها افسانه در كه -هركول نيروى باشد همراه شكوه و هيبت با َشجاعت وقتى

 توانستند نمى زيادى مردان كه بود سنگين قدر آن اينكه با ساخت؛ سپر و داشت نگه سر روى بر و كند جا از را ناعم دژ بزرگ ى دروازه

. دهند تكان را آن
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 آب آن زير از و كند جا از بركنند جا از را آن توانستند نمى نفر دهها و بود گرفته را آب روى كه بزرگى ى صخره كه است كسى همان او

. جوشيد

 قصد به كه جنگجويى سوى به را دستش بار، يك. بود او ياور هشياريش -كرد مى كمك بدو نيرويش چنانكه هم -كه بود كسى وى

 گوشت از انبوهى صورت به و كرده له را او كه كوبيد زمين به محكم را او چنان و نمود بلند اسبش باالى از. كرد دراز بود آمده او تنكش

. درآورد شده خُرد استخوانهاى و خون و

 مقابل در. ودب برخاسته محكم دلى از -داشت راست دست به شمشير كه آنگاه -جنگ ميدانهاى در شجاعتى چنين كه نيست شكّى

 در اسلحه و زره در غرق دالورى سر پشت از و نمايان را خود هاى نيش مرگ، ديو چند هر لرزيد؛ نمى كوبنده آمدهاى پيش و خطرات

. داد مى نشان را خود و كرد مى تهديد -بود آمده ميدان به سالح بدون و خالى دست كه -او مقابل

 عزيزى و ارجمند شب چه شب آن! وه[ [  هجرت شب در او خوابيدن داستان همان استواريش و پردلى و َشجاعت براى نمونه گوياترين

 به را او سبز برد و آرميده "ص" خدا رسول بستر در كه است "ع"على اين. داشت برترى شبى هر بر بلكه بود، زندگيش شبهاى ميان در

 را صيدشان و كند بازى -بود نزديك فتح و نتيجه به كه -آنها ى هنقش با جوانى كه است ناگوار بس مردم آن بر.... است پيچيده خود

 ى محاصره ى حلقه از و شكافت را جمعيت "ص" محمد.... نگيرند مهاجر ى بدربرده جان جاى به را حاضر نثارِ جان چرا پس بگريزاند

 او به تالوتش موج و شود مى دور محل از "ص" محمد كه ديد مى خيال چشم با نهاده هم بر چشم "ع"على. كرد عبور خانه دور

 ال فهم فأغشَيناهم سداً خَلفهم من و سداً أيديهم بينِ من جعلْنا و: كوتاه تالوتى موج با بلند ايمانى و يقين از موجى گرديد؛ مى نزديك

. يبصروَن

 پايان به آهسته آهسته آيات طنين موج كه حال مانه در. شنيد را پايش صداى گوشى نه و ديد را او چشمى نه يافت؛ تحقّق خداوند كالم

 مى خبر درونش خوشحالى از كه شد تبسمى غرق لبش آنگاه. رفت مى سكون و آرامش در روحش و مطمئن "ع"على قلب رسيد مى

 نگهش خدا عنايت دست افكند؛ سايه سرش بر خدا لطف پائيدش؛ خدا چشم يافت؛ نجات كه نگريست مى را "ص" محمد زيرا داد؛

.... يثرب سوى به شمال، طرف به سرگذاشت؛ پشت را مكّه گذشت؛ دشمن ميان از نسيم مانند داشت؛

 ضبط را خود غضب طوفان -گرفت را سراپايشان خشم آنكه با -نيافتند را "ص" محمد و زدند كنار را خواب ى جامه كه كسانى ولى

 انگيز هول حوادث زودى همين به روزگار ولى رفت، "ع"على دست از فرصت ناي اگر!... نشد كشته نرسيد؛ آرزويش به جوان و كردند

 كه كشد نمى طولى نساختند، آغشته خون به را رختخوابش و واگذاردند خود جاى به را او كه مردمى همين. آورد خواهد پيش ديگرى

 و سالها در بود؛ آنان گريبان به دست يوستهپ كه داشتند زنده را مرگى شبح او گذاردن زنده با شب آن در چون. شوند مى پشيمان

 معرض در كه دانست مى كامًال اينكه با بود؛ "ص" خدا رسول بستر در. "104 -110ص ،1ج ،"ع"طالب ابى بن على االمام".... سالهايى

 تاختن و "ص" پيامبر خانه به حمله و هجوم براى قريش كه جنگاورانى برد؛ نخواهد بدر جان جنگجويان آن شمشير دم از و است خطر

. ] ] بودند كرده آماده -است "ص" خدا رسول كه پنداشتند مى و -بود خوابيده بستر در كه كسى آن بر
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 نظير بى مديريت و سياسى هوشيارى

 همان در بود، جنگجو يك كه لحظه همان در او ولى شود، جمع انسان يك در سياسى برترى با جنگى برترى كه افتد مى اتّفاق كم خيلى

 دشمنانش و دوستان سطح در را خود خارجى و داخلى سياست. بود دولتمرد يك ما، دوران تعبير به بلكه، بود؛ سياستمدار يك زمان

 مى انجام رىجا امور و كارها ريزى برنامه در كه نمود مى اجرا را سياستى و طرح همان مردم رهبرى و اداره در و كرد مى ريزى برنامه

 گرفت مى نظر در صحيح ى برنامه و باز فكر و حكمت با شرايط، تغيير و رويدادها دگرگونى در را احتماالت تمام مورد دو هر در و داد

 سرشار و بارور وضعيتى به را كمبودها و قحطى بدى تا برد مى كار به ماليمت و نرمى با حوادث با برخورد در را گوناگون روشهاى و

. سازد بدل

 اصليش مفهوم از و گيرند نمى نظر در آن حقيقى ى چهره و معنى به را سياست است نبوده زيرك سياستمدارى امام پندارند مى كه كسانى

 و لگدكوب را انسان انسانيت كه نيست فرومايگى و پستى نوعى و فريبكارى و بازى حقّه سياست،. اند كرده عارى محتوا از و ساخته دور

 است، شده گفته فراوانى مطالب معاويه سياستمدارى و زيركى در. رسيد آن پست اهداف به راهى هر از بتوان تا كند پايمال را او كرامت

: فرمود چنين نادرست پندار اين مقابل در "ع" على ولى

 را شكنى عهد و خيانت من و. ] 200 ى خطبه البالغه، نهج[  است تبهكار و خيانتكار او نيست؛ زيركتر من از معاويه سوگند، خدا به

. ندارم دوست

 بروز و خطر ايجاد هاى زمينه به كه معنى بدين كند؛ مى روشن بخوبى را امام دورانديشى تاريخى، شواهد و حوادث به تر عميق نگاهى

 از جلوگيرى براى و كرده وشزدگ را آنها خطرات و برداشته پرده آنها روى از و است داشته فراوانى توجه محتمل دگرگونيهاى و حوادث

 و زند مى سو يك به است مدفون آنها زير در كه آتشى هاى جرقه روى از را خاكسترها كه كسى مثل است؛ نموده را الزم اقدامات آنها

. كند مى خاموش -گردد سوزى آتش موجب و پراكنده اطراف به آنكه از پيش -را آن

: فرمايد مى چنين -است نوشته عباس بن قُثَم مكّه، استاندار و دخو ى نماينده به كه اى نامه طى -امام

 فى الْمخْلُوقَ يطيعونَ و بِالْباطلِ، الْحقَّ يلْتَمسونَ الَّذينَ... الشَّامِ أهلِ منْ أُناس الْموسمِ الَى وجه أنَّه يعلمنى الَى كَتَب بِالْمغْرِبِ عينى إنَّ...

 الْبأْساء والعنْد بطراً، النَّعمتاء عنْد تَكُنْ وال... الصليِب الْحازِمِ قيام يديك فى ما على فَأقم... بِالدينِ درها الدنْيا يحتَلبونَ و الْخالقِ، معصيْة

. ] |33 ى هنام| قصار كلمات و دشوار لغات شرح البالغه، نهج عبده، محمد[  فَشالً؛

 مى را حّق باطل ى وسيله به كه كسانى... شام اهالى از گروهى كه سازد آگاه مرا تا است نوشته نامه من به مغرب در من پنهانى مأمور

 با -تو... اند شده اعزام مكّه به -برسند دنيا به خواهند مى دين راه از و كنند مى فرمانبردارى خالق معصيت در مخلوق از و جويند

 سختى هنگام به و گذران خوش نعمت آوردن روى هنگام به.... كن ايستادگى پايدارى، و احتياط كمال با -دارى اختيار در كه مكاناتىا

. مباش ناتوان و سست ها
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 جلوگيرى و دفاع آماده را خود افتاده جلو او از بلكه كند؛ دستى پيش او كه گذارد نمى و نيست غافل دشمن حركات از امام كه بينيم مى

. فرمايد مى او تبهكاريهاى از

 ناميده روانى جنگ امروزه كه كند مى كارى دشمن سرزمين به جاسوس فرستادن با همراه كه است آن امام سياسى بيدارى داليل جمله از

 عصر سياستمداران و رهبران ابتكارات از و سياست عالم در ابداعات و نوآورى از جنگها گونه اين كنند مى گمان بعضى كه شود مى

 را آنها و نوشته خود اسالمى كشور كنار و گوشه به امام كه پيامهايى و ها نامه از هايى نمونه از است پر تاريخ صفحات. است حاضر

 تغيير را آن يا و كند تثبيت را كارى خواست اگر تا كنند دستوراتش و نظريات پذيرش ى آماده را عموم اذهان و آرا كه است كرده تشويق

 مى را امام به مربوط شاعران شعر از بسيارى هاى نمونه تاريخ كتب در چنين هم. نشود مواجه مردم نظريات با ارتباط در مشكلى با دهد

 ادعاهاى و امام مواضع تبيين و اهداف شرح به و سروده صلح زمان در يا و جنگ آسياى گردش دوران در هايى قصيده كه بينيم

 تذّكرات و دميده سربازان در را معنويت روح و كرده روشن اند زده دم آن از نيرنگ به مخالفين كه را حقيقتى و اند تهپرداخ دشمنانشان

. اند كرده تجاوز او بر و گرفته ناديده را او حق و رفته باطل راه از كه باشد كسانى ى دارنده باز تا اند داده آنان به معنوى

 از گاه هيچ حال، عين در نبود، غافل خود هاى برنامه و رفتار ترويج و خود افكار معرّفى و دشمن به مربوط اخبار از امام كه گونه همان

 و مردم دربين آنان رفتارى خوش از تا كرد نمى غفلت نيز مختلف استانهاى و شهرها در نمايندگانش و استانداران عملكرد گيرى پى

 نمى بيرون او مرسوم عمومى سياست ى محدوده از را پا كه بداند و كند حاصل يقين انتكاليفش و وظايف حدود به نسبت آنها پايبندى

. گذارند

: نويسد مى چنين خُرَّه اَردشير در عاملش و استاندار هبيرَه مصقَلََْبن به اى نامه در امام

 أُريقَت و خُيولُهم و رِماحهم حازتْه الَّذى -الْمسلمينَ فَىَ تَقْسم أنَّك امامك أغْضَبت و الهك، أسخَطْت فَقَد فَعلْتَه كُنْت إْن أمرٌ عنْك بلَغَنى... 

هلَيع مماؤُهنِ فى -دم كتامنْ اعراِب مأع كمتَهِنْ... قَوقِّ فَالتَسبِح كبر ال و حلتُص نْياكقِ دحبِم كدين !

. ] 43 ى نامه البالغه، نهج[  عنْه؛ يصدرونَ و علَيه عنْدى يرِدونَ سواء الْفْىِ هذَا قسمِْة فى الْمسلمينَ منَ قبلَنا و قبلَك منْ حقَّ انَّ و أال

 تو اينكه آن و اى ساخته غضبناك ار خود امام و آورده خشم به را پروردگارت باشى كرده چنان اگر كه رسيده من به تو از كارى خبر

 كه -عربت خويشاوندان بين در -اند ريخته را خونهايشان آن راه در و آورده دست به اسبانشان و ها نيزه با كه -را مسلمين غنايم

.... مكن آباد و اصالح دينت، نابودى با را خود دنياى و مشمار سبك را پروردگارت حّق گاه هيچ. اى كرده تقسيم -اند شده جمع اطرافت

 مى را خود حّق آيند مى من نزد گرفتن براى كه آنان. است يكسان غنايم اين تقسيم در مايند نزد و تو نزد كه مسلمانانى حّق كه باش آگاه

. گردند مى باز و گيرند

 نيز آنان شخصى بركارهاى بلكه نبود، آنها استاندارى وظايف و عمومى رفتار به مربوط فقط نمايندگانش و عمال از امام پيگيرى و تعقيب

 زير زندگى سرمشق آنان زندگى و رفتار بايد مى كه بودند پيشوايانى آنان زيرا سنجيد؛ مى را آنها دقيق معيارى با و كرد مى نظارت

. باشد دستانشان
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 در نيز ثروتمندان از گروهى كه است دهش دعوت رنگين اى سفره سر بر بصره در او استاندار و نماينده حنَيف بن عثمان كه شد خبردار

: نوشت او به امام. اند بوده نشسته سفره آن سر بر و آنجا

 أنَّك ظَنَنْت ما و. الْجِفانُ كالَي تُنْقَلُ و االَْلْوانُ، لَك تُستَطاب! الَيها فَأسرَعت مأْدبةٍ الى دعاك الْبصرَِْ أهلِ فتْيِْة منْ رجالً إنَّ... حنَيف ابنَ يا... 

لى تُجيبمٍ، طَعامِ اقَو ملُهعائ ،فُوجم و مهغَني وعدم ...

 ال انَّكُم و أال. بِقُرْصيه طُعمه منْ و ،بِطمرَيه دنْياه منْ اكْتَفَى قَد إمامكُم وإنَّ أال علْمه؛ بِنُورِ يستَضئُ و بِه يقْتَدى إماماً مأْمومٍ لكُلِّ إنَّ و أال

 ولَعلَّ! طْعمِْة االْ تَخَيرِ الَى جشَعى ويقُودنى هواىَ، يغْلبنى أْن هيهات لكنْ... سداد و عفَّةٍْ و اجتهاد و بِورعٍ أعينُونى ولكنْ ذلك، على تَقْدرونَ

: يقالَ بأْن نَفْسى منْ أقْنَع... َ غَرْثى؟ بطُونٌ حولى و مبطاناً أبِيت. َبِالشِّبعِ لَه عهد ال و الْقُرْصِ فى لَه طَمع ال منْ الْيمامةِ أِو بِالْحجازِ

!... الدهرِ؟ مكارِه فى أشارِكُهم ال و أميرُالْمؤمنينَ

 بصره جوانان از مردى!... حنيف پسر اى. ] 45 ى نامه البالغه، نهج[  خَالصك؛ النّارِ منَ ليكُونَ أقْراصك، ولْتَكْفُف حنَيف، ابنَ يا اَهللا فَاتَّقِ

 تو نزد بزرگ هاى كاسه و آمده فراهم برايت رنگارنگ غذاهاى سفره آن سر بر. اى شتافته آن سوى به تو و كرده دعوت خوانى به را تو

 دعوت ثروتمندانشان و گرفته قرار اعتنايى بى و جفا مورد ستانشان تهى كه باشى مردمى طعام پذيراى تو كه كردم نمى گمان. اند چيده

... باشند شده

 دو به خود دنياى از شما امام و پيشوا كه بدان. گيرد مى روشنى دانشش پرتو از كرده اقتدا او به كه دارد پيشوايى پيروى، هر! باش آگاه

 و پرهيزگارى با مرا لكن. كنيد رفتار بدينگونه توانيد نمى شما بدانيد. است نموده بسنده نان قرص دو به آن غذاى از و رسودهف ى جامه

 نمى وادار مرا گرسنگى و شود نمى چيره من بر هوس و هوا هرگز.... دهيد يارى خود استوارى و درستكارى و دارى خويشتن و كوشش

 سيرى روى و نداشته اميد هم نانى ى گرده باشد كسى يمامه يا و حجاز در شايد كه صورتى در برگزينم؛ را گوناگون غذاهاى كه كند

 در آنكه بى بخوانند؛ اميرمؤمنانم كه كنم بسنده بدين آيا باشد؟ داشته وجود گرسنه شكمهاى اطرافم در و بخوابم سير چگونه. باشد نديده

... باشم؟ آنان شريك روزگار دشواريهاى

. يابى رهايى دوزخ آتش از تا كن بسنده خودت نانهاى همان به! حنَيف پسر اى كن، پيشه خدا تقواى سپ

 پيروى او از و كنند اقتدا او به تا باشد خود امت سرمشق بايد حاكم چگونه اينكه در و اخالقى تربيتى در است درسى امام ى نامه اين

. نمايند

 و برنامه هيچ و دهند انجام خواهند مى كه را كارى هر استاندارانش كه گذاشت نمى ممكن صورت هر به امام كه است اين واقعيت

 بهترين مورد، اين در. كنند حركت دين و دنيا امور در چگونه كه ندانند و نباشد واضح و روشن تكاليفشان حدود و باشند نداشته سرمشقى

 او به را مصر استاندارى كه است هنگامى به نخعى اَشتر مالك براى ورالعملشدست همان -كند مراجعه بخواهد كه كسى هر براى -دليل

. شود آشنا است كرده وضع مردم سرپرستى و امور اداره براى كه قوانينى و برنامه با تا كرد واگذار
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 اى برنامه كه است نابغه مدارىسياست فكر ى زاييده مطالب اين كه كند مى مشاهده بپردازد دستورالعمل اين بررسى و تحقيق به كه كس هر

 ى پايه بر برنامه اين. است كرده وضع -است سياسى و اجتماعى گوناگون بخشهاى در انسانها رشد جهات تمام شامل كه -را كامل

 راهى بر و واحد اى انديشه و دست صورت به آن انجام در را افراد كه  -ثمربخش كوششى و كار با جز كه است استوار آزادگى و كرامت

. شود نمى حاصل -دهد مى قرار دين هدايت مسير در يگانه

 سازد؛ مى مشخّص واضح و روشن طور به را حكومت كلّى اصول دستورالعمل، اين در امام، بينيم مى كه هنگامى آييم؛ مى شگفتى به

 مرتبه آن به او تنها كه شده مدعى يك هر و اند خورده زمين به طوالنى قرون طول در آن به رسيدن براى سياسى مكاتب كه اصولى همان

. اند نرسيده ديگران و است رسيده

 بدون و شده تأكيد جامعه يك افراد تمام سياسى و اجتماعى انسجام و وحدت بر آن در كه بس همين عهدنامه اين اهميت و عظمت در

 ى همه دارند كه عقيدتى و فكرى و اجتماعى اختالفات متما باوجود و زنند چنگ واحدى ريسمان به توانند مى همه امتيازى و تفرقه هيچ

: است چنين مردم مورد در عهدنامه عبارت چنانكه باشند؛ يكسان و مساوى يكديگر با كشور يك افراد

. ]  53 ى نامه البالغه، نهج. [ تو همنوعان آفرينش در يا و تواند دينى برادران يا

: رعيت و

. نيستند نياز بى يكديگر از و شوند نمى اصالح ديگر گروه به جز آنها از دسته هر كه اند درجاتى و طبقات

 گيرد؛ قرار توجه مورد كه دارد آن شايستگى -سازد مى را ملّت انبوه كه -مردم وسيع ى قاعده كه دارد مى مقرّر عهدنامه اين وجود با

: مردم هاى توده زيرا

. اند دشمنان مقابل در پيكار ى هآماد نيروى و مسلمانان جمعيت و دين ستون

 انسانى كرامت و شرافت تا گيرد نظر در بزرگوارى و بخوبى را عمومى زندگى سطح و كند رعايت را آنها جانب كه است الزم دولت بر لذا

. بماند محفوظ آنان

. باشد داشته سامان كارش كه اى اندازه به دارد؛ حقّى والى بر فردى هر

 و است الزم دولت بر آنها، امثال و معلولين و بيماران بيكاران، نيازمندان، درماندگان، مانند چارهاند، بى كه كسانى لحا رعايت چنين، هم

. دهد اختصاص آنها به را اسالمى ى خالصه آمد در و المال بيت از بخشى بايد

 ى اوليه مبادى و اصول چنان عهدنامه آن كه ستا كافى تذكّر يك همين. كشد مى درازا به اشتر مالك عهدنامه فرازهاى تمام بررسى

 را آنها حّل راه و مشكالت تمامى. دارد تناسب ما امروز ى جديده جوامع با هم بوده خود زمان مناسب هم كه است كرده بيان را حكومت

 مى مربوط اجتماعى رفتار و يتىترب و علمى و اعتقادى و روحى مسائل به كه -را انسانها زندگى ى روزمره گرفتاريهاى و كرده بازگو

 در مالى پيشرفت و رشد و جهاد ادارى، كشاورزى، صنعت، تجارت، از اقتصادى و مادى هاى جنبه به را آنها و است داده تذكّر -شود
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 درد كه سياسى لطيف و تازه احساس اين بلكه -را قدرتى و توان چنين كه ندارد اشكالى. كند مى متّصل بردارى بهره گوناگون هاى زمينه

 را او كه باشد كسانى پناهگاه خواهد مى كه ببينيم امام براى -سازد آماده مناسب دارويى دردى هر براى تا كند مى روشن را امام آشنايى

 نظر او از خلفا كه مواردى بسيار چه. آنها محكوم و حاكم و كوچك و بزرگ بين تفاوتى هيچ بى گيرند؛ مى راهنمايى او از شناخته

. است داده نظر امام و اند كرده مشورت او با و واستهخ
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