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 اسالم و سياست ۲

 سخن ناشر

 الّرحيم الرّحمن اهللا بسم

 أجمعين أعدائهم على اهللا ولعنة الطاهرين وآله محمد على اهللا وصلّى العالمين رب هللا الحمد

 باشد مى ومعنويات فضايل وشامل است ومعنوى روحانى امر يك دين هك چرا ندارد؛ دين با پيوندى هيچ سياست كه كنند مى گمان برخى

. است... و وخودكامگى وستم وفريب ونيرنگ ماديات در غرق ـ معموال ـ سياست اما

 خداوند كه است اسالم مقدس دين از جداناپذيرى بخش آن، درست معناى به سياست، كه يابيد مى در ارزشمند كتاب اين مطالعه با ليكن

 كشور اداره« معناى به كه سياست زيرا، است؛ برگزيده قيامت، روز تا وآله عليه اهللا صلى پيامبر بعثت زمان از بشرى، جامعه براى را آن

 نيست، وخودكامگى وستم ونيرنگ فريب گونه هر از عارى وسالِم پاك وروش راه معناى به جز اسالم وقاموس فرهنگ در است »ومردم

. رساند مى وآخرت دنيا وسعادت سراى دو هر كمال به را او و گيرد مى را انسان ودست است انسانى هاى آزادى نباالتري بردارنده ودر

 وغير همسايه دولتهاى ساير با و خود ملت با آن تعامل جهت در حكومتى هاى برنامه بهترين كننده تنظيم اسالمى سياست بنابراين،

 مى بر در نيز را حيوانات آن، ورأفت مهر وحتى كند مى تضمين را دينى هاى اقليت عومشرو كامل هاى آزادى همچنين. است همسايه

. گيرد

 ودر گذارد، مى باز مخالفان براى را وميدان است مبتنى ديگران وعقايد آرا به واحترام خشونت وعدم وآشتى صلح بر اسالم سياست

. كند مى ااعط! فراوان هاى آزادى واجتماعى فردى زندگى گوناگون هاى عرصه

 سيدصادق حاج العظمى اهللا آية حضرت شيعه، عاليقدر مرجع. كنيم مى لمس را آنها كتاب، اين در وضوح به ما كه است چيزهايى ها اين

 سالم اطهار بيت اهل وسيره نبوى شريف سنّت قرآن،: يعنى اسالم گذارى قانون منابع مهمترين بر كتاب اين در ظله دام شيرازى حسينى

 حضرت اسالم وپيامبر داده فرمان بدان را ما كريم قرآن كه اى حكيمانه سياست از وعينى زنده هايى ونمونه است، كرده تكيه يهم،عل اهللا

. است كرده ذكر اند، آورده در اجرا به را آن او حق وبر پاك وجانشينان وآله عليه اهللا صلى محمد

 اين از تا فرمايد عطا ـ ها وملّت ها دولت از اعم ـ مسلمانان به را المىاس سياست اجراى توفيق كه داريم مسألت سبحان خداى از

. دعاست كننده واجابت شنوا او همانا آيند، نايل وآخرت دنيا سعادت به رهگذر

 

 )عربى نسخه ناشر( المجتبى ونشر تحقيق مؤسسه
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 اسالم و سياست ۳

 پيشگفتار

 جامعه حاكمان را آنان خداوند كه همانان او، معصوم جانشينان وبر آلهو عليه اهللا صلى خاتم پيامبر بر ودرود خداست، آِن از تنها ستايش

 فرجه تعالى اهللا عجل اوصيا خاتم ونمايندگان وحى امانتداران كه فقها بر وسالم. است داده قرار وآله عليه اهللا صلى پيامبرش از پس

. باشند مى وحجت وحاكم قاضى عليهم، اهللا سالم معصوم امامان فرموده به وبنا هستند، الشريف

 آن هاى وكرانه ژرفا به رسيدن توان را اندك بسيار شمارى تنها كه وپهناور ژرف دريايى در است، دامنه وپر گسترده بحث يك سياست

. باشد مى

 وگسستگى وهمبستگى وآسايش، ها سختى ودهش، وستانش وجنگ، صلح زمان در مردم امور اداره چگونگى از است عبارت سياست،

. ها ناي وجز

 وتجزيه وفهم وادراك وعواطف وخرد ذوق در متفاوتند، وغيره وزبان ورنگ شكل در كه گونه همان مردم كه باشيم داشته توجه اگر

 وپيران ندانسته، معتبر را گذشته نسل انديشه جوان نسل. هستند متفاوت واطالعات ها وديدگاه ونظرات اخالقيات ودر هايشان وتحليل

 بازى زمينه اين در را خود فعال نقش يك هر كردها وروى وخواستها ها گرايش ولذا اعتمادند، بى جوانان وهيجان شور به گذشته ونسل

. آورند مى فراهم را قبيل اين از ديگر وبسيارى ترقى براى وكشمكش وغبطه حسدورزى وموجبات كنند، مى

 روى بر سياست وبزرگ پهناور دنياى به اى روزنه مانند به كوچكى پنجره توانيم مى گاه آن باشيم داشته توجه همه اين به اگر... آرى

. بگشاييم خود هاى وانديشه اذهان

. پردازند مى بدان جهان ومركز وشرق غرب در دنيا، روز سياستمداران غالب كه شود مى مادى صرفاً سياست به مربوط ها اين همه

: است استوار زير امور به كامل وپايبندى مردم نوىومع مادى امور كليه اداره پايه بر اسالم در سياست اما

 واحسان؛ دادگرى

 نيك؛ واحساسات وعواطف انسانيت

 واال؛ واخالق فضيلت

. سطوح همه ودر ادوار همه در وعقيده انديشه درستى و

 اين اسالم اما آيد، مى مارش به محاالت از مادى سياست منطق در كه است چيزى واين شود، مى ابعاد همه شامل ومعنا ماده از آميزه اين

. اند نموده پياده عمل در را آن عليه اهللا سالم واميرمؤمنان وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر بلكه دانسته وشدنى ممكن تنها نه را محال امر

 ذيل موضوعات بر مشتمل قطور، كتاب جلد چندين نگارش به نياز »اسالم سياست« به موسوم گسترده عرصه اين از وكافى جامع بحث

: دارد
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 اسالم و سياست ۴

 خداى فرمان به وآله عليه اهللا صلى پيامبر كه او عليهم اهللا سالم بيت واهل پاك وعترت وآله عليه اهللا صلى خدا رسول جانبه همه تاريخ. 1

. است داده قرار »بالد واركان بندگان] كنندگان اداره[ سياستمداران) 1(البالد؛ وأركان العباد ساسة« را ايشان متعال

. آن وابعاد ها وداده ها وزمينه شرايط وبررسى وشكوهمند، بزرگ تاريخ اين وتحليل تجزيه. 2

. امروز با روز آن وتفاوتهاى عطفها نقطه ومقايسه تاريخ، اين با ما معاصر وضعيت تطبيق. 3

. دو اين ميان ناهمساز موارد وسنجش نقد. 4

. وتاريخ سيره حديث، قرآن، زا شده وحساب سنجيده ژرف، عملى تجربه يك استخراج. 5

 وهمه عينى انديشى وژرف دقت ويژگى از كه ما، عاليقدر فقهاى از دسته آن به را آن انجام توفيق خداوند اميدواريم كه است چيزى اين

 عطا تند،هس دارا را وخطير بزرگ كار اين شايستگى حال عين ودر كنند نمى عدول حق مسير از وآن اين خاطر وبه برخوردارند جانبه

 وانسانيت وعظمت زيبايى كه اى گونه به هايش وواقعيت وافقها آن سياسى وفلسفه اسالم سياست از ونابى وزنده روشن تصوير تا فرمايد

 تحكيم اسالم هاى عرصه همه در را آنان هاى وانديشه زنند پيوند هم به را مؤمنان دلهاى طريق اين واز دهند ارائه زند، موج آن در

 را عالم كفّار وهمه افتاد اتفاق اسالم وشروع آغاز در كه اى پديده نمايند؛ اسالم وشيفته جذب را مسلمانان غير حال، عين درو بخشند

 يكى كه طورى به گرفت، فرا نماند برجاى آنان وعمل انديشه از واثرى شوند محو تاريخ صفحه از هميشه براى كه اين از ووحشت ترس

: آورد زبان به مضمون بدين سخنى اسالم علماى از كىي به] مسيحى[ ها كشيش از

 كشورهاى هاى ميدان ودر بسازند طال از را او مجسمه بايد كه طورى به دارد كفار گردن بر بزرگى تاريخى حّق سفيان ابى بن معاوية«

 عليه اهللا سالم على وبه كرد مشغول را ليهع اهللا سالم طالب ابى بن على داخلى، هاى جنگ انداختن راه به با او كه چرا كنند؛ نصب اروپايى

 زمين كره روى در مسلمان غير يك حتى امروز شد مى چنين اگر كه كند، جهان در اسالم گسترش صرف را خود وقت تا نداد فرصت

). 2( »بود نمانده باقى

. هستند ومسؤوليتى وظيفه چنين يك دار عهده ما بزرگ فقهاى آرى،

. است زمينه اين در مختصرى وفهرست وپهناور، گسترده فضاى اين به اندازى چشم هشبي بيشتر حاضر، كتاب اما

 فرمايد؛ عطا را جهان سراسر در آن كردن وپياده اسالم سياست جانبه وهمه وواقعى عميق فهم توفيق كه داريم مسألت خداوند از

 يابد تحقق متعال خداى سخن واين گردند مند بهره آن هوخردمندان حكيمانه وسياست اسالم نعمت از همگى، مسلمانان وغير نامسلمانان

: كه

]لَولَ أَنَّ ونُوا الْقُرَى أَهاما ءاتَّقَونَا وهِم لَفَتَحلَيرَكات عّنَ بم آءمضِ الساألَْربودند كرده پيشه وتقوا آورده ايمان ها آبادى اهل اگر« ؛)3...](و 

. »...گشوديم مى ايشان بر وزمين آسمان از بركاتى قطعاً

: كه كتاب اهل درباره عزوجل خداى فرموده اين ونيز
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 اسالم و سياست ۵

]و لَو موا أَنَّهاةَ أَقَامراالِْنجِيلَ التَّوآ ومهِم أُنزِلَ وّن إِلَيم بِّهِمن الََكَلُوا رم هِمقن فَومو تهِم تَحلجوآنچه وانجيل تورات به آنان واگر« ؛)4...](أَر 

 بركات[ پاهايشان زير واز] آسمانى بركات[ سرشان باالى از قطعاً كردند مى عمل است، شده نازل سويشان به پروردگارشان جانب از

. »...شدند مى برخوردار] زمينى

 

 شيرازى حسينى صادق

. 609ص ،2ج الفقيه، يحضره ال من). 1(

. 232 المحمدي، الوحي كتاب از نقل به رية، ابو محمود تأليف الدوسي، هريرة ابو المضيرة شيخ). 2(

. 96: اعراف). 3(

 .66: مائده). 4(
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 اسالم و سياست ۶

 تمهيد

 پيامبر درباره متعال خداى سخن اين مضمون واقع، در معنا واين كنند مى معنا »وجه بهترين به مردم دنياى امور ساماندهى« به را سياست

: كه است وآله عليه اهللا صلى اسالم بزرگ

]ضَعيو منْهع مرَهاألَْغْاللَ إِصى والَّت كَانَت هِملَيدارد بر آنان از است ايشان بر كه وبندهايى وقيد« ؛)1](ع« .

 آن، تحكيم وبراى كرده پياده جهان سراسر در را آن كند تالش بايد مسلمانى وهر است دين هاى پايه واز اسالم جزء معنا، اين به سياست،

: كه پوشد عمل جامعه متعال خداى سخن واين بكوشد گوناگون، قانونى ابزارهاى با و ها راه از

]ّنَ لَكُم شَرَعّينِ ما الدى مصو ا بِهى نُوحنَآ والَّذيحأَو كا إِلَينَا وميصو رَ بِهإِب يمى هوسى وميسوا أَنْ وعيمّينَ أَقدين] احكام[ واز« ؛)2](الد 

 وموسى ابراهيم به آن درباره كه را وآنچه كرديم وحى تو به را وآنچه نمود، تشريع شما براى كرد، سفارش آن درباره نوح به كه را آنچه

. »داريد برپا را دين: كه نموديم سفارش وعيسى

 او حق بر وجانشين وصى اريخوت وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر تاريخ بويژه ـ اسالمى قرنه چند درخشان تاريخ به ودقيق تحقيقى نگاهى

 در اسالم در درست سياست جايگاه از كاملى ايده ـ عليهم اهللا سالم او نسل از پاك وامامانِ عليه اهللا سالم طالب ابى بن على اميرمؤمنان

. گذارد مى ما اختيار

 ارمغان به جهانيان وهمه مسلمانان براى الماس كه عظيمى سياسى فكرى سرمايه از را ما نيز وحديث تفسير هاى وكتاب كريم قرآن مطالعه

. سازد مى آگاه است آورده
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 اسالم و سياست ۷

 دينـي متون:: 

 درست تعبير به وبلكه، است اسالم از الينفكّى جزء سياست، دهد مى نشان كه دارد وجود زيادى بسيار وبيانات متون اسالم، شريعت در

. آن وعام درست معناى به] البته[ سياست، همان واسالم است اسالم همان ستسيا پس،. معنايند يك براى لفظ دو وسياست اسالم تر،

 پاره ذكر به هم جا اين در اما آورد، خواهيم نيز آتى هاى فصل الى البه ودر كرديم اشاره متون اين از نمونه دو يكى به كتاب ابتداى در

: پردازيم مى وبيانات متون اين از اى

: است آمده ديگر حديثى در. است شده ياد »مردم سياستمداران ؛)3(العباد ساسة« وصف با عليهم، اهللا سالم ائمه از شريف حديث در

 از وآگاه است رهبرى دار عهده... ندارد راه او به جهل كه است عالمى امام ؛)4(بالسياسة عارف باإلمامة، مضطلع... اليجهل عالم االمام«

. »...سياست

 به را وامت دين كار گاه وآن ؛)5(عباده ليسوس واألمة الدين أمر وآله عليه اهللا صلى النبي إلى فوض ثم«: است آمده شريف حديث در نيز

. »كند] اداره و[ سياست را او بندگان تا كرد تفويض وآله عليه اهللا صلى پيامبر

. »كردند مى واداره سياست انپيامبرانش را اسرائيل بنى ؛)6(أنبياؤهم تسوسهم إسرائيل بنو كان«: خوانيم مى ديگر حديثى در

 براى ؛)7(والسياسة والعلم الورع أهل أعمالك لوالية فاصطف«: است آمده نخعى اشتر مالك به عليه اهللا سالم اميرمؤمنان نامه در

. »كن انتخاب هستند وسياست وعلم پاكدامنى اهل كه را كسانى كارهايت سرپرستى

 از ؛)8(وسياسة علمًا وأجمعهم... وإلمامك ولرسوله هللا نفسك في أَنصحهم جنودك من لّفو«: فرمايد مى نامه همين از ديگرى جاى در

 به است وسياستمدارترين وعالمترين... است تر مخلص تو ورهبرى وامامت او وپيامبر خدا به نسبت نظرت به كه را آن سپاهيانت ميان

. »گمار فرماندهى

. »است دادگرى ها، سياست بهترين ؛)9(العدل اساتالسي خير«: فرمايد مى غرر در حضرت آن همچنين

 كى معاويه، اى شما، ؛)10(األمة أمر ووالة الرعية ساسة معاوية يا كنتم ومتى«: فرمايد مى سفيان ابى بن معاوية به اى نامه در نيز

. »ايد؟ بوده امت امر اولياى و رعيت] كننده واداره كنندگان اصالح[ سياستمداران

 عليه اهللا صلى پيامبر حق بلكه نيست او امثال ويا او واسالف معاويه حق جامعه، واداره مردم سياست كه دارد آن بر داللت امام سخن اين

. آنهاست ونمايندگان عليه اهللا سالم وامام وآله

 هيچ سوگند خدا به !مردم اى«: فرمود خم غدير روز در خود سنگ گران خطبه آن در كه شده نقل وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر از

 آتش به را شما كه نيست چيزى وهيچ دادم، فرمان بدان را شما كه آن مگر كند دور آتش واز نزديك بهشت به را شما كه نيست چيزى

). 11(»كردم نهى آن از را شما كه آن مگر كند دور بهشت واز نزديك
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 اسالم و سياست ۸

: فرمود كه تاس شده روايت عليه اهللا سالم صادق امام از سندش به كافى كتاب در

. »دارد وجود حديثى يا قرآن آيه آن، درباره كه اين مگر نيست موضوعى هيچ ؛)12(سنة أو كتاب وفيه إال شيء من ما«

 خدا پيامبر آيا باشد، سالمت به حضرتت: كردم عرض عليه اهللا سالم كاظم موسى امام به: گفت كه است شده روايت سماعة از همچنين،

. دارند نياز بدان قيامت روز تا كه را وآنچه آرى،: فرمود آورد؟ برايشان داشتند نياز بدان روزگارش مردمِ كه را چهآن وآله عليه اهللا صلى

). 13(»است موجود اهلش نزد بلكه نه،: فرمود است؟ رفته بين از آن از چيزى آيا: كردم عرض

 خدا به وسوگند. است كرده نازل را هرچيزى بيان قرآن، در خداوند«: فرمود كه است شده روايت هم عليه اهللا سالم صادق حضرت از

 اين كاش: بگويد نتواند اى بنده هيچ تا است كرده بيان مردم براى را آن خداوند كه آن مگر باشند داشته نياز بدان بندگان كه نيست چيزى

). 14(»است كرده نازل قرآن در هم را همان خداوند. بود آمده قرآن در

. وجزئى خاص امور نه است وكلّى عام موضوعات شده، نازل اى آيه چيزى هر درباره كه اين از دمرا كه است روشن

 كرده بيان بوده، امت نياز مورد كه را هرآنچه وآله عليه اهللا صلى پيامبر«: فرمود كه است شده روايت نيز عليه اهللا سالم رضا حضرت از

). 15(»است كرده رد را عزوجل خداى كتاب آينه هر نساخته، كامل را دينش خداوند كه باشد قائل هركس بنابراين،. است

 خداوند«: فرمود كه است آورده عليه اهللا سالم باقر امام از سندش به بصائرالدرجات، از نقل به بحاراألنوار، در سره قدس مجلسى عالمه

 داده قرار حدى چيزى هر وبراى است، نموده بيان پيامبرش اىوبر فرستاده فرو كتابش در دارد نياز بدان قيامت روز تا امت، كه را آنچه

). 16(»است نهاده شود، مى رهنمون بدان كه ونشانى دليل آن وبراى

 هاى وكتاب است، آن وبطن متن در وبلكه اسالم از جزئى سياست، دهد مى نشان كه دارد وجود مضمون اين با حديث صدها آرى،

. باشد مى مختلف موارد در وروايات متون اين از آكنده حديث

 

 سياست نوع دو اختالف

 بيشتر كه است معاصر سياست از غير اسالمى سياست. دارد اى وريشه اصولى تفاوت امروز جهان در متداول سياست با اسالمى سياست

 كرامت وحفظ فراگير ومحبت وعدالت مديريت از اى آميزه از سياستش در اسالم كه روست آن از اين،. گيرند مى پيش در را آن ها دولت

 كرامت وبه نشود، ريخته ناحق به خون قطره يك حتى كه كوشد مى اسالم. كند مى پيروى... و خونها شدن ريخته از وجلوگيرى انسان

. نشود وستم ظلم حيوانى، هيچ به وحتى انسانى، هيچ وبه نيايد، وارد خدشه احدى

 گرفتن اختيار ودر مردم امور وتمشيت حكومت سكّان اداره قدرت از است عبارت ـ آن وامروزى معاصر معناى به ـ سياست كه حالى در

 واجحاف ستم يا اموال، چپاول يا ها، آزادى سركوب يا گناهان، بى خون ريختن يا انسانها، كرامت تحقير با چه قيمتى، هر به كارها زمام

 كند مى توجيه هم را وسيله هدف واين باشد، او ونهى امر تابع وقدرت، او دست در حكومت كه است آن مطلوب غايت. وغيره وغيره
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 اسالم و سياست ۹

 جهان كشورهاى بيشتر در كه سياستى منطق است اين. باشد گناه بى انسان ها ميليون وبلكه هزاران خون بناحقّ ريختن وسيله، آن هرچند

. شود مى پيروى آن از كنونى

 اين ميان فراوان وفاصله شود روشن برايمان جهان كشورهاى اغلب رد معاصر سياست ومعناى اسالم در سياست مفهوم كه آن براى

: دهيم مى ارائه آنها از هريك از عينى وعملكردهايى ها نمونه گردد، آشكار دوسياست

 

 اسالمي سياست از هايي نمونه

: است گشته استوار ت،وقدر صالبت كنار در وگذشت وعفو انسانى، كرامت كامل، عدالت اساس بر اسالمى سياست گفتيم، كه چنان

: اش آينده قاتل به حاكم تعّرض عدم ـ الف

 بخش بيشترين بر آن دامنه كه دولتى دارد، تكيه اسالمى بزرگ دولت عاليه رياست اريكه بر عليه اهللا سالم طالب ابى بن على اميرمؤمنان

 خويش قاتل كه آن با شخصى چنين. هراسيدند ىوم زدند مى چشم آن از دنيا روزگار آن كشورهاى وهمه شده گسترده مسكون جهان از

 اقتضا عدالت كه چرا كند؛ نمى دراز او سوى به وخشونت تعرض دست هرگز اما كشت، خواهد را او وى كه گويد مى او وبه شناسد مى را

. نيست مجازات مستحق نزده جنايت به دست شخص آن كه زمانى تا كند مى

: كنيد توجه زير متن به

: كه خواند مى برايش بارها را بيت واين كشت، خواهى مرا تو: گويد مى ملجم بن عبدالرحمن به عليه اهللا مسال على حضرت

 مراد من خليلك من عذيرك***قتلي ويريد حياته أريد

. داردب معذور را كارت اين كه بياور را كسى خود مراد قبيله دوستان از***  است من كشتن پى در او و خواهم مى را او زندگى من

. بكش مرا پس است چنين براستى اگر اميرمؤمنان، اى: گويد مى ايشان به ملجم ابن

. بكشم بكند، كارى من با كه آن از پيش را مردى من كه نيست روا اين: فرمايد مى حضرت

 اى: وگفتند كشيدند منيا از را وشمشيرهايشان جستند جا از ديگر اى وعده اعور بن وحارث اشتر مالك. شنيدند را سخن اين شيعيان

 امر. هستيد ما پيامبر عموى وپسر ما وموالى امام شما. گوييد مى وى با را سخن اين بارها شما كه كيست شخص اين اميرالمؤمنين،

. بكشيم را او تا بفرماييد

 كنيد مى فكر... مسازيد اكندهپر هم از را امت اين ووحدت كنيد غالف را شمشيرهايتان دهاد، وبركت خير خدايتان: فرمود آنان به حضرت

) 17( كشم؟ مى است، نزده اى صدمه من به هنوز كه را مردى من
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 اسالم و سياست ۱۰

! فلسفه اين از شگفتا

... وانسانيت عدالت فلسفه

 كه را مردى من كنيد مى فكر آيا«: عليه اهللا سالم طالب ابى بن على امام اسالمى، دولت رئيس نظر در اسالمى وسياست حكومت فلسفه

» !كشم؟ مى است نزده اى صدمه نم به هنوز

 اهللا اليطاع«: دارد وجود آن عكس بر كامال قانونى بلكه ندارد؛ وجود مطلقًا »كند مى توجيه را وسيله هدف« قانونِ اسالم، منطق در آرى،

 از نبايد ،است متعال خداى از اطاعت همان كه را اسالمى سياست يعنى. »شود نمى اطاعت معصيت راه از خداوند يعصى؛ حيث من

. بخشيد تحقق انسان، كرامت كردن وپايمال گناهان بى خون وريختن خدا معصيت راههاى

 مى اجماال اما. طلبد مى ديگرى ومجال است دار دامنه بحث يك خود كه شود مى مطرح نيز عليه اهللا سالم امام علم مسأله جا اين در

 نه ديگر داشت، اگر كه ندارد، تأثيرى حضرت آن خارجى وعمل رفتار در ـ معموال ـ عليه اهللا سالم امام وماورايى والهى غيبى علم: گوييم

 قرار منظور بدان را امام متعال خداى كه حجتى ونه كرد مى پيدا معنا آفريد منظور بدين را عالم متعال خداى اساسًا كه الهى امتحان مسأله

. شد مى تمام است داده

 نيز بشرى طبايع در كه چنان است؛ عادى رفتار يك مردم، ساير همانند ـ جامعه با و خودش با ـ ليهع اهللا سالم امام خارجى رفتار پس،

. است مردمان ديگر همانند معموال

. »شود مى وحى من به كه تفاوت اين با هستم شما مانند بشرى نيز من: بگو« ؛)18](إِلَى يوحى مّثْلُكُم بشَرٌ أَنَا إِنَّمآ قُلْ[

]الِ اُلواقَ وـذَا مولِ هأْكُلُ الرَّسي امى الطَّعشمى وياقِ فوراه وبازار كوچه ودر خورد مى غذا كه است پيامبرى چه اين: وگفتند« ؛)19](االَْس 

. »رود مى

]ثُم لْنَاكُمعج فى خَالئضِ فن االَْرم مهدعنَنظُرَ بل فلُونَ كَيمكه بنگريم تا داديم قرار ايشان پس از جانشينانى را شما سپس« ؛)20](تَع 

. »كنيد مى عمل چگونه

 ستم بخواهد اگر سبحان خداى. داناست چيزى هر وبه تواناست كارى هر بر خداوند كه حالى در بشر؛ با متعال خداى رفتار مانند درست

 گيرد؟ صورت چگونه مردم دنكر امتحان پس نكند، ستم كه بگيرد را ستمگر جلو يا كند دفع مظلوم از را

. است گونه اين دانند، مى را غيب ـ خداوند وتعليم قدرت به ـ كه نيز عليه اهللا سالم وامام وآله عليه اهللا صلى پيامبر وبرخوردهاى رفتارها
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 اسالم و سياست ۱۱

: اش كننده تهديد به اسالمى دولت رئيس تعّرض عدم ـ ب

 وا خود حال به را او حضرت اما كرد قتل به تهديد را عليه اهللا سالم على ناناميرمؤم خوارج، از يكى كه است آمده شريف احاديث در

 سالم اميرمؤمنان مردى كه شنيدند: است آورده چنين را ماجرا اين »االسالم دعائم« از نقل به »مستدرك«. نشد متعرّضش وابدًا گذاشت

 با او حكم گاه آن كشت مرا وقت هر. كنيد رهايش«: فرمود عليه اهللا المس امام. آوردند حضرت نزد را او. كند مى قتل به تهديد را عليه اهللا

21(»بود خواهد دم ولى .(

! بزرگ وگذشت عفو اين از شگفتا

! انسانى سياست اين از شگفتا

 تهديد شود، ثبت تاريخ در نامش كه ندارد را آن شايستگى حتى كه عادى فرد يك را واقتدار قدرت همه آن با اسالمى كشور كل رئيس

! شود نمى متعرضش او اما كند مى قتل به

! كنيد رهايش: فرمايد مى اما اوست ونهى امر گرو در وسرنوشتش آورند مى حضرت نزد را او

! دنيا؟ رهبران وديگر عليه اهللا سالم اميرمؤمنان ميان است فرق چقدر

 ودر كردند دستگير خيابان يك در را نفر دويست دم ودر كرد فتدريا را قتلى به تهديد عراق، در) 22(قاسم عبدالكريم كه آورم مى ياد به

 عده تعداد اين از. رسيد نفر هزار پنج به شدگان بازداشت شمار شود مى نقل كه طورى به گرفت صورت نيز ديگرى بازداشتهاى آن پى

. شدند آزاد شمارى نهايت ودر شدند سپرده گران شكنجه دست به اى وعده زندانى اى وعده اعدام اى

! شيطان وسياست اسالم سياست: سياست دو اين ميان است بسيارى فرق آرى،

: وعناد كفر سران پيشاپيش كشتِن از) وآله عليه اهللا صلى( پيامبر خوددارى ـ ج

 ميان انگيزى فتنه صدد در شخص فالن كه شد مى خبردار گاه وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر كه كنند مى بيان شريف واحاديث اخبار

. بكشند را او داد نمى اجازه نيز مسلمانان وبه كرد نمى او قتل آهنگ حضرت اما است، باطلى آيين نهادن بدعت يا مسلمانان

 امكان او به سياست وهمين بود حضرت آن انديشى ودور وآله عليه اهللا صلى خدا رسول وگذشت عفو شكوهمند سياست از بخشى اين

. كند تأسيس مردم عواطف از آكنده محيطى در را اسالمى حكومت تا داد

 مردم هاى ودل جامعه ودر شد نمى برقرار اسالم گمان بى زد مى وآن اين قتل به دست مختلف هاى بهانه به وآله عليه اهللا صلى پيامبر اگر

. دوانيد نمى ريشه

: كنيد توجه روايت چند اين به
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 اسالم و سياست ۱۲

 كرد تقسيم را حنين جنگ غنايم وآله عليه اهللا صلى خدا رسول كه آن از پس«: كه تاس كرده روايت »االرشاد« در اهللا رحمه مفيد شيخ. 1

 من: وگفت وآله عليه اهللا صلى پيامبر به نه ولى كرد، وسالم آمد بود اش پيشانى در سجده آثار كه وگوژپشت وگندمگون بلند قد مردى

. كردى چه غنايم اين با تو كه ديدم

 ديدى؟ چه: رمودف وآله عليه اهللا صلى پيامبر

! نورزيدى عدالت: گفت

 كيست؟ نزد پس نباشد من نزد عدالت اگر! تو بر واى: وفرمود شد ناراحت وآله عليه اهللا صلى خدا رسول

 بكشيم؟ را او: كردند عرض مسلمانان

 به را آنان خداوند. گذرد مى صيد بدن از تير كه چنان روند مى بيرون دين از كه بود خواهد پيروانى را او بزودى كنيد، رهايش: فرمود

. برد مى بين از اوست خلق ترين محبوب من از پس كه كسى دست

). 24(شد كشته عليه اهللا سالم طالب ابى بن على اميرمؤمنان دست به خوارج ديگر همراه به) 23(نهروان جنگ در شخص واين

 مشغول وآله عليه اهللا صلى خدا رسول: گفت كه است كرده روايت خدرى سعيد ابو از سلمة ابو از زهرى،: است آمده الورى اعالم در. 2

. كن تقسيم عادالنه خدا، رسول اى: وگفت آمد ـ تميم بنى از مردى ـ ذوالخويصرة كه بوديم نشسته حضرت آن نزد وما بود] غنايم[ تقسيم

 گشته زيانكار يا گمراه نورزم عدالت اگر! است ادلع كسى چه پس نباشم عادل من اگر! تو بر واى: فرمود وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر

. ام

. بزنم را او گردن دهيد اجازه اهللا، رسول يا: گفت خطاب بن عمر

] كثرت[ برابر در را اش وروزه نماز شما از يك هر كه داشت خواهد يارانى مرد اين كن، رهايش: فرمود وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر

 خارج چنان اسالم از] كند نمى اثر دلهايشان در و[ رود نمى فراتر گلوگاهشان از اما خوانند مى قرآن. يافت هدخوا حقير آنان وروزه نماز

 نگرد مى آن تَه به. بيند نمى آن در] صيد خون از[ اثرى نگرد مى تيرش نوك به] صياد. [شود مى خارج صيد بدن از تير كه شوند مى

 وخون گوشت از تير كه حالى در يابد، نمى آن در اثرى نگرد مى تير پر به. بيند نمى اثرى باز نگرد مى تير خود به. بيند نمى آن در اثرى

 بر اينان. است لرزان گوشتى تكه چون يا زن پسستان دو مثل بازوانش كه است چهره سياه مردى آنان نشان). 25(است كرده عبور] صيد[

. كنند مى خروج مردم از گروه بهترين

 را عده اين طالب ابى بن على كه دهم مى وشهادت شنيدم، وآله عليه اهللا صلى خدا رسول از را اين من كه دهم مى شهادت: فتگ سعيد ابو

 را او وجسد كنند جستجو] كشتگان ميان در خصوصيات، اين با[ مرد اين از داد ودستور بودم، حضرت آن با من كه حالى در رساند قتل به

). 26(بود فرموده او وصف در وآله عليه اهللا صلى خدا رسول كه است گونه همان ديدم ومن آوردند عليه هللا سالم امام ونزد يافتند
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 وگمراهى تبهكارى كه گاه آن تا كرد نمى گزارى بدعت ويا گمراه يا تبهكار هيچ قتل به اقدام هرگز وآله عليه اهللا صلى پيامبر آرى،

 موجب وجودش از بيشتر او كشتن مبادا تا گردد، آماده مردم بين در او قتل تحمل براى وفضا شود آشكار همگان بر اش گزارى وبدعت

. شود وتباهى فساد

. خداوند امتحان معرض در همگان گرفتن وقرار آدميان باطن شدن آشكار در الهى حكمت است اين

 كه دارد وجود عليه اهللا سالم طالب ابى ابن على واميرمؤمنان وآله عليه اهللا صلى خدا رسول سيره در فراوان هاى نمونه باره اين در

. كرد خواهيم ذكر آينده مباحث ضمن در را ها نمونه اين از مواردى خداوند، خواست به ما،. يابد مى دست آنها به پژوهشگر

: جهاد ميدان از فراريان عفو ـ د

: است وفرموده داده آتش وعده كار اين براى متعال وخداى است كبيره گناهان از جهاد ميدان از فرار

 هنگام آن در كه وهر« ؛)27](الْمصيرُ وبِئْس جهنَّم ومأْواه اللَّه مّنَ بِغَضَب بآء فَقَد فئَة إِلَى متَحيِّزًا أَو لّقتَال متَحرِّفًا إِالَّ دبرَه يومئذ يولّهِم ومن[

 خشم به قطعاً ـ باشد] ازهمرزمانش ديگر[ جمعى به پيوستن يا] مجدد[ نبردى براى گيرى كناره] هدفش[ كه آن مگر ـ كند پشت آنان به

. »است سرانجامى بد وچه است، دوزخ وجايگاهش شد خواهد گرفتار خدا

 رسول حال، ينا با. است شده گرفته نظر در گناهى هر براى تعزير كه چرا است؛ تعزير سزاوار شرعًا شود كبيره گناه اين مرتكب هركس

 ياران از اندكى گروه با را وآله عليه اهللا صلى وپيامبر گريختند جنگ ميدان از اُحد روز در كه را مسلمانانى وآله عليه اهللا صلى خدا

 در را مسلمانان هم كه است اسالم در وگذشت عفو اصول از بزرگ اصل يك واين. داد قرار عفو مورد گذاشتند، تنها ووفادارش مخلص

. كند مى جذب اسالم به را ديگران وهم دارد مى نگه المشاناس

: است كرده ذكر عمران آل سوره از آيه دو در را افراد اين وبخشودن عفو موضوع متعال خداى

]لَقَدو قَكُمدص اللَّه هدعم إِذْ وونَهستَح هتَّى بِإِذْنإِذَا ح لْتُمفَش تُمعتَنَازى وف تُم رِاالَْميصعّن وم دعآ باكُم ما أَرونَ مبنكُم تُحن مم رِيدا ينْيالد 

 خود وعده خدا قطعاً] احد نبرد در[و« ؛)28](الْمؤْمنينَ علَى فَضْل ذُو واللَّه عنكُم عفَا ولَقَد ليبتَليكُم عنْهم صرَفَكُم ثُم االَْخرَةَ يرِيد من ومنكُم

 يكديگر با] غنايم تقسيم سر وبر جنگ[ كار ودر شديد سست كه آن تا كشتيد مى را آنان او، فرمان به كه گاه آن: گردانيد راست شما با را

 وبرخى را دنيا شما از برخى. نموديد نافرمانى داد، نشان شما به] را غنايم يعنى[ داشتيد دوست را آنچه كه آن از وپس برخاستيد، نزاع به

 مؤمنان به نسبت وخدا درگذشت، شما واز كرد منصرفتان آنان] تعقيب[از بيازمايد، را شما كه آن براى سپس خواهد، مى را آخرت شما از

. »است تفضّل با

 دو كه روزى« ؛)29](حليم غَفُور اللَّه إِنَّ عنْهم اللَّه عفَا ولَقَد كَسبوا ما بِبعضِ الشَّيطَانُ استَزَلَّهم إِنَّما الْجمعانِ الْتَقَى يوم منكُم تَولَّوا الَّذينَ إِنَّ[

 آنچه از اى پاره سبب به كه نبود اين جز حقيقت در كردند پشت] دشمن به[ شما ازميان كه كسانى شدند، روياروى هم با] احد در[ گروه

. »است بردبار آمرزگار خدا كه درگذشت ايشان از خدا وقطعاً لغزانيد،ب را آنان شيطان بودند، كرده حاصل] گناه از[
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 اين خاطر به حضرت آن واز بازگشتند وآله عليه اهللا صلى خدا رسول نزد جنگ، ميدان از گريختگان كه است آمده شريف احاديث در

 وحمزه بردارد شكاف حضرت مبارك ولب انىپيش شد باعث ـ است آمده اى عديده واخبار احاديث در كه چنان ـ كه بزرگى وگناه جرم

 سياست است اين. نمودند عذرخواهى رسند، شهادت به مجاهد مؤمن ودهها المالئكة غسيل وحنظله خدا، پيامبر عموى سيدالشهداء،

. اسالمى وگذشت عفو شكوهمند

 

: زنان شدن ترسيده بابت جريمه پرداخت ـ هـ

: اسالم سياست گيزان شگفت پيشگى عدالت از ديگرى نمونه اينك

 جذيمة بنى. فرستاد آنان سوى اسالم به جذيمة بنى دعوت براى مسلمانان از گروهى با را وليد بن خالد وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر

 خالد، ماا) 30(بود نداده جذيمة بنى با جنگ فرمان عده اين به حضرت كه آن با بودند، آورده اسالم پيشتر كه اند مصطلق بنى از اى تيره

 وآله عليه اهللا صلى خدا رسول به خبر. كشت را آنان از وشمارى جنگيد جذيمة بنى با بود، ميانشان كه وخونخواهى توزى كينه سبب به

: گفت بار وسه برداشت آسمان سوى به ودست رفت ومنبر وبرخاست كرد گريه حضرت. رسيد

. »جويم مى بيرازى تو درگاه به كرده وليد بن خالد كه كارى از من ايا،خد بار الوليد؛ بن خالد صنع مما إليك أبرأ إني اللهم«

. جويم مى بيرازى تو درگاه به كرده وليد بن خالد كه كارى از من خدايا، بار

. »جويم مى بيزارى تو درگاه به كرده وليد بن خالد كه كارى از من خدايا، بار

 شده ريخته هاى خون وديه برود جذيمة بنى نزد وفرمود داد او به طال از وزنبيلى دخوان فرا را عليه اهللا سالم طالب ابى بن على سپس،

 تقسيم صورت اين به را طالها وآن رفت جذيمة بنى نزد عليه اهللا سالم على حضرت. بدهد آنان به را شان رفته بين از اموال وخسارت

: كرد

. داد آنها ورثه به ،)31(طال دينار هزار نفر ره ازاى به بودند، شده كشته بناحق كه را كسانى ديه ابتدا. 1

. كرد پرداخت) 32(غُرّه يك جنينى هر بابت. 2

 بستند مى را شترانشان وپاى دست آنها با كه هايى وريسمان سگهايشان وغذاخورى آبخورى هاى ظرف رفتن بين از بابت مبلغى. 3

. كرد پرداخت

 در يا باشند برداشته همراهانش يا خالد داشت واحتمال نداشتند، اطالع خودشان ولى ودب رفته بين از احتماال كه اشيايى بابت مبلغى. 4

. كرد پرداخت باشد، شده تلف جنگ بحبوحه

. كرد پرداخت هايشان وبچه زن افتادن وحشت به بابت مبلغى. 5
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. كرد پرداخت اندازه همان بودند داده دست از كه اموالى ازاى به. 6

. نمود پرداخت وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر از آنان شدن راضى براى هم را طالها باقيمانده. 7

. پرداخت بودند، شده مضطرب كشتار اين اثر بر كه وخدمتكارانشان عائله كردن خوشحال براى هم مبلغى. 8

: كرد وعرض رساند حضرت اطالع به را آنها توزيع ونحوه بازگشت وآله عليه اهللا صلى پيامبر نزد طالها تقسيم از پس عليه اهللا سالم على

 دست از مال هر ازاى ودر غرّه، يك جنينى هر وبراى پرداختم، را اش ديه خونى هر وبراى رفتم من وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر اى

 لذا آمد، اضافه هم باز. دادم مبلغى شترانشان وريسمان سگهايشان وغذاى آب هاى ظرف بابت آمد اضافه وچون آن، اندازه به اى رفته

 دانستند مى را آنها از وبرخى بود رفته بين از كه اموالى بابت مبلغى لذا. آمد اضافه باز. پرداختم مبلغى هايشان وبچه زن وحشتزدگى بابت

 پيامبر هچهر. شوند راضى خدا، رسول اى شما، از تا دادم آنها به را اش واضافه آمد اضافه وباز. كردم پرداخت دانستند نمى را وبرخى

 شوند، راضى من از تا كردى عطا تو! على اى: وفرمود شده نمايان حضرت عقل دندانهاى كه طورى به وخنديد شكفت وآله عليه اهللا صلى

 حقيقتاً من براى تو على، اى ؛)33(بعدي النبي أنه إالّ موسى من هارون بمنزلة منّي انت انّما علي يا«: فرمود سپس! باد راضى تو از خدا

. »نيست پيامبرى من از پس كه تفاوت اين با هستى موسى به نسبت هارون منزله به

: دهد مى فرمان آن به كريم قرآن كه واحسان عدالت فلسفه است اين آرى،

. »دهد مى فرمان واحسان عدالت به خدا همانا« ؛)34](واالِْحسانِ بِالْعدلِ يأْمرُ اللَّه إِنَّ[

 كرامت را آدم فرزندان ما آينه وهر« ؛)35](ءادم بنى كَرَّمنَا لَقَد و: [فرمايد مى قرآن در متعال خداى كه است ىانسان كرامت همان اين

: است كرده وضع پيوند همين در را خود وقوانين واحكام ،»بخشيديم

 رفته بين از احتماال كه آنچه براى خسارتى توپرداخ رفته، بين از آنچه براى خسارت پرداخت جنين، براى اى ديه مقتوالن، براى اى ديه

 صلى خدا پيامبر از آنها شدن راضى براى مبلغى وپرداخت ها، وبچه زنان شدن ووحشت ترس دچار بابت مبلغى پرداخت دانستند، ونمى

. وآله عليه اهللا

 كمترين ماجرا اين در حضرت آن كه پيداست د؟كن راضى را آنها بايست مى كه بود كرده وگناهى تقصير چه وآله عليه اهللا صلى پيامبر مگر

. نداشت تقصيرى

.... زند سر تقصيرى بزرگوار آن از كه حاشا

. بود وليد بن خالد جانب از بود تقصيرى هر

: است ورحمت مهر پيامبر وآله عليه اهللا صلى او اما

. »نفرستاديم جهانيان براى رحمت جز را تو ما« ؛)36](لّلْعالَمينَ رحمةً إِالَّ أَرسلْنَااك ومآ[
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. بيند مى او اقدامات مسؤول را خود رحمت، پيامبرِ است، شده فرستاده وآله عليه اهللا صلى پيامبر جانب از خالد چون اما

 به دست داشت جذيمة بنى با جاهليت زمان از كه اى كينه خاطر به واقعًا وليد بن خالد اگر كه اين وآن شود مى مطرح سؤالى جا اين در

 بعد مرتبه در ديه عمد قتل در كه چرا نرساند؟ قتل به را او و نكرد قصاص را خالد وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر چرا پس زد آنان كشتار

 است؟ قصاص از

: كنيم مى اشاره آنها تاى چند به جا اين در كه اند داده پاسخ متعددى جهات از پرسش اين به اسالم فقهاى برخى

 حكم لذا نكردند قصاص تقاضاى ـ دم اولياى يعنى ـ جذيمة بنى كه جا آن واز است، دم ولى سوى از آن تقاضاى به مشروط قصاص. 1

. است شده اجرا ديه

 اولى مؤمنان به نسبت پيامبر« ؛)37](أَنفُسهِم منْ بِالْمؤْمنينَ أَولَى النَّبِى[ شريفه آيه حكم به وآله، عليه اهللا صلى خدا رسول كه جا آن از. 2

 كند نظر صرف قصاص از تواند مى وآله عليه اهللا صلى پيامبر لذا دارد مطلقه واليت دم، اولياى حتى همگان، بر ،»است ايشان خود از

. برگزيند را ديه پرداخت وگزينه

 اكرم پيامبر وخود رسالت خاص شرايط آن در بود ممكن كه قصاص بر را نكردن قصاص كه كرد مى اقتضا ومهم اهم تزاحم مسأله. 3

 اسالمى فتوحات آستانه در مسلمانان مكه، فتح از پس بالفاصله كه آن چه بدارد؛ مقدم باشد داشته منفى پيامدهاى وآله عليه اهللا صلى

 رعب ايجاد به ودب ممكن شرايط آن در قصاصى چنين بنابراين،. آمدند مى در خدا دين به گروه گروه ومردم گرفتند قرار گسترده وپيروزى

. بود بيشتر اسالم وآينده حال براى زيانش اين كه بينجامد مسلمانان ميان در واضطراب ووحشت

 خداى خواست به كه، دارد وجود عليه اهللا سالم واميرالمؤمنين وآله عليه اهللا صلى پيامبر تاريخ در بسيارى هاى نمونه خصوص، اين در

. كرد خواهيم ذكر آينده ثمباح در را آنها از اى گوشه متعال،

: مادر ترساندن اثر بر شده سقط جنين ديه ـ و

 روايت عليه اهللا سالم صادق حضرت از مفيد، شيخ وارشاد طوسى شيخ وتهذيبِ كلينى شيخ كافىِ از نقل به ومستدرك وسائل كتاب در

: فرمود كه است شده

 ترس از بود حامله كه زن. بياورند او نزد را وى داد ودستور فرستاد او پى در مأمورى. رسيد عمر به خبرش. داد مى زنا كه بود زنى«

 بشدت نوزاد ومردن زن وحشتزدگى از عمر. ومرد زد جيغى نوزاد زاييد؛ وپسرى رفت اى خرابه به شده وزايمان درد دچار ووحشت

 ابوالحسن از: گفت عمر چيست؟ مشحك: گفت ديگرى. نيستى مقصر تو اميرمؤمنان، اى: گفت مجلس حاضران از يكى. شد مضطرب

. بپرسيد عليه اهللا سالم

). 38(ايد كرده خطا ايد داده نظر خود رأى طبق واگر ايد، كرده اشتباه ايد كرده اجتهاد اگر: فرمود آنان به عليه اهللا سالم على حضرت

. بپردازى را نوزاد ديه بايد اى كرده زده وحشت را طفل مادر چون: فرمود سپس

). 39(»كردى ارشاد مرا تو فقط عده اين ميان از: گفت عليه اهللا سالم على ضرتح به عمر
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: باشد مرده تشنگي اثر بر كه كسي ديه ـ ز

 آب اى عده از كه مردى درباره حضرت آن«: كه است كرده روايت عليه اهللا سالم على حضرت از ،»دعائم« از نقل به »مستدرك«

). 40(»بپردازند بايد را اش ديه كه كرد قضاوت چنين مرد، تشنگى از تا ندادند او به تند،داش اختيار در آب كه آن با و خواست،

: كند خطا كه صورتى در پزشك بودن ضامن

 دارو تجويز يا بيمارى تشخيص در دامپزشك يا پزشك چنانچه كه اين درباره است شده روايت متعددى احاديث ومستدرك وسائل در

. باشند مى وحيوان بيمار ديه ضامن بميرد حيوان يا يمارب آن اثر وبر كنند اشتباه

 است كرده روايت عليه اهللا سالم صادق امام از بزرگوار، دو آن سند به سرهما، قدس طوسى وشيخ كلينى شيخ از نقل به وسائل صاحب

 غير در بگيرد نامه رضايت دام صاحب يا ربيما ولى از بايد كند مى دامپزشكى يا طبابت كه كسى: فرمود عليه اهللا سالم اميرمؤمنان«: كه

). 41(»است ضامن صورت، اين

 حشفة قطع ختانا ضمن علياً إن«: فرمود كه است كرده روايت عليه اهللا سالم باقر امام از سندش، به اهللا، رحمه طوسى شيخ از همچنين

. »داشت ضامن بود بريده را اى بچه پسر آلت سر كه را گرى ختنه عليه اهللا سالم على ؛)42(غالم

 اهللا سالم على حضرت«: فرمود كه است كرده روايت عليه اهللا سالم العابدين زين امام از سندش به الجعفريات، كتاب از نقل به مستدرك،

 را او و! نگذاشتى باقى چيزى چرا! مرده مادر اى: فرمود مرد، خونريزى اثر بر دختر آن كه كرد ختنه را دخترى كه گرى ختنه زن به عليه

). 43(»دانست دختر ديه ضامن

 شود؟ مى يافت چيزى چنين اسالم، جز جهان، تاريخ كجاى در

 كنند؟ مى رفتار اسالم رهبران همانند وجهان، كشورها رهبران از يك كدام

 تاريخ در زيادى بسيار هاى ومثال ها نمونه خصوص اين در. يافت خواهيد منفى پاسخ مطمئناً كنيد، ورو زير را آن تاريخ، واين شما اين

. نيست اسالمى سياست مختلف هاى زمينه در متجلّى انسانيت جزئيات وبيان تفصيل جاى فشرده بحث اين كه دارد وجود اسالم
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 معاصر سياست از هايي نمونه

 تفاوت چه كه دريابيد تا كنيد وجهت اسالمى وغير معاصر سياست عملكرد از مورد چند به اكنون اسالم، تاريخ در موارد اين مالحظه از بعد

: پرهيزيم مى تفصيل واز كنيم مى بسنده اجمالى اشاره به نيز جا اين در البته. است سياست دو اين ميان بسيارى

). 44(كشتند هند در را انسان ميليون بيست حدود انگليسيها ترياك، جنگ ماجراى در. 1

 هشتصدهزار ساختگى قحطى انداختن راه به با ها انگليسى مردم، طلبى واستقالل ىآزاديخواه جنبش دوران در هند، همين در وباز. 2

). 45(بردند بين از را انسان

: كنيم مى اشاره شد مرتكب) 46(لنين فقط كه بزرگى جنايات از مورد چند به كمونيست جهان در. 3

 رعب به دست لذا. نرفتند بار زير وكارگران كشاورزان اما كند، پياده را اشتراكى مزارع نظام برآمد صدد در كمونيسم سياسى رهبر اين) الف

 آن قربانى انسان ميليون پانزده از بيش كه زد م، 1922 ـ 1921 سال در عجيبى ساختگى قحطى وايجاد كشور در عمومى آفرينىِ

). 47(شدند

 و كرد آغاز كمونيستى نظام پذيرش به آنان تنواداش براى را وكشاورزان كارگران به يورش م، 1930 ـ 1928 سال در ديگر بار وى) ب

 به كه سان آن شد، پر ها وزندان زد مردم وتبعيد وقتل ضرب به دست »گيبو« لنينيستى ـ كمونيستى ـ تروريستى وسازمان جنگيد ملّت با

. شد بالغ نفر يكصدهزار به قربانيان شمار كمونيست، حزب رسمى هاى گزارش اعتراف

 تحت را بيچاره ملّت قيمتى، هر به فوق زراعى قانون اجراى براى لنين، مجدداً م، 1933 ـ 1932 سال در يعنى بعد، سال دو درست) ج

). 48(شد آن قربانى انسان ميليون پنج كمونيسم رسمى مقامات اعتراف به نتيجه، در كه داد قرار فشار

). 49(ريخت را اشتراكى، مزارع نظام هاى پايه لنين كه بود جا اين

 به كه كسى«: گويد ومى افرازد مى بر را استبداد وبناى كند مى ديكتاتورى اعالن تمام شرمى بى با لنين رحمى، بى همه اين از پس

 اين در چيزى خواهد نمى يا داند نمى چيزى انقالب تاريخ از يا نكند، اعتراف آن موفقيت تضمين براى انقالبى طبقه ديكتاتورى ضرورت

). 50(»بداند زمينه

. شدند آنها گرى وسلطه ها حكومت قربانى ومعلول، ومجروح ومفقوداالثر كشته ميليون هفتاد قريب دوم جهانى جنگ در .4

. رسيدند قتل به فرانسوى استعمارگران توسط انسان ميليون يك از بيش الجزاير آزاديبخش جنگ در. 5

. رساندند قتل به را انسان ميليون نيم به نزديك) جياب( عمليات يك طى در فقط آمريكاييها ويتنام، درجنگ. 6

. قبيل اين از ديگرى وآدمكشيهاى وجنايات
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 آسمان تا زمين از تفاوت:: 

 در اسالم چگونه كه كرديد ومالحظه ؟»اسالمى غير سياست«و »اسالمى سياست« ميان است بسيارى تفاوت چه كه كرديد مالحظه

 دارد؟ نمى دور نظر از را... و سگ وغذاى آب وظرف شتر يك وعقال كودك، يك وهراس زن يك وحشتزدگى حتى خود، عملى سياست

 اسالم است اين شود؟ نمى او متعرض شود، قصاص مستوجب كه زند كارى به دست قاتلش كه آن از پيش اسالمى كشور اول وشخص

. آن انسانى وسياست

. شود نمى قائل برايشان ارزشى وكمترين گيرد مى يچه به را بشر ها وميليون انسانى وكرامت انسان اسالمى، غير سياست اما

 كتاب اين مباحث

 آينه بهترين كه را عليه اهللا سالم واميرمؤمنان وآله عليه اهللا صلى خدا رسول حكيمانه سياست از مختصرى هاى گزيده ما كتاب، اين در

 بهداشتى، اقتصادى، از اعم بشر، زندگى هاى صهعر همه در اسالم سياسى خطوط از گذرايى درخشان هاى ونمونه است، اسالم سياست

 وجنگ، صلح جمعيت، افزايش الملل، بين روابط وكشاورزى، عمران اجتماعى، تأمين جرايم، با مبارزه مشروع، آزاديهاى فرهنگى،

: كه شود وممعل آشكارا تا آوريم مى حكومت، وسران حاكمه هيأت اقامت، گذرنامه، شناسنامه، وگمركات، مرزها خارجى، سياست

 بر سوار از لنگ پياده كه است عقب همانقدر اسالمى سياست از اسالمى غير وسياست است، اسالم ناپذير جدايى جزء واقع، در سياست،

. فضايى وسفينه موشك

). خداست دست در وتوفيق هدايت و( التوفيق ولي واهللا

. 157: اعراف). 1(

. 13: شورى). 2(

. 1ح ،22ب ،96 ـ 95ص ،6ج االحكام، تهذيب). 3(

. نودوهفتم مجلس ،679ص صدوق، شيخ امالى). 4(

. 3ح ،13ب ،4ص ،17ج بحاراألنوار،: ك.ر). 5(

. »سوس« ماده ،78ص ،4ج البحرين، مجمع). 6(

. 1ح ،10ب ،253ص ،74ج بحاراألنوار،). 7(

. 249ص همان،). 8(

. 7738ح العادلة، الحكومة ;1 ف ،2ب ،4 ق ،339ص ودررالكلم، غررالحكم). 9(

. 10 نامه البالغه، نهج). 10(

. 21939ح ،12ب ،45ص ،17ج الشيعة، وسائل). 11(



 

Noorfatemah.org 
 

 اسالم و سياست ۲۰

. 4ح والسنّة، الكتاب الى بابالرد ،59ص ،1ج كافى،). 12(

. 13ح والمقاييس، والرأي بابالبدع ،57ص ،1ج همان،). 13(

. 9ح ،8باب ،81ص ،89ج بحاراألنوار،). 14(

. 34949ح ،10ب ،353ص ،28ج الشيعة، وسائل). 15(

. 16ح ،8باب ،84ص ،89ج األنوار، بحار). 16(

. 118ص ،9ج الحديد، ابي ابن البالغة، نهج شرح: ك.ر ;244ص ،1ج الحكمة، معادن). 17(

. 110: كهف). 18(

. 7: فرقان). 19(

. 14: يونس). 20(

. 22691ح ،55ب ،259ص ،18ج الوسائل، مستدرك). 21(

 ستم با و برداشت، ميان از را سلطنتى ونظام كرد رهبرى را 1958 تموز انقالب كه عراقى افسر.) م1962 ـ 1914( قاسم عبدالكريم). 22(

. رفت بين از نظامى، كودتاى يك در عارف عبدالسالم توسط وسرانجام راند، حكومت كشور بر وديكتاتورى

.. وواسط بغداد بين ما عراق در است جايى نهروان. تگرف در وخوارج عليه اهللا سالم على امام ميان كه است جنگى نهروان، جنگ). 23(

. 149 ـ 148ص ،1ج اإلرشاد،). 24(

. ماند ونمى نيست آنها وجود در ونشانى اثر هيچ اسالم دين از كه اين از كنايه). 25(

. 1ب االول، الركن ،121ص الهدى، بأعالم الورى اعالم). 26(

. 16: انفال). 27(

. 152: عمران آل). 28(

. 155: عمران آل ).29(

. 173ص ،2ج التاريخ، في الكامل). 30(

. خالص طالى گرم وپنجاه دويست هزار سه معادل تقريباً). 31(

. است اَمه يا عبد ديه مراد. كنيز يا بنده: غُرّه). 32(

 اعالم صدوق، امالى: به بنگريد نيز. 1ح ،13ب ،424 ـ 423ص ،101ج بحاراألنوار، ;27ب ،143 ـ 139ص ،21ج بحاراألنوار،). 33(

. مفيد ارشاد صدوق، خصال التاريخ، في الكامل الورى،
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. 90: نحل). 34(

. 70: اسراء). 35(

. 107: انبياء). 36(

. 6: احزاب). 37(

. 22863ح ،23ب ،327ص ،18ج الوسائل، مستدرك ;35593ح ،30باب ،268 ـ 267ص ،19ج الشيعة، وسائل). 38(

. »الخطاب عمربن امارة في قضاياه من جاء ما ذكر في« فصل ،205ص ،1ج اإلرشاد،: ك.ر). 39(

. 22881ح ،34ب ،332ص ،18ج الوسائل، مستدرك). 40(

. 35582ح ،24ب ،260ص ،29ج الشيعة، وسائل). 41(

. 35583ح ،24ب ،261ص ،29ج همان،). 42(

. 22855ح ،19ب ،325ص ،18ج الوسائل، مستدرك). 43(

. جهان تاريخ به نگاهى نهرو،). 44(

. من زندگى گاندى،). 45(

 دوران سوسياليست، روسيه در كمونيست حزب وبنيانگذار روسيه كمونيستى انقالب رهبر.) م 1924 ـ 1870( لنين والدمير). 46(

. كرد سپرى وستمگرى خودكامگى با را خود حكومت

. 19 ـ 4ص الميزان، في الشيوعي الحزب). 47(

. همان). 48(

. همان). 49(

 .همان). 50(
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وآله  عليه اهللا صلى خدا پيامبر حكيمانه سياست

 حالل ايشان بر را پاكيزه وچيزهاى« ؛]*علَيهِم كَانَت الَّتى واألَْغْلَـلَ إِصرَهم عنْهم ويضَع الْخَبـئثَ علَيهِم ويحرِّم الطَّيِّبـت لَهم ويحلُّ[

. »دارد  مى بر ايشان دوش از است بوده آنان بر كه را وبندهايى وقيد گرداند،  ىم حرام آنان بر را ناپاك وچيزهاى

 متعال خداى شاگرد حضرت آن كه چرا بود؛ عالم سياستمدار وبزرگترين سياستمداران سرآمد وآله عليه اهللا صلى محمد اعظم پيامبر

. هاست نانسا همه وآموزگار عليهم، اهللا سالم پيامبران وخواجه جبرئيل واستاد

 ممكن شمار بيشترين كوتاه، زمانى مدت در توانست كه بود خردمندانه سياست همين با. است كننده وخيره محيرالعقول براستى او سياست

 شكوه برابر در جهان وخردمندان كرد گيج را وهمگان ساخت ومبهوت مات را تاريخ كه طورى به آورد گرد اسالم پيرامون را ها انسان از

. يافت توان نمى آن ومانند مثل جهان طوالنى تاريخ سراسر ودر آوردند، فرود سر آن وعظمت

 توفيق روزگار اين مسلمانان به متعال خداى كه باشد آوريم، مى خروار، نمونه مشت عنوان به را سياست اين از هايى گزيده جا اين در

 باز را شان شده هتك وحرمت وكرامت شده پايمال حقوقو خويش شده غصب هاى وسرزمين گيرند پيش در را سياست اين تا دهد

 ومكاتب اديان پيروان تا شوند وباعث ـ داد انجام اسالم آغاز در وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر كه چنان ـ برند پيش به را وجهان يابند،

. نهند گردن اسالم به وعالقه وشوق شور با ديگر،

 

 ومقاومت پايداري سياست

 آن نزد را ابوطالب عمويش مشركان، كه زمانى. داد نشان خود از نظير بى ومقاومتى پايدارى دعوتش، آغاز در وآله، عليه هللا صلى پيامبر

 اگر سوگند خدا به! جان عمو«: فرمود بردارد، دست خويش وراه دين از كه بخواهند وى از و كنند جلب را او نظر تا فرستادند حضرت

). 1(»كرد رانخواهم كار اين بردارم دست راهم از تا بگذارند چپم دست در را وماه من راست دست در را خورشيد

: كرد دنبال عمال گوناگون هاى عرصه در را جانانه مقاومت واين

: فرمايد مى خداوند. نمود ايستادگى اما بستند حضرت آن قتل به كمر بارها ـ

 به را تو تا كردند مى نيرنگ تو درباره كافران كه را هنگامى] كن ياد[و« ؛)2](يخْرِجوك أَو يقْتُلُوك أَو ليثْبِتُوك كَفَرُوا الَّذينَ بِك يمكُرُ وإِذْ[

 .»كنند اخراج] مكّه از[ يا بكُشند يا كشند بند
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 اش درباره را آيات اين متعال خداى كه جايى تا ورزيد مقاومت اما دارد، مى ودشمنش كشيده دست او حمايت از پروردگارش: گفتند ـ

: فرمود نازل

]ى ولِ*  الضُّحى إِذَا والَّيجا*  سم كعدو كبا رپروردگارت كه. گيرد آرام چون شب به وسوگند. روز روشنايى به سوگند« ؛)3](قَلَى وم 

. »است نداشته ودشمن نگذاشته وا را تو

: فرمود متعال خداى كه آن تا ردك پايدارى اما گرفتند وتمسخر ريشخند باد به را او ـ

. »كرد خواهيم برطرف تو از را كنندگان ريشخند] شرّ[ ما« ؛)4](الْمستَهزِءينَ كَفَينَاك إِنَّا[

: فرمود اش درباره متعال خداى كه جايى تا كرد مقاومت اما دادند، نسبت وديوانگى جنون به را او ـ

 به سوگند نون،. مهربان گستر مهر خداوند نام به« ؛)5](بِمجنُون ربِّك بِنعمةِ أَنت مآ*  يسطُرُونَ وما والْقَلَمِ ن*  الرَّحيمِ الرَّحمـنِ اللَّه بِسمِ[

. »نيستى ديوانه تو پروردگارت، لطف به كه،. نگارند مى وآنچه قلم

: فرمود او حق در خداوند كه آن تا ورزيد پايدارى اما دادند نسبت شاعرى، به را او ـ

]ا وم نَاهلَّمرَ عّعا الشى ومغنـبي إِنْ لَه وكْرٌ إِالَّ هانٌ ذقُرْءبِينٌ واندرز جز] سخن[ اين. نيست او زيبنده واين نياموختيم شعر را او وما« ؛)6](م 

. »نيست روشن وقرآنى

: فرمود نازل او بر را آيات اين خداوند كه جايى تا ورزيد پايدارى اما كردند متهم دروغگويى به را او ـ

. »پيامبرانى جمله از تو قطعاً كه. حكيم قرآن به سوگند. ياسين« ؛)7](الْمرْسلينَ لَمنَ إِنَّك*  الْحكيمِ والْقُرْءانِ*  يس[

: دفرستا را آيه اين اش درباره سبحان خداى كه آن تا كرد مقاومت اما كردند متهم پيشگويى به را او ـ

. »نيستى پيشگو پروردگارت، لطف به تو كه كن يادآورى پس،« ؛)8](بِكَاهن ربِّك بِنعمت أَنت فَمآ فَذَكّرْ[

: فرستاد فرو او بر را آيه اين وخداوند ورزيد پايدارى اما آمدند در وتوطئه مكر در از او با ـ

. »است كنندگان تدبير بهترين وخدا كرد مى تدبير وخدا زنند مى ونيرنگ« ؛)9](ماكرِينَالْ خَيرُ واللَّه اللَّه ويمكُرُ ويمكُرُونَ[

: فرستاد فرو را آيه اين ارجمند وخداوند كرد مقاوت اما. است پيشينيان هاى افسانه: گفتند ـ

. »داند مى را وزمين آسمانها راز كه كرد، نازل كسى را] رآنق[ آن: بگو« ؛)10](واالَْرضِ السماوات فى السّرَّ يعلَم الَّذى أَنزَلَه قُلْ[

: فرمود متعال خداى كه آن تا كرد ايستادگى اما خواندند، دروغگو را او منافقان ـ

. »دارند جاى دوزخ قعر در منافقان همانا« ؛)11](النَّارِ منَ االَْسفَلِ الدرك فى الْمنَافقينَ إِنَّ[
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: فرمود متعال خداى كه آن تا كرد مقاومت اما كردند شمنىود ضديت او با ـ

 خواهند زبونان زمره در آنان كنند، مى دشمنى او وپيامبر خدا با كه كسانى« ؛)12](االَْذَلّينَ فى أُولَـئك ورسولَه اللَّه يحآدونَ الَّذينَ إِنَّ[

. »بود

: فرمود سبحان خداى كه آن ات كرد پايدارى اما شكافتند را مباركش پيشانى ـ

. »است دردناك عذابى ايشان بر كنند مى اذيت را خدا فرستاده كه وكسانى« ؛)13](أَليم عذَاب لَهم اللَّه رسولَ يؤْذُونَ والَّذينَ[

: فرمود ارجمند خداوند كه آن تا كرد مقاومت اما افكندند ونيزه تير طرفش به ـ

 دنيا در را ايشان خداوند دهند مى آزار را او وفرستاده خدا كه كسانى« ؛)14](واالَْخرَةِ الدنْيا فى اللَّه لَعنَهم ورسولَه اللَّه وَنيؤْذُ الَّذينَ إِنَّ[

. »است كرده لعنت وآخرت

. مقاومت مقاومت، مقاومت، اش همه آرى،

 

 ودالوري شجاعت سياست

 كه عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان. شناسد نمى نشينى وعقب ترس كه است شجاعتى اعالى نمونه لهوآ عليه اهللا صلى اسالم بزرگ پيامبر

 وليت لما قتالي على العرب تظاهرت لو واهللا«: فرمود كه همو رسيد، ونخواهد رسد ونمى نرسيده او گرد به كسى وشهامت شجاعت در

 خدا پيامبر شجاعت درباره ،»كرد نخواهم پشت آنها به هرگز شوند ستانهمدا من با جنگ در عرب همه اگر سوگند خدا به ؛)15(عنها

 او وبه كرديم مى خود سپر را خدا پيامبر ما شد مى ور شعله نبرد وتنور گرفت مى شدت جنگ هرگاه«: فرمايد مى وآله عليه اهللا صلى

). 16(»برديم مى پناه

 ما همه از كه طورى به كرديم مى خود سپر را وآله عليه اهللا صلى خدا امبرپي يافت مى شدت جنگ هرگاه«: فرمايد مى ديگرى روايت در

). 17(»بود نزديكتر دشمن به

 مردم همه از روز آن ودر نزديكتر دشمن به ما همه از او و برديم مى پناه وآله عليه اهللا صلى پيامبر به ما بدر جنگ در«: فرمايد مى نيز

). 18(»بود شجاعتر

 حضرت آن به شدن نزديك به شروع مشركان كه طورى به گريختند گرداگردش از وآله عليه اهللا صلى پيامبر ياران ربيشت حنين، جنگ در

 اهللا صلى پيامبر از انگيز هراس صحنه آن در عليه اهللا سالم على واميرمؤمنان بكشند، را او و برسانند ايشان به را خود خواستند ومى كردند

. كرد مى دفاع وآله عليه
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 مى نبرد ميدان به را خود اى العاده فوق شجاعت با وآله عليه اهللا صلى پيامبر بازند، مى روحيه دالوران كه تنگنايى چنين يك در ،آرى

. »ام عبدالمطلب فرزند من... نيست دروغ واين پيامبرم، من ؛)19(عبدالمطلب بن أنا... كذب ال النبي أنا«: خواند مى را رجز واين زند

: شريفه آيه جمله از است، كرده نازل باره اين در را كريم قرآن از متعددى آيات متعال خداى

 بِما خَبِيرُ لَّهوال أَصابكُم مآ والَ فَاتَكُم ما علَى تَحزَنُوا لّكَيالَ بِغَم غَما فَأَثَابكُم أُخْرَاكُم فى يدعوكُم والرَّسولُ أَحد علَى تَلْونَ والَ تُصعدونَ إِذْ[

 پشت از را شما وپيامبر كرديد، نمى توجه كس هيچ وبه رفتيد مى باال] كوه از[ گريز حال در كه را هنگامى] كنيد ياد[« ؛)20](تَعملُونَ

 سر بر آنچه براىو ايد داده كف از برآنچه سرانجام تا افزود، غمتان بر غمى] انضباطى بى اين[ سزاى به خداوند پس. خواند مى فرا سرتان

. »است آگاه كنيد مى آنچه از وخدا نشويد، اندوهگين آمد شما

 عليه اهللا صلى خدا پيامبر«: گفت را معروفش سخن آن او شجاعت درباره حصين بن عمران كه است كسى همان وآله عليه اهللا صلى پيامبر

 ترس صحنه هر در حضرت آن). 21(»كرد مى حمله كه بود كسى نخستين كه آن مگر نشد رو به رو) جنگ حال در( سپاهى هيچ با وآله

 شجاع، پيشواى وشهامت پيشگامى كه چرا شد؛ مى مسلمانان در شجاعت باعث خود، واين، بود پيشگام تلخى حادثه وهر ووحشتى

. دارد مى وا وپايدارى وشهامت شجاعت به نيز را پيروان

 اهللا صلى پيامبر. شد شنيده وحشتناكى صداى مدينه در«: گفت كه كند مى يتروا مالك بن انس از »االخالق مكارم« در طبرسى شيخ

 اسب] طلحة ابو اسب اين اما و. [نديديم چيزى] نترسيد: [فرمود] و وبرگشت تاخت صدا طرف به و[ نشست طلحه ابو اسب بر وآله عليه

). 22(»است تكى تيز

 اهالى شبى. بود مردم ترين وبخشنده نيكوترين شجاعترين، وآله عليه اهللا لىص خدا پيامبر«: گفت كه است آمده انس از ديگرى روايت در

 بر وداشت بود رفته آنها از پيش كه وآله عليه اهللا صلى خدا رسول به. رفتند صدا طرف به مردم. شدند وحشتزده صدايى شنيدن از مدينه

: فرمود ومى بود، آويخته گردنش به وشمشير بود طلحة ابو اسب بر سوار حضرت. نترسيد: فرمود مى كه حالى در برخوردند، گشت، مى

). 23(»]طلحة ابو اسب[ اين است تيزتكى اسب. نترسيد

 اين نيز اللغة صحاح در). 24(است »تيزتك اسب« معانى آن از يكى. دارد معنا چند »بحر«و است آمده »بحر« كلمه حديث، متن در

). 25(است شده تفسير معنا همين به حديث

 گذشته مى يا داده مى رخ پيرامونش آنچه به نسبت وآله عليه اهللا صلى خدا رسول كه است اين شود مى استفاده روايت اين از آنچه

 اين. رسند مى محل آن به او از بعد ومسلمانان رسد مى حادثه محل به كه است كسى نخستين او كه طورى به است، بوده هشيار همواره

. دهد مى سراغ او نظير وسياستمدارى رهبر كمتر تاريخ كه است شجاعانه سياست همان

 شوند مطمئن مسلمانان كه اين تا قراردهند خود شعار را حضرت ورسم راه اين بايد وآله عليه اهللا صلى خدا رسول پيرو مسلمان رهبران

 خويش سياسى زندگى ودر نگرند ىم خود رهبران به ملتها كه چرا رسيد؛ خواهند مقصد به خويش سياسى ودشوار طوالنى مسير در كه

. آورند مى بار ترسو مّلتى ترسو رهبران وبالعكس، كنند، مى تربيت شجاع وملّت امت شجاع، رهبران. روند مى رهبرانشان وروش راه به
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 بزرگ وگذشت عفـو سياست

 شكل بهترين به را اسالم ذشتوگ عفو حضرت آن! دشمنان از وآله عليه اهللا صلى خدا رسول وگذشت عفو است نظير وبى بزرگ چه

 داشته ودشمنى كينه كسى به نسبت كه نيست دينى. خواهد مى ودشمنش، دوست از را، همه خير اسالم كه فهماند همگان وبه داد، نمايش

 روح از ىناش بلكه نيست آن توزى كينه يا وسنگدلى رحمى بى از برخاسته اين دهد، مى نشان خود از قاطعى برخوردهاى گاه واگر. باشد

. است جامعه در گسترى عدالت

: كنيد توجه خصوص اين در نمونه چند به اينك

: حارث بن غورث با

 نيز يارانش] از بسيارى. [بود رفته) قيلوله( نيمروزى خواب به درختى سايه در وتنها يكّه غزواتش، از يكى در وآله عليه اهللا صلى پيامبر

 وباال كشيد را وشمشيرش ايستاد پيامبر سر وباالى آمد] بود كفار لشكر از[ حارث بن غورث هنگام ناي در. بودند كرده قيلوله او از دورتر

 برهاند؟ من چنگ از را تو كه كيست اينك ابوالقاسم، اى: زد وفرياد برد

. خدا: فرمود وآله عليه اهللا صلى پيامبر

 اهللا صلى پيامبر. افتاد غورث دست از شمشير] و خورد هم به عادلشت آورد، فرود پيامبر سر بر كه برد باال را شمشيرش او كه حالى در[

 رهاند؟ مى من چنگ از را تو كسى چه اكنون غورث، اى: وفرمود برد باال غورث طرف به را وآن برداشت را شمشير بيدرنگ وآله عليه

. اى كننده عفو بهترين وتو. تو عفو: گفت غورث

. نمود عفو ار او وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر

). 26(»ام آمده شما نزد انسانها بهترين نزد از من كه سوگند خدا به«: گفت ايشان وبه آمد باز قومش نزد غورث

 كند؟ مى نقل بزرگانش از كارى چنين تاريخ آيا

 وبى كند مى را وآله عليه اهللا صلى پيامبر جان قصد شرمى وبى خويى درنده با و كشد مى بر را شمشيرش جنگ، مسير در دشمن، يك

 را او و گذرد مى در او از قدرت، عين در اما گيرد مى دست به را شمشير وآله عليه اهللا صلى وپيامبر شود مى سلب او از قدرتش اختيار

. بخشد مى

. يابد مى تبلور وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر در كه اسالمى وگذشت عفو است اين آرى،

! كن هدايت مرا قوم خدايا،

 را پاكش وپيكر شد كشته حمزه عمويش كه چرا گرفت، شدت وآله عليه اهللا صلى خدا رسول حّق در مشركان واذيت آزار اُحد، جنگ در

 بى بزرگوار آن وبه بريدند، را وگوشهايش كردند قطع را اش وبينى وپايش دست وانگشتان آوردند در را وجگرش كردند] قطعه قطعه[ مثله
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 آمد وآله عليه اهللا صلى پيامبر نزد صحابه از يكى وضعى، چنين يك در. رسيدند قتل به مسلمان دهها جنگ آن رود. نمودند ها حرمتى

 نفرين اثر بر گذشته پيامبران زمان مشركان كه چنان آيند؛ گرفتار الهى عذاب به تا كند نفرين را مشركان كه كرد پيشنهاد حضرت وبه

. دشدن مى الهى عذاب گرفتار پيامبرانشان

 بعثت ولكن لعانا، أبعث لم إنّي«: وفرمود نپذيرفت را پيشنهاد اين ورسمش، راه انگيز، حيرت وگذشت وعفو است رحمت پيامبر كه او اما

 بار يعلمون؛ ال فانهم قومي اهد اللهم« »ام شده برانگيخته ورحمت دعوت براى بلكه ام نشده مبعوث كردن نفرين براى من ورحمة؛ داعيا

). 27(»نادانند اينان كه كن، هدايت مرا ومق خدايا،

: نشين باديه بخشيدن

 رد او مبارك گردن بر ردا لبه كه طورى به كشيد، محكم را حضرت آن رداى وگوشه آمد وآله عليه اهللا صلى پيامبر نزد نشين باديه عربى

 تو پدر از ونه تو از نه مال اين كه كن، بار برايم تتوس نزد كه خدا مال از مرا شتر دو اين محمد، اى: گفت تمام خشونت با و انداخت،

! است

 كه ترسى نمى آيا: وفرمود... هستم او بنده ومن خداست مال مال،: فرمود وسپس ماند خاموش اندكى وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر

 شود؟ گرفته تو از كردى من با كه كارى اين قصاص

. نه: گفت

 چرا؟: فرمود

. دهى نمى جواب بدى به را وبدى بخشى، ومى كنى مى وعفو دارى وبزرگوارى وگذشت عفو تو چون: گفت

). 28(خرما را وديگرى كنند بار جو را شترش يك داد ودستور خنديد وآله عليه اهللا صلى پيامبر

 وعقايد اديان وپيروان مختلف هاى وگروه آورد گرد اسالم پيرامون را مردم وآله عليه اهللا صلى پيامبر كه بود وگذشتى عفو چنين با آرى،

. نمود آن جذب را گوناگون

! آزاديد شما

 است؛ مكّه اهل با رفتارش وآله، عليه اهللا صلى اكرم پيامبر بزرگ عفو هاى نمونه ديگر از

... وكفر شرك اهل

... جاهلى وتعصبات انكار اهل

... وستم تباهكارى اهل

... وخشونت رحمى بى اهل
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 شريفش زادگاه از را حضرت آن خود كه همانان. كشتند را حضرت آن وخويشان ونزديكان وياران اصحاب جنگ، دهها در كه، همانان

. كردند بيرون بود او عبادتگاه قرن نيم كه وجايى پدرانش وشهر خدا وشهر

. كشتند را آنان از وتعدادى كردند ها شكنجه انواع را مهاجران كه همانان

. شدند مواجه شكست با بار هر ولى چيدند را وآله عليه اهللا صلى پيامبر قتل توطئه بارها كه همانان

. داشتند روا ويارانش وآله عليه اهللا صلى پيامبر حق در ها رحمى وبى ستمها انواع كه همانان

. است آمده در وپيروزمندانه فاتحانه مردم، همين بر وآله عليه اهللا صلى پيامبر اكنون آرى،

 كرد؟ مى رفتارى چه بود وآله عليه اهللا صلى پيامبر جاى به ديگرى شخص اگر كنيد مى فكر

 ونه داشتند، روا ستم مسلمانان به كه بودند همانانى داشتند حضور مكه در كه آنان زيرا انداخت؛ مى راه به هولناكى كشتار شك، بدون

. بودند دو آن امثال وزنان مردان وديگر وهند ابوسفيان. آنها فرزندان

 مى تكان را پرچم مكّه وخيابانهاى كوچه ودر بود] اسالم لشكر[ دار پرچم عبادة بن سعد روز آن در. نيفتاد اتفاقى چنين كهم فتح در اما

: خواند مى را رجز واين داد

 الحرمة تسبى اليوم***  الملحمة يوم اليوم

). 29(روند مى اسارت به ودختران زنان امروز***  است بزرگ كشتار روز امروز

 كافران زنان بسان را، مكه زنان آن، بر وعالوه سازيم پشته ها كشته از كه كشت خواهيم چندان مكّه مردم از ما: كه بود اين مقصودش

. گرفت خواهيم اسيرى به محارب،

 وكرامتشان واموال وناموس شده شكنجه مكّيان همين وتوسط شده رانده مكّه از دراز ساليان آن افراد كه ارتشى چنين از نيز مكّه اهالى

. داشتند انتظارى چنين يك بود، شده وغارت پايمال

 كه چنان كردند، مى رفتار بدتر اين از مسلمانان با بيگمان بودند شده پيروز مسلمانان وبر بودند مى اسالم ارتش جاى به مكّه اهل اگر

 اگر كه اين به رسد چه. زدند »ودختران زنان كردن اسير«و »كشتار« به ودست نمودند جنايت از قبل وقصاص كردند را كار اين پيشتر

. داشتند قصاص حق

. كردند مى نابود را آنان قطعاً بودند مسلمانان جاى به مكّه اهل اگر آرى،

 نحوه اين از است، اسالم پيامبر است، انسانيت پيامبر است، گذشت پيامبر است، رحمت پيامبر كه وآله عليه اهللا صلى خدا رسول اما

 كشتار فرياد كه صحابى آن به او. نمود ثبت وانسانيت اسالم تاريخ در درخشانى نقطه عكس، بر وبلكه، ورزيد خوددارى شدتب برخورد
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 بر شود، مكّه وارد وآرامى نرمى با و برگيرد را پرچم فرمود عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان وبه برگردد، داد دستور بود داده سر واسارت

. دهد سر ندا مكّه مردم ميان در ومهربانى ماليمت با سعد، نهطلبا جنگ فرياد خالف

: داد مى ندا را جمله اين مكّه هاى وخيابان كوچه در عليه اهللا سالم وعلى

 الحرمة تصان اليوم**  المرحمة يوم اليوم

. شود مى داشته نگه حرمتها امروز**  است ورحمت مهربانى روز امروز

 كرد؟ خواهم چه شما با كنيد مى فكر: زد وصدا كرد جمع را مكّه اهالى سپس هوآل عليه اهللا صلى اكرم پيامبر

. اى بخشنده برادرى وپسر بخشنده برادرى تو رفتارى؛ نيك: گفتند

 تَثْرِيب الَ: [گفت] بودند انداخته چاه در را او كه برادرانش به[ عليه اهللا سالم يوسف برادرم كه گويم مى همان شما به من: فرمود

. »نيست گناهى شما بر« ؛)30](يكُمعلَ

. »آزاديد شما برويد،«: فرمود آنگاه

 ببندد را اش خانه درِ هركس است؛ امان در شود كعبه وارد هركس است؛ امان در اهللا، اال اله ال: بگويد هركس! مردم اى«: فرمود سپس

 امان در شود ابوسفيان خانه وارد هركس است؛ امان در نهد زمين بر را سالحش هركس است؛ امان در] نكند مقاومت و[ دارد نگه ودست

). 31(»است امان در شود حزام بن حكيم خانه وارد وهركس است؛

 ابوسفيان بخشيدن

 عليه اهللا صلى پيامبر خاندان اعضاى خون كه بود كسى او و. آمد حضرت آن نزد سفيان ابو آمد، در مكّه به وآله عليه اهللا صلى پيامبر چون

 از. بود واسالم وآله عليه اهللا صلى خدا رسول به نسبت ودشمنى توزى كينه از آكنده دلش. چكيد مى انگشتش ده هر از ويارانش وآله

. ريخت مى وويرانگرى شرارت چشمانش

 رحمانه بى با ا،ه وتباهى ها توطئه سركرده اين سفيان، ابو چون شخصى با قطعاً بود وآله عليه اهللا صلى پيامبر جاى به ديگرى انسان هر

. بود برعكس درست وآله عليه اهللا صلى خدا رسول رفتار اما نمود؛ مى مجازات شكل ترين سخت به را او و كرد مى برخورد شكل ترين

 جز معبودى دهى گواهى كه است نرسيده آن وقت آيا«: فرمود او به ومالطفت مهربانى با و كرد گذشت وى واز بخشيد را ابوسفيان او

. »هستم؟ خدا فرستاده ومن نيست گانهي خداى

)!! 32(وبردبارى ارحام به كننده وصله بزرگوار چقدر تو فدايت، به ومادرم پدر: گفت ابوسفيان
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 يهودى زن بخشيدن

 از يامبرپ كه را گوسفندى گوشت كه اى يهوديه زن«: فرمود كه است كرده روايت عليه اهللا سالم باقر امام از كافى در اهللا رحمه كلينى شيخ

 بزنى؟ كار اين به دست داشت وا را تو چيز چه: فرمود او به آوردند، وآله عليه اهللا صلى خدا رسول نزد بود، كرده زهرآلود خورد، آن

! ساخت خواهم آسوده او از را مردم باشد پادشاه واگر زد، نخواهد او به اى صدمه باشد پيغمبر او اگر: گفتم خودم با: كرد عرض

). 33...( درگذشت او از وآله عليه اهللا صلى خدا رپيامب پس،

 گذرد؟ مى در است، كرده جنايتى چنين به اقدام كه شخصى از رئيسى يا پادشاه كدام

 داريد؟ سراغ اولياء و پيامبران از غير در را ماجرا اين نظير آيا

! هرگز هرگز،

 وپسنديده نيك وصفات فضايل همه اسالم آرى،. وگذشت عفو اوج ستا واين آفريدگار، با استوار پيوند است واين نبوت، مقام است اين

. داراست آنها اوج در را

 باشد؟ اينگونه كه است وآله عليه اهللا صلى خدا رسول خط در اسالمى وحاكم رئيس كدام

. طلبد مى اى جداگانه كتاب آنها همه وشمارش بسيار، است، بسيار وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر وگذشت عفو هاى نمونه

 

 نمايندگي هاي هيأت گراميداشت سياست

 ومشركان ونصارى يهود جانب از وحتى وعشاير قبايل سوى از نمايندگى به كه هيأتهايى گراميداشت در وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر

. نهاد ىم شان واحترام داشت مى گرامى را ها هيأت اين او. بود المثل ضرب رسيدند مى حضورش به ومنافقان

 ودر كرد مى باز جا مجلسش در ها آن رؤساى وبراى كرد مى استقبال شخصاً ها هيأت اين از حضرت آن كه است آمده تاريخ در

 ومالطفت وماليمت نرمى با و پذيرفت مى رويى وگشاده باز اى چهره با را وآنان گفت مى سخن مهربانى به آنان با و نشست مى كنارشان

 نازيبايى نامهاى واگر كرد مى دعا وبرايشان شد مى جويا سكونتشان ومحل وشهرها خانواده احوال واز پرداخت ىم آنان با گفتگو به

 اگر. كرد مى گذشت بودند كرده بد او به كه كسانى واز داد مى نشان بردبارى نادانشان برابر در داد، مى تغيير زيبا نامهايى به را آنها داشتند

. گرداند مى باز هايشان خانواده آغوش وبه كرد مى آزاد را آنها كردند مى را شدنشان آزاد وتقاضاى داشتند اراختي در اسيرانى آنان از

 آنان وبه. كنند چنين فرمود مى نيز اصحابش وبه پوشيد مى را لباسهايش بهترين آنان احترام به شد، مى وارد حضرت آن بر هيأتى هرگاه

. داد مى ينهاا وامثال ولباس وآذوقه وهديه پاداش
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 ودشوارى سخت شرايط چنان يك در كه است شخصيتى يگانه وآله عليه اهللا صلى خدا رسول تاريخ تمام در: كنيم خالصه جمله يك در

. كند مى رفتار گونه اين

 شان منحرف ىها وآيين واديان پرستى وبت باطل مذاهب واز آورند اسالم آنان از بسيارى كه شد مى باعث بزرگوارانه برخوردهاى اين

. بشويند دست

): 34(كنيم مى اشاره اختصار بطور نمونه چند به جا اين در وما است كرده ثبت را موارد اين از بسيارى تاريخ

 مزينة هيأت ـ 1

 هللا صلى اكرم پيامبر). 35(رسيدند وآله عليه اهللا صلى خدا رسول وخدمت آمدند مدينه به رسيد مى نفر چهارصد به شمارشان كه اينان

 تان وكاشانه خانه به پس. هستيد] خدا راه در[ مهاجر باشيد كه هرجا شما«: داشت گراميشان جمله اين با و داد پاداش آنان به وآله عليه

. پرداختند اسالم به خود قوم بقيه دعوت وبه نمودند مراجعت سرزمينشان به افراد واين ،»گرديد باز

 جهينة هيأت ـ 2

 كرد عطا وپاداش داد سرپناه را آنان وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر. كردند سالم ايشان وبه درآمدند وآله عليه هللا صلى پيامبر بر اينان

). 36(غيالن بنى: كردند عرض كيستيد؟ شما: وپرسيد

]. داد تغيير را آنان نام وسيله بدين و[ هستيد »رشدان بنى« شما نه،: فرمود وآله عليه اهللا صلى پيامبر

 اين گاه آن. نمود تعيين مسجدى وبرايشان داد، تغيير »رشد« به را آنان نام وآله عليه اهللا صلى وپيامبر بود »غوى« هم آنان وادى نام

. پرداختند آن به ودعوت اسالم تبليغ وبه گشتند باز هايشان خانه به] و آوردند اسالم[ هيأت

 اشجع هيأت ـ 3

 كرد، شان پذيرايى مهربانى با و داشت گرامى را آنان حضرت. رسيدند وآله عليه اهللا صلى مبرپيا خدمت بودند نفر صد چند كه هيأت اين

. شدند تبديل اسالم شور پر مبلّغ صدها وبه وبرگشتند شدند مسلمان حضرت، رفتار اين اثر بر كه

 ثعلبة هيأت ـ 4

 اسالم وتبليغ دعوت وبه بازگشتند وخرسند خوشحال داد، شپادا آنان وبه نمود پذيرايى را هيأت اين وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر

 .پرداختند
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 تميم هيأت ـ 5

 پيامبر آمدند، مدينه به بود كرده اسير كفار با اسالمى جنگهاى در را آنها اسالم ارتش كه اسيرانشان آزادى براى ميانجيگرى قصد به اينان

! محمد اى: زدند وفرياد ايستادند حضرت خانه پشت بودند، تميم سران از نفر هشتاد از بيش كه آنان. بود اش خانه در وآله عليه اهللا صلى

: شد نازل آيه اين پس،. آى برون ما نزد

 خوانند، مى فرياد به] تو مسكونىِ ى[اتاقها پس از را تو كه كسانى« ؛)37](يعقلُونَ الَ أَكْثَرُهم الْحجرَات ورآء من ينَادونَك الَّذينَ إِنَّ[

. »فهمند نمى بيشترشان

 شان پذيرايى بخوبى كه آن از وپس برگرداند آنان به را واسيرانشان نهاد واحترامشان داشت گرامى را آنان وآله عليه اهللا صلى خدا رسول

. نمودند يگانه خداى به ودعوت اسالم تبليغ به وشروع برگشتند عده واين كرد، عطايشان صله نمود،

 رةفزا هيأت ـ 6

 شان وپذيرايى گفت خوشامد آنان به وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر. آمدند وآله عليه اهللا صلى پيامبر نزد نفر ده چند از متشكّل هيأت اين

 رسول. كند دعا برايشان كردند تقاضا حضرت واز نمودند شكوه آبى كم از بردند مى سر به خشكسالى در وچون نهاد، واحترامشان كرد

 آب كمبود ومشكل باريد فرو آنان بر زيادى وباران فرمود مستجاب را دعايش وخداوند كرد دعا آنان براى هم وآله عليه اهللا ىصل خدا

. شد برطرف آنها

 محارب هيأت ـ 7

 داشت گرامى را نآنا وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر. آوردند واسالم رسيدند وآله عليه اهللا صلى پيامبر خدمت بودند نفر ده كه هيأت اين

. كنند مسلمان را ونزديكانشان خويشاوندان بازگشت، در كه شدند متعهد عده اين. كرد عطايشان وصله وپاداش

 كالب هيأت ـ 8

. دادند سالم »عليكم السالم«: يعنى اسالمى، سالم با حضرت آن وبر آمدند پيامبر نزد بودند شده مسلمان كه كالب قبيله از مرد سيزده

. داد وپاداششان گفت وخوشامد داشت گرامى را آنان هم وآله عليه اهللا صلى پيامبر

 كعب بن عقيل هيأت ـ 9

 وراضى بخشيد، بسيار وعطاياى پاداش آنان به وپيامبر آوردند، واسالم آمدند وآله عليه اهللا صلى پيامبر نزد نفره هفت هيأت اين

 .پرداختند ديگرانو خود قوم ميان در اسالم تبليغ وبه برگشتند وخوشحال
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 بكاء بني هيأت ـ 10

 عطايشان وپاداش كنند وپذيرايى دهند منزل را آنها داد دستور وآله عليه اهللا صلى پيامبر آمدند، وآله عليه اهللا صلى پيامبر نزد هيأت اين

 وفضايل واال اخالق بيان وبه دبازگشتن حضرت نزد از وخرسند پر ودست. فرمايد عطا وبركت خير آنان به خداوند كه نمود ودعا كرد

. كردند دعوت اسالم وبه پرداختند مردم ميان در وآله عليه اهللا صلى پيامبر

 سليم هيأت ـ 11

 وخوى خلق ومشاهده پيامبر سخنان شنيدن با و آمد وآله عليه اهللا صلى خدا رسول نزد نسيبة بن قيس نام به آنها از نفر يك ابتدا

 به وبرايشان بازگشت قومش نزد وتوحيد اسالم به دعوت وبراى آورد واسالم شد حضرت ومهربانى يلفضا جذب ايشان بزرگوارانه

: وگفت ايستاد سخنرانى

 محمد سخن اما ام، شنيده را سخنوران وسخنان پيشگويان هاى وپيشگويى عرب واشعار ايرانيان هاى ونيايش روميان هاى گفته من«

. »ندارد شباهت آنان سخن از چيزى به وآله عليه اهللا صلى

. گروانيد مى اسالم به تك وتك گروه گروه را وآنان كوشيد اسالم به مردمش ترغيب ودر نمود دعوت وقف را خويش زندگى او

 هم وبرخى آوردند اسالم وآله، عليه اهللا صلى پيامبر دست به آنان از برخى كه آمد نفر هفتصد با مكه فتح سال در كه آن تا بود گونه اين

. كردند تجديد را خود اسالم حضرت آن محضر رد

: است كرده ثبت سليم بنى از را زيبايى بسيار داستان تاريخ،

 دستور آنان به خود، معمول طبق وآله، عليه اهللا صلى پيامبر بود، سليم بنى بتهاى از بتى ونگهبان خادم سليم، بنى از راشد، نام به فردى

: خواند را بيت اين دم در كند، مى بول بت سر روى كه ديد را نرى روباه اشدر. بشكنند را بتها كه بود داده

! است؟ پروردگار كند مى ادرار سرش بر نرى روباه كه چيزى آيا

! كنند مى ادرار او بر روبهان كه كسى است وذليل خوار چه

. آمد وآله عليه اهللا صلى پيامبر ونزد شكست، درهم را وآن رفت بت طرف به سپس

 چيست؟ نامت: فرمود او به وآله عليه اهللا صلى امبرپي

)]. كفار بتهاى از يكى نام( عزّى بنده[ العزى عبد بن غاوى: كرد عرض

]. دادند تغيير را او نام ترتيب بدين و[ هستى ربه عبد بن راشد تو نه،: فرمود وآله عليه اهللا صلى پيامبر
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 وبه وبازگشت آورد اسالم قرآن آيات وهمچنين حضرت شيرين گفتار وشنيدن وآله عليه اهللا صلى خدا رسول اخالق مشاهده با راشد

. پرداخت اسالم به ديگران دعوت

 صعصعة عامربن هيأت ـ 12

 عرض كيستيد؟ شما: فرمود وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر. كردند سالم حضرت آن وبه آمدند وآله عليه اهللا صلى پيامبر نزد هيأت اين

. صعصعة بن عامر بنى: كردند

 فرايض از اى وپاره بپرستند، را يكتا يگانه وخداى بشكنند را بتهايشان فرمود ودستور گفت خوشامد ها آن به وآله عليه اهللا صلى پيامبر

 وبه دبازگشتن خويش قوم نزد مبلغ عنوان وبه شده مسلمان آنان. نمود واحترامشان وعزّت داشت وگراميشان آموخت، ايشان به را اسالم

. كردند دعوت اسالم

 عبدالقيس هيأت ـ 13

 اهللا صلى پيامبر. وآمدند آيند، او نزد به تا نمود دعوت را آنان از نفر بيست بحرين اهالى به اى نامه طى وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر

. ربيعة بن عبدالقيس قوم هستند قومى بخو«: فرمود وسپس نمود شان پذيرايى ومدتى داد قرار واحترام عزّت مورد را آنان وآله عليه

 بردبارى: دارد مى دوست را آنها خداوند كه دارد وجود خصلت دو تو در«: فرمود عبداهللا آنان، بزرگ وبه »بيامرز را عبدالقيس خدايا،

. »وتأنى

 خود كه حالى در برگشتند آنان. نمود ومرخّصشان داد وپاداششان آموخت را اخالقى وفضايل وآداب اسالم واحكام قرآن آنان به حضرت

. پرداختند اسالم ودين خداپرستى تبليغ وبه دانستند مى اسالم مبلغ را

 تغلب هيأت ـ 14

 گرامى را آنها همه وآله عليه اهللا صلى پيامبر. رسيدند وآله عليه اهللا صلى خدا رسول خدمت به ومسيحيان مسلمانان از متشكل هيأت اين

 بر وآله عليه اهللا صلى پيامبر. بودند آويخته گردن به طال صليب مسيحيان. نمود برخورد آنان با گشاده اى وچهره خوشرويى با و داشت

 وفضايل خدا رسول اخالق از كه حالى در بازگشتند همگى سپس. داد وصله پاداش مسلمانان وبه كرد صلح آنها با جزيه دريافت اساس

. گفتند مى سخن خويش وقبيله قوم براى او

 حنيفه بني هيأت ـ 15

 وفروتنى خود به نسبت او واحترام وعزّت وآله عليه اهللا صلى خدا رسول اخالق مشاهده با و آمدند وآله عليه اهللا صلى پيامبر نزد افراد اين

 ضايلوف دين وقوانين اسالم احكام از اى وپاره فرمود عطا وجوايز وهدايا پاداش آنان به حضرت. آوردند اسالم حضرت آن وبرخورد

 .پرداختند اسالم تبليغ وبه بازگشتند وسپس. آموخت آنان به را اخالقى وآداب
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 طيء هيأت ـ 16

 آنان، در او وكردار گفتار وتأثير حضرت برخوردى خوش اثر وبر رسيدند وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر خدمت به مدينه در هيأت اين

 وهمگى كرد، عطايشان وپاداش كنند پذيرائى آنها از داد ودستور داشت گراميشان وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر. آوردند اسالم همگى

. گشتند باز پر دست

 نجيب هيأت ـ 17

 اهللا صلى اكرم رسول وخدمت شدند مسلمان حضرت آن ومعجزات وامانتدارى وصداقت وآله عليه اهللا صلى پيامبر آوازه شنيدن با عده اين

 به آنان از داد دستور بالل وبه گفت، خوشامد ايشان وبه داد قرار احترام مورد را آنان وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر. رسيدند وآله عليه

. داد وپاداششان كند پذيرايى خوبى

 هذيم سعد هيأت ـ 18

 عزّت با وتوأم مداراآميز وبرخورد وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر واالى اخالق مشاهده با و آمدند مدينه به بودند مشرك كه عده اين

 جنگ درباره را او ونواهى اوامر همه كه بستند وعهد كردند بيعت وآله عليه اهللا صلى پيامبر با و آوردند اسالم همگى حضرت، آن واحترام

. كنند اطاعت وفرزند وزن ومال وصلح

 وآنان كند، حكم ميانشان در الهى احكام ومطابق شود مونرهن خدا طاعت به را ايشان كه گماشت اميرى آنان بر وآله عليه اهللا صلى پيامبر

 قوم عده، اين تبليغى فعاليت اثر بر كه نگذشت چندى. داد قرار اسالم به آنها كننده ودعوت قومشان ميان در خود فرستادگان عنوان به را

. آوردند اسالم هم آنها وقبيله

 بلي هيأت ـ 19

 اكرم پيامبر. شدند وارد بود، شده مسلمان پيشتر كه بلوى، ثابت بن رويفع خود، اى قبيله هم وبر آمدند مدينه به بودند كافر كه عده اين

. گيرند قرار احترام ومورد شود پذيرايى آنها از داد دستور وآله عليه اهللا صلى

 دستورات از اى وپاره آوردند الماس حضرت آن زيباى ورفتار واال اخالق مشاهده با و رسيدند وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر نزد سپس

 ودعوت اسالم تبليغ وبه بازگشتند قومشان نزد به پر ودست داد وعطايا جوايز آنان به پيامبر سپس. آموختند را وحرام حالل واحكام دين

. شدند مسلمان آنها وقبيله قوم از بسيارى آن، نتيجه در كه پرداختند يگانه خداى به

 يمن از بهراء هيأت ـ 20

 آوردند اسالم وهمگى كرد جذب را آنان حضرت، خوش ورفتار كريمانه واخالق آمدند وآله عليه اهللا صلى خدا رسول خدمت هيأت اين

 پاداش آنان به وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر كردند، خويش ديار به مراجعت آهنگ وچون گرفتند تعليم را الهى فرايض از اى وپاره



 

Noorfatemah.org 
 

 اسالم و سياست ۳۶

 اسالم به عده آن دست به شان وقبيله قوم افراد از زيادى شمار كه داد قرار قومشان نزد در خود فرستادگان را وايشان داد ها وبخشش

. گرويدند

 أزد هيأت ـ 21

 صلى اكرم پيامبر كه سخنانى جمله از. آوردند اسالم همگى وسپس رسيد وآله عليه اهللا صلى خدا رسول وخدمت آمد مدينه به هيأت اين

 مردمان وامانتدارترين گفتارترين وخوش ترين وروراست خوبروترين كه شما به گويم مى مقدم خير«: بود اين فرمود آنان به هوآل عليه اهللا

. »هستيد

 اسالم به خود قوم دعوت وبه بازگشتند خويش ديار به پر ودست فرمود، عطايشان وپاداشها وهدايا داد، قرار تأييد مورد را آنان اسالم

. پرداختند

 همدان هيأت ـ 22

 يارى در. همدان است اى نيكوتيره«: ستود را آنان جمالت اين با حضرت وآن آمدند وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر خدمت به آنان

. »صبور وبالها رنجها برابر ودر است شتاب پر رساندن

 شان سرزمين وبه آوردند اسالم همگى پس،. نمود نعطايشا وپاداش شود پذيرايى آنها از داد ودستور داشت گرامى را هيأت اين حضرت

. پرداختند وآله عليه اهللا صلى اسالم وپيامبر اسالم به دعوت وبه گشتند باز

 غامد هيأت ـ 23

. بودند مدينه در نيز ديگر هيأت چندين كه حالى در شدند، مدينه وارد بردند، مى سر به كفر در كه اينان

 كردند وتميز تر را وخود پوشيدند را خود لباسهاى وزيباترين آمدند فرود گفتند، مى »الغرقد بقيع« آن به كه مدينه قبرستان در غامد هيأت

 اسالم ديدند را اش ومهربانى ونيكخويى خود از را او استقبال وحسن واحترام عزّت وچون رفتند، وآله عليه اهللا صلى پيامبر نزد وبه

 واين داد، وهدايا جوايز آنان به وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر نمودند مراجعت قصد كه وهنگامى گرفتند، فرا را قرآن از ومقدارى آوردند

. كرد دعوت اسالم به را وآنان بازگشت خويش قوم نزد هيأت

 نَخَع هيأت ـ 24

 در وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر. دشدن وارد وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر وبر آمدند يمن از اينان. است قبيله همين از نخعى اشتر مالك

. »ده بركت نَخَع به خدايا، بار بالنخع؛ بارك اللهم«: كرد دعا چنين آنها حق

 كه چرا آوردند؛ اسالم قومشان طرف از نمايندگى به وهم خود هم او، زيباى وبرخورد ورفتار وآله عليه اهللا صلى پيامبر مشاهده با آنان

. گشت باز قومش نزد وهيأت داد وهدايا عطايا ايشان به وآله عليه اهللا صلى پيامبر. بودند نيز آنها ونماينده وكيل



 

Noorfatemah.org 
 

 اسالم و سياست ۳۷

 گردن آن احكام وبه اقرار اسالم وبه آمدند وآله عليه اهللا صلى خدا رسول نزد قومشان از نمايندگى به ديگر تن دويست مدتى، از پس

. نمود خير دعاى وبرايشان داد قرار واحترام داشتگرامي مورد را آنان پيش از بيش نيز اكرم پيامبر. نهادند

 رهاويان هيأت ـ 25

 وآله عليه اهللا صلى پيامبر مشاهده با و رسيدند وآله عليه اهللا صلى خدا رسول خدمت به آنان از هيأتى. هستند مذحج از اى تيره رهاويان

 به وهدايايى آموختند را قرآن هاى سوره وبرخى آوردند، الماس همگى آنان با زيبايش وبرخورد زيبا وكردار زيبا وگفتار زيبا وسيماى

 خويش وقبيله قوم نزد هيأت وآن داد، آنان به هدايايى متقابال هم وآله عليه اهللا صلى وپيامبر كردند اهدا وآله عليه اهللا صلى خدا رسول

. پرداختند اسالم به دعوت وبه بازگشتند

 حضرموت هيأت ـ 26

 به حضرمى، حجر بن وائل ايشان، رئيس. شدند وارد وآله عليه اهللا صلى خدا رسول وبر آمدند مدينه به بودند حضرموت ملوك كه اينان

. هستيم وهجرت اسالم وخواهان ايم آمده ما: كرد عرض وآله عليه اهللا صلى پيامبر

. شوند جمع مسجد در همگى كه زنند جار مسلمانان ميان در داد دستور آنان، وگراميداشت تجليل براى وآله، عليه اهللا صلى خدا رسول

 استقبال بسيار واحترام وسالم ودرود خوشرويى با هيأت واز شدند جمع مسجد در مسلمانان. كرد دعا همراهش وهيأت وائل وبراى

. كردند

 بسيار وهداياى عطايا نان،آ به بسيار واكرام احترام از وپس. كنند پذيرايى آنان از كه فرمود وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر گاه آن

 وبه بازگشتند خويش وقبيله قوم نزد وبه كردند خداحافظى وآله عليه اهللا صلى پيامبر با و آوردند اسالم هيأت اعضاى همه. نمود عطايشان

. پرداختند اسالم به آنها دعوت

 كندة هيأت ـ 27

 كه فرمود مسلمانان به وهم داشت گرامى را آنان خود، هم وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر. آمدند وآله عليه اهللا صلى خدا رسول نزد اينان

 كندة هيأت. دادند ايشان به ودهشها عطايا سپس. نمودند بسيار واحترام كردند پذيرايى را كندة هيأت نيز مسلمانان بدارند؛ گرامى را ايشان

. خواندند فرا يگانه خداى شوپرست توحيد وبه كردند مراجعت خويش سرزمين وبه آوردند اسالم

 أسلم هيأت ـ 28

. آوردند اسالم »داريم ايمان ورسولش خدا به ما« جمله اين بيان با و رسيدند وآله عليه اهللا صلى پيامبر خدمت هيأت اين

 برايشان فرايض وبرخى] زكات[ صدقه بيان در اى ونوشته ؛»بدارد سالم خداوند را أسلم«: فرمود ايشان به وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر

 دعوت وآله عليه اهللا صلى خدا رسول وبه بازگشتند خويش مردم نزد به هيأت اين گاه آن. بخشيد آنان به بسيار وعطاياى وپاداش نوشت،

. آوردند اسالم شان وقبيله قوم از وبسيارى كردند
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 جيشان هيأت ـ 29

 نيز مسلمانان وبه داشت وبزرگ گرامى را آنان وآله عليه اهللا صلى خدا ورسول د،رسي وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر خدمت به هيأت اين

 نماز حضرت با و آورد اسالم وآله عليه اهللا صلى پيامبر دست به هيأت. كردند چنين نيز وآنها آورند، عمل به پذيرايى آنان از كه فرمود

. پرداختند يگانه خداى به مردم ودعوت ماسال تبليغ وبه بازگشتند خويش قبيله نزد به گاه آن. خواندند

 با وآله عليه اهللا صلى پيامبر رفتار وچگونگى آمدند، وآله عليه اهللا صلى خدا رسول نزد كه اى نمايندگى هيأتهاى از بود هايى نمونه اينها

 وصدها صدها اينها، بر عالوه. ايشان دلهاى آوردن دست وبه وخدا، اسالم به آنان وجلب هيأتها با حضرت آن حكيمانه وسياست آنها

 را پسنديده ورفتارهاى برخوردها همين نيز آنان با وپيامبر رسيدند وآله عليه اهللا صلى خدا رسول خدمت به نيز ديگر نمايندگى هيأت

. داشت

 كه بود آنها واظهار خوبيها روى نهادن وانگشت بديها از وگذشت پوشى وچشم بخش ووحدت وفراگير خردمندانه سياست اين با آرى،

 ونوشتن، خواندن اطالعات، معرفت، تربيت،: ها وجنبه جهات جميع واز ابعاد همه در كه مردمى آن از توانست وآله عليه اهللا صلى پيامبر

 با و بزرگ امتى بودند، ونادانى جهل در غوطهور جهت همه واز چيز همه در وخالصه وصلح جنگ ودامدارى، كشاورزى معاشرت،

. كرد زده حيرت را عالم وخردمندان خيره را تاريخ كه ندبيافري عظمت

 را آنها اسالم، به گرويدنشان از بعد اكنون كند، مى ياد »جاهليت« وصف با اسالم به ورودشان از پيش آنان از كه خود، متعال، خداى حتى

: فرمايد ومى خواند مى »امت بهترين«

]رَ كُنتُمة خَيأُم تلنَّاسِ أُخْرِجتى بهترين شما« ؛)39(]لايد گشته پديدار مردم براى كه هستيد ام« .

 مسلمانان است، گشوده دهان ومسلمانان اسالم كردن ونابود شكستن ودرهم بلعيدن براى سو هر از كفر اهريمن كه نيز وزمان عصر اين در

 وتشويق پوشى، وچشم گذشت افكنى، تفرقه از هيزپر وحدت، ايجاد سياست شان، سياست بايد. باشند داشته وبرخوردى رفتار چنين بايد

. شوند تبديل ناپذير وشكست مقتدر نيرويى به ديگر بار مسلمانان خداوند، خواست به تا باشد
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 اسالم و سياست ۳۹

 عهدي وخوش وفاداري سياست

 دارد دوست متعال خداى كه گونه آن ومردم، كشور اداره: از است عبارت آن صحيح معناى به كه وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر سياست

. است استوار اخالقى وتعهد قول به وپايبندى وعده به وفاى بر پسندد، ومى

: آوريم مى نمونه، عنوان به را آنها از شمارى جا اين در ما كه اند آورده باره اين در بسيارى انگيز شگفت هاى داستان مورخان

 انتظار شب سه ـ 1

 رفت شخص آن. بيايد او تا ماند مى منتظرش وفرمود گذاشت قرار شخصى با مكرمه مكه در وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر بعثت، از پيش

 وديد آمد جوان آن شب سه از بعد. ماند او منتظر قرار محِل همان در شب سه وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر. كرد فراموش را وقرارش

). 40(است او نتظرم جا آن در همچنان وآله عليه اهللا صلى پيامبر

 خديجه دوست ـ 2

 رابطه قطع او با و كردند ترك را وى قريش وتمامى او ودوستان خويشاوندان وقتى كه داشت دوستى: خديجه حضرت كه اند كرده نقل

 عليه اهللا صلى پيامبر رفت، دنيا از: خديجه چون. آورد مى در تنهايى از را او و آمد مى ديدنش وبه زد مى سر خديجه به زن آن نمودند،

 آمد مى ما نزد خديجه حيات زمان در او داشت، مى دوست را خديجه او«: فرمود ومى فرستاد مى هدايا وفادار خانم آن براى وآله

). 41(»است ايمان از عهدى وخوش

 نجاشي نمايندگي هيأت ـ 3

 قرارشان احترام ومورد آورد عمل به پذيرايى آنها از حضرت. آمد وآله عليه اهللا صلى خدا رسول نزد نجاشى سوى از هيأتى كه اند آورده

. داد

 زحمت شما: كردند عرض اصحاب بعضى. ساخت مى برآورده را ونيازهايشان كرد مى رسيدگى آنها كارهاى برخى به شخصاً حضرت آن

. دهيم مى انجام را كارها اين شما جاى به ما. نكشيد

). 42(كنم جبران را آنان محبت دارم دوست ومن داشتند ىگرام را ما واصحاب دوستان آنها: فرمود حضرت

 رضاعي والدين با ـ 4

 كشيد آغوش در را اش رضاعى برادر حضرت. آمدند ايشان نزد به وآله عليه اهللا صلى پيامبر رضاعى وبرادر ومادر پدر كه اند آورده

 اش رضاعى خواهر با. داد آنها به وعطايا وهدايا نشينند،ب كه كرد پهن فرشى نيز اش رضاعى ومادر پدر وبراى نمود، واحترامش وعزّت

). 43(كرد رفتار محترمانه گونه همين نيز) شيماء(
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 انصار با بازگشت ـ 5

 ودشوارى ها سختى در كه را وانصار نماند مكّه در حضرت آن كرد، فتح اش گرامى پيامبر براى را مكرمه مكّه متعال خداى كه آن از پس

 زمان در كه انصار همراه به وخود داد قرار مكه امير را يارانش از يكى بلكه گردند؛ باز مدينه به تنها تا ننمود رها بودند او وهمراه او با ها

 آن شريف زادگاه مكه كه است حالى در اين. كرد مراجعت مدينه به بودند، داده اش ويارى وپناه كرده تبعيت ايشان از ومشقّت دشوارى

 هاى ونشانه وآثار ونياكانش پدران وآرامگاه وكعبه گذراند، جا آن در را مباركش عمر از سال پنجاه از وبيش بود، پدرانش وشهر حضرت

 خاطر به همه واين،. داشت قرار شهر اين در وديگران عليهم اهللا سالم واسماعيل وابراهيم ونوح آدم يعنى پيشين، پيامبران وآثار آنان

. بود انصار به نسبت وفادارى

). 44(»شما مردن ومردن، شماست زندگى زندگى«: وفرمود كرد انصار به رو سپس. »است ووفادارى كردن نيكى روز امروز«: رمودوف

 بيرون زادگاهشان از انقالب اثر بر اگر افراد اين كه چرا است؛ فرد به ومنحصر نظير بى وانقالبيون ورهبران بزرگان تاريخ در رفتار اين

 اسالم پيامبر شخص بجز اند، گشته باز خود وديار شهر به انقالبيون، ضد بردن ميان واز ستمگر گروه بر پيروزى از پس اند، شده رانده

 آخر وتا بازگشت منوره مدينه به انصار با بلكه نماند جا آن در هم شب يك حتى مكرمه، مكه به بازگشت از پس كه وآله عليه اهللا صلى

. ماند باقى شهر ينا در پيوست اهللا لقاء به كه عمر

 

همه با مهرباني سياست 

 بزرگان از يك هيچ زندگى تاريخ در كه طورى به است ورحمت مهربانى ركورددار وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر تاريخ، تمام در

. يافت توان نمى را آن نظير جهان ورهبران

: پردازيم مى اند، شده آورده تاريخ هاى كتاب در كه اى نمونه هزاران از نمونه چند ذكر به جا اين در

 نشين باديه عرب با

 به آيا: وفرمود داد او به وآله عليه اهللا صلى پيامبراكرم. خواست چيزى حضرت آن واز آمد وآله عليه اهللا صلى خدا رسول نزد نشينى باديه

 كردم؟ احسان تو

!! نكردى احسانى هيچ نه،: گفت نشين باديه

 گستاخى اين ونتوانستند شدند عصبانى اعرابى سخن اين شنيدن با مسلمانان. داشتند حضور جا آن در وانصار مهاجران از گروهى

 كه كرد اشاره وآله عليه اهللا صلى پيامبر اما كند وسرزنش توبيخ را او كه برخاست صحابه از يكى لذا. كنند تحمل را او وسنگدلى

 كردم؟ احسان تو به آيا: فرمود گاه آن فرستادند برايش بودند داده او به كه آنچه وبيشتر رفت منزل وبه برخاست سپس. كنند خويشتندارى



 

Noorfatemah.org 
 

 اسالم و سياست ۴۱

. ورفت كرد وخداحافظى دهاد نيك پاداش ات وعشيره وخانواده تو به خداوند آرى،: گفت نشين باديه

 دنبالش ومردم رميده شترش كه است مردى حكايت اعرابى واين من حكايت«: وفرمود كرد يارانش به رو وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر

. شناسم مى را آن شما از بهتر من چون واگذاريد؛ شترم با مرا: زند مى صدا آنها به وصاحبش گريزد، ومى رمد مى بيشتر او اما كنند مى

 بست را نآ پاى ومرد زد، وزانو آمد وشتر برگرداند، را زاو و برداشت وخاشاك خار ومقدارى ايستاد آن وجلو رفت شتر طرف وبه

). 45(»شديد مى جهنم وارد كشتيد مى را او كه گذاشتم مى را شما گفت، چنان مرد آن وقتى اگر هم من. شد وسوارش

 خودش مردم با مهرباني

 وبه انداختند دهان آب مباركش صورت وبه رساندند واذيتش وآزار كردند تكذيب را وآله عليه اهللا صلى خدا رسول مشركان، آنكه از پس

 قرارشان تعقيب تحت جا وهمه كردند آواره و دادند وشكنجه كشتند را ويارانش كردند وتحرميش. داشتند روا وتوهين تحقير ضرتح آن

 جبرئيل. آوردند وآله عليه اهللا صلى خدا رسول سر بر برآمد دستشان از هرچه فرسا وطاقت سخت سالهاى آن طول در وخالصه دادند،

 فرشته وبه ديد، تو با را آنها ورفتار شنيد تو به نسبت را قومت سخنان بزرگ خداوند«: گفت وچنين شد نازل او بر متعال خداى ازنزد

. »كند اطاعت فرمايى آنها درباره وهرچه برد فرمان تو از كه داد دستور كوهها

 را وثور قبيس ابو كوه دو خواهى ىم اگر. كن امر من به خواهى مى هرچه«: وگفت داد سالم وآله عليه اهللا صلى پيامبر به كوهها فرشته

. »كنم خراب برسرشان

 وشريكى بپرستند را يگانه خداى كه آورد پديد را كسانى آنها نسل از خداوند اميدوارم چون نه،«: فرمود وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر

). 46(»ندهند قرار برايش

 نماز كردن برگزار كوتاه

 وآيات گفت مى زيادى اذكار وسجده ركوع ودر داد مى طول را نمازش خواند، مى نماز تنهايى به گاههر وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر

. گفت مى بسيار »اكبر واهللا اهللا، اال اله ال« وذكر وحمد وتسبيح كرد مى تالوت قرآن از زيادى

 هرگاه وآله عليه اهللا صلى پيامبر«: است آمده ثحدي در كه جايى تا كرد، مى برگزار مختصر را آن خواند مى جماعت به را نماز وقتى اما

). 47(»كرد مى برگزار تر طوالنى همه از خواند مى تنهايى به وهرگاه خواند، مى مختصرتر همه از خواند مى جماعت نماز

 كوتاه را نمازش آمدند مى مسجد به مادرانشان با كه كودكانى حال مراعات خاطر به وآله عليه اهللا صلى پيامبر: كه است نقل در وهمچنين

 ).48(كرد مى برگزار
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 وسخنراني موعظه كوتاهي

 زياد. شود يارانش وخستگى مالل باعث ترسيد مى چون كرد؛ مى برگزار كوتاه را هايش وسخنرانى ها موعظه حضرت آن: كه اند گفته

 ومختصر كوتاه هم، كم وهمان كرد مى موعظه كم بلكه كشاند نمى درازا به را آن نمود مى موعظه هم وهرگاه كرد نمى وعظ برايشان

). 49(بود

. فرمود مى ايراد طوالنى هايى خطبه مقام، اقتضاى وبه اوقات، گاهى البته،

! نبود آفرين مشكل اگر

 اين. زدنيندا ومشقّت زحمت به را مسلمانان كردارى، يا گفتار با كه كرد مى ومالحظه داشت سعى همواره وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر

: است فرموده كه شده نقل حضرت از بارها جمله،

. »...شد نمى امتم ومشقّت زحمت باعث اگر ؛)50...(أمتي على أشّق أن لوال«

. »...نبودند مسلمان تازه تو قوم اگر ؛)51...(باالسالم عهد حديثو قومك لوال«

. وجمالت تعبيرات اين امثال و

 زنان به كردن كمك

 نشسته كنيزكى ديد كه رفت مى راهى در وآله عليه اهللا صلى خدا رسول: كه است كرده روايت عليه اهللا سالم ادقص امام از صدوق شيخ

. كند مى وگريه است

 كنى؟ مى گريه چرا: فرمود او به

 شد گم درهم ارچه آن اما بخرم، چيزى برايشان كه دادند درهم چهار من به ام خانواده وآله، عليه اهللا صلى خدا رسول اى: گفت كنيزك

. برگردم آنها نزد كنم نمى جرأت وحاال

. برگرد ات خانه به: وفرمود داد او به درهم چهار وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر

. كند مى وگريه است نشسته راه كنار هنوز كنيز آن ديد برگشت ووقتى رفت، وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر

 روى؟ نمى ات خانه به چرا: رمودف او به وآله عليه اهللا صلى پيامبر

. بزنند كتك مرا ترسم مى ام كرده دير بازگشت در چون خدا، رسول اى: گفت

 در وجلو آمد وآله عليه اهللا صلى خدا رسول. بده نشان من به را تان وخانه كن حركت من پيشاپيش: فرمود وآله عليه اهللا صلى خدا رسول

. »خانه اهل اى شما بر سالم الدار؛ أهل يا كمعلي السالم«: وفرمود ايستاد آنها خانه
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. خدا رسول اى تو بر خدا وبركات ورحمت سالم: دادند جواب... 

. نكنيد اذيت را او. است كرده دير كنيزك اين: فرمود وآله عليه اهللا صلى پيامبر

). 52(است آزاد او شما، قدوم ميمنت به: گفتند

 يا وآله عليه اهللا صلى خدا رسول جز كند، اقدام مردمش از كوچكى مشكالت چنين رفع براى شخصاً كه است وپيشوايى رهبر كدام براستى

 اويند؟ راه رهرو كه كسانى

 حيوانات با مهرباني

 در. فرمود مى سفارش حيوانات به نسبت وپيوسته شد، مى هم حيوانات حال شامل حتى وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر ومهربانى محبت

: جمله از است، رسيده حضرت آن از فراوانى اياترو خصوص اين

. »است ساخته واجب را چيز وهر هركس بر كردن نيكى خداوند ؛)53(شيء كل في االحسان عليكم كتب اهللا إن«

. »كنيد ذبح نيكو كنيد، مى ذبح وقتى ؛)54(الذبحة فأحسنوا ذبحتم فاذا«

. »بكشيد نيكو] كنيد مى ذبح را ىحيوان[ كشيد مى وقتى ؛)55(القتلة فأحسنوا قتلتم وإذا«

. »شود ذبح راحت حيوان تا كنيد تيز خوب را خود كارد ؛)56(ذبيحته وليرح شفرته، أحدكم وليحد«

 

 ودشمن دوست به وسخاوت عطا سياست

: گويند مى كه جايى تا بود المثل ضرب وَكرَم وجود ودهش داد در وآله عليه اهللا صلى خدا رسول

. هراسد نمى شدن نادار از كه كرد مى ودهش داد كسى چونان حضرت آن

...  مهاجران به عطا

...  انصار به عطا

...  مدينه مردم به عطا

...  وعشاير روستائيان به عطا

...  مسلمانان به عطا

...  منافقان به عطا
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. دارد بازشان ومسلمانان الماس عليه گرى توطئه واز آورد دست به را آنان دلهاى طريق اين از تا كرد مى عطا كفار به وحتّى

 وهم اوالدش و ابوسفيان امثال اسالم، ودشمنان دشمنانش به حتى وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر فرد به منحصر هاى ودهش داد از تاريخ

 وپسرش وسفياناب همچون اسالم، دشمنان به حتى حنين جنگ غنايم از كه است آمده خبر در نمونه، براى. است كرده ياد مسلكانشان،

 سهيل، برادر وهمام حصن، بن وعيينة حابس بن واقرع عمرو بن وسهيل هشام بن وحرث امية بن وصفوان جهل ابى بن وعكرمة معاويه،

 به شتر صد آنها از يك هر وبه كرد، فراوان عطاى] بودند آورده اسالم ظاهر به مكه فتح از بعد كه[ عالءة بن وعلقمة عوف بن ومالك

). 57(بخشيد كمتر، هم وگاهى بيشتر وبلكه ربانشان،سا همراه

 ودر بازگشت) 60(جعرانه به يارانش با وآله عليه اهللا صلى خدا رسول سپس،«: است آمده) 59(»النبوية السيرة«و) 58(»الورى اعالم« در

 سهمى، هيچ وانصار كرد، تقسيم هاعرب وديگر قريش ميان قلوب، تأليف جهت به بود، آورده دست به حنين جنگ از كه را غنايمى جا آن

. نبردند غنايم اين از زياد، يا كم

. فرمود عطا منافقان به را آنها بيشتر ولى داد انصار به اندكى: اند گفته بعضى

 دص عبدالعزى بن اسد بنى از حزام بن حكيم به. شتر صد نيز معاويه پسرش به داد، شتر صد حرب بن ابوسفيان به: گويد اسحاق بن محمد

 صد مخزوم بنى از هشام بن حارث به شتر؛ صد زهرة بنى پيمان هم ثقفى، حارثة بن عالء به شتر؛ صد كلدة بن حارث بن نصير به شتر؛

 بن اقرع به شتر؛ صد عالء بن علقمة به شتر؛ صد نصرى عوف بن مالك به شتر؛ صد مناف عبد بن نوفل بنى از مطعم بن جبير به شتر؛

 بن صفوان وبه شتر؛ صد قيس ابى بن عبدالعزى بن حويطب به شتر؛ صد عمرو بن سهيل به شتر؛ صد حصن بن نةعيي به شتر؛ صد حابس

. شتر صد امية

 بنى برادر عمرو بن هشام جمحى، وهب بن عمير زهرى، نوفل بن مخرمة: به جمله از فرمود، عطا شتر صد از كمتر هم قريش از تعدادى به

. لؤى بن عامر

). 61(بخشيد شتر پنجاه نيز سهمى وبه شتر، پنجاه مخزوم بن عامر بن عنكشة بن عيربو بن سعيد به

 وقوم آنان دلهاى جلب جهت به آوردند، اسالم كه شرك وسران قلوبهم مؤلفة از ديگر اى عده به حضرت آن مورخان، گفته به همچنين،

 شرح به را افراد اين از شمارى اش سيره در هشام ابن. داد همس عرب قبايل ساير به وهمچنين مكه، قريشيان ديگر به ونيز شان، وقبيله

: است شمرده بر زير،

 امية؛ بنى سفيان بن طليق

 امية؛ بن العيص ابي بن أسيد بن خالد

 الدار؛ عبد بن طلحة ابي بن عثمان بن شيبة

 عميلة؛ بن حارث بن بعكك بن السنابل ابو

 مناف؛ عبد بن هاشم بن عامر بن عكرمة
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 مغيرة؛ بن امية أبي بن زهير

 مغيرة؛ بن هشام بن خالد

 مغيرة؛ بن وليد بن هشام

 عبداألسد؛ بن سفيان

 عائذ؛ بن السائب أبي بن سائب

 حارثة؛ بن أسود بن مطيع

 غانم؛ بن حذيفة بن جهم أبو

 خلف؛ بن أمية بن أحيحة

 خلف؛ بن وهب بن عمير

 حذافة؛ بن قيس بن عدي

 حارث؛ بن ربيعة بن عمرو بن هشام

 صخر؛ بن عمروة بن معاوية بن وفلن

 عوف؛ بن عالءة بن علقمة

 كالب؛ بن ربيعة بن لبيد

 ربيعة؛ بن هوذة بن خالد

 .عامر ابي بن مرداس بن عباس

 

 در اسالمى حكومت نخستين بنيادگذارى روزگار در وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر كه است وبخششى عطا سياست از نمونه يك تنها اين،

 محسوب شخص براى ثروتى شتر، يك زمان آن در كه چرا باشد؛ فرد به منحصر بشر تاريخ سرتاسر در وشايد كرد مى اعمال ،زمين روى

 هم شتر يك چون داشت؛ ارزش اين از بيشتر وبلكه باشد، داشته آن امثال يا لوكس اتومبيل يك امروز كه كسى مانند درست شد، مى

. شد مى استفاده وُكركش روشي گوشت از هم داشت را اتومبيل نقش

 مخالفان بر پيروزى از پس شخصى ما زمان در كه است اين مانند روزگار آن در وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر سخاوتمندانه رفتار آن

 .بدهد آن وامثال خودرو دستگاه پنجاه يا صد اپوزيسيون سران از يك هر به آنان، واطاعت
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 اسالم و سياست ۴۶

 دارد؟ سراغ را چيزى چنين تاريخ آيا

 از جهان، در اسالم تقويت وخواهان هستند بزرگوار آن خط وپيرو كنند مى حركت وآله عليه اهللا صلى خدا رسول راه در كه كسانى تمام

 دشمنان، وپيروان دشمنان وقبيله وقوم دشمنان از دلجويى در اسالم سياست اين از بايد باشند مى نيكو، وگفتار ورفتار محبت رهگذر

 كه كارى شوند، متوسل وشمشير خشونت به اينكه نه كرد، مى رفتار وآله عليه اهللا صلى خدا رسول كه گونه آن درست ،كنند تبعيت

. كنند مى امروز استعمارگران

 شود مي نهاده گرو) وآله عليه اهللا صلي( پيامبر زره

 زره رفت، دنيا از حضرت وقتى كه است آن كرده ثبت ما براى تاريخ كه وآله عليه اهللا صلى پيامبر نظير بى وسخاوت عطا هاى نمونه از

. بود گرو در اش، خانواده مخارج تأمين براى اش،

 پيامبر«: فرمود كه است شده روايت عليه اهللا سالم باقر امام اش گرامى پدر از عليه اهللا سالم صادق امام حضرت از »االسناد قرب« در

 هم اش زره رفت دنيا از كه زمانى بلكه وشترى؛ گوسفند ونه وكنيزى، غالم نه گذاشت، ارث به ودينارى درهم نه وآله عليه اهللا صلى خدا

). 62(»بود گرو بود، كرده قرض اش خانواده مخارج تأمين براى كه جو صاع بيست قبال در مدينه، يهوديان از يكى نزد

 زره رفت دنيا از كه زمانى وآله عليه اهللا صلى خدا رسول«: گفت كه است كرده روايت عباس ابن از »االخالق مكارم« در طبرسى شيخ

). 63(»بود گرو بود، گرفته اش خانواده روزى تأمين براى جوكه صاع سى برابر در يهودى، مردى نزد اش

. است كيلوگرم سه تقريباً صاع هر

 عمر آخر در وآله عليه اهللا صلى خدا رسول كه است اين است مهم آنچه. كند نمى فرقى صاع، سى وچه باشد كرده قرض صاع بيست چه

: چه است؛ تاريخ شگفتيهاى از واين. گذارد مى گرو را خود وزره كند مى قرض جو كيلو نود يا شصت تقريباً خود

... بخشد مى دشمنانش به شتر صدها كه پيامبرى

! است آورده فرود فرمانش در سر دنيا كه پيامبرى

. هبود اختيارش در پول ميلياردها كه پيامبرى

! باشد مى اش خانواده غذاى تأمين براى جو مقدارى گرو در اش زره كه رود مى دنيا از حالى در

 خانواده خرجى براى خودش كه طورى به بخشد مى ديگران به وغيره وخوراك ونقره وطال وگوسفند شتر از آورد، مى دست به آنچه او

 جو مقدارى آن با كه پولى نه دارد، خانه در جو كيلو چند نه. يابد نمى كند أمينت را اش خانواده ساده هزينه آن با كه وپولى ماند مى اش

 گرو را خود زره شود مى مجبور كه طورى به بگذارد، گرو جو كيلو چند گرفتن قرض براى كه وكااليى واثاثى اى جامه حتى ونه بخرد،

. نهد
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 اسالم و سياست ۴۷

! نيست؟ تاريخ عجايب ترين عجيب از اين آيا

: نيكوست الگويى كريم، قرآن صريح فرموده به او، كه چرا كنند؛ اقتدا پيامبرى چنين به بايد انمسلمان رهبران آرى،

]كَانَ لَّقَد ى لَكُمولِ فسر ةٌ اللَّهونَةٌ أُسسن حّموا كَانَ لرْجي اللَّه مورَ والْيوذَكَرَ االَْخ يرًا اللَّهخدا رسول] به اقتدا[ در شما براى قطعاً« ؛)64](كَث 

. »كند مى ياد بسيار را وخدا دارد اميد واپسين وروز خدا به كه كسى براى نيكوست، سرمشقى

 رود مي دنيا از مقروض) وآله عليه اهللا صلي( پيامبر

. »است روز در وخوارى شب در اندوه مايه قرضدارى ؛)65(بالنهار وذلّ بالليل هم الدين«

 اش نفسانى هاى وخواسته اميال خاطر به انسان كه است قرضى قرض اين اما.است وآله عليه اهللا لىص خدا پيامبر بيانات از يكى اين

 ومسلمانان اسالم به وامدارى وآن باشد مى روز در وافتخار شب در سرافرازى مايه كه هست ديگر) قرض( دين يك اما باشد، گرفته

. است

 وبسيارى بود بدهكار غالباً ذلك مع شد، مى آورده برايش وهدايا غنيمت ميليون يونميل كه آن با وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر آرى،

. بود مقروض رفت دنيا از وقتى كه طورى به كرد، مى قرض وآن اين از اوقات

 در رفت دنيا از ،وآله عليه اهللا صلى خدا رسول ؛)66(دين وعليه وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول مات«: فرمايد مى عليه اهللا سالم صادق امام

 وبه بزنند جار وخيابانها ها كوچه در حج ايام در كه كرد مأمور را اى عده عليه اهللا سالم اميرمؤمنان كه حدى تا »بود مقروض كه حالى

 كند؛ همراجع عليه اهللا سالم على به خود طلب دريافت براى است طلبكار وآله عليه اهللا صلى خدا رسول از هركس كه كنند اعالن مردم

 آن قرضهاى كه بود اين عليه اهللا سالم طالب ابى بن على اميرمؤمنان به وآله عليه اهللا صلى پيامبر هاى ووصيت سفارشها از يكى چون

 نكند ادا مرا ودينِ على، از ومن است من از على ؛)67(علي أو أنا إال ديني عني يقضي وال منه وأنا منّي علي«: وفرمود بپردازد، را حضرت

 ودينم سازد مى عملى مرا هاى وعده طالب ابى بن على ؛)68(ديني ويقضي عداتي ينجز طالب أبي بن علي«: وفرمود ،»على يا خودم مگر

. »كند مى ادا را

 ما نزد دارد طلبى وآله عليه اهللا صلى خدا رسول از هركس: زد جار حج موسم در سال سه عليه اهللا سالم على كه ايم شنيده«: گويد قتادة

). 69(»بدهيم را قرضش تا آيد

 پرداخت] عليه اهللا سالم على[ كه بود درهم هزار وهشتاد ،)70(اوست هاى وعده همان وآله عليه اهللا صلى پيامبر دين: اند گفته بعضى

). 71(نمود

 از متعددى بيانات در كه ،»وديوني عداتي« يا »وعداتي ديوني«: برعكس يا ،»او و« با »ديون« به »عدات« كلمه عطف من، نظر به اما

 شده نقل مستفيض نحو به كه حديث يك در »يقضي«و »ينجز« متفاوت تعبير دو از استفاده همچنين است، آمده وآله عليه اهللا صلى پيامبر
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 اجتهاد اين عاًمجمو بود، جو صاع چند گرو در اش زره رفت دنيا از وآله عليه اهللا صلى پيامبر وقتى كه اين به تصريح عالوه به است،

. كند مى نفى را وبرداشت

 حضرت آن نظير وبى انگيز شگفت وسخاوت او العاده فوق دستى گشاده بيانگر درواقع وآله عليه اهللا صلى پيامبر بدهكارى اين والبته

. بپيمايند را او وراه گيرند پيش در را او وروش جويند تأسى وآله عليه اهللا صلى پيامبر به بايد مسلمانان رهبران پس،. ديگر چيز نه است

 است مقروض كه حالي در رسد مي شهادت به نيز) السالم عليه( علي حضرت

 آن كه است آمده تاريخ در. جست تأسى او به عليه اهللا سالم طالب ابى بن على حضرت وآله، عليه اهللا صلى خدا رسول وجانشين وصى 

. درهم هزار هشتصد قرضهايش اما بود درهم هفتصد داراييهايش رسيد شهادت به كه هنگامى حضرت

: افكنيم مى نظرى خصوص اين در تاريخ متون اى پاره به

 درهم هزار وچند چهل اش دارايى رفت دنيا از كه زمانى ابوبكر: است آورده آشوب شهر ابن مناقب از نقل به سره قدس مجلسى عالمه

 على وحضرت نهاد؛ برجاى خود از بيشمارى ثروت مرد كه وعثمان. بود درهم هزار وچند هشتاد اش دارايى رفت دنيا از كه عمر. بود

 كنار خدمتكارانش از يكى براى كه بود آمده اضافه عطايش از كه نهاد جاى بر درهم هفتصد فقط رفت دنيا از كه زمانى عليه اهللا سالم

). 72(بود گذاشته

 كه است آورده عليه اهللا سالم باقر محمد امام از سندش به طاووس، بن سيد المحجة كشف كتاب از نقل به سره قدس مجلسى عالمه نيز

 پانصد به را امالكش از يكى عليه اهللا سالم حسن پس، ،»داشت قرض درهم هزار هشتصد رفت، دنيا از وقتى عليه اهللا سالم على«: فرمود

 كه بود جهت آن از] آوردن باال قرض[ اين. كرد داا را حضرت آن وقرضهاى فروخت درهم هزار سيصد به را ديگر ويكى درهم هزار

). 73(آمد مى سراغش به وگرفتاريها مشكالت] ثانياً[و گذاشت، نمى باقى خمس از چيزى] اوال[

. است مسلمانان پيشواى از درست اى نمونه همان واين

 شد؟ مى هزينه راهى چه ودر آمد؟ مى وجود به قرضها اين چرا

 خرج ومستضعفان زنان وبيوه ويتيمان ومستمندان مسلمانان وگرفتاريهاى نيازها رفع براى شده قرض پولهاى اين كه است وبديهى مسّلم

 نان فقط وخوراكش نبود، پيراهن ويك شلوار يك جز وتابستان زمستان در لباسش، كه عليه اهللا سالم طالب ابى بن على وگرنه شد، مى

 بگيرد؟ قرض خودش شخص براى كه دارد نيازى چه بود، شير يا ونمك، جو

. كند مى افتخار او به اسالم امت كه ورهبرى وپيشوا امام آن است واين

 روند مي دنيا از مقروض نيز) السالم عليهما( وحسين حسن امام

 دارايى رچهوه جستند تأسى عليه اهللا سالم واميرمؤمنان وآله عليه اهللا صلى خدا رسول بزرگوارشان وپدر جد به حسين؛ وامام حسن امام

. بودند مقروض رفتند دنيا از وقتى كه طورى به كردند خرج مسلمانان نيازهاى ورفع اسالم راه در داشتند
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: خوانيم مى هم با را زير متون

 هوعلي عليه اهللا سالم الحسن مات«: فرمود كه است كرده روايت عليه اهللا سالم صادق امام از سندش، به كافى، در اهللا رحمه كلينى شيخ

 به كه زمانى نيز عليه اهللا سالم حسين رفت، دنيا از مقروض عليه اهللا سالم حسن ؛)74(دين وعليه عليه اهللا سالم الحسين وُقتل دين،

. »بود مقروض رسيد شهادت

 شد كشته كه ىزمان عليه اهللا سالم حسين«: فرمود كه است كرده روايت عليه اهللا سالم باقر امام ابوجعفر از اهللا رحمه طاووس بن سيد

). 75(»كند ادا بود داده كه را هايى ووعده وقول او بدهكارى تا فروخت هزار سيصد به را ملكش الحسين؛ بن وعلى بود، مقروض

 تا پرداخت پدرش قرضهاى اداى به الحسين؛ بن على ؛)76(اهللا قضاه حتى أبيه بدين الحسين؛ بن علي هم«: است آمده ديگرى حديث در

. »نمود ادا را آنها خداوند كه آن

 عليه اهللا سالم على رفت؛ دنيا از مقروض وآله عليه اهللا صلى خدا رسول«: است آمده عليه اهللا سالم صادق امام از ديگرى حديث در نيز

). 77(»دبو مقروض رسيد شهادت به كه زمانى نيز عليه اهللا سالم وحسين رفت، دنيا از مقروض عليه اهللا سالم حسن رفت؛ دنيا از مقروض

 آنان تربيت منظور به مردم با مستقيم تماس

 مى گفتگو به آنان با داد مى دست فرصت وهرگاه پرداخت، مى امت افراد تربيت به شخصاً اوقات، بيشتر وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر

 بيشتر وهدايت وپيامبرش خدا به آنان قلوب جلب قصد به واين كرد، مى تصحيح را آنها واشتباهات گفت مى سخن درى هر واز نشست

. بود درست ومسير خدا راه به آنان تر وعميق

: شريفه آيه مانند است، آمده كريم قرآن آيات از شمارى در مطلب اين

]نَّ لَقَدم لَى اللَّهينَ عنؤْمثَ إِذْ الْمعب يهِموالً فسّنْ رم هِمتْلُوا أَنفُسي هِملَيع هاتايء وّيهِمزَكي مهّملعيو تَابةَ الْككْمالْحإِن ون كَانُوا ولُ مى قَبلَف 

 بخواند ايشان بر را خود آيات تا انگيخت بر آنان ميان در خودشان از پيامبرى كه نهاد منّت مؤمنان بر خدا آينه هر« ؛)78](مبِين ضَالل

. »بودند آشكارى گمراهى در آن از پيش قطعاً ،بياموزد آنها به وحكمت وكتاب گرداند وپاكشان

: شريفه وآيه

]وى هثَ الَّذعى بّيِّينَ فوالً االُْمسر مّنْهتْلُوا مي هِملَيع هاتايء ّيهِمزَكوي مهّملعوي تَابةَ الْككْمن كَانُوا وإِن والْحلُ مى قَببِين ضَالل لَف؛)79](م 

 وحكمت وكتاب گرداند وپاكشان بخواند آنان بر را او آيات تا برانگيخت خودشان از اى فرستاده سوادان بى ميان در كه آن اوست«

 .»بودند آشكارى گمراهى در آن از پيش قطعاً وآنان بياموزد، بديشان
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: فرمايد مى ـ عليه اهللا سالم خليل ابراهيم دعاى نقل در ـ نيز

 در ما، پروردگار اى« ؛)80](الْحكيم الْعزِيزُ أَنت إِنَّك ويزَكّيهِم والْحكْمةَ الْكتَاب ويعلّمهم ءاياتك علَيهِم يتْلُوا مّنْهم رسوالً مفيه وابعثْ ربنَا[

 تو كه براستى گرداند، پاك را وآنان بياموزدشان وحكمت وكتاب بخواند برايشان را تو آيات تا برانگيز خودشان از پيامبرى ايشان ميان

. »وحكيمى توانا

: فرمايد ومى

 در كه چنان« ؛)81](تَعلَمونَ تَكُونُوا لَم ما ويعلّمكُم والْحكْمةَ الْكتَاب ويعلّمكُم ويزَكّيكُم ءاياتنَا علَيكُم يتْلُوا مّنكُم رسوالً فيكُم أَرسلْنَا كَمآ[

 نمى را وآنچه بياموزدتان وحكمت وكتاب گرداند، پاك را وشما بخواند شما بر را ما آيات تا فرستاديم خودتان از پيامبرى شما ميان

. »دهد آموزش شما به ايد دانسته

 نظر از را گردانششا دارد دوست كه دلسوز ومربى مهربان معلم يك همانند مسلمانان، با گفتگو هنگام وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر

. آميخت مى درهم كامال مسلمانان با دهد، ارتقا وتربيتى وفرهنگى روحى

: كنيد توجه است، آمده شريف وحديث تاريخ در كه زير نمونه چند به باره اين در

 كرد مى تكرار بار سه

 فهميده خوب كه آن براى كرد، مى سؤالى يا فرمود مى حديث هرگاه وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر«: كه است شده روايت عباس ابن از

). 82(»كرد مى تكرار بار سه را آن شود،

. نكنند نقل ديگرى چيز اشتباهاً او، از حديث نقل وهنگام بفهمند مخاطبان تا: باشد اين خبر معناى شايد

. است كرده مى تكرار غالباً را شريفش سخنان عادت، صورت به حضرت آن كه پيداست چنين خبر اين از

 كند؟ رفتار گونه اين مطالب تفهيم براى كه راهنماست ويا مربى يا آموزگار كدام

. اند كرده شاگردى او مكتب در كه كسانى وهمه وآله عليه اهللا صلى خدا رسول آرى،

 ديگران گفتگوى به شدن ملحق

 با نيز او آورديم مى ميان به آخرت از سخن ما اگر تيم،نشس مى وآله عليه اهللا صلى پيامبر با هرگاه«: كه است شده روايت ثابت بن زيد از

 هم ما با نيز او كرديم مى صحبت وخوراك خورد از واگر شد، مى بحث وارد ما با نيز او گفتيم مى سخن دنيا از واگر كرد، مى همراهى ما

). 83(»مگوي مى شما براى وآله عليه اهللا صلى خدا رسول قول از من را ها اين همه پس شد، مى سخن
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 واحساسات عواطف رعايت براى اما انديشد نمى آنها به هرگز وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر كه است چيزهايى وخوراك وخورد دنيا البته

 نيز وخوراك وخورد دنيا واز شود مى سخن هم ايشان با نشيند مى آنان با وقتى نشوند، رميده حضرت آن از كه اين وبراى مسلمانان

. كند مى صحبت

 دهد مي ميهمان به را خود پشتي

 به را متّكا بود، داده تكيه متّكايى بر درآمدم، وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر بر«: گفت كه است شده روايـت اهللا رحمه فـارسى سـلمـان از

 خداوند كه آن مگر دهد او به تىپش احترامش به او و شود وارد مسلمانش برادر بر كه نيست مسلمانى هيچ! سلمان اى: وفرمود داد من

). 84(»بيامرزد را وى

 بخشد، تعميق را وپيرو رهبر ميان وانسجام همبستگى رهگذر اين از تا دهد مى سلمان به را خود پشتى وآله عليه اهللا صلى پيامبر آرى،

. شندبا داشته را وهمجوشى همبستگى اين ها زمينه وكليه ابعاد همه در كه بياموزد مسلمانان وبه

 كند مي پهن ميهمان براى را خود جامه

 آمد جرير). 85(شد پر واتاق گرديد خود هاى اتاق از يكى وارد وآله عليه اهللا صلى پيامبر«: گفت كه است شده روايت عبداهللا بن جرير از

 روى: وفرمود انداخت جرير طرف وبه كرد تا را وآن آورد در را وردايش ديد را او وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر. نشست اتاق وبيرون

! بنشين اين

). 86(»بوسيد را وآن كشيد خود صورت وبه برداشت را ردا جرير

 تا دهد مى مسلمانان از يكى به را ردايش آنها ورهبر مردم توده ميان زندگى روش يكسانى تعميم براى وآله عليه اهللا صلى پيامبر آرى،

. ننشيند خاك وروى بنشيند آن روى

 نشيند مي خاك روى

 وگوسفندش خورد، مى غذا زمين وروى نشست مى زمين روى وآله عليه اهللا صلى خدا رسول«: گفت كه است شده روايت عباس ابن از

). 87(»پذيرفت مى را او دعوت كرد، مى دعوت جوين نان به را او غالمى، اگر] حتى[و دوشيد، مى را

 از شمارى زمان آن در كه چرا داد، مى قرار سطح يك در را وامت پيامبر ميان زندگى مالع كار، اين با وآله عليه اهللا صلى خدا رسول

. خوردند مى غذا خالى زمين وروى نشستند مى خالى زمين روى بودند، نشين وخاك نداشتند بيندازند پا زير كه فرشى حتى مسلمانان
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 شد نمي شناخته مجلسش در

 شد مى وارد غريبى اگر كه نشست مى طورى يارانش جمع در وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر«: تگـف كه است شـده روايـت ابـوذر از

). 88(»پرسيد مى كه اين تا است، آنان از يك كدام او دانست نمى

 نيستم شاه من

. كرد صحبت به شروع يدلرز مى وپايش دست كه حالى ودر آمد وآله عليه اهللا صلى پيامبر نزد مردى«: گفت كه است روايت مسعود ابن از

). 89(»است خورده مى سود نمك گوشت] هم[ من مادر نيستم، پادشاه كه من باش، راحت: فرمود حضرت

 مثل بلكه نبوده، مردم بقيه از باالتر وخوراك خورد در كه بوده زنى مادرم. هستم شما همانند فردى ام، شخصى معاشرتهاى در من، يعنى

. است وردهخ مى سود نمك گوشت مردم همه

 شود مي سوار االغ

 جست، مى شركت ها جنازه تشييع در كرد، مى عيادت بيماران از وآله عليه اهللا صلى پيامبر«: گفت كه است شده روايت مالك بن انس از

 ليف از مانىريس افسارش كه بود االغى بر سوار ونضير، وقريظه خيبر جنگ در. شد مى سوار االغ بر پذيرفت، مى] نيز[ را غالمان دعوت

). 90(»بود خرما ليف از نيز وپاالنش خرما

 است سالم آغازگر

 با برخورد هنگام در كه گويد اصحابش از يكى كه جايى تا كرد، مى سالم گذشت مى اى عده بر هرگاه وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر

 مى سالم او وبه نمود مى دستى پيش وآله عليه اهللا صلى پيامبر كند، سالم حضرت آن به خواست هرگاه وآله عليه اهللا صلى پيامبر

). 91(كرد

 بخشد مي را نشين باديه عرب

 گردن در ردا كناره كه كشيد محكم وچنان گرفت را وردايش رسيد وآله عليه اهللا صلى پيامبر به نشينى باديه: كه است شده روايت انس از

! بدهند من به توست نزد كه داخ مال از بده دستور محمد، اى: وگفت انداخت، رد حضرت

 ).92(دهند وى به چيزى داد ودستور وخنديد برگرداند او طرف به را سرش وآله عليه اهللا صلى خدا رسول
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 بود وار دايره مجلسش

). 93(»نشستيم مى وار حلقه رفتيم مى پيامبر نزد هرگاه ما«: گفت كه است شده روايت وآله، عليه اهللا صلى پيامبر خادم مالك، بن انس از

 مردم نزد ونه رسد نمى اى صدمه مجلس آن در كس هيچ شخصيت وبه دهد، نمى قرار وپايينى باال مجلس، براى كه واالست اخالق اين

... . وسط وهم آخر وهم شود مى محسوب اول نفر هم دايرهوار، مجلِس اين در فردى هر كه چرا شود؛ نمى احترامى بى خودش نزد ونه

. كند مى اتخاذ مسلمانان با جلساتش سياست عنوان به را عالى اخالق اين وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر آرى،

 از بسيارى در امروزه دليل همين به. آموزد مى وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر از را واخالق روش اين قرن، ده از بيش گذشت از پس دنيا،

. بينيم مى دايرهوار را وسياستمداران تدول وهيأت پارلمان نشستهاى جهان كشورهاى

 واين كشد مى درازا به بسيار سخن بگوييم، سخن مردم با ومعاشرتش رفتار در وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر اخالق از بخواهيم اگر

 تصوير واين كنند پيروى آنها از ما عصر اسالمى رهبران كه باشد كنيم، مى بسنده ها نمونه همين به پس. ندارد را آن گنجايش صفحات

 وزيبا... زيبا اسالم سايه در را مردم وآخرت دنيا سعادت موجبات نتيجه، ودر كنند منعكس را وآله عليه اهللا صلى وپيامبر اسالم زيباى

 .آورند فراهم

 

 هستي واال اخالق داراى تو كه براستي

 والدت هنگام كه همو گوييم؛ مى باز است، شده روايت وآله ليهع اهللا صلى خدا رسول شده تربيت از كه را خبرى فصل، اين پايان در

 عليه اهللا صلى پيامبر كه همو نكرد؛ باز چشم كس هيچ روى به او از وپيش گشود، وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر روى به را چشمانش

 اهللا سالم طالب ابى بن على امام: ديگر سك هيچ دامن در ونه نهاد برهم چشم او دامن در اش، گرامى زندگى لحظات واپسين در وآله

. شناخت مى را وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر ديگر كس هر از بيش او كه چرا عليه،

 دستش وابتدا بدهد دست كسى با وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر كه نشد هرگز«: فرمود كه است شده روايت عليه اهللا سالم اميرمؤمنان از

. كشيد مى را دستش او كه آن تا دبكش وى دست از را

. رفت مى او كه آن تا وبرود، كند خداحافظى حضرت آن اول و پردازد گفتگو به حضرت آن با صحبتى يا كارى براى كسى كه نشد هرگز

]. كرد مى همراهى او با گفتگو در[ شد مى ساكت شخص آن كه آن تا كند سكوت او و بپردازد بحث به او با كسى كه نشد هرگز

. كند دراز را پايش ديگران حضور در كه نشد ديده هرگز

 انتقام شد مى او حق در كه ستمى براى هرگز. گزيد برمى بود تر سخت كه را آن كه اين مگر نگرفت قرار انتخاب راهى دو سر بر هرگز

. تگرف مى خشم متعال خداى خاطر به هنگام اين در شد، مى هتك خدا حرمتهاى كه گاه آن مگر نگرفت،
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. نخورد غذا دادن تكيه حال در هرگز بود زنده تا

. بگويد »نه« كه نشد خواسته چيزى او از هرگز

. كرد مى جوابش خوش زبان با يا آورد مى بر را حاجتش يا بلكه زد نمى سائل سينه به رد دست هرگز

. گزارد مى كامل، حال عين ودر همه، از مختصرتر] جماعت در[ را نمازش

. بود گوتر كم همه واز كوتاهتر، مردم همه از هايش خطبه

]. آيد مى دارد او كه[ شد مى دانسته خوشش بوى از آمد مى وقتى

. كشيد مى دست كه بود كسى وآخرين برد مى غذا به دست كه بود كسى اولين خورد، مى غذا اى عده با وقتى

]. داشت مى بر طرف هر از و[ چرخيد مى] فظر در[ دستش بود خرما اگر اما خورد مى برابرش از خورد مى غذا هرگاه

. نوشيد مى نفس سه با خوردن آب هنگام

. كشيد نمى سر ويكباره كرد مى مزه مزه را آب

 چپ دست از بدنش بقيه وبراى داد ونمى گرفت نمى راست دست با وجز بود، ودادن وگرفتن وآشاميدن خوردن براى راستش دست

. كرد مى استفاده

. كند شروع راست دست از داشت دوست مركب، از شدن وپياده وكفش لباس وشيدنپ كارهايش، همه در

. كرد مى تكرار بار سه گرفت مى اجازه وهرگاه گفت، مى بار يك گفت مى سخن وهرگاه كرد، مى دعا بار سه كرد مى دعا هرگاه

. يافت مى در روشنى به را آن اى شنونده وهر بود وشمرده روشن گفتارش

. شد مى خارج دندانهايش ميان از نور شبيه چيزى گفت مى سخن هرگاه

. نبود چنين اما است دار فاصله پيشينش هاى دندان: گفتى مى ديدى مى را او چون

]. شد نمى خيره كسى به[ بود چشم گوشه با نگاهش

. گفت نمى ناخوشايند سخن كس هيچ به

. رود مى پايين سراشيبى از گويى رفت مى راه وقتى

. باشد تر اخالق خوش كه است كسى شما ترينبه: فرمود مى
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. كرد نمى ستايش ويا نكوهش اى ومزه طعم هيچ از

. پرداختند نمى وجدل وبحث بگومگو به او حضور در اصحابش

). 94(»نديدم حضرت، آن از بعد ونه قبل نه او، مانند به را كسى خود چشم با من: داشت مى اظهار گفت، مى سخن او از وهركس

 به را آن شرح تا دارد مى وا را ما كتاب اين در مجال ضيق منتها دارد، فراوان وبسط شرح به نياز جدًا شريف حديث اين كه است گفتنى

. كنيم موكول ديگر فرصتى

 نهمهربانا ورفتار واال اخالق به را خود تواند مى تا است موظف اسالمى سياسى پيشواى هر كه نگذريم اشاره اين از حال، اين با اما،

 بر را ومسلمانان بكشاند، اسالم حوزه به را مسلمانان غير تا گرداند آراسته آن، حد ترين وعالى باالترين در مردم، با آميز ومحبت

 واال اخالق همانا ها، دل در محبت بذر كاشتن براى عامل ترين وعميق ترين وسريع ترين وساده بهترين كه چرا دارد؛ پايدار اسالمشان

. است مردم با وانسانى ومهربانانه آميز فتعطو ورفتار

. باشد مى مردم اداره براى ها وروش ها سياست بزرگترين از يكى اين

 

 ها زمينه ديگر در) وآله عليه اهللا صلي( پيامبر سياست

: اتجه وهمه ابعاد همه در وعقالنيت، وحكمت است وروش راه تماماً، وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر وزندگى تاريخ

... جنگ به ارتش واعزام سپاهيان بسيج در سياستش

. وانسانيت اسالم چارچوب از نشدن خارج حال عين ودر سريع پيروزى وكسب جنگ در قوا جمع چگونگى در سياستش

. شدگان كشته وهمسران وفرزندان ها، آن هاى وخانواده ووابستگان اسيران معلوالن، مجروحان، با رفتار در سياستش

 خدا به نسبت مردم وعالقه محبت حفظ با وصحيح عادالنه قضاوت برقرارى ونحوه يارانش، ميان دعاوى ورفع قضاوت در سياستش

. اسالم چارچوب از نشدن وخارج وپيامبر،

 تنسب آنان ومحبت عالقه حفظ حال عين ودر وغيره ودامداران وكشاورزان وكسبه، وتجار ثروتمندان از] زكات[ پول تحصيل در سياستش

. وآله عليه اهللا صلى وپيامبر متعال وخداى اسالم به

 مناسبت در آنها، از دلجويى براى مشركان وحتى ومنافقان مسلمانان ميان متفاوت، هاى نسبت به ودرآمدها ثروتها توزيع در سياستش

. مختلف هاى
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 يك هيچ به كه نحوى به خويش وتواضع وقار ظحف حال، عين ودر آنها، با وگفتگو ومنافقان، مسلمانان با وبرخاست نشست در سياستش

. نخورد اى لطمه آنها از

 وفرادستها ونادارها داراها ميان جمع وچگونگى اسالم، پذيرش به ونصارى ويهود وقبايل وعشاير خويشاوندان دعوت در سياستش

. اسالم به آنها تدريجى وكشاندن وزنان ومردان وفرزندان وپدران وفرودستها

 اسالم به را كفّار وهم نگهدارد را مسلمانان هم كه طورى به كسى؟ چه وبراى كى؟ چگونه؟ كه واين معجزات دادن اننش در سياستش

 خداى وحكمت رسل ارسال وفلسفه دهند، قرار خود وسرمشق الگو را او بتوانند مردم تا نباشد معجزه عملش هر حال عين ودر بكشاند،

. نشود باطل باب اين در متعال

 با همراه قدرت ونه ذلّت روى از فروتنى نه باشد، داشته ضعف روى از نرمش نه كه طورى به وقدرت نرمش ميان جمع در سياستش

. وشدت زورگويى با توأم سختگيرى ونه خشونت،

 دافرا به وآزرمش حيا ونه كند، طرد را مردم صراحتش نه كه طورى به اسالمى، وحياى گويى حق در صراحت ميان جمع در سياستش

. دهند قرار بازيچه را اسالم دهد اجازه طلب وفرصت وقيح

 خير پر زمان، آن در هم هجرت، آن كه طورى به برگزيد، آن براى كه را وراهى هجرت وزمان آن وچون وچند هجرت درباره سياستش

. امروز به تا اسالم آينده براى وهم بود وبركت

. ايشان به حضرت آن هاى وتوصيه كار اين براى فرستادگان وانتخاب آن، وروش اسالم، به وپادشاهان جهان سران دعوت در سياستش

 سو، يك از رسالت ومسؤوليت خود مهم كارهاى به رسيدگى ميان وجمع آنها، بين خود اوقات وتقسيم همسرانش، با] رفتار در[ سياستش

. ديگر سوى از نهاآ وعادات وظاهرى وزبانى وقومى سنّى تفاوت وجود با همسرانش نگهداشتن وراضى

 مسلمانان اجتماع براى كانونى تا فرصت، دادن دست محض به عربستان، جزيره شبه وكنار گوشه در مساجد فورى تأسيس در سياستش

 به مربوط اقدامات وديگر آن، وتوزيع المال بيت آورى وجمع وقضاوت، جنگ براى وامكانات نيرو وجمع وتبليغ، دعوت براى وپايگاهى

. باشد ومردم كشور ارهواد سياست

 مختلف هاى مناسبت در آنها از يك هر وتأييد خود پيرامون در »انصار«و »مهاجران« متقابل گروه دو نگهداشتن باقى در سياستش

. وعمل گفتار در ديگرى، واسطه به آنها كدام هر وتشويق

... اينها امثال و

 وهر جا هر در را، عالم خردمندان كه است اى وحكيمانه بزرگ سياست شكوهمندش، وتاريخ حضرت آن تابناك سيره تمام كالم، يك در

. است افكنده حيرت به زمان،
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 اسرار به ودانا وآگاه چيز هر آفريننده كه خداوندى است؛ بوده بزرگ خداوند فرمان به تماماً، سياستها، اين كه چرا باشد؛ چنين هم بايد

: فرمايد مى ينچن بزرگش پيامبر درباره عزوجل خداى خود. است

]ا وقُ منطنِ يى عوإِنْ*  الْه وإِالَّ ه ىحى ووحي  *هلَّمع يدى شَدوحيى بجز سخنش اين. گويد نمى سخن هوس روى واز« ؛)95](الْقُـو 

. »است آموخته او به شديدالقوى] فرشته[ را آن. نيست شود مى وحى كه

 ترين وحكيمانه ترين وجامع بهترين هم عزوجل خداى وحكم است، متعال خداى حكم همان واقع، در وآله، عليه اهللا صلى پيامبر سياست

. تواناست كارى هر وبر دانا چيز همه وبه است آفريدگار او كه چرا است؛ سياست

 زمينه، اين در او وسياست وآله عليه اهللا صلى خدا رسول سيره باب در بود خروار از ومشتى يم از ونمى دريا از اى قطره آمد گفته آنچه

. بخشد عمق را آن كرد سعى فضيلتهايش از آكنده تاريخ طول در حضرت آن كه واين

 زشت را اسالم چهره قلمهايشان با كه كسانى بر وراه برنيايند، اسالم شناساندن صدد در اسالم از اطالع بى افرادى تا گوييم مى را اينها

 گيرد مى صورت اسالم نام به اسالمى كشورهاى بيشتر در امروزه كه ورفتارى كردار هر از اسالم پاك ودامن شود، بسته كنند مى ومسخ

. گردد مبرّا است، زار بى ها آن از واسالم

 وخاندان پيامبر تاريخ رهگذر واز گرفت، عليهم اهللا سالم او بيت واهل وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر ورسم راه از تنها بايد را اسالم چه،

. وبس كرد تفسير عليهم، اهللا سالم بيت واهل وآله عليه اهللا صلى عبداهللا بن محمد رفتارهاى پايه وبر آموخت، او پاك

 شير پستان يك از كه هستند دوطفلى همچون درست، وسياست اسالم: كه دريابد تواند مى محترم خواننده شد، گفته كه مختصرى اين از

. تاس ديگرى مفسر يك وهر خورند، مى

. است درست سياست همان واسالم است، اسالم همان درست سياست

. باشد نمى همراه درست سياست با جز واسالم نيست، اسالم در جز درست سياست پس،

 اهللا سالم طاهرين بيت اهل وتاريخ وآله، عليه اهللا صلى پيامبر وسيره پاك وسنّت كريم وقرآن است نادرست شود گفته هرچه اين، جز

. باشند مى آن ناقض عليهم

. 157/اعراف(*). 

. 1 ف ،54ص ،14ج البالغة، نهج شرح: ك.ر نيز. ص سوره تفسير 228ص ،2ج القمي، تفسير: ك.ر). 1(

. 30: انفال). 2(

. 3 ـ 1: الضحى). 3(

. 95: حجر). 4(
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. 2 ـ 1: قلم). 5(

. 69: يس). 6(

. 3 ـ 1: يس). 7(

. 29: طور). 8(

. 30: انفال). 9(

. 6: نفرقا). 10(

. 145: نساء). 11(

. 20: مجادلة). 12(

. 61: توبة). 13(

. 57: احزاب). 14(

. بصره در انصارى حنيف بن عثمان كارگزارش به ،45 نامه البالغة، نهج). 15(

 اين از كي هر هاى وويژگى عليه اهللا سالم وعلى ابوبكر اسالم درباره گفتارى ،279ص ،13ج الحديد، ابي ابن البالغة، نهج شرح). 16(

. دو

. 9: كالمه غريب ،520ص البالغة، نهج). 17(

. شجاعته في 9ب ،232ص ،16ج بحاراألنوار،). 18(

. غزواته في فصل ،211ص ،1ج المناقب،). 19(

. 153: عمران آل). 20(

. اخالقه من جمل ذكر ،422ص ،2ج االثر، عيون). 21(

. وآله عليه اهللا ىصل شجاعته في 2 ف ،1ب ،19 ـ 18ص االخالق، مكارم). 22(

. وآله عليه اهللا صلى شجاعته في 2 ف ،1ب ،19ص االخالق، مكارم). 23(

. 50ص المنير، المصباح). 24(
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. »بحر« ماده). 25(

. 15ب ،175ص ،20ج بحاراألنوار،: ك.ر). 26(

 اين حضرت آن كه است آمده ابكت اين در. 192ص ،1ج المناقب،: ك.ر نيز. 413ص طباطبائى، وآله، عليه اهللا صلى النبي سنن). 27(

 قرار آزارها شديدترين مورد او، وامثال ابوجهل يعنى قريش، گردنكشان سوى از كه زمانى همچنين. كرد احد جنگ در را انسانى دعاى

.  سان همين به نيز مكه فتح روز در. كرد را دعا همين گرفت

. وآله عليه اهللا صلى وحيائه تواضعه في 2 ف ،1ب ،17ص االخالق، مكارم: ك.ر). 28(

. 26ب ،105ص ،21ج بحاراألنوار،). 29(

. 92: يوسف). 30(

 از دو هر واين. مكه پايين در حزام بن حكيم وخانه بود مكه باالى در سفيان ابو خانه. 26ب ،104ص ،21ج بحاراألنوار،: ك.ر). 31(

. آوردند اسالم مكه فتح روز ودر بودند شرك سردمداران

. بنفسه اهللا رسول مغازي ذكر في 4ب االول، الركن ،108ص ى،الور اعالم). 32(

. 9ح بابالعفو، ،108ص ،2ج كافى،). 33(

. 12ج ،»بحاراألنوار« وكتاب »واالنبياء والمرسلين وآله عليه اهللا صلى محمد« كتاب به كنيد رجوع مطلب تفصيل براى). 34(

. آوردند اسالم پيامبر، با مالقات از پس آنان). 35(

). البحرين مجمع( است زياد مكه راه در كه است درختى نام: غيالن. )36(

. 4: حجرات). 37(

 ودر] االُْولَى الْجـهِليةِ تَبرُّج: [فرمايد مى 33 آيه احزاب سوره ودر] يبغُونَ الْجـهِليةِ أَفَحكْم: [فرمايد مى 50 آيه مائدة، سوره در مثال). 38(

]. الْجـهِليةِ حميةَ: [رمايدف مى 26 آيه فتح سوره

. 110: عمران آل). 39(

. »وآله عليه اهللا صلى بأمته الرفق في« 2 ف ،1ب ،21ص األخالق، مكارم: ك.ر). 40(

. 108ص ،18ج الحديد، ابي ابن البالغة، نهج شرح: ك.ر). 41(

. 21ص ،2ج كثير، ابن النبوية، السيرة: ك.ر). 42(
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. 418ص ،4ج نهاية،وال البداية: ك.ر). 43(

. مكّة بابفتح ،117ص ،9ج بيهقى، الكبرى، السنن: ك.ر). 44(

. 124ص ،1ج عياض، قاضى المصطفى، حقوق بتعريف الشفا: ك.ر). 45(

. 561ح ،»شتّى فنون في« 36 ف ،336 ـ 335ص العمدة،: ك.ر). 46(

. 152ص ،1ج اإلسالم، دعائم: ك.ر). 47(

. »وآله عليه اهللا صلى واخالقه احواله من جمل في« 2 ف ،1ب ،24ص األخالق، مكارم: ك.ر). 48(

. همان). 49(

. 43ح الرابع، المسلك ،21ص ،2ج ;61ح ،4 ف ،45ص ،1ج: الآللي عوالي). 50(

. 532ح ،317ص العمدة،). 51(

. 69ح عشر، االثنى ابواب ،491 ـ 490ص الخصال،: ك.ر). 52(

. 7ح ،8باب ،315ص ،62ج األنوار، بحار). 53(

. همان). 54(

. همان). 55(

. همان). 56(

. 145ص ،1ج االرشاد، ;الالم بعد بابااللف ،27ص ،1ج: البحار سفينة: ك.ر). 57(

. 4ب االول، الركن ،118ص: الورى اعالم). 58(

. 101ص ،4ج: هشام ابن النبوية، السيرة). 59(

. كرد تقسيم آنجا در را حنين جنگ غنايم وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر كه مكه فرسخى چهار در است محلى). 60(

. 102ص ،4ج همان،). 61(

. 44ص االسناد، قرب). 62(

. »وآله عليه اهللا صلى واخالقه احواله من جمل في« 2 ف ،1ب ،25ص االخالق، مكارم). 63(
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. 21: احزاب). 64(

. 1ح الدين، ،باب12ب ،256ص ،2ج الآللي، عوالي). 65(

. 46ح العلل، كتاب ،319ص ،2ج المحاسن،). 66(

. والوالية االستنابة فصل ،132ص ،2ج المناقب،). 67(

. 113ح ضمن در ،91ب ،76ص ،40ج بحاراألنوار،). 68(

. همان المناقب،). 69(

 بود ادهد افراد به مالى هاى وعده بلكه نبوده وبدهكار مقروض وآله عليه اهللا صلى پيامبر كه است آن سخن اين از قائل اين منظور). 70(

. است شده بالغ درهم هزار هشتاد به ومجموعاً كرد ادا را آنها عليه اهللا سالم على حضرت كه

. 60ب ،74ص ،38ج بحاراألنوار،). 71(

. 3ح ،98باب ،319ص ،40ج بحاراألنوار،). 72(

. 23ح ،98باب ،339 ـ 338ص ،40ج بحاراألنوار،). 73(

. 93ص ،5ج كافى،). 74(

. 23768ح ،2ب ،323 ـ 322ص ،18ج الشيعة، وسائل). 75(

. 15696ح ،4ب ،392ص ،13ج الوسائل، مستدرك: ك.ر). 76(

. 3683ح والقرض، بابالدين ،182ص ،3ج الفقيه، اليحضره من: ك.ر). 77(

. 164: عمران آل). 78(

. 2: جمعة). 79(

. 129: بقرة). 80(

. 151: بقرة). 81(

. 35ح ،9باب ،233ص ،16 بحاراألنوار، ;20ص االخالق، مكارم). 82(

. 21ص االخالق، مكارم). 83(
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. همان). 84(

. نبود ديگرى شخص نشستن براى جا ديگر اش خانواده افراد برخى يا مسلمانان از اتاق بودن پر دليل به يعنى). 85(

. باُمته الرفق في ،9ب ،235ص ،16ج بحاراألنوار،). 86(

. 15780ح ،7ب ،109 ـ 108ص ،12ج الشيعة، وسائل). 87(

. 35ح ضمن در ،9ب ،229ص ،16ج بحاراألنوار،). 88(

] . كنم مى زندگى شما مانند نيز من كه اين از كنايه[ »وآله عليه اهللا صلى وحيائه تواضعه في« 2 ف ،1ب ،16ص االخالق، مكارم). 89(

 شدند مى االغ سوار جامعه پايين وطبقات درآمد كم مردمان زمان آن در. (9417ح ،13ب ،268ص ،8ج الوسائل، مستدرك). 90(

). شدند مى االغ بر سوار آنان با همرنگى براى وآله عليه اهللا صلى اكرم وپيامبر

. 37ب ،34ص ،22ج بحاراألنوار،: ك.ر). 91(

. »وحيائه تواضعه في« 2 ف: 1ب ،17ص االخالق، مكارم). 92(

. »وآله عليه اهللا صلى مشيه في« 9ب ،236ص ،16ج بحاراألنوار،). 93(

. »وآله عليه اهللا صلى واخالقه احواله من جمل في« 2 ف ،1ب ،23ص األخالق، مكارم). 94(

 .5 ـ 3: نجم). 95(
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السالم  عليه اميرمؤمنان حكيمانه سياست

: وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

. »هستى امت اين محك سنگ تو! على اى« ؛*األمة هذه محك أنت! علي يا

 دقت با را، اسالم سياست وآله عليه اهللا صلى خدا رسول از بعد كه، است ديگرى كامل نمونه عليه اهللا سالم طالب ابى بن لىع اميرمؤمنان

 طالب ابى بن على اولويت و افضليت درباره كه است كريم قرآن از آيه صدها هم سخن اين دليل. كند مى منعكس تمام، وجامعيت وزيبايى

. است شده تفسير ويا تأويل يا شده نازل عليه اهللا سالم

 چند به جا اين در وما اند، كرده پر را وتاريخ وحديث تفسير هاى كتاب كه وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر از شريف حديث هزاران ونيز

: كنيم مى اشاره نمونه، عنوان به مورد،

. »على با وحق است حق على؛ ؛)1(علي مع والحق الحق مع علي«: فرمود وآله عليه اهللا صلى پيامبر

. »على با وقرآن است قرآن با على ؛)2(علي مع والقرآن القرآن مع علي«

). 3( »شو همراه على با تو ديگر، راهى به ومردم رود مى راهى به على ديدى اگر! ياسر بن عمار اى«

. »است آن دروازه وعلى هستم دانش شهر من ؛)4(بابها وعلي العلم مدينة أنا«

. »است آن در وعلى هستم حكمت خانه من ؛)5(بابها وعلي الحكمة دار أنا«

. »باشد مى بدنم به نسبت من سرِ همچون من به نسبت على ؛)6(بدني من رأسي بمنزلة مني علي«

. احاديث گونه اين از ديگر وبسيارى

 عملى زندگى تا است ومسلمانان رهبران براى رسد بهترين حضرت آن وكردار ورفتار عليه اهللا سالم اميرمؤمنان عملى سياست بنابراين،

 صلى پيامبر خود فرموده به بنا ـ كه چرا است؛ گونه اين نيز وآله عليه اهللا صلى خدا رسول كه چنان سازند، منطبق آن بر را خود سياسى

 وعلى بازوست او ديگرش، نوص وعلى) 9(است) 8(»صنو« يك او). 7(وصى عليه اهللا سالم وعلى است پيامبر او ـ وآله عليه اهللا

). 10(ساعد

 اين در اكنون،. آورديم وباشكوهش بركت پر زندگى مختلف ادوار در را وآله عليه اهللا صلى پيامبر سياست از هايى نمونه پيشين فصل در

 جفتى هم تا آوريم، مى ربزرگوا آن عظمت با تاريخ مختلف احوال درباره عليه اهللا سالم اميرمؤمنان سياست از هايى نمونه اندك، مجال

 وعدالت اسالم بودن حكيمانه بر ومحكمى راستين دليل وهم همگان، براى وبرجسته زنده وروشى راه هم ها، نمونه آن براى باشد

 گيرند شكن دندان پاسخ ومعاندان وستمگران آيند، هوش به زدگان غفلت تا وفرمانروايى، وحاكميت حكومت عرصه در آن وانسانيت

 حكومت گوناگون هاى دوره درباره تا بگشاييم پژوهندگان براى را راه آن طريق از كه باشد اى روزنه وهم كشند، كام در وزبان
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 وجود به اسالمى جامعه در كه را هولناكى خأل اين تا زنند قلم گوناگون سطوح ودر بنگارند، اى خامه هر با عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان

 ومتين ودرست استوار هاى تحليل رهگذر از تابناك، سيره اين شناخت خواهان تمام وعالقه عشق با كه اى معهجا كنند؛ پر است آمده

 ودر اند، برده پى اسالمى كشورهاى در استعمار هاى توطئه عمق به اندك اندك جهان، سراسر مسلمانان كه اخير ساليان در بويژه. است

 جوامع در ها آن كردن وپياده اسالم صحيح هاى شالوده بر مبتنى استقاللى اند؛ هبرآمد حكومت عرصه در فكرى استقالل جستجوى

. معاصر اسالمى

 جهان در اسالمى حكومت گذارى پايه براى وسرمشق درس بهترين عليه اهللا سالم اميرمؤمنان وتاريخ وآله، عليه اهللا صلى خدا پيامبر سيره

. است معاصر

. دارد باره اين در مختلف طوحس در كتاب هزاران به نياز امر واين

 از. است ها ودانشگاه علميه هاى حوزه بين عميق فكرى وتماس پيوند منظور، اين به رسيدن براى راهها ترين وژرف ترين ساده از يكى

. داد ارائه اسـالمـى راستين حكومت از حاضر عصر در اجرا وقابل وسالم درست فرمول يك توان مى انديشى هم اين طريق

 

 شخصي زندگي ::

 از آموختن اثر بر ملّت، كه است كارهايى همه مسؤول رهبر رو، اين از. است راه ها، نسل وبراى درس ملّت، براى چيز همه در »رهبر«

. بدى باشد بد واگر آموزند مى خوبى او از مردم باشد، خوب رهبر ورفتار اعمال اگر. دهند مى انجام او،

 اين وتالشش سياست عليه اهللا سالم اميرمؤمنان دليل همين به است؛ رهبر آن پيرو هاى نسل براى سهمدر بهترين رهبر، شخصى زندگانى

: كنيم مى اشاره خصوص اين در هايى نمونه به جا اين در. نمايد بنا وزهد ايمان شالوده بر را اش شخصى زندگى كه بود

 است دنيايي وآنچه دنيا به گفتن نه

. نبود ومافيها دنيا از مقدارتر وبى خوارتر عليه اهللا سالم طالب ابى بن على نظر در چيز هيچ

 از ضرورى نياز اندازه به وجز است هيچ عليه اهللا سالم على نزد همگى... و وآشاميدن خوردن كاخ، لباس، فرش، قدرت، حكومت، پول،

 فرموده بيان جاويدانش سخن آن در كه باشد همان عليه اهللا سالم اميرمؤمنان نگاه از دنيا براى مثال ترين عميق شايد. گيرد نمى بهره آنها

 يك از حقيرتر من چشم در شما دنياى اين كه سوگند خدا به ؛)11(مجزوم يد في خنزير عراق من عيني في أهون هذه لدنياكم واهللا«: است

. »است جذامى فردى دست در خوك استخوان تكه

! مجذومى تدس در خوكى استخوان! *** پرشكوهى سخن چه كه وه
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 نمى آن به رغبت انسان باشد، دستش در هم دنيا همه اگر حتى جذام به مبتال شخص. استخوانش به رسد چه است انگيز نفرت خوك خود

 از را آن كند مى رغبت كسى چه جذامى، فرد دست در خوكى استخوان به رسد چه حال ارزد، نمى جذام سرايت به دنيا تمام كه چرا كند؛

. ردبگي او دست

. كند مى تلقى انگيزتر نفرت هم اين از را دنيا عليه اهللا سالم على حضرت

 ننهاد خشت روى خشتي

 اهللا سالم على«: فرمود حضرت آن كه است كرده روايت عليه اهللا سالم محمدباقر امام از كافى از نقل به بحاراألنوار، در مجلسى عّالمه

). 12(»نهاد ارث به] وزر سيم[ وسرخى سفيد ونه داد، تيولى ونه ننهاد، خشت روى وخشتى آجر بر وآجرى كرد حكومت سال پنج عليه

. نكرد بنا پخته آجر از اى خانه هرگز: يعنى ننهاد، آجر بر آجرى

. نكرد برپا خام خشت از خانه هرگز: يعنى ننهاد، خشت روى خشتى

. برنداشت خود براى وملكى زمين هرگز: يعنى نداد، تيولى

. ننهاد برجاى وارثانش براى ودينارى ودرهم وسيم زر هرگز: يعنى ننهاد، ارث به وسرخى وسفيد

 قوچ پوست يك بجز

 قوچ پوست يك بجز ما«: فرمود مى كه است كرده روايت عليه اهللا سالم اميرمؤمنان از حنبل بن احمد مسند از مناقب از بحاراالنوار

). 13(»داديم مى علف آن روى را خود آبكش شتر روز ودر خوابيديم، مى آن روى وفاطمه من ها شب كه نداشتيم، نشده دباغى

 مؤمنان براى الگو

 ازارى ونيز. بود خريده درهم پنج به كه پوشيده زِبر ازارى كه ديدند را عليه اهللا سالم على حضرت: است آمده بحاراالنوار در همچنين

: فرمود پرسيدند، را سبب ديدند؛ پايش به شده وصله

 به گيرد؛ مى پيش در روى ميانه راه كار اسراف گردد؛ مى رام نفس شود؛ مى خاشع آن پوشيدن با دل، گيرند؛ مى الگو آن از نمؤمنا«

). 14(»كند اقتدا آن به مسلمان كه است آن به وسزاوارتر است؛ تر شبيه پاكان شعار

. »است تر شبيه پاكان شعار به« وباطن ظاهر نمودن يكسان آرى،

. پوشد مى عليه اهللا سالم طالب ابى بن على اميرمؤمنان كه است نهفته وخشنى زِبر ازار در ايدفو اين همه

 .اند آمده گرد اسالمى رهبر شخصيت در همگى كه خدا، در شدن وفانى خويشتن ونفى روحى وتعالى معنوى عمق است، اين
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 آستين كندن

 خويش پيراهن آستين پس،. است شده كنده اش جامه آستين كه ديد را فقيرى هعلي اهللا سالم طالب ابى بن على«: است آمده بحار در نيز

). 15(»داد او وبه كَند را

 لباس يك با سال چند

 مدت اين در اما گذرانيد، وبصره كوفه ميان تردد در بيشتر يا سال چهار مدت اسالمى، پهناور كشور كل رئيس عليه، اهللا سالم اميرمؤمنان

 بلكه نداشت؛ بر منظور بدين درهمى وكوفه بصره المال بيت واز نخريد، خود براى نيز جامه يك حتى مسلمانان المال بيت پول با طوالنى

 ضعيف حد در خريد چيزى خود خاص وسهم مقرّرى از هم واگر بود، آورده مدينه از كه كرد سر لباسهايى همان با مدت اين تمام در

. برد مى سر به اسالم جهان سراسر در كه بود ديگرى مسلمان ترين بضاعت وكم ترين

: خوانيم مى هم با را زير متون

 مردم اى«: وفرمود رفت بصره مردم ميان به عليه اهللا سالم على حضرت: گفت كه است آورده نباتة بن اصبغ از مناقب، از بحاراالنوار، در

). 16(»اند بافته ام خانواده را ـ فرمود پيراهنش به اشاره ـ اين مگيريد، خشم من بر! بصره

 من رفتم شهرتان از ام آمده آنچه غير با واگر ام، آمده شما شهر به وشترم سفر واسباب لباسم تكه دو اين با من«: وفرمود

). 17(»خيانتكارم

 طالب ابى بن على بر) 19(خورنق در: كرد نقل برايم پدرم: گفت عنترة بن هارون: كه است شده روايت ،)18(الغمة كشف از بحاراالنوار، در

 به متعلق كه مال اين در متعال خداى! اميرالمؤمنين اى: كردم عرض لرزد، مى خود به كهنه باالپوشى زير ديدم درآمدم، عليه اهللا سالم

! كنى مى چنين خودت با وتو است داده قرار سهمى ات وخانواده تو براى است عموم

 چيزى آن وغير ام، آورده مدينه از خود با بينى، مى كه هم را باالپوش واين دارم، نمى رب چيزى شما اموال از من سوگند خدا به«: فرمود

). 20(»ندارم

 شود؟ مى ستم احدى به آن، كّل رهبر شخصِى سياست چنين وجود با كشورى، چنين در آيا

 ماند؟ مى برهنه احدى نظامى چنين سايه در آيا

 ماند؟ مى گرسنه كسى آيا

. وبزرگ عزيز اسالم است اين

) السالم عليه(اميرمؤمنان خوراك

. ورند غوطه نعمت وفور در مسلمانان وغير مسلمانان اسالم، بركت وبه است گرفته فرا وبركات خيرات را اسالمى كشور
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 حاكم باز ،وشرايطى موقعيت چنين در اما. يابى نمى وثروتمند برخوردار افراد جز ـ عليه اهللا سالم اميرمؤمنان حكومت پايتخت ـ كوفه در

 اقشار ترين پايين خوراك خوراكش، كه بينى مى را عليه اهللا سالم اميرمؤمنان اسالم، وپيشواى اسالمى، پهناور كشور وفرمانرواى كوفه

. است جامعه

: فرماييد توجه زير متون به

 اند، شده] نسبى[ مرفّه كوفه مردم همه«: فرمود عليه اهللا سالم على حضرت: كه است آورده ؛»احمد فضائل« از نقل به اهللا، رحمه مجلسى

). 21(»نوشد مى فرات آب واز ،[دارد خانه] نشيند مى سايه ودر خورد مى گندم نان آنها ترين وپايين

 منزلش به وخود خوراند، مى وگوشت گندم نان مردم به عليه اهللا سالم طالب ابى بن على«: فرمايد مى حديثى در عليه اهللا سالم باقر امام

). 22(»خورد مى وسركه وروغن جو ونان رفت مى

 كاسه برابرش ودر است نشسته ديدم درآمدم، عليه اهللا سالم طالب ابى بن على بر هنگام عصر«: گفت كه است روايت غفلة بن سويد از

 دستش با را نآ گاه ديدم، مى آن روى را جو سبوسهاى كه است نانى گرده دستش ودر. خورد مشامم به آن ترشى بوى كه است دوغى

. ريخت مى كاسه وداخل شكست مى زانويش با شد نمى شكسته دست با كه وگاه كرد مى خرد

. كن ميل ما غذاى اين واز آى پيش: فرمود

 چرا! باش پيرمرد اين فكر وبه بترس خدا از! فّضه تو بر واى: گفتم بود، ايستاده او نزديك كه حضرت كنيز به من: گويد سويد كه آن تا

 كنيد؟ نمى غربال را انشن آرد

. گفتم حضرت به را حقيقت من گفتى؟ چه او به: فرمود من به عليه اهللا سالم على حضرت

 ومقصود). 23(»نخورد سير گندم نان از روز سه بود، زنده تا وهرگز، نشد غربال نانش آرد هرگز كه كسى آن فداى ومادرم پدر: فرمود

. دبو وآله عليه اهللا صلى خدا رسول حضرت،

 خورد مي گوشت بار يك سالي

 سبب به روز، اين در كه چرا خورد؛ مى گوشت قربان، عيد روز در هم آن بار، يك فقط سالى عليه اهللا سالم طالب ابى بن على اميرمؤمنان

. خوردند مى گوشت مسلمانان همه قربانى، گوشت وفور

 همه كه روزى در هم آن ميخورد، گوشت بار يك سالى فقط عه،جام اقشار ترين ضعيف با وهمراهى همدردى براى امت، امام آرى،

. داشت عهده به را امت مسؤوليت كه بود حضرت آن ظاهرى خالفت ايام در امام رفتار اين. خوردند مى گوشت

 از شما برره كه بدان«: فرمود حضرت آن كه است كرده نقل راوندى قطب »الخرائج« از »االنوار بحار« در سره قدس مجلسى عّالمه

 مى گوشت قدرى بار يك فقط سال ودر... كند مى جوع سد نان قرص دو با... است كرده بسنده] وازار ردا[ كهنه جامه تكه دو به دنيايش

). 24(»قربان عيد در هم آن خورد،
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 همه كه كوفه مردم به ويا كنند، مى پيدا خوردن براى گوشت غالباً كه ندارد نظر مدينه مردم به فقط عليه اهللا سالم على حضرت اميرمؤمنان

 واهالى اسالمى كشور نقاط اقصى بلكه. شود مى يافت آن در وفور به پرندگان، وديگر وماهى ومرغ وشتر وگوسفند گاو از گوشت، رقم

. كنند نمى پيدا خوردن براى گوشت روز هر اينها. است مهم برايش نيز نشين چادر وفقراى دست، دور روستاهاى

 وظيفه نيز حضرت آن كنند، اقتدا او ورفتار كردار به موظفند آنها كه طور همان. است امت همه وپيشواى امام عليه اهللا سالم على حضرت

. باشد خويش رعيت قشر ترين ضعيف همسطح ـ مسكن وحتى ـ وپوشاك خوراك در كه داند مى خود

. است بزرگ بس انسان يك او كه براستى

. است شكوهمند او، ورسم راه اين كه وبراستى

 .كند مى تربيت را رهبرى چنين كه است اسالمى بزرگتر، اينها واز

 

) السالم عليه(علي خانه در گوشت شدن سرخ صداى

 حضرت آن بار يك كه است اين كرده، ثبت عليه اهللا سالم اميرمؤمنان شخصى زندگى از تاريخ كه مطالبى ترين وغريب عجيب از يكى

 در عليه اهللا سالم على حضرت خالفت ايام در نداشت سابقه كه چرا آمد؛ عجيب نظرش وبه شنيد اش خانه در گوشت شدن سرخ صداى

. شود سرخ گوشتى او خانه

 شدن سرخ صداى اش خانه در عليه اهللا سالم على حضرت«: كه است آورده ـ طوالنى حديثى در ـ دأب ابن از سندش به مفيد شيخ

! شتر؟ سينه شدن وسرخ طالب ابى بن على خانه در: فتگ ومى برخاست جا از. شنيد گوشت

 اش قبيله در شما همسر فالن! اميرمؤمنان اى: كردند وعرض شدند هراسان عليه اهللا سالم على حضرت خانواده اعضاى: گويد راوى

. اند آورده هديه وبرايش اند برداشته را او سهم اش وخانواده شده نحر شترى

. جان نوش بخوريد، پس] است چنين كه حال: [فرمود عليه اهللا سالم على حضرت

 خيانت مسلمانان والى براى هديه وقبول باشد، رعايايش از يكى هديه گوشت آن كه بود اين از واقع، در عليه اهللا سالم على حضرت ترس

). 25(»است مسلمين به

 شده مى تعجب باعث كه بود، چيزى خالفتش ايام در يهعل اهللا سالم اميرمؤمنان خانه در گوشت وجود كه شود مى فهميده حديث اين از

. است بوده نكردنى وباور

 سرخ برابر در را خود كه طورى به است، ومحتاطانه دقيق اش خانه در شخصى رفتارهاى بر عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان نظارت آرى،

» !گوشت؟ شدن سرخ گرفتن گردن بهو طالب ابى بن على«: فرمايد ومى داند مى مسؤول اش خانه در گوشت شدن
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 توضيح لذا است، ناپذير وسازش قاطع حق، خصوص در عليه اهللا سالم على حضرت كه دانند مى چون شوند مى بيمناك هم اگر وخانواده

. اند داشتهن پنهان او از اش خانه در باشد ايشان رضايت خالف كه را وچيزى اند نكرده كارى حضرتش اراده خالف بر ها آن كه دهند مى

. كند مى دعا وبرايشان نمايد مى هم تشويق را آن بلكه شود نمى او وخويشاوندان همسرش ميان رحم صله مانع حضرت همه، اين با

. خورد نمى ندارند، دسترسى آن مانند به مسلمانان همه كه غذايى چنين از عليه اهللا سالم على حضرت آرى،

! دهيد نشان هم ما به را او است؟ ديده خود به ـ وآله عليه اهللا صلى يامبرپ از پس ـ بزرگى مرد چنين تاريخ، آيا

! ممنوع امت، اموال كردن ذخيره

 را آنها وصول، محض به بلكه كرد نمى انبار را مسلمانان اموال وآله عليه اهللا صلى خدا رسول از پيروى به عليه، اهللا سالم على اميرمؤمنان

. نمود مى توزيع مردم ميان

. باشد گونه اين بايد اسالمى رهبر ى،آر

: كنيد توجه زير متن به

 هنگام، شب كه بودم شاهد من«: گفت كه است كرده روايت جحدرى سالم از »طالب ابى آل مناقب« كتاب در سره قدس آشوب شهر ابن

 است، شده شب! اميرمؤمنان اى: كردند عرض كنيد قسمت را مال اين: فرمود آوردند، عليه اهللا سالم طالب ابى بن على براى پول مقدارى

. فردا براى بگذاريد

 باشم؟ زنده فردا تا من كه كنيد مى تعهد شما: فرمود

]. نيست ما دست[ ايم كاره چه ما: كردند عرض

. كنيد تقسيم حاال همين نكنيد، تأخير: فرمود

). 26(»كردند قسمت را پولها آن شب وهمان آوردند شمعى پس،

. يابيد نمى چنين را احدى كند؟ رفتار گونه اين كه است امروز نجها در رهبر كدام

 حكومت تاريخ بر امروز به تا تابناكش روش آن با توانست عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان چگونه يابيم مى در درستى به كه جاست اين

 .شود تبديل انسانها راه فرا عظمت با و شكوه پر مشعلى وبه كند
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 مى استفاده آن از وفردا آمد نمى مسلمانان كار به شب در پول، آن كه صورتى در شب؟ در تقسيم چرا: كه آيد يشپ پرسش اين شايد

 كردند؟

: دليل چند به: گوييم مى پاسخ در

. بيند مى خود دوش بر بار ترين گران را مسؤوليت كه مؤمنى پيشواى از مسؤوليت رفع: اول

. فردايشان مالى امور درباره گيرى وتصميم پول آن هب نيازمند مؤمنان بعضى شدن دلگرم: دوم

: آيات اين مانند است، شده توصيه آن به وروايات آيات در كه خير، كار در شتاب: سوم

. »بشتابيد پروردگارتان سوى از آمرزشى سوى وبه« ؛)27](ربِّكُم مّن مغْفرَة إِلَى وسارِعوا[

. »نيكانند از واينان شتابند مى نيك كارهاى ودر« ؛)28](الصالحينَ منَ أُولَـئكو الْخَيرَات فى ويسارِعونَ[

]مونَ كَانُوا إِنَّهارِعسى يف رَاتدادند مى خرج به شتاب خير كارهاى در آنان« ؛)29](الْخَي« .

]كونَ أُولَـئارِعسى يف رَاتالْخَي ما وهابِقُونَ لَهجويند مى سبقت آنها انجام ودر شتابند مى نيك كارهاى در اناين« ؛)30](س« .

. »كن تعجيل خير كار در توانى مى تا ؛)31(استطعت ما الخير فتعجل«: كه شريف حديث واين

 دارد نمي بر خود براى

 بر چيزى داشت، نياز كه نآ با خودش وبراى كرد مى تقسيم را اموال حضرت آن كه است آمده عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان سيره در

. داشت نمى

 را خود مايحتاج ديگر ويا إزارى آن با كه درهم سه حتى حضرت، اوقات گاهى كه است آورده »مناقب« در اهللا رحمه شهرآشوب ابن

 الذي هللا الحمد« :گفت ومى خواند مى نمازى جا آن در وبعد كرد مى توزيع مردم بين را المال بيت اموال همه حال اين با و نداشت، بخرد،

 بدون خالى، دست يعنى[ »ساخت خارج شدم داخل كه گونه همان المال بيت اين از مرا كه را خدايى سپاس ؛)32(دخلته كما منه أخرجني

]. بردارم خود براى چيزى كه آن

 زيستي ساده

 وحتى نداشت، اعتنايى تجمالت به هرگز او. است مشهور بدان عليه اهللا سالم اميرمؤمنان كه است چيزى شخصى زندگى در زيستى ساده

. كرد نمى صرف راه اين در را خود وقت از اى ثانيه

. نمايد ومستضعفان مسلمانان كارهاى صرف را خويش اوقات تمام بتواند تا باشد گونه اين بايد اسالمى رهبر يك



 

Noorfatemah.org 
 

 اسالم و سياست ۷۱

 كوفه بازار از طالب ابى بن على«: گفت كه است آورده لخىب الجيش ابو از ،»مناقب« از نقل به »بحاراألنوار« در اهللا رحمه مجلسى عالمه

! دهاد خير خدايتان: وگفت برد خياطان وپيش گرفت دست را آن حضرت شد، وپاره كرد گير اى پايه چهار به پيراهنش كه گذشت مى

). 33(»بدوزيد برايم را اين

 ونماز خريد درهم سه به كرباسى پيراهن وسپس كرد غسل تفرا در كه ديدم را عليه اهللا سالم على روزى آدينه«: گويد عبدى اشعث

). 34(»بود نشده دوخته پيراهن آن گريبان هنوز كه حالى در گزارد مردم با را جمعه

: گفت فروشنده وبه كرد جدا بود زده بيرون انگشتانش از كه را آستينهايش واضافى خريد پيراهنى عليه اهللا سالم على«: گويد زمخشرى

). 35(»بزن كوك را ايشآستينه سر

 سلمانى خورد، مى تكان لبهايش بود خدا ذكر مشغول وچون. كند كوتاه را شاربش وخواست رفت سلمانى نزد عليه اهللا سالم على حضرت

 يك وحتى. نگير سخت زياد: فرمود عليه اهللا سالم على حضرت. شود اصالح شما شارب تا نگوييد ذكر لحظه يك! اميرمؤمنان اى: گفت

. نكرد ترك را خدا ذكر ظهلح

. »دارد دوست را زيبايى زيباست، خداوند ؛)36(الجمال يحب جميل اهللا إن«: است آمده شريف حديث در آرى،

. است بيشتر ماديات زيبايى از آنها زيبايى وبلكه زيبايند، نيز ومعنويات روح بلكه نيست ماده به منحصر زيبايى، اما

 ذكر لحظه يك. گزيند برمى مهم زيبايى بر را تر مهم وزيبايى شناسد مى كامال يكديگر به را زيباييها نسبت هعلي اهللا سالم اميرمؤمنان امام

. مهم زيبايى شارب واصالح است، تر مهم زيبايىِ خدا

 دين به ارث نسبت

 مى ورثه به ومابقى شود مى داده بدهكاريها ولذا است، وبدهكاريهايشان قرضها از بيشتر شان ماترك روند مى دنيا از وقتى مردم بيشتر

. شود مى قسمت وميانشان رسد

 صد از بيش. بود او ماترك برابر چند وبدهكاريهايش قرضها رسيد شهادت به كه زمانى. بود برعكس درست عليه اهللا سالم اميرمؤمنان اما

 خدمتكارى اش خانواده براى مبلغ آن با داشت ميموتص بود آمده اضافه] المال بيت از[ اش مقررى از كه بود درهم هفتصد ماتركش. برابر

). 37(بود درهم هزار هشتصد بدهكاريهايش اما. بخرد

. داديم توضيح باره اين در وآله عليه اهللا صلى پيامبر سياست از سخن هنگام نيز، پيشتر

 شلوار خريدن براى شمشير فروختن

 آورد بازار به شمشيرى عليه اهللا سالم على حضرت: كه است آورده رجاء ابو از مجمع از نقل به »البالغة نهج شرح« در الحديد ابى ابن

. فروختم نمى را اين داشتم مى شلوار يك پول اگر اوست دست در على جان كه آن به سوگند خرد؟ مى من از را اين كسى چه: وفرمود
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 به عطايش، دريافت زمان وعده به وإزارى،. بدهيد من به گرفتيد را عطايتان وقتى را وپولش فروشم، مى ازار يك شما به من: گفتم من

). 38(داد من به را إزار پول گرفت را خود[ وحقوق] عطا وچون دادم، حضرت

 كند مي قسمت مسلمانان ميان را هدايايش

 پيش حضرت آن شخص به كه را هدايايى بزرگوار آن كه است اين عليه اهللا سالم اميرمؤمنان از مانده يادگار وبه معروف عادات از يكى

. ساخت مى هدايا شريك را آنان هم وزمانى كرد مى توزيع مسلمانان بين را آنها گاه بلكه داد نمى اختصاص خودش به شد مى كش

: بخوانيم هم با را زير متون

: است آورده چنين »مناقب« از نقل به »بحار« در سره قدس مجلسى عالمه

 المال بيت به را وپولش بفروشند را آنها داد دستور حضرت شد، آورده عليه اهللا سالم اميرمؤمنان براى ميوه بارِ چند: گفت اوس بن حكيم

). 39(دهند

 با را آنها ته داد مى دستور وسپس كرد مى تقسيم ما ميان را وآنها فرستاد مى برايمان را عسل خيكهاى عليه اهللا سالم على: گويد نيز

). 40(كنند تميز قاشق

 سفره حضرت. آوردند هديه عليه، اهللا سالم على حضرت خصوص بـراى) حـلوا نوعى( آفـروشه سبد چند: گويد ممـيث بن عاصـم

). 41(وخوردند نشستند دورهم وهمه نهاد سفره در را وآنها خواست

 حضرت آن. كردند هداا عليه اهللا سالم على حضرت به شكر از پر سيمين جامهايى نوروز روز در مجوسيان: كه است شده نقل حريز ابو از

). 42(آورد حساب به مجوسيان جزيه بابت را وآنها كرد تقسيم يارانش ميان را شكرها

 دريافت وعده به درهم، هزار چهار به را آن حريث بن عمرو. فرستاد عليه اهللا سالم على براى زربفت اى جامه دهقانى: گويد همو

). 43(خريد حضرت آن از المال، بيت از حقوقش

. عليه اهللا سالم طالب ابى بن على اميرمؤمنان بود مردى بزرگ كه براستى! عظمت همه اين از اشگفت

! دهد مى المال بيت به را وپولش فروشد مى را آن او و شود مى هديه او شخص به درهم هزار چهار ارزش به زربفت اى جامه

. كند مى شكر را وخدا پوشد ومى خرد مى درهم سه به وخشن زبر اى جامه وبعد

 شود؟ مى يافت انسانى چنين نظير آيا

 .آسمانى احكام وسياست وآله، عليه اهللا صلى خدا رسول وتربيت اسالم، مكتب است اين
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 كند مي شكني وهيزم آبكشي

 تا كرد مى شكنى هيزم مباركش دستان با و كشيد مى آب چاه از شخصاً مردمان، فقيرترين همچون عليه، اهللا سالم على اميرمؤمنان

 انجام شخصاً نيز را كارهايش بقيه حضرت آن مسلمانان، رهبران براى واال والگويى تاريخ، سراسر در مسلمانان همه براى باشد سرمشقى

 اهللا سالم صادق امام از حسن بن زيد از سندشان به آن، وجز »كافى« كتاب در وديگران ـ عليه اهللا رضوان ـ كلينى شيخ مثال،. داد مى

: فرمود كه اند كرده نقل عليه

 نان مردم وبه خورد مى وروغن نان خود: بود وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر به مردمان ترين شبيه ورفتار خوراك در عليه اهللا سالم على«

). 44(»كرد مى شكنى وهيزم كشيد مى آب چاه از. خوراند مى وگوشت

). 45(زد مى پينه را كفشش وخودش دوخت، مى را اش جامه خودش زد، مى وصله را اش زره خودش

. داد مى انجام خودش را اش شخصى وامور انداخت، نمى كسى دوش به را خود زحمت هرگز عليه اهللا سالم على حضرت: كلمه يك در

 تعالم خداى كه حالى در. كرد مى زندگى مردم اغلب زندگى از تر پايين سطحى در بلكه شمرد نمى ديگران از برتر چيز هيچ در را خود

 خود كه وآله عليه اهللا صلى اسالم پيامبر استثناى به است، بخشيده برترى عليهم، اهللا سالم وپيامبران وائمه اولياء همه بر را حضرت آن

. »هستم وآله عليه اهللا صلى محمد غالمان از غالمى من ؛)46(وآله عليه اهللا صلى محمد عبيد من عبد أنا«: فرمود ايشان درباره اميرمؤمنان

: داشت پى در را نتايج اين عليه اهللا سالم اميرمؤمنان نظير وبى جاويدان ورفتار ورسم راه اين آرى،

. داد قرار وآله، عليه اهللا صلى خدا رسول از بعد بزرگان، هرم رأس در را عليه اهللا سالم على حضرت. 1

. شكست درهم وآينده وحال گذشته در را صفت طاغوت انسانهاى. 2

. داد ونشان آموخت ها وملّت رهبران به را وعظمت نسانيتا راه. 3

 فرمود واجب من بر رو اين واز داد، قرار خلقش پيشواى مرا خداوند«: است وفرموده نموده بيان را گريزى ودنيا زهد اين فلسفه خود، او،

 طغيان به ثروتش را وثروتمند كند، اقتدا من نادارى به نادار تا باشم مستضعف مردمان همچون وپوشاكم وخوراكم وخورد خودم درباره كه

). 47(»نكشاند

 هديه نپذيرفتن

. كنند حق را وناحق ناحق را حق تا آورند دست به را آنها دل كه است اين براى غالباً شود مى داده وقضات حكام به كه اى هديه

 ورتق هستند ومنصبى مقام صاحب كه كسانى وديگر وقضات حكّام كه اين بر است شده فراوان تأكيد شريف احاديث در دليل، همين به

 كند، مى ناامن را جامعه كه واجحاف وبيدادگرى ستم هاى ريشه اين تا كنند خوددارى هديه پذيرفتن از آنهاست، دست در امور وفتق

. بخشكند
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 حرام خورندگانِ« ؛)48](للسحت أَكَّـالُونَ[ هشريف آيه درباره عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان از نقل به »بحار« در اهللا رحمه مجلسى عالمه

 مى انجام كارى برادرش براى كه است كسى خوار حرام ؛)49(هديته يقبل ثم الحاجة ألخيه يقضي الرجل هو«: فرمود كه است آورده. »اند

. »پذيرد مى را اش هديه گاه وآن دهد

. »است خيانت اُمرا، پذيرفتن هديه ؛)50(غلول مراءاأل هدية«: گفت كه است آورده عبداهللا بن جابر قول از نيز

 ؛)51(غلوال كان هدية الوالي أخذ وإن«: فرمود كه است كرده روايت عليه اهللا سالم اميرمؤمنان از »مكاسب« در اهللا رحمه انصارى شيخ

. »است خيانت اين بپذيرد اى هديه والى واگر

. »است خيانت كارگزاران هداياى ؛)52(غلول العمال هدايا إن«: است آمده ديگر حديثى در

. »است حرام شود داده كارى انجام قبال در كه هدايايى ؛)53(سحت العمل هدايا«: است آمده ونيز

 نكند طمع او در كسى تا پذيرفت نمى خودش براى را شخصى هداياى لهذا بود، سرآمد فضايل همه در عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان

. نبندد اميد چشم كند خود جانبدار نحوى به را حضرت آن تواندب كه اين در واحدى

 بشدت آن برابر ودر پذيرد، نمى را آن وحضرت دهد مى ايشان به اى هديه شخصى آن در كه كند مى نقل را اى واقعه خود، حضرت، آن

: كند مى گيرى موضع

: فرمايد مى ـ)54( او به دادن رد وجواب عقيل ماجراى ذكر از بعد ـ هايش خطبه از يكى در

 هم به حالم چنان آن، از من كه آورد ما خانه در وكلوچه شيرينى ظرفى شبانگاه كه است) 55(شخصى آن ماجراى تر عجيب اين واز«

. باشد شده تهيه آن استفراغ يا مار زهر با انگار كه خورد

. ستا حرام بيت اهل ما بر اينها همه صدقه؟ يا زكات يا است صله اين آيا: گفتم

. است هديه بلكه كدام؛ هيچ: گفت

 گويى؟ مى هذيان يا اى؟ ديوانه يا اى؟ داده دست از را عقلت بفريبى؟ مرا كه اى آمده خدا دين راه از! بنشيند عزايت به مادرت: گفتم

 را خدا مورى دهان از كاهى پر گرفتن با آن قبال در كه شود داده من به ـ آنهاست افالك زير آنچه همه با ـ اقليم هفت اگر قسم، خدا به

). 56(»جود مى دهان در ملخى كه است برگى از تر ارزش بى من نزد شما دنياى اين. كرد نخواهم چنين هرگز كنم معصيت

. كند طمع او در ظالمى ونه بهراسد او از مظلومى نه تا كند مى رفتار گونه اين عليه اهللا سالم طالب ابى بن على اميرمؤمنان آرى،

 مى محور يك وبر است، على با وحق است، حق با على ؛)57(علي مع والحّق الحق مع علي« والبته باشد، چنين حق كه زمانى تا

. باشيم شاهد را اى شجاعانه هاى روش چنين عليه اهللا سالم اميرمؤمنان تاريخ در كه ندارد تعجبى ديگر ،»چرخند
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 خود شخصى زندگى در اوال را عليه اهللا سالم طالب ابى بن على اميرمؤمنان روش كه است جامعه وسران وقاضيان حكومتگران بر پس،

. گيرند كار به وغيره وتربيت وتعليم وجامعه واقتصاد سياست زمينه در را آن ثانياً شود؛ امان در وتعدى ظلم از جامعه تا كنند پياده

 

 نزديكان با رفتار سياست:: 

 مى نزديكانشان به را اولويت ونيازها خواستها تأمين در كه نبود دنيا حكومتگران سان به عليه هللا سالم طالب ابى بن على اميرمؤمنان

 با وخويشاوندانش نزديكان ميان فرقى ـ مسلمانان عموم با رابطه در ـ بلكه. دهند مى مردم بقيه به را آن آمد اضافه چيزى واگر دهند

. كرد مى رفتار ويكسان نگريست مى چشم يك به مردم ساير با را آنها ها زمينه همه ودر گذاشت، نمى ديگران

 آن واز كند پياده مردم بقيه درباره كه آن از پيش را آن عليه اهللا سالم اميرمؤمنان كه است اسالمى حكيمانه سياست همان واقع، در واين،

. نمود اجرا ونزديكانش خودش درباره بندند، كار به را آن كه بخواهد ها

 وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر شاگرد اين عليه، اهللا سالم طالب ابى بن على از را آن بايد است، اسالمى سياست خواهان هركه پس،

. بياموزد مردم، همه بر خداوند وحجت قرآن پرورده ودست

: كنيم مى ذكر عمومى، مسائل در را، وخويشاوندانش نزديكان با حضرت آن رفتار نحوه از هايى نمونه جا اين در

 عقيل برادرش با

 خويش، صحيح سندهاى با »اإلختصاص« در اهللا رحمه مفيد القدر جليل وشيخ ،»كافى« ارزشمند كتاب در اهللا رحمه كلينى بزرگوار شيخ

 برمن بر گرفت، دست به را حكومت زمام عليه اهللا سالم على چون«: فرمود حضرت آن كه اند كرده روايت عليه اهللا سالم صادق امام از

 شما المال بيت از هرگز برپاست، يثرب در برايم بنى خرما تا كه سوگند خدا به: گفت گاه وآن آورد جاى به الهى وثناى وحمد رفت

 عقيل. كنم مى عطا] وبناحق جهت بى[ شما به دارم، مى دريغ خويشتن از كه من آيا: پنداريد مى حال،. داشت برنخواهم خود براى چيزى

!! دهى مى قرار يكسان مدينه سياه آن با مرا تو كه سوگند خدا به: وگفت برخاست

 پيشينه به مگر ندارى برترى هيچ سياه آن بر تو بگويد؟ سخن كه نبود كسى تو از غير جا اين در بنشين،: فرمود عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

). 58(»وتقوا] اسالم در[

 فقط برترى بلكه. ندارد برترى كس هيچ بر المال وبيت حقوق در مسلمانان، كّل رئيس برادر اوصياء، سرور برادر اميرمؤمنان، برادر آرى،

 .الهى وتقواى اسالم در سبقت واسطه به هم آن است، خداوند نزد
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 عقيل برادرش با بازهم

 حسن به حضرت. شد وارد عليه اهللا سالم على بر عقيل«: است آورده »االشراف انساب جمل« از نقل به »مناقب« در شهرآشوب ابن

. داد عقيل به را خود ورداهاى پيراهنها از يكى عليه اهللا سالم حسن. بپوشان چيزى عمويت به: فرمود عليه اهللا سالم

. آوردند ونمك نان شام شد، كه شب

 نيست؟ چيزى اينها از غير: گفت عقيل

. وسپاس شكر فراوان را خدا پس، نيستند؟ خدا نعمت اينها مگر: فرمود حضرت

. بروم تو نزد از تا كن خالصم وزودتر بدهم، را قرضم كه بده من به چيزى: گفت يلعق

 يزيد؟ ابا اى بدهكارى، چقدر: فرمود حضرت

. درهم هزار صد: گفت

 ههم خواهند، مى چيزى هم ام خانواده كه نبود اگر. دهم تو به ومبلغى بگيرم را عطايم تا كن صبر. ندارم مقدار اين خدا به: فرمود حضرت

. دادم مى تو به را آن

 به باشد، تواند مى وچقدر توست حقوق چقدر مگر دهى؟ مى را حقوقت گرفتن وعده مرا وتو توست دست در المال بيت: گفت عقيل

 بدهى؟ من به هم را اش همه كه فرض

. است يكى مسلمانان ساير با المال بيت از وتو من حقوق: فرمود حضرت

. بود بازاريان به ومتعلق داشت قرار پايين كه بودند صندوقهايى بر ومشرف كردند مى گفتگو) دارالخالفة( امارت ساختمان باالى دو آن

 در وآنچه بشكن را صندوقها آن وقفل برو پايين پذيرى، نمى مرا حرف كه حال يزيد، ابا اى: فرمود او به عليه اهللا سالم على حضرت

. بردار آنهاست

 ت؟چيس صندوقها اين در: گفت عقيل

. تجار اموال: فرمود

 اند؟ گذاشته آنها در را خود داراييهاى خداوند به توكل با كه بشكنم را كسانى صندوقهاى گويى مى من به: گفت عقيل

 هادهن آن در خداوند به توكل با كه را آن واموال كنم باز را مسلمانان المال بيت كه گويى مى من به هم تو: فرمود عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

 بدهم؟ تو به اند، زده قفل درش وبر
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 و دارم مى بر را شمشيرم هم ومن بردار را شمشيرت بخواهى، اگر: فرمود او به انگيخت، مى بر را عقيل واخالق ايمان كه جمالتى با سپس

! گيريم مى را واموالش كنيم مى حمله آنها از يكى به. هستند ثروتمندى بازرگانان جا آن در. رويم مى حيره به هم با

 ام؟ آمده دزدى براى من مگر: گفت عقيل

). 59(»است مسلمانان همه از كردن دزدى از بهتر نفر يك از كردن دزدى: فرمود حضرت

 در خدا خليفه برادر به اضافه چيز دادن او. است عليه اهللا سالم اميرمؤمنان منطق در وخويشاوندان نزديكان با اسالمى سياست عصاره اين

. كند مى تلقى مسلمانان همه از سرقت را زمين

 عقيل برادرش با هم وباز

: است آمده »البالغة نهج« 224 خطبه در

 داشت، من از را شما[ المال بيت] هاى گندم از من يك درخواست كه طورى به ديدم شديدى گرسنگى در را عقيل برادرم سوگند خدا به«

 با و بارها او. بود شده سياه نيل با رخسارشان گويى داشتند، گرفته غبار ورنگهايى دهژولي ووضعى سر فقر، از كه ديدم را وكودكانش

 مى جدا خود راه واز فروشم مى او به را دينم من كرد خيال كه طورى به دادم فرا گوش اش گفته به ومن. گفت را درخواستش اصرار

 آن درد از پس. گيرد عبرت آن با تا ساختم نزديك بدنش به را نوآ گداختم آتش در را اى پاره آهن من اما. روم مى او پى ودر شوم

 در زده ماتم زنان! عقيل اى: گفتم او به. بسوزد آن حرارت از كه بود ونزديك ناليد، باشد، مبتال سخت ودردى بيمارى به كه كسى همچون

 سر از جبار خداوند كه آتشى طرف به مرا اما نالى، مى است گداخته بازيچه به را آن انسانى كه آهنى تكّه از آيا! دهند سر ناله تو ماتم

) 60(» !ننالم؟ دوزخ آتش از ومن نالى مى درد اين از تو! كشانى؟ مى است برافروخته خشم

 نكاركنا قاضيان، حكومتگران، ورفتار اعمال با را آنها كه سازد مى نمايان بيشتر را خود زمانى شگفتيها اين. شگفتيهاست جمالت، اين در

. كنيم مقايسه... و

: كنيم مى توجه بيشتر حضرت عبارت چند به جا اين در

 كشورى مقام عاليترين هرچند اميرمؤمنان، مال نه است امت به متعلّق گندمها: »داشت من از را شما گندمهاى از من يك درخواست«

. باشد مردم همه بر متعال خداى جانب از منصوب وامام

 از هرچند عقيل، فقيرش برادر به مسلمانان گندمهاى از من يك حتى دادن عليه اهللا سالم اميرمؤمنان منطق در: »شمفرو مى او به را دينم«

. است فروشى دين نباشد، فرزندانش رخسار در رنگ وگرسنگى فقر شدت

 تا بچسباند، كه آن بدون كند مى ديكنز او بدن به وفقط گدازد مى را آهنى حضرت. بود نابينا عقيل زمان آن در: »گداختم را آهنى تكّه«

 فهماند مى برادرش به عليه اهللا سالم اميرمؤمنان ترتيب، وبدين. است وخالفكارى ستيز حق هر سرنوشت وحرارت آتش كه دريابد عقيل

. بدهد او به وحقش عطا از بيشتر گندم، من يك نيست حاضر چرا كه
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 طالب ابى بن على نظر از است، اهميت وكم كوچك مردم از بسيارى نزد در كه كار ينا آرى،: »بنشينند تو عزاى در مرده فرزند زنان«

 ظاهر به هرچند است اهميت با و بزرگ حّق چون،. بگويد برادرش به را جمله اين دارد حق كه است ومهم بزرگ چنان عليه اهللا سالم

. باشد واندك كوچك

 دوزخ آتش مستوجب مسلمانان اموال در خيانت من يك اندازه به حتّى عليه اهللا سالم اميرمؤمنان فلسفه در: »!ننالم؟ دوزخ آتش از ومن«

. است

. بشناسند خوب را خويش ومسؤوليت موضع تا كنند باز را چشمانشان... و كاركنان وزيران، دولتمردان، سردمداران، بايد پس،

 خواهرش با

 هيچ بر را وفرزندانش خود عليه اهللا سالم اميرمؤمنان«: است آمده آن در هك آورده طوالنى حديثى »االختصاص« در اهللا رحمه مفيد شيخ

. داد او به درهم بيست وحضرت رفت عليه اهللا سالم على نزد ابوطالب، دختر هانى، ام خواهرش روزى. داد نمى برترى مسلمانان از يك

 اينكه به اعتراض براى و[ خشمگين هانى ام. درهم بيست: گفت ؟داد چقدر تو به عليه اهللا سالم اميرمؤمنان: پرسيد عجمش كنيز از هانى ام

 خدا كتاب در ما ـ كناد رحمت خدايت ـ برگرد: فرمود او به حضرت. آمد عليه اهللا سالم على نزد] اند داده قرار يكسان كنيزش با را او

). 61(»نيافتيم اسحاق بر اسماعيل براى برترى

 عطا در نبايد باشد، كه هم اصيل وعرب وقرشى هاشمى بانويى وآله، عليه اهللا صلى پيامبر عموى تردخ ابوطالب، دختر اميرمؤمنان، خواهر

. شود داده ترجيح عرب غير كنيزى بر

 ودر باشد، وعصرها نسلها همه براى درستى معيار تا گذاشت نمايش به را آن عليه اهللا سالم اميرمؤمنان كه اسالم عادالنه سياست است اين

. شوند سنجيده آن با رهبران مكانىو زمان هر

 دخترش با

 دخترش. كرد تعيين قيمت برايش شد نمى كه فرستادند تحفه عليه اهللا سالم اميرمؤمنان براى مرواريدى بصره از«: كه اند كرده نقل مورخان

 آويزم؟ گردنم در زينت براى را اين دهيد مى اجازه! اميرمؤمنان اى: كرد عرض كلثوم ام

 نمى من: فرمود دخترش به گاه آن ببر المال بيت به را اين! رافع ابو: فرمود رافع، ابو المال، بيت دار خزانه به عليه اهللا سالم على حضرت

). 62(»باشد داشته گردنبندى چنين تو مثل كه آن مگر نماند باقى مسلمان زن يك حتى كه گاه آن مگر بكنم را كار اين توانم

 اين نظير وسياستمداران، سياست قاموس در آيا. بپوشد پوشند نمى مسلمان زنان همه كه را چيزى نبايد عليه اهللا سالم اميرمؤمنان دختر

 شود؟ مى يافت رفتار

 است؟ جامعه زنان وفقيرترين ترين ضعيف مثل دنيا، رهبران زنان هاى وجامه زندگى سطح آيا
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 آن براى وانسان داده قرار انسان براى خداوند كه انسانى كرامت از همگان تا خوانيم مى فرا آن به را جهان ما كه اسالم سياست است اين

. شوند برخوردار است، شده آفريده

 همسرش با

 در كه عليه اهللا سالم على حضرت خدمت به«: گفت كه است آورده ـ عليه اهللا سالم اميرمؤمنان ولد ام ـ عثمان ام از نقل به »مناقب«

. كن عطا دخترم براى گردنبندى قرنفلها اين از! اميرمؤمنان اى: گفتم. بود برابرش در قرنفل از گردنبندهايى. رسيدم بود، نشسته رحبه

. بگير را اين: وفرمود كرد پرتاب من طرف به درهمى دستش با حضرت

 دخترت به گردنبندى اهگ آن كنيم، دريافت اينها از را خود سهم تا كن صبر. است مسلمانان مال اول، درجه در اينها،: فرمود سپس

). 63(»بدهيم

 دامادش با

 او. بود: كبرى زينب حضرت هاشميان بانوى بزرگ دخترش، شوهر يعنى او وداماد عليه اهللا سالم على حضرت برادرزاده جعفر، بن عبداهللا

 واز بود پهن وروز وشب وزمستان تابستان در اش سفره. كرد مى اطعام را ومردم بود وبخشنده هاشم بنى سادات واز ايمان با و پاك مردى

. نمود مى پذيرايى مردم

 من به دهيد دستور كنم مى خواهش! اميرمؤمنان اى: كرد وعرض آمد عليه اهللا سالم اميرمؤمنان عمويش ونزد شد، تنگدستى دچار بار يك

. بفروشم را چارپايم كه اين مگر ندارم خرجى هيچ قسم خدا به. دهند خرجى يا كمكى

). 64(»بدهد تو وبه كند دزدى دهى دستور عمويت به كه اين مگر دهم تو به چيزى توانم نمى قسم خدا به ه،ن«: فرمود

! وخويشاوندانش نزديكان با عليه اهللا سالم اميرمؤمنان ورفتار سيره است اين

. سطوح همه در اسالم سياست دقيق اجراى
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 اسالم و سياست ۸۰

 كاركنانش با) السالم عليه( علي حضرت سياست:: 

 خالف بر ـ عليه اهللا سالم طالب ابى بن على. بود حضرت آن ادارى سياست رأس در كاركنانش بر عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان رتنظا

 مى اين براى را آنها بلكه كنند، وتمجيد تعريف او از كه خواهد نمى اين براى را كارمندانش ـ وسياستمداران حكومتگران از بسيارى

 كه گونه همان رو، اين از. باشند خدا راه در ودائم وكامل دقيق طور به آنها خواهد مى. نمايند وستايش تمجيد بحانس خداى از كه خواهد

. داند مى مسؤول نيز آنها ورفتار اعمال برابر در را خود اوست، دست به آنها نصب

 سود ها اين از يك هيچ واگر نمود، مى توبيخشان دز مى سر ايشان از ناشايستى رفتار وچنانچه كرد، مى وراهنمايى نصيحت را آنها لذا

. كرد مى مجازات را آنان بودند مجازات مستحق كه صورتى ودر كرد، مى كنارشان بر بخشيد نمى

 كجراهه ومدير گردد خارج حق مسير از ديپلماتى چنانچه اصطالحات، اين وامثال شغلى مصونيت ادارى، مصونيت ديپلماتيك، مصونيت

. ندارد مفهومى عليه اهللا سالم طالب ابى بن على نزد كند، مردم به توجهى وبى وستم اجحاف چون ناشايستى كارهاى به اقدام دوكارمن رود،

 اصل اين. »ومردم خدا«: است چيز يك فقط عليه اهللا سالم اميرمؤمنان منطق در او، كار وادامه كارمند گزينش در اساسى اصل زيرا،

. باشد مى كارش به او ابقاى درو كارمند انتخاب در اساسى

 ترس از لذا. بود كيفر مستوجب كه كرد كارى عليه اهللا سالم اميرمؤمنان نزديكان از يكى: است كرده ثبت را داستانى تاريخ زمينه، اين در

 وترك است خوارى تو با نبود كه قسم خدا به«: گفت امام به وى. آوردند عليه اهللا سالم اميرمؤمنان ونزد گرفتند را او مردم. كرد فرار

 با كه كنى مى رفتار گذشت بى گونه همان آنها با و گذارى نمى فرقى هيچ دوستانت وغير دوستانت ميان تو: يعنى). 65(»كفر كردنت

. ديگران

 كارگزار بيدرنگ عزل

 كرد شكايت عليه اهللا سالم على حضرت نزد كارگزاران، از يكى از ،»عمارة بنت سودة« نام به همدان، بنى از زنى: گويد مى تاريخ

: است چنين ماجرا تفصيل. نمود عزل را او وحضرت

 خدا به«: وگفت رفت معاويه نزد وى: كه است آورده عمارة دختر همدانى سوده از »طلحة ابن« كتاب از نقل به ،»الغمة كشف« در اربلى

 شكايت به حضرت آن نزد ورزيد، ستم ما به او و بود گماشته ما تصدقا تحصيل براى عليه اهللا سالم اميرمؤمنان كه فردى از من سوگند

 دارى؟ كارى: وفرمود كرد من به رو وماليمت ولطف مهربانى با و كرد قطع را نمازش من ديدن با. است ايستاده نماز به ديدم رفتم،

. گواهى ايشان وبر من بر خود تو خدايا، ربا«: وگفت برداشت آسمان به را سرش وسپس گريست او. گفتم برايش را وماجرا. آرى: گفتم

: نوشت آن ودر برداشت پوست اى قطعه گاه آن. »بگذارند پا زير را حقّى ويا كنند ستم بندگانت بر كه ام نگفته آنها به من كه دانى ومى
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 بعد االَْرضِ فى تُفْسدوا والَ أَشْيآءهم النَّاس تَبخَسوا والَ والْميزَانَ الْكَيلَ افَأَوفُو ربِّكُم مّن بيِّنَةٌ جآءتْكُم قَد ³ الرَّحيمِ الرَّحمـنِ اللَّه بِسمِ[

 نهيد تمام را وترازو پيمانه پس. است آمده روشن برهانى پروردگارتان جانب از را شما« ؛)66](مؤْمنينَ كُنتُم إِن لَّكُم خَيرٌ ذَلكُم إِصالحها

. »مؤمنيد اگر است بهتر شما براى اين. مكنيد فساد آن، اصالح از پس زمين، ودر مدهيد كم را مردم واموال

. »والسالم. بگيرد را وآن بيايد كسى تا نگهدار توست دست در ما پست از را آنچه خواندى را ام نامه اين چون

 ما نزد واز شد عزل او و بردم صاحبش براى را نامه من. ندك ومومش مهر گل با كه آن بدون داد من به را نوشته آن سپس: گفت سوده

). 67(»رفت

 اختصار بر را بنا كتاب اين در چون نيست؛ آن جاى كتاب اين كه طلبد مى ديگرى گسترده مجال مسأله اين شرعى وحكم فقهى بحث

 درسهاى وآله عليه اهللا صلى پيامبر وروش سيره واز آن از تا ايم گذاشته عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان سياسى روش به گذرا واشاره

. بگيريم والهام بياموزيم خويش معاصر تاريخ براى را صحيح سياست

 كارگزار به عملي آموزش

 او. بود گماشته) 68(عكبرا بر را ثقيف قبيله از مردى عليه اهللا سالم على«: كه است آورده عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان درباره اربلى نيز

 نشسته ديدم... بازگشتم او نزد مقرر موعد در من. آى باز من نزد ظهر نماز خواندن از پس فردا: فرمود من به عليه اهللا سالم على: گفت

 جواهرى كه طورى به دانسته امين مرا: گفتم خودم با. خواست را اى شده مهر سربسته ظرف دارد، قرار آبى وكوزه اى كاسه كنارش ودر

. سپارد مى من به را

 كرد قاطى آب با و ريخت كاسه ودر آورد بيرون را آردها. است آرد مقدارى آن در ديدم، گشود، را وظرف شكست را مهر چون اما

. نوشاند هم من وبه نوشيد وخودش

! كنى مى چنين بينى، مى كه نعمت وفور همه اين با عراق در! اميرمؤمنان اى: وگفتم نياوردم طاقت من

 جاى واز كنند باز را آن سر ترسم ومى خرم مى كفافم اندازه به بلكه ام، نزده مهر اين بر وخست بخل روى از من سوگند خدا به: فرمود

. كنم مى مراقبت آن از بينى، مى كه قدر همان لذا،. كنم شكمم وارد وپاك حالل جز ندارم دوست ومن بريزند، آن در ديگر

). 69(»حرام يا است حالل دانى ىنم كه چيزى خوردن از زنهار،: فرمود سپس

 صدا كردن بلند سبب به كردن كنار بر

 اهللا سالم اميرمؤمنان كه است شده روايت: است آورده »الآللي عوالى« كتاب از نقل به »الوسائل مستدرك« در اهللا رحمه نورى محدث

 نه كه حالى در كردى عزل مرا چرا: گفت حضرت به أبواألسود نمود، بركنارش وبعد گماشت قضا منصب به را دؤلى االسود ابو عليه

 .جنايت ونه ام كرده خيانت
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 اسالم و سياست ۸۲

). 70(»برى مى باالتر خصمت صداى از را صدايت ديدم«: فرمود

 روى صدا كردن وبلند. دارد روا آنها به اهانتى كوچكترين ندارد حق وقاضى باشند، مى محترم اسالم منطق ودر انسانند دو هر دعوا طرفين

. باشد مى دور به اسالم قضايى آداب واز است اهانت نوعى خود آنها،

 شخصى عليه اهللا سالم اميرمؤمنان به ونزديكى واخالق وفضيلت علم در اگر حتى شود، معزول بايد كند مى را كار اين كه قاضيى بنابراين،

. ندارد سازش ىجا حّق عليه اهللا سالم طالب ابى بن على منطق در كه چرا باشد؛ دؤلى أبواألسود همچون

: نويسد مى دؤلى ابواالسود درباره اهللا رحمه قمى محدث

 وسرشناسان بزرگان واز عليه اهللا سالم اميرمؤمنان شيعه او. است اسالم شعراى نخست طبقه از وفصيح فاضل مردى دؤلى األسود أبو«

). 71(»آيد مى شمار به وخردمندان شهسواران واز بود بصره اهل. بود تابعين

. كرد ريزى پايه را »نحو« علم حضرت آن وراهنمايى عليه اهللا سالم اميرمؤمنان دستور به كه است كسى همان األسود وأب

! بفرست برايم را حسابت

 حيات زمان ودر حضرت آن رحلت از وپس وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر حيات زمان در عليه اهللا سالم اميرمؤمنان روش كه آن با

 ورسم راه با فرستاد مى واكناف اطراف به كه وكاركنانى وكارگزاران بود، بزرگوار آن زندگى آينده براى معرّف بهترين او، زا پيش حاكمان

 زير را وعمالش كارگزاران ورفتار اعمال همواره عليه اهللا سالم على حضرت همه، اين با اما بودند، آشنا بخوبى عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

 رفتار بد كمى كارگزارانش از يكى كه شنيد وقتى مثال، براى. كند ستم مردم به آنها از فردى مبادا تا كشيد مى حساب آنها واز داشت نظر

: نوشت چنين او به است كرده

 وامانتت اى، كرده نافرمانى امامت واز اى آورده خشم به را پروردگارت آينه هر باشد راست اگر كه ام شنيده مطلبى تو به راجع بعد، اما«

 پس،. اى كشيده وباال اى گرفته توست اختيار در وهرچه اى كرده برهنه را زمينها كه ام شنيده. اى ساخته خوار را] ومنصبت مقام[= 

). 72(»والسالم. است مردم حسابرسى از تر سخت خداوند حسابرسى كه وبدان. بفرست برايم را حسابت

 كه چرا ؛»اى آورده كجا از را اين«: گفت توان نمى كسى وبه ندارد، را آنها از سابرسىح حق كس وهيچ آزادند، مردم اسالم، منطق در

 مى »الصحة أصالة« فقها اصطالح در را اين. »كن حمل محمل بهترين به را برادرت كار ؛)73(أحسنه على أخيك أمر ضع«: اند فرموده

. شوند مى استفاده اسالم شريعت خود از قاعده دو هر اين. شود مى مستثنا »ومهم اهم« اصل طبق كه موارد اى پاره در بجز. گويند

 واموالشان داراييها وبايد ،»اى؟ آورده كجا از را اين«: گفت آنها به وبايد جدايند قاعده اين از عاليرتبه وكارمند وحكمران كارگزار اما

 گردد استوار عدالت، هاى پايه تا شوند، ترسانده است ودشوارتر تر سخت كه خداوند حسابرسى از وبايد گيرد، قرار حسابرسى مورد

 .بمانند امان در وتعدى ستم از ومردم
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 اسالم و سياست ۸۳

! كني خيانت اگر

 چنين اى نامه ـ بود بصره در عباس بن عبداهللا كارگزارش جانشين كه ابيه بن زياد ـ كارگزارانش از يكى به عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

: نوشت

 گيرم سخت تو بر چنان... اى كرده خيانت آن، درشت يا ريز از مسلمانان، اموال در بشنوم اگر كه ورمخ مى سوگند خداوند به صادقانه«

). 74(»والسالم. گردى خوار ونادارى، فقر واز پشت وگران مال اندك كه

 داشته وجود او در يژگىو ودو شرط دو بايد كند، مى انتخاب وشهرها كشور اداره براى عليه اهللا سالم امام كه كارمندى يعنى كارگزار،

 وعدالت علم: باشد

 رسان وخير ومؤمن عادل وهم باشد، آشنا او وخلق متعال خداى ميان كارها در وساطت وچگونگى وحرام وحالل اسالم احكام با بايد هم

. اجحاف واهل وستمگر فاسق نه باشد،

 چيست؟ راىب سخت تهديد همه اين ديگر است، جمع او در وعدالت علم كه كارگزارى اما

. است شمشير تيغه از وتيزتر است، ناپذير وانعطاف قاطع حق، كه است آن علتش

 خيانت همه اين وهركس. است بزرگ خداوند به وخيانت اميرمؤمنان به خيانت مسلمانان، به خيانت مسلمانان، اموال به خيانت آرى،

. است ونكوهشى سرزنش چنين سزاوار كه البته شود مرتكب

 را وكارمندانش وكاركنان كارگزاران ،]حاكم[ امام بايد گونه واين كند، مى تأديب گونه اين را كشور كارگزاران عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

. بمانند امان در وتعدى خيانت از مسلمانان تا كند تربيت

 خيانت بزرگترين ؛)75(األئمة غش الغش وأفظع األمة خيانة الخيانة أعظم إن«: فرمايند مى ديگرى سخن در عليه اهللا سالم على حضرت

. »است پيشوايان دغلى دغلى، ترين وزشت است، امت به خيانت

 وحيوانات ها سرزمين مسؤوليت

 فإّنكم وبالده، عباده في اهللا إتّقوا«: است آمده چنين فرمود، ايراد خالفتش اوايل در عليه اهللا سالم اميرمؤمنان كه هايى خطبه از يكى در

 سرزمين درباره حتى شما كه چرا بكنيد، را هايش وسرزمين بندگان حال ورعايت بترسيد خدا از ؛)76(والبهائم البقاع عن تّىح مسؤولون

. »شد خواهيد وبازخواست مسؤوليد وحيوانات ها

 بشر كلّى، طور به ويا ومرد زن به ويا ومؤمنان ومسلمانان وايمان اسالم به اختصاص تنها مسؤوليت عليه اهللا سالم اميرمؤمنان منطق در

 يا راست راه ودر باطل، به يا حق به شرّ، يا خير طريق در آن از تواند مى وبشر است آفريده متعال خداى كه را آنچه همه بلكه ندارد

 گوناگونى ابعاد مسؤوليت واين مسؤولند... و ودريا وبيابان وكشور وخاك زمين برابر در مردم. گيرد مى بر در كند، استفاده وغيره، كجراهه

 وبهايم حيوانات به نسبت حتى. اينها وامثال ها آن در روى وزياده كردنشان، رها آنها، در وزراعت كشت آنها، در سكونت به نسبت: دارد
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 رد بايد وغيره وتبذير، اسراف بد، يا خوب استفاده محبت، يا ظلم: كند مى ها آن با كه رفتارى خصوص ودر دارد مسؤوليت انسان نيز

. باشد پاسخگو متعال خداى پيشگاه

 وبايد ورهبران، مردم براى باشد عبرتى درس بايد واين. عليه اهللا سالم طالب ابى بن على وديدگاه سياست در مسؤوليت حدود اينهاست

. كنند تصحيح عليه اهللا سالم اميرمؤمنان ورفتار راه طبق بر را خود حركت

 

) السالم عليه( اميرمؤمنان حكومت در آزادي:: 

 مى تر نمايان زمانى ويژگى اين. بودند برخوردار اسالمى گسترده آزادى از مردم عليه اهللا سالم طالب ابى بن على اميرمؤمنان دوره در

 عليه اهللا رضوان ـ ابوذر چون بزرگوارى صحابى كه طورى به آوريم، ياد به را عّفان بن عثمان دوره هاى رحمى وبى ها خشونت كه شود

. يافت نمى منكر از ونهى معروف به امر مجال ستود، را او وبارها بارها وآله عليه اهللا صلى اسالم پيامبر كه ـ

 اهللا صلى خدا پيامبر كه بود هايى آزادى به نسبت نمونه ترين شبيه كرد باز برايش را ميدان عليه اهللا سالم اميرمؤمنان كه اسالمى آزادى اين

 در ومنافقان ومسيحيان ويهوديان مشركان آن وپيرامون منوره مدينه در كه گونه همان مثال، براى. داد مردم به اسالم صدر در وآله عليه

 از اسالم سايه ودر كردند مى وستد داد يكديگر با و بودند هم با بازار ودر بود هم كنار هايشان خانه كردند؛ مى زندگى مسلمانان كنار

 انسان همه وبلكه ومشركان ومجوسيان ومسيحيان ويهوديان مسلمانان نيز عليه اهللا سالم على ؤمناناميرم عصر در بودند، برخوردار آزادى

 إما صنفان الناس«: فرمود مى حضرت آن. كردند مى زندگى وخوشى رفاه ودر واحترام عزّت با اسالم، سايه در ـ وآيينى كيش هر از ـ ها

. »تو همنوع ويا هستند تو دينى برادر يا: اند دسته دو] شما به نسبت[ ممرد ؛)77(الخلق في لك نظير واما الدين، في لك أخ

 او به ديدگاه اين از مردم تا گشايد مى است، بشر كه حيث آن از بشر، احترام براى را زمينه وجاويدان، وشكوهمند نظير بى جمله اين

. آورد مى گرد انسانيت وحق عدالت چتر زير را وهمگان بنگرند،

 خود، سخنان با كه، است كسى تنها ـ وآله عليه اهللا صلى پيامبر از بعد ـ عليه اهللا سالم طالب ابى بن على اميرمؤمنان: گوييم ىم گزافه بى

 به وتشويق ترغيب در البالغة، نهج در. آورد در اجرا به امت ميان در را آن وكردارش رفتار با و ريخت، را آزادى عميق هاى شالوده

: فرمايد ومى. »كند رها را) 79(دهان در غذا پسمانده اين كه نيست اى آزاده آيا ؛)78(اللماظة هذه يدع حرّ أال«: فرمايد مى آزادى

 إن الناس أيها«: فرمايد مى وباز. »است داده قرار آزاد را تو خداوند كه مباش ديگرى بنده ؛)80(حرا اهللا جعلك وقد غيرك عبد التكن«

 مردم. كنيزى ونه آورد دنيا به غالمى نه آدم! مردم اى ؛)81(بعضا بعضكم خول اهللا ولكن أحرار كلهم الناس وان أمة، وال عبدًا يلد لم آدم

. »داد قرار ديگر بعضى اختيار در را شما از بعضى خداوند اما آزادند همه

 عادالنه اسالمى وحكومت كرد پياده اش عملى زندگى در را سخنان اين كه بود كسى نخستين عليه اهللا سالم على حضرت سان، وبدين

 در نمونه چند اينك. كرد تأسيس وآله عليه اهللا صلى خدا رسول كه دولتى همانند درست. نهاد بنياد آزادند، آن در مردم همه كه را وآزادى

: خصوص اين
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 كواء ابن

 حكومت كه زمانى در هم آن بود، يهعل اهللا سالم طالب ابى بن على مخالفان واز) 82(وملعون مذهب وخارجى منافق مردى كواء، ابن

 وحضرت بود، زمين روى در حكومت وپهناورترين بزرگترين روزگار، آن ودر برد مى سر به خود اوج در عليه اهللا سالم على حضرت

 نيز خاكى كره بر نحكمرا بزرگترين ـ بود وآله عليه اهللا صلى وپيامبر خداوند جانب از منصوب اماِم كه اين بر عالوه ـ عليه اهللا سالم على

. كرد مى اعتراض عليه اهللا سالم اميرمؤمنان به ددمنشانه اى گونه وبه عمومى محافل در شخص اين. بود

 كه بود صبح نماز خواندن حال در عليه اهللا سالم على حضرت: كه) 83(است آورده سندش، با ،»المناقب« كتاب از مجلسى عالمه مرحوم

: كرد آيه اين خواندن به وعشر حضرت، سر پشت از كواء ابن

]و لَقَد ىأُوح كينَ وإِلَى إِلَين الَّذم كلنْ قَبلَـئ طَنَّ أَشْرَكْتبحلَي لُكمنَ ولَتَكُونَنَّ عرِينَ ماز پيش كه كسانى وبه تو به] خدا[و« ؛)84](الْخَاس 

. »شد خواهى زيانكاران از اًومسّلم تباه كردارت حتماً شوى مشرك اگر كه كرد وحى بودند تو

 باز. خواند را آيه همان كواء ابن دوباره. داد ادامه را قرائتش امام. برد پايان به را آيه ملعون آن تا كرد سكوت قرآن احترام به حضرت

 را آيه سوم بار براى كواء ابن. داد ادامه را نمازش مجدداً آيه شدن تمام از وپس ماند خاموش قرآن، احترام به عليه اهللا سالم على حضرت

 وحضرت. »شد خواهى زيانكاران از ومسلّماً تباه كردارت حتماً شوى مشرك اگر كه كرد وحى بودند تو از پيش كه وكسانى تو به«: خواند

 فَاصبِرْ: [كرد رائتق را آيه اين حضرت برد پايان به را آيه كواء ابن وچون كرد، سكوت قرآن احترام به بار سومين براى عليه اهللا سالم على

 به را تو ندارند يقين كه كسانى ومبادا است، راست خدا وعده كه باش صبور پس،« ؛)85](يوقنُونَ الَ الَّذينَ يستَخفَّنَّك والَ حقٌّ اللَّه وعد إِنَّ

). 86(رفت ركوع وبه كرد تمام را سوره گاه آن. »ندارند وا سبكسرى

 طالب ابى بن على اميرمؤمنان چون شخصى هم آن اسالم، جهان اول شخص به دهد مى اجازه منافق مردى هب كه است آزادى چه اين

 واين كند، مى سكوت كريم قرآن احترام به او ولى كند، متهم اعمالش رفتن باد وبر مشرك به را او و برد حمله نماز حال در عليه اهللا سالم

 هم كواء وابن باشد، داشته كارى كواء ابن به كه آن بدون برد مى پايان به را نمازش امام يتنها ودر شود مى تكرار بار سه وسكوت حمله

. است نيفتاده اتفاقى هيچ انگار كه طورى به رود مى خود كار پى در

 كجا؟ امروز جهان در آزاد كشورهاى وآزادى كجا آزادى اين

 وخوشى خير به آيا بيفتد، اتفاقى چنين كه فرض وبه بكند؟ رفتارى نينچ رهبر يا رئيس يك با كند مى جرأت معمولى فرد يك هرگز آيا

 پذيرد؟ مى پايان

 على حضرت كه اسالمى آزادى است واين. جهان كشورهاى آزادترين ودر امروز در حتى دهد؛ مى منفى جواب پرسشها اين به تاريخ

. كرد پياده را آن عليه اهللا سالم

. نيست آزادى اسالم در: گويند مى كه كسانى بشنوند پس،
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 هريره ابو

 اهللا سالم طالب ابى بن على عصر با بود، آمده بار ونعمت ناز در عليه، اهللا سالم على حضرت از قبل دوران از اى برهه در كه هريره ابو

 برابر ودر نگرفت قرار او خوشايند حكومت، اين رو، اين از شد، رو روبه عدالت، جانبه همه ورعايت دقيق واسالم ناب حّق با عليه،

 طالب ابى بن على به را قرآن احكام واجراى اسالم سياست خواست ومى پرداخت او با مخالفت وبه ايستاد عليه اهللا سالم على حضرت

! بياموزد عليه اهللا سالم

 گفته. بود گفته عليه اهللا سالم على حضرت وخوبيهاى فضايل از وبارها بارها كه بود نشنيده وآله عليه اهللا صلى خدا رسول از گويى تو

: چون هايى

. »چرخند مى محور يك وبر على با وحق است حّق با على ؛)87(دار حيثما معه يدور علي مع والحق الحق مع علي«

. »است من وحكمت دانش وارث على ؛)88(وحكمتي علمي وارث علي«

 آيد در شهر به خواهد كه هر پس آن، دروازه وعلى هستم علم شهر من ؛)89(بابها من فليأتها المدينة أراد فمن بابها وعلي العلم مدينة أنا«

. »شود وارد آن دروازه از بايد

. قبيل اين از ديگر سخن وهزارها وصدها

 نشد وباعث نگذاشت تأثيرى كمترين عليه اهللا سالم على حضرت در او وبرخوردهاى رفتارها اين از يك هيچ اما. هريره ابو طرف از اين

 تاريخى قطعه اين به. كرد مى برطرف را او وگرفتاريهاى نيازها برعكس، بلكه، دهد؛ تغيير هريره ابو برابر در را خود موضع تحضر آن كه

: كنيد توجه

: است آورده »المناقب« از نقل به سره قدس مجلسى عالمه

 وحضرت كرد مطرح را خود وخواهشهاى آمد حضرت آن نزد ـ بود گفته بد عليه اهللا سالم على حضرت از گذشته روز كه ـ هريره ابو«

 علم بر او جهالت كه كنم مى شرم من: فرمود حضرت اما گرفتند، خرده او بر عليه اهللا سالم على حضرت ياران. ساخت برآورده را آنها

). 90(»آيد چيره من وبخشش سخاوت بر ودرخواستش من، وگذشت عفو بر وجرمش من، ومعرفت

 شرعى حكم از ندارد، معرفى به نيازى كه عثمان مجلس در القدر، وجليل بزرگ صحابى اين اهللا، رحمه ابوذر كه بينيم مى مقابل در واما

! بيند نمى ومرگ وخوارى وگرسنگى وتبعيد وحبس ضرب جز سزايى اما گويد مى سخن

 بن على روى روبه كه كند مى جرأت: والا ـ دارد شهرت وآله عليه اهللا صلى پيامبر از اش ساختگى احاديث سبب به كه ـ هريره ابو ولى

! كند بدگويى او از عليه اهللا سالم طالب ابى

 گيرد، قرار كيفر ويا خشم مورد كه آن بيم ولذا است آگاه است آورده در اجرا به را آن عليه اهللا سالم اميرمؤمنان كه اسالمى آزادى از: ثانياً

. ندارد
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 پى ودر نهاده پا زير را وحق است وعصيانگر گنهكار رفتارش اين در ابوهريره داند مى كه آن با ،عليه اهللا سالم طالب ابى بن على: ثالثاً

. كند نمى مجازات را او است، وستم باطل

. بخواهد را وحوايجش بيايد عليه اهللا سالم على حضرت نزد كه كند مى جرأت روز، آن فرداى هريره ابو: رابعًا

. سازد مى برآورده را حوايجش واقعًا هم هعلي اهللا سالم على حضرت: خامساً

. است نيفتاده اتفاق چيزى اصال انگار كه طورى به

. دهد مى جواب وبخشندگى وگذشت علم منطق با گيرند، مى خرده او بر كه يارانش به وبعد

. است بااليى سطح چنين يك در اسالمى آزادى آرى،

 خوارج حقوق

 از مؤمن، ومرد زن هزار وهزاران كشيدند شمشير ويارانش او روى وبه جنگيدند عليه اهللا سالم طالب ابى بن على اميرمؤمنان با خوارج

... . انداختند راه به حضرت آن ضد بر بزرگ وجنگى رساندند، قتل به را عليه اهللا سالم على حضرت وشيعيان ياران

). 91(»نكرد قطع را المال بيت از خوارج قحقو« عليه اهللا سالم اميرمؤمنان كه است آمده تاريخ در همه، اين با اما،

 ؟!است آزادى چه اين

 در آزادى اين نظير آيا بگذريم، كه هستند، الهى اولياى و پيامبران وخط متعال خداى خط در كه وكسانى وآله عليه اهللا صلى خدا رسول از

 شود؟ مى يافت تاريخ

! سوسمار با بيعت

 با الوداع، حجة از بازگشتش از بعد وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر فرمان به خم غدير در مسلمانان كه آن از بعد سال وپنج بيست

 هشت كنندگان بيعت ميان در. دادند بيعت دست حضرت آن با مجدداً عثمان شدن كشته از پس ،)92(كردند بيعت عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

. بودند نيز منافقان از نفر

! كردند بيعت صحرا در سوسمارى با و شكستند تحضر با را خود بيعت عده اين

: بخوانيد را تاريخى قطعه اين

 در صدوق وشيخ) 94(»الخرائج« در راوندى وقطب شهرآشوب، ابن) 93(»مناقب« از نقل به »بحار« در مجلسى عالمه مرحوم

: گفت كه اند وردهآ نباتة بن اصبغ از خود سندهاى با ديگران و) 96(»الدرجات بصائر« در وصفار) 95(»خصال«
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 نيامدند نفر هفت با حريث بن عمرو اما كرديم حركت يكشنبه روز ما. برويم مداين به كوفه از كه داد دستور ما به عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

 على كه آن از وپيش كنيم مى حركت چهارشنبه وروز رويم مى گردش براى: گفت وعمرو رفتند خورنق، به موسوم حيرة، در جايى وبه

. شويم مى ملحق او به كند برگزار را جمعه نماز

 داشت نگه راست را ودستش گرفت را آن حريث بن عمرو. كردند شكار را وآن ديدند سوسمارى كه بودند ناهار خوردن مشغول عده اين

 على: گفت عمرو. ورفتند ختندسا رهايش وبعد كردند بيعت سوسمار با عمرو وخود نفر هفت آن! است اميرمؤمنان اين. كنيد بيعت: وگفت

. نموديم بيعت سوسمارى با وى جاى وبه كرديم خلع را او ما ولى داند، مى غيب كه است مدعى طالب ابى بن

 شدند، پياده مسجد در جلو همگى شوند جدا هم از كه آن بدون. بود خطبه ايراد مشغول وحضرت شدند مداين وارد جمعه روز آنان

: وفرمود كرد قطع را وصحبتش ديد را آنها منبر باالى از عليه اهللا سالم اميرمؤمنان دآمدن در مسجد به وچون

 مى عزوجل خداى. دارد كليد هزار در وهر در هزار حديثى هر كه آموخت حديث هزار من به وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر! مردم اى«

: فرمايد

]مووا يعأُنَاسِ كُلَّ نَد هِمامخوانيم فرا پيشوايشان با را مردمى هر كه روزى« ؛)97](بِإِم« .

 مى خوانده فرا است سوسمارى كه پيشوايشان نام وبه شوند مى برانگيخته نفر هشت قيامت روز كه خورم مى سوگند خدا به شما براى من

. »ببرم نام تن هشت اين از توانم مى بخواهم اگر. شوند

 مى بن از خرما برگ كه چنان افتاد زمين به ووحشت وترس ومالمت خجالت از حريث بن عمرو ديدم هنگام اين در: گفت نباتة بن اصبغ

). 98(افتد

 آيه در كريم، قرآن كه عليه اهللا سالم اميرمؤمنان چون كسى با هم آن بشكنند، را بيعتشان دهند مى اجازه خود به نفر هشت اين چگونه

 هرچه اهانت براى كه، روند مى فرو گمراهى در چنان بعد،) 99(است؟ كرده تلقى آلهو عليه اهللا صلى خدا رسول »نفس« را او مباهله،

. كنند مى بيعت سوسمارى با ودوزخ، بهشت كننده قسمت اين عليه، اهللا سالم اميرمؤمنان به بيشتر

 مى آگاهشان اند كرده كه كارى زوا شناسد مى را آنان. است ومهربانى محبت موضع ها آن برابر در عليه اهللا سالم اميرمؤمنان موضع اما

. بزنند اى صدمه آنان به مردم مبادا تا كند مى خوددارى ايشان نام بردن از حال اين با و كند

. ورزند مى اصرار خويش وگمراهى نفاق بر همچنان نفر هشت آن ومحبت، گذشت همه اين وجود با لكن،

 واميرمؤمنان وآله عليه اهللا صلى خدا رسول همچون عادل، اسالمى حاكم كي وتنها. وبس دارد وجود اسالم در فقط آزادى چنين آرى،

 .بگذارند نمايش به را آن توانند مى آنان، راه راستين ورهروان عليه اهللا سالم
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 ازدواج در درمياني پا

 در گرويدند، اسالم به وآله عليه اهللا صلى خدا رسول رحلت از پس ادوار در كه را ونژادهايى اقوام وديگر وايرانى عرب از اى آميزه كوفه

 وقوميت نژادگرايى حس داراى بشدت جانهايشان، در اسالم جهانى واصول ها پايه ضعف نتيجه در اينها، از بعضى. بود آورده گرد خود

. بدهند زن عربها غير به نبودند حاضر عربها برخى رو، اين از. بودند وناسيوناليستى گرايى

 نصيحت را عربها كه كردند خواهش ايشان واز نهادند ميان در حضرت با را موضوع واين آمدند عليه اهللا سالم ؤمناناميرم نزد عربها غير

. نمايد ايفا باره اين در را ميانجى ونقش كند

. نپذيرفتند عربها اما كرد را كار اين عليه اهللا سالم على حضرت

 نمى تكان هم آب از وآب شود، نمى قبول وساطتش اما كند مى وساطت ازدواج اىبر عليه اهللا سالم اميرمؤمنان كه است آزادى چه اين

. خورد

. است اسالم آزادى اين،

 تراويح نماز

 كه طورى به. شوند خوانده جماعت صورت به كه نداد واجازه خواند مى فرادى را رمضان ماه مستحبى نمازهاى وآله عليه اهللا صلى پيامبر

 كرد تمام را نمازش حضرت ايستادند جماعت به وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر سر پشت مسلمانان رمضان، ماه شبهاى از يكى در وقتى

). 100(بخوانند جماعت به را ها نافله نداد اجازه ها آن وبه رفت اش خانه وبه شد خارج مسجد واز

 خوانده جماعت به مستحبى نمازهاى اين داد اجازه عمر كه آن تا بود، چنين وضع خطاب بن عمر عهد از اى برهه در ونيز ابوبكر دوره در

. داد ادامه بدعت اين به نيز عفان بن عثمان. گرفت نام »تراويح نماز«و شود

 مع. نداد را آن اجازه وآله عليه اهللا صلى خدا رسول كه چنان كرد منع تراويح نماز از آمد، كار روى كه عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان

 خبر چون. كردند تظاهرات تراويح نماز ممنوعيت عليه بودند گرفته خو تراويح خواندن به درازى ساليان كه مسلمانان از ىجماعت ذلك،

. كنند عمل خواهند مى طور هر وبگذارند باشند نداشته آنها به كارى داد دستور رسيد عليه اهللا سالم اميرمؤمنان به

 كمترين را وآنان كنند مخالفت او با كه گذارد مى وا را مردم ومسلمانان اسالم كّل رئيس ،چه است؛ اسالم در آزادى مصاديق از يكى اين

 .كند نمى هم مجازاتى
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! بترس خدا از

: است آمده حنبل بن احمد »مسند« از نقل به »مناقب« در

. مرد خواهى روزى بترس، خدا از! على اى: گفت عليه اهللا سالم اميرمؤمنان به خارجى، نعجه بن جـعد

 اين ـ كرد مباركش سر به اشاره ـ اين بر ضربتى با شد، خواهم كشته من كه سوگند خدا به نه،«: فرمود او به عليه اهللا سالم على حضرت

: است شده داده قطعى خبر[ پيامبر جانب از] من وبه است،[ خداوند] حتمى قضاى

]و قَد نِ خَاب102(»بست وغدر كه آن كرد وزيان« ؛)101](افْتَرَى م .(

 غير منطق در نشود؟ ثبت مردگان ثبت دفتر در ونامش بگويد سخن چنين جهان دولت بزرگترين فرمانرواى به كند جرأت كه كيست

. نيست قتل وسرانجام، وشكنجه زندان جز كسى چنين سزاى اسالمى،

 به جمله اين با و گويد مى را سخن اين ووحشتى ترس كمترين وبدون راحت وخيال تمام آزادى با مسلك، خارجى مرد يك اما

 اين جز شود نمى او متوجه عليه اهللا سالم اميرمؤمنان سوى از كيفرى هيچ ولى كند، مى اهانت عليه اهللا سالم اميرمؤمنان چون شخصيتى

 كه جويد مى تمسك قرآن از اى آيه به آن كنار ودر گشايد مى آموخت او به وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر كه را غيب درهاى از درى كه

 »مرد خواهى تو«: گفت كه خارجى آن. »بست دروغ كه هر كرد وزيان«: است اين آيه وآن. شمارد مى گو دروغ را خارجى گوينده آن

: فرمايد مى متعال خداى كه چرا گفت، دروغ

]نَّ الَ وبسينَ تَحلُوا الَّذى قُتبِيلِ فس اللَّه ولْ تَا أَمأَ بآءيح ندع بِّهِمقُونَ ررْزمرده شوند مى كشته خدا راه در كه كسانى مبر وگمان« ؛)103](ي 

). 104(»خورند مى روزى پروردگارشان ونزد اند زنده بلكه اند،

. شود مى شمشير منطق جايگزين كه است سخن منطق اين

. وبس شود مى يافت اسالم در فقط آزادى واين

 بتخري براى كردن سؤال

: وفرمود پرداخت سخنرانى ايراد به عليه اهللا سالم اميرمؤمنان: است آورده جلودى عبدالعزيز »الخطب« كتاب از نقل به قمى محدث مرحوم

 نادانى روى از يا بگويد سخنى چنين هركس من از بعد. دهم مى را پاسخش بپرسيد من از است عرش تحت هرچه از كه بپرسيد؛ من از«

. »است زننده وافترا دروغگو ياو كند مى ادعا

 برخاست مجلس گوشه از داشت، گردن به مانند مصحف اى ونوشته بود عرب يهوديان شبيه كه مجعد موهاى با ودراز والغر سبزه مردى

 من فهمى، نمى كه زنى مى چيزى از ودم دانى، نمى كه هستى چيزى مدعى كه كسى اى: زد داد عليه اهللا سالم على حضرت به وخطاب

. بده را جوابم پرسم، مى
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. كردند را مرد آن جان وقصد پريدند سو هر از او وشيعيان عليه اهللا سالم على ياران

 خداوند وبراهين شود، نمى اقامه خدا حجتهاى شتابزدگى با كه مورزيد؛ وشتاب كنيد رهايش: كه زد بانگ عليه اهللا سالم على حضرت

. گردد نمى آشكار

. دهم مى را جوابت كن؛ سؤال خواهى مى كه زبانى هر با و خواهد مى دلت هرچه: وفرمودش ردك مرد آن به رو سپس

. داد را پاسخش وحضرت كرد سؤاالتى مرد گاه آن

). 105(»خداست فرستاده ومحمد. نيست يگانه خداى جز معبودى كه دهم مى گواهى«: وگفت داد تكان را سرش مرد

. عليه اهللا سالم طالب ابى بن على نظر در آزادى معناى است اين

. وخشونت زور منطق نه ،...سخن منطق

. گلوله منطق جاى به... گفتگو منطق

 باز توز كينه يهودى براى را زمينه برهان منطق. شود تبديل ادب با مؤمنى وبه گردد تسليم سر خيره پرسنده كه شود مى باعث بيان آزادى

. شود مطيع مسلمانى تا كند مى

. عليه اهللا سالم طالب ابى بن على اميرمؤمنان نظر از آزادى ومعناى اسالم، منطق است اين

 دشنام بخشيدن

 بود نشسته اى عده جمع در روزى كوفه، در خالفتش ايام در حضرت آن كه اند آورده عليه اهللا سالم اميرمؤمنان زندگى تاريخ در مورخان

 آزمند نرينگان اين چشمان: فرمود عليه اهللا سالم اميرمؤمنان. دوختند زن آن به را ننگاههايشا عده وآن شد رد آنها كنار از زيبايى زن كه

 شود، همبستر خودش همسر با برود آمد وخوشش افتاد زنى به چشمش شما از يكى هرگاه پس،. شود مى آنها كورى باعث وهمين است

. خودش زن مثل است زنى هم او كه چرا

! داناست چقدر بكشد، را كافر اين خدا: گفت ـ بود حاضر جا آن در كه ـ خوارج از مردى هنگام اين در

). 106(»گناه بخشيدن ويا ناسزاست ناسزا جواب باشيد، آرام: فرمود عليه اهللا سالم على حضرت اما بكشند؛ را او كه پريدند مردم

 پاسخ را او وناسزاى كرد مثل به مقابله عليه اهللا سالم ؤمناناميرم آيا ام، نديده را ماجرا وبقيه است؛ كرده بيان اينجا تا را جريان اين تاريخ،

 مانند به كرد تعدى شما به كه هر پس« ؛)107](علَيكُم اعتَدى ما بِمثْلِ علَيه فَاعتَدوا علَيكُم اعتَدى فَمنِ: [فرمايد مى خداوند كه چرا داد،

. نشد ومتعرّضش بخشيد را او يا ،»كنيد تعدى او به است كرده شما به كه تعديى
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 ثبت كه وهمين نمود، مى ثبت نيز را آن تاريخ قطعاً كرد مى كارى او با عليه اهللا سالم على حضرت اگر چون است؛ بخشيده را او ظاهرًا

. است بخشيده را وى كه است آن دليل ظاهرًا نكرده

 خودش چشم وجلو روشن وروز كند جسارت عليه اهللا سالم ميرمؤمنانا به كرد نمى جرأت خارجى مرد اين قطعاً نبود، بيان آزادى اگر

. دهد نسبت كفر به را او يارانش حضور ودر

 كه اين براى شايد. بگويند خواهند مى هرچه كه گذاشت آزاد را مردم اش سياسى وحكمت خردمندانه سياست با عليه اهللا سالم امام

 در كوچك ولو جنگى افتادن راه وبه شمشير به وكار شوند روانى تخليه طريق اين زا ومرض غرض صاحب وافراد باشد اطمينانى سوپاپ

. نشود كشيده كوفه داخل

 از خارجى مرد سخن اين هرگز، آورد، زبان به را سخنانى چنين دهد مى اجازه مسلك خارجى مرد اين به اسالم كه نيست معنا بدان اين

 مى آزادى مردم به آنقدر اسالم حكومتى مقام عاليترين دهيم توضيح كه است اين مقصود بلكه. است گناهان ترين وزشت حرامها بدترين

. دهند انجام را زشتى رفتارهاى چنين حتى دهند مى اجازه خود به كه دهد

 موضع اين تحليل

 مجازاتش دهد دشنام عليه اهللا سالم وامام وآله عليه اهللا صلى پيامبر به كه كسى چون است؛ قتل انسانى چنين اوليه شرعى حكم وگرنه

 واجب قتلش كند سب را عادل امام كه كسى«: گويد مى شرحش در جواهر وصاحب) 108(»شرائع« در حلّى محقق. است شدن كشته

 اجماع اين بر هم وجمعى دارد، آن بر اجماع از حكايت »تذكرة«و »منتهى« ظاهر بلكه يابم؛ نمى اختالفى من حكم، اين ودر است،

 كه را كسى كه است واجب او بر گويد مى ناسزا مرا كسى كه بشنود هركس«: است فرموده وآله عليه اهللا صلى پيامبر. اند هكرد تصريح

. »برساند قتل به است گفته ناسزا من به كه را كسى بايد نيز او كرد مراجعه حاكم به واگر نكند، مراجعه حاكم وبه بكشد، دهد مى دشنام

). 109(»دارد را حكم همين نيز آنان دهنده ودشنام نيست عليهم اهللا سالم وائمه پيامبر انمي فرقى هم باره اين در

 على كه گذشت مى قريش مجالس از يكى از وى كه است آورده روايت عباس ابن از سند چندين با ،»بحار« در مجلسى عالمه مرحوم

 گويند؟ مى چه اينها: گفت ـ بود نابينا عباس ابن زمان آن در ـ خود عصاكش به. گفتند مى ناسزا را عليه اهللا سالم طالب ابى بن

. گويند مى ناسزا عليه اهللا سالم على به: گفت

. ببر آنها نزديك مرا: گفت

 گفت؟ مى ناسزا خدا به شما از يك كدام: وگفت ايستاد شد، نزديك ايشان به چون

. است مشرك بگويد ناسزا خدا به كه كسى! اهللا سبحان: گفتند

 گفت؟ مى ناسزا وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر به شما از يك كدام: گفت عباس ابن
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. است كافر گويد ناسزا وآله عليه اهللا صلى خدا رسول به كه كسى: گفتند

 گفت؟ مى ناسزا عليه اهللا سالم طالب ابى بن على به شما از يك كدام: گفت

. بوديم ما: گفتند

 من به گويد ناسزا على به هركس«: فرمايد مى وآله عليه اهللا صلى خدا رسول شنيدم كه گيرم مى گواه را خدا گيرم، مى گواه را خدا: گفت

). 110(»است گفته ناسزا عزوجل خداى به گويد ناسزا من به وهركس گفته ناسزا

: كردم عرض عليه اهللا سالم ادقص امام به: است آمده كرده، روايت عامرى سليمان بن عبداهللا كه عليه اهللا سالم صادق امام از حديثى در

). 111(»است حالل خونش كه قسم خدا به«: فرمود چيست؟ جويد مى برائت او واز دهد مى دشنام را على بشنوم كه مردى حكم

 آنها شايسته كه چيزى به يا بدى به عليهم اهللا سالم بيتش اهل از يكى يا وآله عليه اهللا صلى محمد حضرت از هركس كه است روايت«

). 112(»است واجب قتلش كند طعن آنها مورد در يا كند، ياد نيست

 گويد، مى ناسزا عليه اهللا سالم على حضرت به كه كسى درباره عليه اهللا سالم صادق حضرت از شخصى كه است آمده »االسالم دعائم« در

 اگر كه همچنان شود مى كشته كند سب را امام كه كسى«: فرمود سپس. »نماند زنده روز يك حتى كه است سزاوار«: فرمود كرد، سؤال

). 113(»شود كشته بايد كند سب را وآله عليه اهللا صلى پيامبر كسى

. كنم بازگو مختصر مجال اين در را آنها همه كه بينم نمى نيازى ومن است شده وارد باره اين در كه حديثى دهها از بود اى نمونه اينها

 اسالم در ومهم اهم قاعده

 يارانش به حتى بلكه بكشند، را او نداد هم ودستور نكشت داد دشنامش كه را خارجى مرد آن عليه اهللا سالم اميرمؤمنان همه، اين با ،اما

 واين بود، مفسده او كشتن در كه دليل اين به ويا تر، مهم مصلحتى خاطر به. شد ومانع نداد را كار اين اجازه بكشند را او خواستند مى كه

 فضاى آن در ومسلمانان اسالم كّل به يا شده مى مربوط خاص، شرايط آن در عليه، اهللا سالم اميرمؤمنان شخص به يا مفسدهو مصلحت

. دو هر به ويا بود، گرفته ميان در را آنان كه خاصى

... . باشد اسالم وبخشش گذشت دادن نشان صرف است، ممكن مصلحت اين

. است رحم وبى خشن اسالم كنند تصور نادان فرادا بعضى: كه باشد اين است ممكن ومفسده

. است توز وكينه رحم بى اسالم كنند تبليغ كه دهد بهانه صفتان وشيطان مغرضان به يا

 به اولى و اهتمام خور در وبيشتر است، اسالم مجازاتهاى احكام از حكم يك اجراى از مهمتر واينها. اينها جز ديگرى داليل به ويا

 خصوص، اين در. است اسالم احكام برخى اجراى مثبت تأثير از بيشتر ومسلمانان اسالم بر سوء تبليغات منفى تأثير اهگ چون، اجرايند؛

 اند، كرده آن بر را فقها اجماع وادعاى اند داده فتوا آن به علما كه آنچه«: است چنين آن مضمون كه دارد سخنى اهللا رحمه قمى محقق
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 شرطش اما شود كشته بايد عليهم اهللا سالم وائمه وآله عليه اهللا صلى پيامبر به دهنده دشنام كه است اين نموده، تصريح آن بر مقدس وشرع

). 114(»نباشد فسادى بيم حكم اين اجراى در كه است اين

 خدا رسول :فرمود صادق؛ يا باقر حضرت كه است شده روايت زرارة از صحيح، سند با حديثى در كافى، ارزشمند كتاب در رو، همين از

 عده آن شد پيروز دشمنش بر وچون گرفت كمك اى عده از محمد: شود گفته ندارم خوش كه است اين نه اگر: فرمود وآله عليه اهللا صلى

). 115(»زدم مى گردن] بودند قتل مستحق كه[ را زيادى عده آينه هر كشت، را

 كه بسيارى شمار كشتن از وآله عليه اهللا صلى پيامبر كه شد باعث آلهو عليه اهللا صلى خدا رسول عليه سوء تبليغ از نگرانى بنابراين،

. كند نظر صرف بودند القتل واجب ويا قتل مستحق

 اسالم سياست اصول از

. كرد استنباط آن از توان مى را اسالم وخارجى داخلى سياست احكام از بسيارى كه است اسالم سياست اصول از عميق اصل يك واين

 يا كردن استهزا كه معناست اين به بلكه كند؛ مى تغيير ديگران وتمسخر استهزا با متعال خداى احكام تمام كه نيست اين معنايش البته،

 آنان، عليه وتبليغ دينى مراجع حتى ويا عليهم اهللا سالم اسالم وپيشوايان امامان يا وآله عليه اهللا صلى اسالم پيامبر يا اسالم به زدن تهمت

 تشجيع باعث طرفى واز گردد، اينها ومانند آنان، شادى دشمن يا وهن وباعث مسلمانان وتضعيف اسالم ضعف بموج كه نحوى به

 اجراى از گاه شود مى موجب كه است چيزهايى اينها... كند باز ومسلمانان اسالم از بدگويى به را ها آن وزبان شود وكافران ستمگران

 اهللا صلى خدا پيامبر كه چرا گردد؛ حفظ آن وشكوه وعظمت اسالم اعتالى طريق اين از تا شود نظر صرف اسالمى كيفرهاى مواد بعضى

: است فرموده وآله عليه

. »نيست آن از برتر وچيزى است برتر اسالم ؛)116(عليه واليعلى يعلو اإلسالم«

 آن رعايت از مهمتر آن رعايت شود معلوم شرعى نظر از كه گردد مترتّب فسادى اسالمى مجازات يك اجراى بر چنانچه: جمله يك در

. شود مى نظر صرف مجازات اجراى از است، مجازات

 اهللا رضوان) 119(وطوسى) 118(وصدوق) 117(كلينى القدر جليل شيوخ كه حديثى جمله از دارند، صراحت مطلب اين به شريف احاديث

 به ناسزاگو مرد حكم: كردم عرض عليه اهللا سالم صادق حضرت به: گفت كه اند كرده روايت سالم بن هـشام از صحيح، سند با عليهم،

. نگيرد را گناهى بى دامن اگر البته: فرمود سپس. است مهدورالدم كه قسم خدا به: فرمود چيست؟ عليه اهللا سالم على حضرت

 بگيرد؟ را گناهى بى دامن چرا: كردم عرض

. دادن توضيح اين از وبيشتر. شود كشته كافرى جاى به مؤمنى: فرمود

. »نشود گرفتار گناهى بى او، قتل سبب به: يعنى«: گويد مى امام سخن توضيح در ـ العقول مرآة در ـ اهللا رحمه مجلسى عالمه
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 اى صدمه او به نداد اجازه هم ديگران وبه كرد نظر صرف گفت ناسزا او به كه شخصى كشتن از عليه اهللا سالم على حضرت داليل، اين به

. بزنند

 اختصارش همه با ـ را ناسزاگو شخص از حضرت آن وگذشت حضورش در را عليه اهللا سالم على حضرت به گفتن ناسزا اىماجر هرگاه

 تا زمين از آنها ميان تفاوت كه شد خواهد معلوم كنيم، مقايسه امروز اسالمى كشورهاى بيشتر سياستمداران از ديگرى ماجراهاى با ـ

. است آسمان

 مجازاتش كمترين باشد، اطرافيانش حضور ودر رو روبه اگر بويژه گويد، ناسزا اسالمى كشورهاى غالب سران از يكى به كسى اگر امروز

 شكنجه زير دادن جان يا اعدام به كارش است ممكن وحتى اينهاست، وامثال وكار وكسب قانونى حقوق از ومحروميت وشكنجه زندان

. باشد وحشيانه هاى

 مجازاتش كند اهانت عبدالكريم به هركس آن موجب به كه شد وضع قانونى عراق در) 120(»قاسم كريمعبدال« عهد در كه دارم ياد نيك

. بود شاّقه اعمال با زندان سال ده

. بريم مى پى بود، اسالم دقيق كننده اجرا كه عليه اهللا سالم اميرمؤمنان حكومت سايه در آزادى به كه جاست اين

 بيعت از خوددارى

 باز سر كردن بيعت از كه منافقان از شمارى بجز كردند بيعت عليه اهللا سالم اميرمؤمنان با مسلمانان عّفان، بن ثمانع شدن كشته از پس

. نكرد بيعت به مجبور را آنها عليه اهللا سالم اميرمؤمنان اما. زدند

 اهللا سالم امام ليكن طلبيدند، اجازه عليه اهللا سالم اميرمؤمنان از باره اين ودر دارند وا كردن بيعت به را عده آن خواستند صحابه برخى

 وسخن را سخن ومنطق بپوشاند عمل جامه اسالمى آزادى به ترتيب بدين تا كرد؛ رد بشدت را آنان ودرخواست داد منفى پاسخ عليه

. را زور ومنطق شمشير سخن نه بنشاند، كرسى بر را منطقى

 بن وسعد... كردند بيعت او با ومردم رفت مسجد به عليه اهللا سالم على حضرت پس،«: است آورده االنوار بحار در مجلسى عالمه مرحوم

 عمر ابن بعد. كنيد رهايش: فرمود حضرت. كنم نمى بيعت نكنند، بيعت مردم تا: گفت. كن بيعت: گفت او به حضرت آوردند، را وقاص ابى

: گفت اشتر. ندارم ضامنى: گفت. بياور برايم ضامن: فرمود حضرت. كنم مىن بيعت نكنند، بيعت مردم تا: گفت. كن بيعت: وگفتند آوردند، را

. هستم او ضامن خودم من. كنيد رهايش: فرمود حضرت. بزنم را گردنش دهيد اجازه

 بن ونعمان مسلمة بن ومحمد خدرى سعيد وابو مخلد بن وسلمة مالك بن وكعب ثابت بن حسان نظير اندك شمارى بجز كردند بيعت انصار

). 121(»بودند عثمان طرفدار همگى كه عجرة بن وكعب عبيدة بن وفضالة خديج بن ورافع مالك بن وكعب ثابت بن وزيد شيرب

. نبود حق به ودعوت جزنصيحت چيزى تافتنها بر وسر مخالفتها اين برابر در عليه اهللا سالم اميرمؤمنان واكنش
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 اهللا سالم اميرمؤمنان از برديم را نامشان كه وكسانى سعد چون«: كه است آورده »داالرشا« از نقل به ،»بحار« در سره قدس مجلسى عّالمه

 جمله، واز كرد ايراد سخنانى گاه وآن آورد جاى به را الهى وثناى حمد حضرت ورزيدند، خوددارى او با بيعت واز گرفتند كناره عليه

 ثابت بن وحسان وعبداهللا واسامه مسلمة وابن سعد از. ستانم مى را مظلوم وداد كنم مى نصيحت را خصم كه خدا به سوگند«: فرمود

). 122(»گذارم مى وا خدا به را وايشان خود ميان وداورى نيست، من خوشايند كه است رسيده من به خبرهايى

. زدند باز سر او با بيعت از ومنطقى دليل هيچ بى كه است كسانى برابر در عليه اهللا سالم اميرمؤمنان العمل عكس تمام واين

. شمشير منطق نه منطق، وشمشير سخن منطق: دهد مى نشان را خود اسالمى عادل فرمانرواى يك سوى از اسالمى آزادى كه اينجاست

 آنها شكني پيمان از ام آگاهي وجود با

 بين المال بيت از حقوق دادن از حضرت كه ديدند وقتى اما كردند بيعت عليه اهللا سالم على حضرت با مسلمانان توده با همراه وطلحه زبير

 ـ نكرد موافقت آنها به وكوفه بصره حكومت واگذارى بر مبنى ايشان درخواست با وهمچنين گذارد، نمى فرق مسلمانان وساير دو آن

 عليه اهللا سالم اميرمؤمنان از ـ بود مطلع خصوص اين در معاويه با دو آن ميان وتبانى توطئه از عليه اهللا سالم امام كه بود اين هم علتش

 شكنى پيمان پى در بلكه ندارند عمره قصد وزبير طلحه كه دانست مى عليه اهللا سالم على حضرت. روند عمره به كه خواستند اجازه

 مى پاس را اسالمى شكوهمند آزادى كشور، رئيس دهد نشان كه تا داد، رفتن اجازه دو آن به حال، اين با اما هستند، افروزى وجنگ

. دارد

 به البصرة؛ تريدان ولكن العمرة، تريدان ما واهللا ال«: فرمود ايشان به شوند، خارج عمره براى خواستند اجازه حضرت از دو آن كه مانىز

 را عمره به رفتن براى وزبير طلحه طلبيدن اجازه خبر كه زمانى همچنين. »داريد بصره آهنگ بلكه نداريد عمره قصد شما كه سوگند خدا

 برابرشان در خداوند واز دادم، اجازه آنها به دارند، دل در وعهدشكنى خيانت نيت دانم مى كه آن با ومن«: فرمود داد، مى عباس ابن به

). 123(»گرداند مى چيره ايشان بر ومرا كرد خواهد دفع را آنها نيرنگ خدا بزودى. طلبم مى يارى

 شُريح مخالفت

 از بسيارى در شريح كه آن با«: گويد مى پردازد، مى شريح احوال از برخى ذكر به كه اج آن »البالغة نهج شرح« در الحديد، ابى ابن

 كرد، ابقا قضا مسند بر را او حضرت ذلك مع است، آمده فقها كتابهاى در مسائل واين كرد مى مخالفت عليه اهللا سالم على با فقهى مسائل

 قضاى منصب بلكه ننمود عزلش قضا منصب از اما كرد بيرون كوفه از را ووى گرفت خشم او بر عليه اهللا سالم على حضرت بار يك

 از حضرت كه آن تا بود جا آن در مدتى وشريح سپرد، وى به بودند، يهودى ساكنانش وبيشتر بود كوفه نزديك روستايى كه را »بانقيا«

 ).124(»گرداند باز اش كوفه وبه شد راضى وى
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 هست؟ ناراضيى آيا

 مانند بى تاريخ در كه زد كارى به دست حضرت كردند بيعت مسلمانان وتوده شد تمام عليه اهللا سالم اميرمؤمنان با يعتب كار كه آن از پس

: بود

 ما به رفت منبر بر عليه اهللا سالم على حضرت چون: كه است آورده عباس بن عمار از راغب از نقل به »مناقب« در شهرآشوب ابن

 ما! خدايا بار: زدند فرياد سو هر از ومردم باشد؟ ناراضى كه هست كسى آيا: زنيد وصدا رويد جمعيت صفوف ميان وبه برخيزيد«: فرمود

). 125(»هستيم آنان وفرمانبردار وتسليم راضى عمويش وپسر تو رسول از

 زند مى باز سر بيعت يرفتنپذ از كار، ابتداى در حال اين با است، متعال خداى جانب از منصوب حقيقىِ خليفه عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

 بيعت كه هم را وكسانى كنند مى بيعت ايشان با آزادانه مردم كه هم بعد. است گرفته صورت واجبار زور با بيعت نگويد كسى بعداً تا

 او به منانواميرمؤ است ميل وبى ناراضى كه باشد كسى شايد بروند مردم صفوف ميان كه دهد مى دستور باز نكرد، بيعت به مجبور نكردند

. دهد وبحث وگفتگو وپيمان بيعت آزادى

 بندد؟ مى كار به بيعت، اتمام از پس مملكت، اول شخص كه اسالم در است انگيزى حيرت آزادى چه اين

. است عزيز اسالم هاى ويژگى از آزادى اين آرى،

 بصرى حسن موضع

 حضرت وآن داشته بغض عليه اهللا سالم على حضرت به نسبت گويند مى كه است كسى«: ـ اند نوشته مورخان كه طور آن ـ بصرى حسن

 آن از بهتر برايش خورد مى ـ خرما نوع ترين پست ـ حشَف وخرماى ماند مى مدينه در على اگر: است گفته ومى كرده مى نكوهش را

. شود كار اين وارد كه بود

 هر«: فرمود مى او درباره عليه اهللا سالم على وحضرت. كشيدند دست عليه اهللا سالم على حضرت به دادن يارى از كه است كسانى از او

 مى »القتال« بلكه گويد نمى) 126(»المساس« كه تفاوت اين با است، امت اين سامرى] بصرى حسن[ او و دارد سامرى يك قومى

). 127(»گويد

 اى بگير، كامل وضوى: فرمايد ومى خورد رمىب او به عليه اهللا سالم على حضرت كه است آبى جوى از گرفتن وضو مشغول آدم همين

 حسن اندوهگينى؟ آنان براى وتو: فرمود حضرت. گرفتند مى كامل وضوى كه كشتى را مردانى ديروز تو: گويد مى بصرى حسن. جوان

. آرى: گفت

). 128(»كناد دراز را اندوهت خدا پس،: فرمود حضرت

. دهد مى بصرى حسن به عليه اهللا سالم على حضرت كه است پاسخى تمام اين

. آن بر دعايى به ناسزا جواب. سخن برابر در سخن

. اسالمى وشكوهمند عميق آزادى معناى است واين
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 اشعث موضع

: است آورده »مناقب« در شهرآشوب ابن

 در كندى قيس بن اشعث] عليه اهللا سالم على حضرت حكومت زمان در[ كه است شده روايت عليه اهللا سالم على بن حسن از خبرى، در«

 به خطاب[و رفت مى مأذنه آن باالى شنيد مى كوفه جامع مسجد از را اذان صداى نماز، اوقات در وهرگاه، ساخت اى مأذنه اش خانه

... وجادوگرى دروغگو تو مرد، اى: آورد مى بر بانگ] رفت مى مسجد به نماز براى كه عليه اهللا سالم على

 بود؟ چه آور شرم جنايت اين برابر در عليه اهللا سالم امام العمل عكس

. وقيح مرد اين سرنوشت از دادن خبر فقط. هيچ

. ناميد مى ـ) 130(»النار عرف«: روايتى ودر ـ) 129(»النار عنق« را او پدرم«: فرمود سخنانش ادامه در عليه اهللا سالم حسن امام

 ودر سوزاند مى را او و آيد مى فرود او بر آسمان از آتش از اى تنوره رسد فرا اشعث مرگ چون: فرمود شد، سؤال حضرت از آن معناى

. »شود مى دفن است شده زغال به تبديل كه حالى

 طاغوتى هر حكومت در را آن نظير هركس كه كارى است؛ قيس بن اشعث كار برابر در عليه اهللا سالم على حضرت العمل عكس كّل اين

. است واجتماعى سياسى حقوق از ومحروميت وشكنجه زندان آيد مى سرش بر ـ او لعم به واكنش در ـ كه باليى كمترين دهد انجام

. كند مى پياده واستوارى، دقت با را، اسالم كه است ورئيسى خدا وخليفه حقيقى سلطان عليه اهللا سالم اميرمؤمنان اما

 مى فرياد واشعث سوزاند را ووى درآمد او بر كشان تنوره كه ديدند را آتشى بودند بالينش بر كه كسانى رسيد در اشعث مرگ چون«

). 131(»شدم نابود شدم، بدبخت: گفت ومى كشيد

 رسيد قتل به كه مخالفي ديه پرداخت

 آن ودر كرد ايراد اى خطبه شود، صفين رهسپار او غائله وفرونشاندن معاويه با مقابله براى گرفت تصميم عليه اهللا سالم اميرمؤمنان چون

. پرداخت را او ديه عليه اهللا سالم وامام رساندند قتل به را او ومردم ورزيد مخالفت حضرت آن با مردى. رانگيختب جهاد به را مردم

: است آورده چنين معبد روايت به مزاحم، بن نصر كتاب از نقل به »بحار« در سره قدس مجلسى عالمه را ماجرا

. وسنتها قرآن دشمنان سوى به پيش. خدا دشمنان سوى به پيش: فرمود مى كه وشنيدم... ايستاد خطبه به منبرش بر عليه اهللا سالم على«

. وانصار مهاجرين وقاتالن احزاب هاى مانده پس سوى به پيش

 اميرمؤمنان. مرد كه زدند وچندان گرفتند ولگد مشت زير را او مردم. نمود مخالفت ابراز حضرت آن با فزارة بنى از مردى هنگام، اين در

. پرداخت المال بيت از را او ديه عليه اهللا سالم
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 از را تو شنيدى خيانتكار روز تيره اين از كه وسخنانى گرداند، سست را تو ديدى كه آنچه مبادا! اميرمؤمنان اى: وگفت برخاست اشتر

). 132(»سازد نوميد ما يارى

 تلقى المال بيت مقتول را او امام حال، اين با اما، است تهگف سخن درشتى به عليه اهللا سالم اميرمؤمنان با مرد آن كه پيداست حديث اين از

. است كرده پرداخت آن از را اش وديه نموده

 ودشمن خدا دشمن با جنگ به را مردم عليه اهللا سالم اميرمؤمنان اسالم؟ در جز شود؟ مى يافت كجا در وبيانى وعقيده گفتار آزادى چنين

 به عليه اهللا سالم واميرمؤمنان كشند، مى را او ومردم كند مى مخالفت ابراز او با ومردى خواند، مى فرا سفيان، ابى بن معاوية خدا، رسول

. دهد مى ديه وارثانش

 شود؟ مى يافت رفتار اين نظير امروز، جهان كشورهاى آزادترين در حتى زمين، كره اين سازمان كدام ودر كجا

 نمايش به وفراگير ژرف اى گونه به آزادى، بعد جمله از ابعاد، همه در را اسالم يشخو رفتار با عليه اهللا سالم اميرمؤمنان چنين، اين

 در را او ورسم راه اسالمى حكّام تا شد دار ركورد ها عرصه همه ودر داد آزادى مردم به مختلف وامور گوناگون سطوح ودر گذاشت،

. كنند اصالح را خود سياستهاى ها، زمينه همه در عليه اهللا سالم على حضرت خردمندانه سياست پايه وبر گيرند پيش

 

) السالم عليه( اميرمؤمنان سياست در برابري:: 

 امت مختلف افراد ميان عادالنه برابرى شالوده بر را خويش سياست ـ وآله عليه اهللا صلى اسالم پيامبر همچون ـ عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

 سالم طالب ابى بن على برجسته ويژگيهاى از واين. كرد مى تقسيم يكسان به آنان ميان كسانندي آن در همگان كه را المال وبيت داد قرار

: شود مى برده نام هم ويژگى اين از شود مى شمارش او نادر صفات وقتى حضرت، آن زيارتهاى از يكى در كه طورى به بود عليه اهللا

. »رعيت ميان در گستر وعدالت يكسان، به] المال يتب[ كننده قسمت ؛)133(الرعية في والعادل بالسوية، القاسم«

 وبزرگان سران بعضى شدن پراكنده جنگها، جداييها، وباعث داشت همراه به عليه اهللا سالم امام براى زيادى دردسرهاى سياست اين اجراى

. نداد اهميتى ها اين از يك هيچ به ود،ب اسالم ودقيق مو به مو كردن پياده صدد در كه عليه اهللا سالم اميرمؤمنان اما شد، او گرد از

: پردازيم مى است، كرده ثبت تاريخ كه عليه اهللا سالم اميرمؤمنان طلبى مساوات از هايى نمونه ذكر به جا، اين در

 خود از آغازيدن

 اعتراض براى اى بهانه مردم تا نمود پياده ديگران درباره گاه وآن كرد آغاز خويشتن از نخست را برابرى رعايت عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

. باشند نداشته

 منبر وآله عليه اهللا صلى خدا رسول مسجد در حضرت كردند، بيعت عليه اهللا سالم اميرمؤمنان با ومسلمانان شد كشته عثمان كه آن از پس

 كشور درباره خويش استهاىسي تشريح به وسپس نمود دعوت خدا از وترس پرهيزگارى به را مردم آن، ودر كرد ايراد اى وخطبه رفت



 

Noorfatemah.org 
 

 اسالم و سياست ۱۰۰

 سه نفر هر وبه برو المال بيت به! عمار اى«: فرمود عمار وبه گشودند، را المال بيت داد دستور آمده فرود منبر از گاه آن. پرداخت ومردم

. بياور من براى هم دينار وسه كن عطا دينار

 وزبير طلحه... بگزارد نماز تا رفت قبا مسجد به خود، عليه اهللا سالم انواميرمؤمن رفتند المال بيت به مسلمانان از جمعى با وابوالهيثم عمار

). 134(»كردند ابا درهم سه پذيرفتن از وعقيل

 يكسانند وغالمش سهل

 شركت... و بدر جنگ در وآله عليه اهللا صلى پيامبر همراه كه بود وكسى وآله عليه اهللا صلى خدا رسول وصحابى انصار از حنيف، بن سهل

. داشت

 سپس. »بود مهتران از او النقباء؛ من كان«: وفرمود كرد ياد حنيف بن سهل از حضرت آن كه است شده روايت عليه اهللا سالم صادق امام از

 پيشى او از منقبتى در مردمان وساير قريش افراد از يك هيچ ؛)135(عليه وأثنى بمنقبة الناس من وال قريش من أحد ماسبقه«: فرمود

. »ستود را او و نگرفتند

 چنين انصار از ماندگان باقى ويا انصار يا بدر، جنگ در كنندگان شركت به نسبت يعنى. است اضافى حصر ـ فقها تعبير به ـ حصر اين

. وآله عليه اهللا صلى پيامبر بيت اهل نه است، نگرفته پيشى او بر فضيلتى هيچ در كسى افراد اين واز است،

. گفتند او بر تكبير وپنج بيست حضرت رفت، دنيا از وقتى كه است شده روايت عليه، اهللا سالم ؤمناناميرم سوى از سهل بزرگداشت در

 حمزه] ميت نماز[ براى وآله عليه اهللا صلى خدا رسول«: فرمود كه است كرده روايت عليه اهللا سالم باقر امام از عليه اهللا كلينىرضوان شيخ

 هر] يعنى[ گفت، مى تكبير تا پنج تا پنج: فرمود حضرت. تكبير وپنج بيست حنيف بن سهل براى عليه اهللا سالم وعلى. گفت تكبير هفتاد

 جنازه حضرت نرسيديم، سهل بر نماز به ما! اميرمؤمنان اى: گفتند ومى آمدند مى] او جنازه بر نماز در شركت براى[ كه مردم از گروهى

 نماز او بر بار پنج يعنى[ شد تكرار كار اين بار پنج رسيد آرامگاهش به كه زمانى وتا گفت مى تكبير وپنج نهاد مى زمين بر را اش

). 136(»]تكبير وپنج بيست شود مى ومجموعاً است، تكبير پنج داراى ميت نماز هر كه خواندند،

 به كه سياهش وغالم او به وحضرت گرفت قرار عليه اهللا سالم على حضرت وبرابرى عدالت مشمول نيز واال مقام اين با بزرگ مرد اين

. داد المال بيت از يكسان حقوق بود كرده آزادش تازگى

 بن عمار به را مدينه المال بيت عليه اهللا سالم على حضرت«: كه است كرده روايت دأب ابن از »االختصاص« در سره قدس مفيد شيخ

. يكسانند است مسلمان كه عجم ونژاد عرب قبيله هر از وهركس وعجم وانصارى وقريش عرب: ونوشت سپرد تيهان بن الهيثم وابو ياسر

 دهى؟ مى چقدر اين به: وگفت آورد را خود سياه غالم حنيف بن سهل

 گرفتى؟ چند خود، تو،: فرمود عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

. اند گرفته مقدار همين نيز مردم بقيه. دينار سه: كرد عرض
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). 137(»بدهيد دينار سه خودش، اندازه به هم، غالمش به: فرمود حضرت

 نيز او به حضرت پس،. كردم آزاد را غالم اين من: وگفت گرفت را غالمش ودست برخاست حنيف بن سهل«: است آمده »مناقب« در

). 138(»داد عطا دينار سه حنيف بن سهل همانند

 گيرند مي حقوق يكسان وكنيزش حضرت خواهر

 عليه اهللا سالم اميرمؤمنان خواهر طالب، ابى بنت هانى ام«: است آورده طوالنى حديثى در دأب، ابن از نقل به عليه اهللا مفيدرضوان شيخ

 چقدر تو به عليه اهللا سالم اميرمؤمنان: پرسيد بود، عرب غير كه كنيزش از هانى ام. داد او به درهم بيست وحضرت درآمد حضرت آن بر

 داد؟

. درهم بيست: گفت

 برتريى خدا كتاب در ما. كناد رحمت خدايت برو،: فرمود او به عليه اهللا سالم على حضرت. برگشت ]اعتراض براى و[ ناراحتى با هانى ام

). 139(»نيافتيم اسحاق بر اسماعيل براى

 وبزرگان اشراف ندادن برترى

 است آورده تلفمخ سندهاى با عليهم اهللا رضوان ادريس وابن وطوسى وكلينى مفيد: القدر جليل شيوخ از نقل به مجلسى عّالمه مرحوم

 نزد شيعيان از گروهى گريختند، معاويه نزد دنيا ومنال مال به رسيدن براى آنها از وبسيارى پراكندند حضرت گرد از مردم چون: كه

 يروغ موالى بر را وقريش عرب بزرگان واين كن عطا را] المال بيت[ اموال اين! اميرمؤمنان يا: وگفتند آمدند عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

 ،]كن پرداخت المال بيت از بيشترى حقوق و[ ده برترى بپيوندند، معاويه وبه كنند مخالفت تو با رود مى آن بيم كه را كسانى ونيز عربها،

. نما عدالت مردم با و كن تقسيم يكسان به دوباره گشتى مسّلط اوضاع وبر يافت وسامان سر كارها وقتى

 به نه، بجويم؟ منند، دست زير كه مسلمانانى بر كردن ستم با را پيروزى گوييد مى من به! شما بر اىو: فرمود عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

 به بود من خود مال اموال اين اگر خدا به. كرد نخواهم چنين تابد مى اخترى آسمان ودر چرخد مى روزگار چرخ تا كه سوگند خدا

). 140(»است] مردم[ آنها اموال كه رسد چه كردم، مى تقسيم ميانشان يكسان

 وزبير طلحه با بحث

 ناراحت المال بيت از پرداخت در مسلمانان ساير با دو آن ميان برابرى ورعايت آنان با عليه اهللا سالم اميرمؤمنان رفتار از وزبير طلحه

. است سزاوارتر شدن پيروى وبه نفر دو اين از باالتر حّق عليه اهللا سالم اميرمؤمنان منطق در اما پرداختند؛ بحث به حضرت آن با و شدند

 عليه اهللا سالم اميرمؤمنان نزد وزبير طلحه«: كه است آمده رافع ابى بن وعبداهللا تيهان بن ابوالهيثم از نقل به ،»طالب ابى آل مناقب« در

 كرد؟ مى عطا چگونه شما به وآله عليه اهللا صلى خدا رسول: فرمود حضرت. داد نمى عطا گونه اين ما به عمر: وگفتند آمدند

. ماندند خاموش دو آن
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 كرد؟ مى قسمت مسلمانان ميان برابر طور به وآله عليه اهللا صلى خدا رسول كه اين نه مگر: فرمود حضرت

. چرا: گفتند

 عمر؟ روش يا است تبعيت به اولى وآله عليه اهللا صلى خدا رسول روش آيا شما نظر به: فرمود

. خدا رسول روش: گفتند

. ايم برده ورنج داريم وخويشاوندى[ اسالم پذيرش در] پيشگامى حق ما! اميرمؤمنان يا: دادند دامها اما

 من؟ يا تريد پيشگام شما: فرمود حضرت

. تو: گفتند

 من؟ يا خويشاوندتريد] پيامبر با[ شما: فرمود

. تو: گفتند

 من؟ يا ايد برده رنج] اسالم راه در[ بيشتر شما: فرمود

. تو: گفتند

). 141(»هستيم يكسان كارگرم واين من كه سوگند خدا به: وفرمود كرد اشاره كارگرش به تحضر

 ستمديدگان براى اميدى وچراغ آينده، نسلهاى راه فرا باشد مشعلى تا گرفت پيش در عليه اهللا سالم اميرمؤمنان كه روشى است اين

 غير بر را عرب نه سياه، بر را سفيد نه است، ترجيحى نادار بر را دارا نه. وطغيانگران مستكبران سركشى كنترل براى ومهارى ومستضعفان،

 قرار برابر آن در را آنان خداوند كه المالى بيت از اضافى حق دادن به نه قيامت، در هم آن تقوا، با مگر... و وضيع بر را شريف نه عرب،

. است داده
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) السالم عليه( علي حضرت وگذشت عفـو:: 

 عفو را مجرم باشد، ميان در اسالمى مجازات اجراى مصلحت از مهمتر مصلحتى كه صورتى در دارد، حق اسالمى ومتحك اول شخص

. دهد تخفيف او مجازات در يا كند

. وعقل فقها، اجماع شريف، سنّت كريم، قرآن: از است عبارت آن منبع كه است اسالمى شريعت روح از منبعث اهميت اين

 تاريخ در كه روست همين از. شناسد مى را مهمتر وامور اولويتها واين مصلحتها اين ديگر، هركس از بهتر عليه اهللا مسال على اميرمؤمنان و

 به واين كنيم، مى مالحظه را آنان درباره اسالمى مجازاتهاى اجراى از كردن نظر وصرف مجرمان عفو از فراوانى موارد حضرت آن زندگى

. است بوده ها اولويت و اهميت همين بستن كار به خاطر

: پردازيم مى موارد اين از اى پاره ذكر به جا اين در

 مروان عفو

 تجهيز عليه اهللا سالم اميرمؤمنان ضد بر جمل جنگ در را وزبير وطلحة عايشه سپاه كه بود كسانى واز منافقان سران از حكم بن مروان

 هزار دهها كه جنگى. بود نموده تحريك را وبصريان برافروخته را جنگ آتش مسلمانان وحدت شكستن درهم منظور به او. كرد وتشويق

. داد قرار عفو مورد را او مروان شدن اسير از پس عليه اهللا سالم اميرمؤمنان همه، اين با اما،. شدند آن قربانى گير روزه نمازگزارِ مسلمان

: است آورده »مناقب« از نقل به »بحار« در مجلسى عالمه مرحوم

). 142(»كرد وآزادش داد قرار وعتاب سرزنش مورد را او حضرت. كرد اسير را حكم بن مروان جمل، جنگ در اشتر كمال«

: خوانيد مى ذيال كه است آورده باب اين در ديگرى روايت ،»خرائج« از نقل به نيز،

 ايستاده عليه اهللا سالم اميرمؤمنان باالسر نم] جمل جنگ[ بصره روز در: گفت كه است شده روايت مراد قبيله از ازمردى صيرفى ابو از«

 حكَم پسر براى اى؟ آمده چه براى دانم مى خوب: فرمود حضرت. دارم عرضى: وگفت آمد ايشان نزد عباس ابن جنگ، از بعد كه، بودم

. دهى امان او به خواهم مى آرى،: گفت عباس ابن خواهى؟ مى امان] حكم بن مروان[

 خوار را او بيشتر كار اين چون كن؛ سوار خودت ترك در را او آوردنش وهنگام بياور، من نزد را او و برو اما. مداد امانش: فرمود حضرت

. كند مى وتحقير

. آورد بود، كرده سوار سرش پشت اى بوزينه مثل كه حالى در را ومروان رفت عباس ابن

 كنى؟ مى بيعت: فرمود او به عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

. دل تَه از آرى،: گفت

. است تر آگاه دلها از خدا: فرمود
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 دستى. ندارم نيازى دست اين به من: وفرمود كشيد بيرون زور به مروان دست از را دستش حضرت كند بيعت كه گشود را دستش چون

. شكند مى بيعت ماتحتش با كند بيعت دستش با هم بار بيست اگر. است يهودى

). 143(»بدهى دست از معركه اين در را سرت كه ترسيدى حكم، پسر برو: فرمود سپس

 داشته وگروهى دسته كه صورتى در اينان، اسراى شرعى وحكم كنند، قيام عادل امام عليه كه هستند كسانى] ياغيان شورشگران،[ »بغات«

 اما. بود قتل مروان درباره خداوند اوليه حكم بنابراين،. داشتند ودسته ودار بودند »باغى« همگى هم جمل اصحاب. است قتل باشند،

 خباثت از حضرت آن كه بود حالى در واين كند، گذشت مروان از كه ديد اين در را اسالم مصلحت هنگام آن در عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

 بجز ـ آيند مى بيرون وا صلب از قيامت قيام تا كه را كسانى وهمه او وآله عليه اهللا صلى پيامبر كه دانست ومى بود آگاه مروان سگالى وبد

. آورد خواهد پديد وستمها گريها فتنه چه آينده در او كه دانست مى ونيز كرده، لعنت ـ بود نخواهند بيش اندكى كه را مؤمنانشان

. بود مهمتر موقعيت آن در مروان عفو مصلحت شريعت، روح مالحظه با اينها، همه وجود با

 عايشه عفو

: فرمايد مى قرآن. بود »باغى« كريم قرآن نص به بنا نيز، عايشه

]فَتَانِ إِن ونَ طَـآئينَ منؤْموا اقْتَتَلُوا الْمحلا فَأَصمنَهيفَإِن ب غَتا بماهدلَى إِحلُوا االُْخْرَى عى فَقَاتى الَّتغتَّى تَبح ىءرِ إِلَى تَفأَم ؛)144](اللَّه 

 آن با كرد تعدى ديگرى بر گروه دو آن از يكى وچنانچه افكنيد، صلح آنها ميان برخاستند جنگ به ديگريك با مؤمنان از گروه دو واگر«

. »برگردد خدا فرمان به تا بجنگيد است كرده تعدى كه

 در ن،ز وچه مرد چه ،»باغى« وكيفر است، باغى بنابراين،. جنگيد مردم ومنتخب وپيامبرش خدا جانب از منصوب شرعِى خليفه با عايشه

. است قتل اسالم

 به چشمش ـ حضرت آن از خوردن شكست از پس ـ وقتى لذا است، داشته عليه اهللا سالم اميرمؤمنان از را توقع همين نيز عايشه خود

 وحكم ببخش، خودت وفضل لطف به يعنى. »كن آقايى گشتى، چيره«: گفت والتماس مهرجويى حالت با افتاد عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

. نما استفاده دارى كه عفوى اختيار از بلكه مكن اجرا من حق در را اسالم ليهاو

 وهرچند كرد عفو را او بود، عايشه چون فردى كشتن مصلحت از مهمتر زمان آن در كه اسالم مصلحت خاطر به عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

. كرد نابود را مسلمانان از بسيارى كه بود وزخانمانس جنگى شدن شعلهور وسبب شورشيان، سركرده وبلكه شورشى عايشه،

 مدينه به بصره از زن هفتاد يا نود همراه را او و نشانيد كجاوه بهترين بر را عايشه عليه اهللا سالم اميرمؤمنان: است آمده بحار در

 ).145(فرستاد
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 زبير بن عبداهللا

 به را پدرش كه بود وهمو بود، وآله عليه اهللا صلى پيامبر وخاندان يهعل اهللا سالم على حضرت به نسبت توزان كينه از زبير بن عبداهللا

 منّا الزبير مازال«: فرمود كه است شده روايت عليه اهللا سالم على حضرت حضرت از. كرد مى ترغيب جمل جنگ آتش ساختن شعلهور

. »شد بزرگ بداهللاع او نحس پسر كه گاه آن تا بود ما از همواره زبير عبداهللا؛ المشؤوم ابنه نشأ حتى

). 146(گفت مى وناسزا كرد مى ونفرين لعن را عليه اهللا سالم على وحضرت داشت بغض هاشم بنى به عبداهللا

 شدن كشته مستحق شود، مى تلقى »باغى« اسالم منطق در كه فردى اين كشيد، شمشير خدا رسول جانشين روى به كه شورشى آدمِ اين

. بخشيد را او جمل جنگ در ليهع اهللا سالم اميرمؤمنان اما بود

: است آورده »مناقب« از نقل به »بحار« در مجلسى عالمه مرحوم

 اهللا سالم اميرمؤمنان. بطلبد وعفو امان زبير بن عبداهللا براى حضرت آن از تا فرستاد اميرمؤمنان نزد را بكر ابى بن محمد خود برادر عايشه

). 147(داد امان داشتند، شركت جمل نگج در كه كسانى ديگر همراه به را او هم عليه

 طلحه بن موسي عفو

. اليه واتوب استغفراهللا: بگو مرتبه سه: فرمود او به عليه اهللا سالم اميرمؤمنان. آوردند را عبيداهللا بن طلحة بن موسى«: است آمده »بحار« در

 لشكر در خود از مركبى يا اسلحه واگر برو خواهى، ىم كه هركجا: فرمود او به سپس. كرد آزادش عليه اهللا سالم على وحضرت گفت، او

). 148(»بنشين ات خانه ودر بترس خدا از ات آينده ودرباره بردار بينى مى ما

 داشت را او جان به قصد سوء كه كسي عفو

: گفت كه است آمده نباتة، بن اصبغ از نقل به »طالب ابى آل مناقب« در

 آيى؟ مى كجا از: فرمود عليه اهللا سالم على. شد وارد مسافران هيأت در مردى ناگاه كه خوانديم عليه اهللا سالم اميرمؤمنان با را ظهر نماز«

. شام از: گفت

 اى؟ آمده چه براى: فرمود

. دارم كارى: گفت

. اى آمده چرا كه گويم مى خودم وگرنه بگو من به: فرمود

. اميرمؤمنان اى ام، آمده چرا بگو: گفت مرد
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 برخاست كس وفالن. دارد جايزه دينار هزار ده بكشد را على هركس: كه زد جار معاويه سال، فالن از ماه فالن از روز فالن: فرمود

. كشم مى من: وگفت

 تو؟: گفت او به معاويه

 بكشم؟ را او پسر دو وپدر وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر عموى وپسر بروم: وگفت شد پشيمان رفت، منزلش به وچون

. كشم مى من: وگفت برخاست ديگر نفر يك. دارد جايزه دينار هزار بيست بكشد را على هركس: كه زد جار معاويه ارچىج دوم، روز

 تو؟: گفت معاويه

. داشت معاف را او ومعاويه خواست پوزش معاويه واز شد پشيمان بعداً هم او

. دارد جايزه دينار هزار سى بكشد را على هركس: زد جار اش جارچى سوم روز

. هستى حميرَى وتو برخاستى، تو و

. است درست: گفت مرد

 بكنى؟ ديگرى كار يا دهى انجام را مأموريتت خواهى مى چيست؟ نظرت حاال: فرمود عليه اهللا سالم على حضرت

. گردم مى بر نه؛: گفت مرد

). 149(»بده او به را اش وخرجى آر فراهم برايش اى وتوشه كن آماده را شترش قنبر، اى: فرمود عليه اهللا سالم على حضرت

 كار به درخشانش زندگى در عليه اهللا سالم على حضرت كه است انگيزى شگفت وگذشت عفو زدنى مثال هاى نمونه از ديگر يكى اين

 قنبر هب باالتر اين واز برود، خواهد مى جا هر كه كند مى رهايش حال اين با و است داشته را او كشتن قصد مرد آن كه داند مى. بست

. بدهد هم را او وخرجى آورد فراهم برايش وتوشه وزاد كند آماده را او شتر دهد مى دستور

 يافت؟ توان مى ناب اسالم در جز را رفتار اين نظير

 صفّين اسيران عفو

: فرمود كه است شده روايت عليه اهللا سالم باقر امام از »مناقب« در

 در عليه اهللا سالم على ؛)150(عليه اليعين أن واستحلفه ودابته سالحه أخذ الشام حروب يف أسيرا أخذ إذا عليه اهللا سالم علي كان«

. »نكند يارى وى ضد بر كه داد مى سوگند را او و ستاند مى را ومركبش سالح گرفت مى اسيرى هرگاه شام جنگهاى
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 سالم على حضرت سپاه در كه را مؤمنان از بعضى آنها از وبعضى اند كشيده شمشير عليه اهللا سالم اميرمؤمنان روى به كه محارب اى عده

 ندارد آنها به كارى حضرت آن اما اند، افتاده عليه اهللا سالم اميرمؤمنان چنگ وبه خورده شكست سپاهشان وحاال اند كشته بودند عليه اهللا

. هستند هنوز ويارانش، معاويه يعنى گروهشان، كه حالى در كند، مى وآزادشان

 وسودجويان ومنافقان كند، جذب اسالم به را دشمنان طريق اين از تا عليه اهللا سالم اميرمؤمنان شكوهمند وبخشش عفو استسي است اين

. گرداند افزونتر را وايمانشان تر قوى را مؤمنان ودلهاى نمايد، ترغيب مؤمنان صفوف به پيوستن به را

 ها آن به خوارج اموال برگرداندن

: كه است آورده پدرش، از عرفجة از لنق به »مناقب« در ونيز

 را اموالش از چيزى وهركس آورد بود سپاهشان در كه] نهروانيان اموال از[ را آنچه كشت، را نهروان سپاهيان عليه اهللا سالم على چون«

). 151(»شد برداشته هم وآن ماند باقى ديگ يك كه جايى تا داشت مى بر شناخت مى

 تازيانه فرمان لغو

. است گفته] كيفر سزاوار[ سخنى تميمى عطارد بن لبيد كه رسيد خبر عليه اهللا سالم اميرمؤمنان به«: كه است آورده »مناقب« رد همچنين

. داد فرارى را ولبيد برخاست اسدى دجاجة بن نعيم. بچرخانند اسد بنى ميان در را وى كرد وامر آوردند را او داد دستور

. بزنند اش تازيانه داد ودستور آوردند را ووى فرستاد او پى در عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

. است كفر تو از وجدايى است خوارى تو با بودن كه قسم خدا به: گفت

: فرمايد مى عزوجل خداى. بخشيديم را تو: فرمود شنيد، او از را سخن اين چون حضرت

]فَعى ادبِالَّت ىنُ هسيِّئَةَ أَحكن دفع نيكو اى شيوه به را بدى« ؛)152](الس« .

 كه است خوبى يك »است كفر تو از جدايى«: گفتى كه واين. آوردى دست به كه است بدى يك »است خوارى تو با بودن«: گفتى كه اين

). 153(»شود مى دفع اين به وآن آوردى، دست به

 حكم هم تازيانه خداست؛ حكم عفو. دكن مى نقض را حاكم حكم ـ كند مى ايجاب را آن مهمترى مصالح كه زمانى ـ وبخشش عفو

 نگه باقى مسلمانان براى را اسالم ومدارا، ومهربانى گذشت اين با. شود مى نقض او مهمتر حكم واسطه به خداوند مهم حكم اما. خداست

. كشاند مى اسالم به را وآنها آورد مى دست به را مسلمانان غير ودلهاى دارد، مى
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 مردم ميان در) السالم عليه( ناميرمؤمنا هميشگي حضور:: 

 چند به دهند؛ انجام شخصاً خودشان را كوچك كارهاى نيستند وحاضر كنند، مى زندگى جامعه از دور به ومنصب قدرت صاحبان معموال

: دليل

. وطاغوتگرى بينى وخودبرتر تكبر. 1

. كنند مى ستم آن به كه اى جامعه از ترس. 2

. آنهاست عهده بر كه كارهايى انبوه از فرار. 3

 بيشترين وطاغوتگرى بينى برتر وخود تكبر با او. ندارد وجود مطلقًا عليه اهللا سالم اميرمؤمنان در وعوامل داليل اين از يك هيچ اما

 اوصياء رسرو. آيد مردم ميان وبه شود جامعه وارد بترسد نتيجه در كه كند نمى ستم كس هيچ به عليه اهللا سالم اميرمؤمنان. دارد را فاصله

. كند مى فرار آن از چگونه پس خداست؛ راه در وزحمت رنج جوياى همواره

 ساخت مى برآورده را مردم ونيازهاى داد، مى انجام شخصاً، خود، نيز را اهميت وكم كوچك كارهاى بزرگ، كارهاى كنار در حضرت، آن

 آسوده خيالشان ومستضعفان ومستمندان ناتوانان كه شد مى ثباع امر همين بود، مردم نيازهاى رفع پى در وسرما گرما ودر وروز وشب

 تجمع ومراكز عمومى ومعابر وبازارها ها كوچه در مدام عليه اهللا سالم اميرمؤمنان كه دانند مى چون كنند؛ نمى ستم آنها به مردم كه باشد

. گيرد ىم را ستم وجلو رساند مى ياريشان شود ها آن به ستمى كه صورتى ودر گردد، مى مردم

 دانند مى چون رسانند؛ وآزار ستم مردم به ومستكبران گردنكشان كه شود مى آن از مانع همچنين عليه اهللا سالم على حضرت رفتار اين

 ممكن مكانى هر ودر لحظه هر در بنابراين دارد؛ حضور جامعه افراد ميان در وشخصاً آنهاست كمين در عليه اهللا سالم على حضرت كه

. كند دستگير جرم ارتكاب حين در را وآنها باشد وحاضر شاهد عليه اهللا سالم لىع حضرت است

 عبرت آنها از مسلمانان رهبران تا پردازيم مى مردم ميان در عليه اهللا سالم اميرمؤمنان هميشگى حضور از هايى نمونه ذكر به جا اين در

 مانع كسى كه اين از خاطر آسوده ستمگران نتيجه، ودر بگيرند فاصله جامعه واز بخزند عاج برجهاى ودر نكنند رها را خود وملت گيرند

. باشند وهراس ترس در ستمكاران وتعدى ستم از وستمديدگان بپردازند ستمگرى به نيست آنها

 قصاب نزد كردن مياني در پا

: است آورده »خرائج« از نقل به ،»بحار« در اهللا رحمه مجلسى عالمه

 اهللا سالم على وحضرت آمد بيرون قصاب مغازه از گريه با كنيز. كرد ظلم او وبه فروخت گوشت كنيزى به بىقصا كه است شده روايت

 را انصاف وى حق در كه خواست او واز رفت قصاب نزد كنيز همراه عليه اهللا سالم على حضرت: گفت حضرت به را قضيه. ديد را عليه

 ).154(»نكنى ظلم مردم وبه باشند يكسان بايد وغنى فقير تو اىبر«: وفرمود پرداخت قصاب نصيحت وبه كند، رعايت
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 فروش خرما نزد كردن وساطت

: است آورده بصرى مطر ابو از نقل به »مناقب« در شهرآشوب ابن

. كند مى گريه كنيزكى ديد كه گذشت مى خرمافروشان بازار از عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

 كنيزك؟ اى گريى، مى چرا: فرمود

. گيرد نمى پس فروشنده ولى وبرگرداندم نپسنديدند، را آن اما بردم، وبرايشان خريدم خرما اين از ومن داد من به درهم چند آقايم :گفت

. بگير را وخرما برگردان را درهمهايش بنابراين، ندارد؛ خود از واختيارى است نوكر يك او خدا، بنده اى: فرمود فروش خرما به حضرت

. زد حضرت سينه به ومشتى تبرخاس فروش خرما

. است اميرمؤمنان اين: گفتند مردم

. شو راضى من از! اميرمؤمنان اى: وگفت داد، پس را ودرهمهايش گرفت را وخرما شد زرد ورنگش آمد بند] ترس از[ مرد نفس

. كنى اصالح را خودت كه شوم مى راضى تو از وقتى: فرمود حضرت

). 155(»كنى ادا را مردم وحقوق حق كه شوم مى راضى تو از زمانى: فرمود يا

 همين به. خرمافروش مرد يا بوده شده ـ كوفه يا بصره ـ شهر آن وارد تازه عليه اهللا سالم اميرمؤمنان يا كه شود مى معلوم داستان اين از

. است زده مشت او وبه نشناخته را عليه اهللا سالم اميرمؤمنان دليل،

 عليه اهللا سالم وعلى است شخصى قضيه يك امام نظر از چون نكرد؛ مجازات بود زده كه مشتى خاطر به ار او عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

 مسأله به امام واگر بوده، كنيزك از ستم دفع لحظه آن در عليه اهللا سالم امام وظيفه اين، بر عالوه. دهد نمى اهميتى خودش شخص به

. شد ىم پايمال وظيفه اين شايد پرداخت مى خودش شخصى

 بين در اسالمى مملكت اول شخص كه چرا كند؛ مى تربيت گوناگون هاى جنبه از را جامعه كه است كوچك ظاهر به موضوعات همين

. گيرد مى را ستمديدگان وحق نمايد مى نصيحت را وستمگران كند مى ورجوع رفع را آنها مشكالت وشخصاً دارد حضور مردم

 وشوهر زن ميان دادن آشتي

 على وحضرت بود تابستان چّله«: فرمود خبرى در حضرت آن كه است آورده عليه اهللا سالم الباقر على بن محمد امام از »مناقب« در نيز

 كه است خورده وقسم كرده وتهديدم كرده ظلم من به شوهرم: گويد ومى است ايستاده زنى ديد كه گشت مى بر اش خانه به عليه اهللا سالم

. زند مى مرا

. آيم مى تو با] وساطتت براى[ اهللا، وانشاء شود خنك هوا تا كن صبر خدا، بنده اى: فرمود عليه اهللا المس على حضرت
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 اسالم و سياست ۱۱۰

. شود مى عصبانى من از بيشتر شوهرم وقت، آن: گفت زن

. شود گرفته واهمه بى مظلوم حق بايد خدا، به نه: وفرمود كرد بلند را آن وبعد انداخت پايين را سرش حضرت

 ت؟كجاس ات خانه

). شما بر سالم( عليكم سالم: وگفت رفت او خانه در به پس،

. آمد بيرون جوانى

. اى كرده وبيرونش اى ترسانده را زن اين تو. بترس خدا از خدا، بنده اى: فرمود او به عليه اهللا سالم على حضرت

 آتش را او زدى، را حرف اين كه حاال قسم خدا به. است مربوط چه تو به: گفت ـ شناخت نمى را عليه اهللا سالم اميرمؤمنان كه ـ جوان

. زنم مى

 دهى؟ مى مرا جواب معروف ونفى منكر با وتو كنم مى نهى منكر واز كنم مى دعوت معروف به را تو من: فرمود عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

 اى ببخش مرا: وگفت كرد گم را وپايش دست جوان،. اميرمؤمنان اى شما بر سالم: گفتند ومى شدند جمع طرف هر از مردم هنگام، اين در

. شوم مى او پاى خاك كه خدا به. اميرمؤمنان

 شود مجبور شوهرت كه مكن وكارى درآى، ات خانه به خدا، بنده اى: فرمود زن وبه كرد غالف را شمشيرش عليه اهللا سالم على حضرت

). 156(»بزند كارهايى چنين به دست

 رسانم مي يارى را ستمديده

 آن در كه كرده روايت دأب ابن از مفصل حديثى »االختصاص« خود كتاب در سره قدس مفيد نعمان بن محمد بن محمد بزرگوار شيخ

: است آمده

. است ايستاده باغى جلو ميدان در شديد گرماى در كه ديد را عليه اهللا سالم على حضرت همدانى قيس بن سعيد: كه كنند مى نقل كوفيان

! ؟]ايد ايستاده اينجا چرا[ روز ساعت اين در مؤمنان،امير يا: كرد عرض

). 157(»كنم كمك را اى غمزده يا رسانم يارى را اى ستمديده كه ام آمده بيرون اين براى فقط«: فرمود

 من از تر ضعيف

 پرت وحضرت زد تنه او به مردى كه گرفت مى وضو مردم با مسجد وضوخانه در حضرت آن كه اند كرده نقل«: است آورده مفيد شيخ نيز

 است ممكن بلكه كردى من با كه نبود كارى خاطر به اين: فرمود سپس. زد اى ضربه او وبه برداشت را اش تازيانه. افتاد زمين وبه شد

). 158(»شوى وضامن ببيند وصدمه بكنى او با را كار واين بيايد من از تر ضعيف كسى



 

Noorfatemah.org 
 

 اسالم و سياست ۱۱۱

 سرش پشت رفتن راه از كردن منع

: است آورده عليه اهللا سالم صادق امام از صحيحى، سندهاى با »محاسن«و »كافى« از نقل به »بحار« در لسىمج عالمه مرحوم

 آنها طرف به حضرت. افتادند راه به ايشان سر پشت پياده حضرت ياران. رفت يارانش ميان به مركب بر سوار عليه اهللا سالم اميرمؤمنان«

 داريد؟ كارى: وفرمود كرد رو

. بياييم شما همراه داريم دوست بلكه. اميرمؤمنان اى نه، :كردند عرض

. است پياده فرد وخوارى سوار، شخص تباهى مايه سواره با پياده رفتن راه چون برگرديد؛: فرمود حضرت

 راه به پياده او سر پشت ويارانش آمد بيرون سواره وحضرت افتاد اتفاق همين نيز ديگر بارى: فرمود عليه اهللا سالم صادق امام همچنين

). 159(»است احمقان دلهاى تباهى مايه مردان سر پشت كفشها صداى شدن بلند زيرا، برگرديد؛: فرمود حضرت. افتادند

 ناتوانى به يا كند راهنمايى را اى گمشده كه اين براى رفت، مى تنها بازارها در حضرت آن«: كه است آورده زاذان از نقل به »مناقب« در

: خواند مى را آيه واين كرد مى باز برايش را قرآن گذشت مى كه وبقال فروشنده از. نمايد كمك

]لْكت اررَةُ الدا االَْخلُهعينَ نَجلَّذونَ الَ لرِيدا يلُوى عضِ فالَ االَْرا وادةُ فَسباقينَ والْعتَّقلْممى قرار كسانى براى را آخرت سراى آن« ؛)160](ل 

). 161(»است پرهيزگاران آِن از وعاقبت نيستند، تباهى ويا زمين در برترى خواهان كه دهيم

 را وگرفتاريهايشان ومعضالت كند مى زندگى آنها مشكالت با بود، جامعه متن ودر مردم ميان در پيوسته عليه اهللا سالم اميرمؤمنان آرى،

. پردازد مى آنان تربيت به وكردارش ورفتار ودانش گفتار با و كند مى حّل

 

 اسالم دقيق اجراي:: 

 بزرگ باشد، خدا حكم اگر كوچك، كار كه چرا كرد؛ مى اجرا دقيقاً ودرشت، ريز از ها، زمينه همه در را اسالم عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

. خداست حكم چون است بزرگ هم وبزرگ است،

. است بزرگ باشد خدا به منتسب كه چيزى هر حساب اين با و خداست، حكم ومالك، معيار پس،

 چنان. كرد مى تنظيم زندگى مختلف وادوار ابعاد همه ودر مردم با را رفتارش وژرف، واقعى ديدگاه اين با عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان

. داشت را نگرى وژرف بينى باريك همين نيز اش وشخصى خصوصى زندگى در كه

 .اسالمى كشورهاى ورهبران مسلمان سياستمداران براى باشد سرمشقى بهترين تا كنيم مى ذكر باره اين در را نكاتى جا اين در
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 اسالم و سياست ۱۱۲

 چراغ كردن خاموش

: گفت كه است آمده مردويه، ابن از نقل به شهرآشوب، ابن »مناقب« كتاب در

 خاموش را چراغ حضرت. رفت او نزد به عاص بن وعمرو بود المال بيت در عليه اهللا سالم على حضرت شبى: كه شنيدم گفتگويى در«

). 162(»بنشيند چراغ نور زير در ناحق به كه نشمرد وروا نشست، ماه نور ودر كرد

. اندكى بسيار مقدار قطعاً شد؟ مى مصرف چراغ آن روغن از چقدر كند صحبت خواست مى عاص بن عمرو كه اى لحظه چند آن در مگر

 اين به كار ديگر باشد، ودقيق بين واقع اندازه اين تا مسلمانان اموال درباره اگر. است وسرمشق الگو عليه اهللا سالم طالب ابى بن على اما

. كنند مى وميل حيف محابا بى را مسلمانان اموال ميليارد وميليارد اند رسيده اسالمى كشورهاى سران برخى امروز كه رسد نمى جا

 خدا احكام درباره سختگير

: است دهآم مردويه، ابن از نقل به ايضاً »مناقب« در

 بر خود جانشين را اصحابش از ويكى رفت وآله عليه اهللا صلى پيامبر خدمت به بيدرنگ آمد يمن از عليه اهللا سالم اميرمؤمنان چون«

. داد بود، آورده خود با عليه اهللا سالم على حضرت كه كتانى اى جامه افراد از يك هر به مرد آن. گماشت همراهش سپاهيان

. اند پوشيده نو هايى جامه ديد رفت، استقبالشان به عليه اهللا سالم على وحضرت آمدند نزديك سپاهيان وقتى

 است؟ وضعى چه اين تو، بر واى: فرمود

. باشند زيبا آيند مى مردم ميان به وقتى كه پوشاندمشان را ها جامه اين: كرد عرض

 ند؟برس وآله عليه اهللا صلى خدا رسول به كه آن از پيش تو، بر واى: فرمود

. برگرداند خود جاى وبه درآورد عده آن تن از را ها جامه عليه اهللا سالم على: گويد راوى

 عليه اهللا صلى خدا پيامبر. كردند شكايت وآله عليه اهللا صلى خدا رسول به عليه اهللا سالم على كار اين از مردم: گويد مى خدرى سعيد ابو

 سختگير خدا] احكام[ درباره او كه سوگند خدا به نكنيد، شكايت على از! مردم اى: فرمود كرده ايراد اى وخطبه برخاست وآله

 ).163(»است
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 اسالم و سياست ۱۱۳

 طال ظروف شكستن

: است آورده زاذان، از نقل به ،»مناقب« در

 هست هرچه شما: كرد وعرض آورد بود] كوفه ميدان[ رحبة در كه عليه اهللا سالم على حضرت نزد به وسيمين زرين جام چند قنبر،«

. كردم پنهان خودتان براى را اينها ومن كنى، مى قسيمت

 وضربه چيد شمشيرش برابر در را آنها سپس كنى؟ وارد ام خانه به آتشى خواستى مى! برتو واى: وفرمود بركشيد را شمشيرش حضرت

). 164(»كنيد بندى سهم را اه اين: فرمود وحضرت آمدند آنها. بياوريد را كارشناسان: وفرمود شدند؛ تكه وچند سى كه طورى به زد،

 ونقره طال ظروف كه جا آن از اما آنهاست، شكسته از تر ارزش با مراتب به باشند سالم وقتى وسيمين زرين جامهاى اين كه است بديهى

 اهللا سالم ؤمناناميرم چنين اين. است كرده تقسيم مردم وميان درآيد حرمت از تا شكسته را آنها اميرمؤمنان دليل اين به شايد است، حرام

. كند مى شكنى ركورد اسالم دقيق اجراى در عليه

 گرايي وقوم ناسيوناليسم نفي

 وايجاد وحدت بردن بين واز آنها كردن ونابود مسلمانان به زدن ضربه براى استعمار فكرى هاى روش از يكى ونژادپرستى »ناسيوناليسم«

 شدند، مسّلط ومسلمانان اسالم جهان بر »كن وحكومت بينداز تفرقه« اصل جراىا با استعمارگران. است اسالمى جوامع ميان در تفرقه

. كنيم مى مشاهده وروشن آشكارا را آن ما امروز كه است چيزى واين

: كرد اعالن كريم قرآن كه گاه آن داد، خاتمه ناسيوناليستى وشعارهاى گراييها قوم اين به اسالم اما

 نر از را شما ما! مردم اى« ؛)165](أَتْقَاكُم اللَّه عند أَكْرَمكُم إِنَّ لتَعارفُوا وقَبآئلَ با شُعو وجعلْنَاكُم وأُنثَى ذَكَر مّن قْنَاكُمخَلَ إِنَّا النَّاس يـأَيها[

 بى: شماست باتقواترين اخد نزد در شما ترين گرامى همانا. بشناسيد را يكديگر تا داديم قرارتان ها وقبيله وقومها آفريديم اى وماده

. »است آگاه داناى خداوند ترديد،

. »تقوا به مگر نيست برترى عجمى بر را عربى هيچ ؛)166(بالتقوى إال فضل عجمي على لعربي ليس«: فرمود وآله عليه اهللا صلى وپيامبر

. »بود خاك از وآدم هستيد آدم از شما همه ؛)167(تراب من وآدم آدم، من كلكم«: وفرمود

 كار به را قرآن طريق اين واز كرد رد تمام وشهامت شدت با را گرايى قوم وهرگونه رفت را راه همين نيز عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان

 .نمود پياده را وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر وفرمان بست
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 اسالم و سياست ۱۱۴

 است يكي عرب غير زن با عرب زن

 عليه اهللا سالم على حضرت نزد زن دو روزى«: گفت كه است آورده همدانى اسحاق ابو از نقل به ،»البالغة نهج شرح« در الحديد ابى ابن

 غذا ومقدارى درهم چند يكسان به دو هر به وامام كردند درخواست چيزى حضرت از دو آن. موالى از وديگرى بود عرب يكى آمدند،

. داد

. است عجم واين هستم عرب زن يك من: گفت دو آن از يكى

). 168(»بينم نمى اسحاق فرزندان بر اسماعيل فرزندان براى برتريى المال بيت اين در من كه قسم خدا به: فرمود حضرت

 يكسانند عرب غير وزن خواهرش

 بر شد، مى محسوب وى به مردم نزديكترين واز بود وهاشمى وقرشى عرب كه را خود خواهر عليه اهللا سالم اميرمؤمنان كه گفتيم پيشتر

. نكرد عطا او به المال بيت از بيشترى ومقدار نداد ترجيح عرب رغي كنيزى

. »گذاشت نخواهم فرقى وسفيد سياه ميان من ؛)169(واألحمر األسود بين ألسوين«: فرمايد مى هايش خطبه از يكى در حضرت آن

 را اسالم كه عجم هاى وتيره بعر قبايل وهمه وعجم وانصارى وقرشى عرب«: نوشت كند، تقسيم را المال بيت خواست كه زمانى در

). 170(»يكسانند اند، پذيرفته

 غير ورسوم وآداب پرستيها قبيله گراييها، قوم همه كه داد، قرار اسالم را كلى وچارچوب اصلى معيار عليه اهللا سالم اميرمؤمنان اينچنين

. شوند مى ومتالشى خرد آن واستوار سخت صخره با برخورد در انسانى غير وتبعيضات وجداسازيها اسالمى

 

 مختلف ابعاد در) السالم عليه( علي حضرت سياست:: 

 وبرگرفته وخردمندانه حكيمانه سياستى داد، انجام كه كارى هر ودر مختلف ابعاد در عليه اهللا سالم طالب ابى بن على اميرمؤمنان سياست

 جامع كه را كريم وقرآن داناست بشر اداره وراهكارهاى ها تسياس بهترين وبه است بشر آفريننده كه خدايى بود؛ متعال خداى سياست از

. است كرده نازل است سياسى ودستورالعمل اساسى قانون ترين

 ترين وعميق ترين وحكيمانه نخستين وآله عليه اهللا صلى خدا رسول وسياست بود، وآله عليه اهللا صلى خدا رسول سياست تابع وسياستى

. است گذاشته اجرا به زمين ىرو در انسان يك كه است سياستى

 در چه وآله عليه اهللا صلى خدا رسول زمان در چه است؛ حكيمانه سياست سر، سرتا او، ورفتار عليه اهللا سالم اميرمؤمنان سيره هذا، على

 .خودش ظاهرى خالفت زمان در وچه خود، از پيش حاكمان زمان
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 اسالم و سياست ۱۱۵

 اسالمي وحدت حفظ

 باقى افكنند اختالف مسلمانان ميان خواهند مى كه وكسانى شيادان استفاده سوء براى را اى زمينه ينكمتر عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان

. نگذاشت

 آمد عليه اهللا سالم اميرمؤمنان نزد مردى«: كه است آورده عليه اهللا سالم حسين امام از سندش به »الغمة كشف« كتاب در سره قدس اربلى

. پرداخت اى عده از سعايت وبه

 او وبه برو كننده شكايت شخص اين نزد: فرمود او به عليه اهللا سالم على حضرت] و آمد قنبر. [بزنم صدا را قنبر كه فرمود من به رتحض

). 171(»كارت پى برو حاال. ندارد خوش خدا كه رساندى چيزهايى ما گوش به تو: بگو

 عدالت منطق

 اهل با حتى كه كرد مى توصيه كارگزارانش به حضرت آن كه طورى به. بود هركارى در عليه اهللا سالم اميرمؤمنان سياست شالوده عدالت،

 مى معرفى »آورندگان ايمان دشمنان ترين سرسخت« ؛)172](ءامنُوا لّلَّذينَ وةً عد النَّاسِ أَشَد[ را آنها كريم قرآن كه يهود جمله از كتاب،

. كنند رفتار عادالنه كند،

 بود، عليه اهللا سالم اميرمؤمنان كارگزاران از كه ثقفى مردى از سندش به »كافى« شريف كتاب در عليه اهللا نىرضوانكلي شيخ مثال، براى

: گفت كه است آورده

 در: فرمود من به مردم حضور ودر گماشت] زكات تحصيل براى[ كوفه روستاهاى از ويكى بانقيا بر مرا عليه اهللا سالم طالب ابى بن على«

. بزن سرى من به بروى مأموريتت محل به خواستى وقت هر. مكنى فروگذار درهمى واز وبكوش كن دقت خراجت

 به يا بزنى،] كتك[ را نصرانيى ويا يهوديى يا را مسلمانى خراج، درهمى خاطر به مبادا: فرمود من به. آمدم حضرت نزد من: گويد مرد

). 173(»بستانيم را مازادشان مردم از كه مأموريم ما بلكه شى؛بفرو كند مى كار آن با صاحبش كه را حيوانى درهمى خاطر

 مسلمانان مسير اصالح

 مى تباهى به را وجامعه كند مى فساد زمين ودر ماند مى وزنده شود نمى كشته صفّين در معاويه كه دانست مى عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

 پى بر را خدمتشان وبناى آيند مى او از بعد كه وكسانى او وحكومت معاويه ازو كند تصحيح را مسلمانان مسير تا جنگيد او با اما. كشاند

. كند مشروعيت سلب سازند مى معاويه هاى ريزى

 آورده مينا از نقل به شهرآشوب ابن مثال، براى. امرند اين گواه همگى كه دارد وجود عليه اهللا سالم اميرمؤمنان تاريخ در فراوانى متون

: گفت كه است

 است؟ خبر چه: فرمود شنيد، هياهويى سپاهش در عليه اهللا سالم على«
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. شد كشته معاويه: گفتند

. شوند همداستان او بر امت اين كه آن تا نشود كشته او كه سوگند كعبه صاحب به: فرمود

 جنگى؟ مى او با چرا پس! اميرمؤمنان اى: كردند عرض

). 174(»باشم داشته عذرى وخدا خودم ميان خواهم مى: فرمود

: است آورده اصفر مروان از نقل به نيز

 حضرت. بردند عليه اهللا سالم على نزد را وى. داد را معاويه مرگ خبر او. بود كوفه در عليه اهللا سالم وعلى شد، وارد شام از سوارى«

. ريختم او روى هم خاك آرى،: گفت مرد بودى؟ او مرگ شاهد تو: پرسيد او از عليه اهللا سالم على

. گويد مى دروغ: فرمود رتحض

. گويد مى دروغ كه دانى مى كجا از اميرمؤمنان اى: شد عرض

. دهد انجام حكومتش زمان در را كارها وبهمان فالن تا ميرد نمى معاويه: فرمود حضرت

 جنگى؟ مى او با چرا پس دانى، مى را اين كه شما: كرد عرض

). 175(»حجت اتمام براى: فرمود

 ديشيان ودور نگرى دور

. است دورنگرى: سياستش در عليه اهللا سالم اميرمؤمنان نمايان هاى ويژگى از يكى

 آن بر وعقلى نقلى دليل دهها كه اين عالوه به پذيرد، مى تمام راحتى به باشد معتقد عليه اهللا سالم اميرمؤمنان عصمت به كه هركس را اين

. دارد وجود

 اى جمله نخستين. پرسيد حضرت آن اوصاف درباره ضمرة بن ضرار از معاويه روزى عليه هللا سالم اميرمؤمنان رسيدن شهادت به از بعد

). 176(»بود دورانديش انسانى او كه سوگند خدا به«: بود اين گفت عليه اهللا سالم امام وصف در ضرار كه

 معاويه همراه به دو آن كه دانست مى چون. نكرد ابقا امارت بر را ومعاويه. نداد حكومت وبصره كوفه بر را وزبير طلحه هم، دليل همين به

 .اند كرده توطئه عليه اهللا سالم اميرمؤمنان عليه
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: خوانيم مى هم با را زيرا متون

 دهم نمي قرار حاكم را معاويه شب يك حتي

 مغيرة شد، بيعت عليه اهللا سالم على حضرت با چون: گفت كه است آورده پدرش از سحيم ابن از نقل به »بحار« در مجلسى عالمه مرحوم

 در را او فعال نيز تو پس،. گماشت شام بر را او بود تو از پيش كه وكسى دانى، مى كه است كسى معاويه: وگفت آمد او نزد شعبة بن

. كن بركنار را او خواستى، اگر گاه آن گيرد، استقرار اسالم اوضاع تا كن ابقا مقامش

 مسلمان مرد دو بر را معاويه سپاه شب يك حتى نيستم حاضر«: فرمود جمله از گفت، سخنانى مغيرة پاسخ در عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

... . شوم واقع بزرگ خداوند بازخواست مورد سبب وبدين گردانم حاكم

: خواند را آيه اين سپس

]ا وم ذَ كُنتتَّخّينَ ملضا الْمضُد178(»بگيرم خود كمك را گمراهگران كه نيستم كسى ومن« ؛)177](ع .(

 آن بيم من«: فرمود كرد، بيعت او با كه روزى در زبير، به عليه اهللا سالم على حضرت: است آورده الحديد ابى ابن: از نقل به »بحار« در نيز

. »بشكنى؟ را وبيعتم كنى خيانت من به كه دارم

. »زد نخواهد سر من از كارى چنين هرگز چون نترس؛ اصال«: گفت زبير

 گيرى؟ مى كار اين در خود وضامن گواه را خدا: فرمود عليه اهللا سالم على ضرتح

). 179(»گيرم مى وضامن گواه را خدا آرى،: گفت

 بعد؛ اما: بود آمده نامه آن در. فرستاد عوام بن زبير نزد اى نامه با را عبس بنى از مردى معاويه«: گويد ـ طوالنى حديثى از بعد ـ راوى

 پسر ومگذار برسان وبصره كوفه به را خود زودتر پس،. اند داده استوار وپيمان اند پذيرفته وآنها ام خواسته بيعت تو براى شام اهل از من

 بعد عبيداهللا بن طلحة وبراى. آورد نخواهى دست به چيزى ديگر دهى دست از را شهر دو اين اگر كه رود، جا آن به تو از پيش ابوطالب

. كنيد وجهد جد باره اين ودر خوانيد، فرا آن به را ومردم برخيزيد عثمان خونخواهى به بنابراين،. ام گرفته بيعت تو از

 شك خود به نسبت معاويه خيرخواهى ودر خواند، وبرايش رسانيد طلحة اطالع به را وآن شد خوشحال رسيد زبير به نامه اين چون

. شدند انهمداست عليه اهللا سالم على با مخالفت بر دو وهر نكردند

 تمام در كه بوديد شاهد خود شما! اميرمؤمنان اى: وگفتند آمدند او نزد عليه اهللا سالم على حضرت با بيعت از بعد روز چند وزبير طلحة

 به عثمان از بعد را حكومت خداوند كه اكنون. داشت نظر اميه بنى به عثمان كه دانى ومى بوديم، مهرى بى مورد ما عثمان حكومت دوران

. بگمار جايى بر را ما است داده وت
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 من كه بدانيد اما. كنم فكر تا باشيد راضى است كرده شما نصيب خداوند كه قسمتى به فعال: فرمود دو آن به عليه اهللا سالم على حضرت

 وزبير طلحة. باشم تهشناخ را او وماهيت بپسندم، را او وامانتدارى تدين كه كنم مى شريك] حكومت[ امانتم در را يارانم از كسى فقط

. روند عمره به كه خواستند اجازه حضرت آن واز آمدند وبعد كردند، ترك را عليه اهللا سالم على حضرت نوميدانه

 عليه اهللا سالم على. بسپارد ايشان به را وكوفه بصره شهر دو حكومت كردند درخواست عليه اهللا سالم على حضرت از دو آن: روايتى به

). 180(»نسپرد آنها به را شهر دو اين حكومت هم وبعد. نديشمبي بايد: فرمود

 كه آنها گماشت، مى واليت به را وزبير وطلحة معاويه اگر زيرا بود؛ كشوردارى در عليه اهللا سالم اميرمؤمنان دورانديشى از همه اينها

. كردند مى توطئه عليه اهللا سالم اميرمؤمنان عليه داشتند، دست در عليه اهللا سالم اميرمؤمنان امضاى با را خود مشروعيت برگه اكنون

 محك سنگ چهارده، شب ماه«: است آمده حديث اين در. االختصاص از نقل به 15ح ،122ب ،133ص ،42ج بحاراألنوار،: ك. ر(*). 

. »وحسين حسن سبطان وپدر مشعر دو وارث مؤمنان،

. »معه والحّق الحق مع اّنه في فصل« ،62ص ،3ج المناقب،). 1(

. »معه والحّق الحق مع اّنه بيان في« ،148ص ،1ج الغمة، كشف). 2(

. بيروت العلمية، دارالكتب ط ،7165ح ،186ص ،13ج بغدادى، خطيب بغداد، تاريخ). 3(

. بيروت العلمية، دارالكتب م، 1990/ هـ 1411 سال ،1 ط ،4637ح ،137ص ،3ج نيشابورى، حاكم الصحيحين، على المستدرك). 4(

 العربي، التراث احياء دار ط ،3723ح ،637ص ،5ج ترمذي، سنن: ك.ر نيز ;العربي دارالكتاب ،4 ط ،64ص ،1ج االولياء، حلية ).5(

. بيروت العلمية، دارالكتب ط ،155ص ،10ج االحوزي، تحفة ;بيروت

. مصر الكبرى، التجارية المكتبة ط ،357ص ،4ج الغدير، فيض ;بيروت العلمية، دارالكتب ط ،3475ح ،11ص ،7ج بغداد، تاريخ). 6(

 ،12ص صدوق، شيخ امالى »هستى من امت وامام من وصى تو! على اى«: كه وآله عليه اهللا صلى پيامبر فرموده اين به است اشاره). 7(

. سوم مجلس ،10ح

 كه هم به نزديك چاه دو. باشد يدهروي بيخ يك از كه خرما درخت دو: »الصنوان«. وعمو وفرزند برادر از ودلسوز مهربان يار: »صنو«). 8(

. الروس فرهنگ ـ دوقلو برادر دو. باشد چشمه يك از آنها آب

 ،1ج المستقيم، الصراط »ديگرى صنو به صنو يك همانند من به نسبت تو«: كه وآله عليه اهللا صلى پيامبر فرموده اين به است اشاره). 9(

. 8ب ،252ص

 شانه، به بازو همانند وآله عليه اهللا صلى خدا رسول به نسبت من«: كه عليه اهللا سالم لىع حضرت فرموده اين به است اشاره). 10(

. 625 المنسوبة الحكم ،315ص ،20ج البالغة، نهج شرح. »...هستم بازو به ذراع وهمانند
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. 136 قصار، كلمات البالغة، نهج). 11(

. 116ح ،9ب ،278ص ،16ج بحاراألنوار،). 12(

. 6ح ضمن در ،98ب ،323ص ،40ج بحاراألنوار،). 13(

. همان). 14(

. همان). 15(

. 98ص ،2ج مناقب،). 16(

. 7ح ،98باب ،325ص ،4ج بحاراألنوار،). 17(

. 173ص ،1ج الغمة، كشف). 18(

. است حيره حومه در وامروزه كوفه، در بوده جايى). 19(

. 15ح ،98ب ،334ص ،40ج بحاراألنوار،). 20(

. 9ح ضمن ،98ب ،327ص ،40ج بحاراألنوار،). 21(

. 1ح ،107ب ،102ص ،40ج همان،). 22(

. 19949ح ،72ب ،300 ـ 299ص ،16ج الوسائل، مستدرك: ك.ر). 23(

. 45 نامه البالغة، نهج: ك.ر همچنين ;2ح ،98ب ،318ص ،40ج بحاراألنوار،). 24(

. عليه اهللا سالم اميرالمؤمنين فضل في دأب ابن كتاب از ،153ص االختصاص،). 25(

. »والقناعة بالزهد المسابقة في فصل« ،95ص ،2ج المناقب،). 26(

. 133: عمران آل). 27(

. 114: عمران آل). 28(

. 90: انبياء). 29(

. 61: مؤمنون). 30(

. 81ح ،4ب ،41ص ،2ج االحكام، تهذيب). 31(
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. »والقناعة بالزهد المسابقة في فصل« 95ص ،2ج المناقب،). 32(

. 5ح ،98ب ،322ص ،40ج بحاراألنوار،). 33(

. »والقناعة بالزهد المسابقة في فصل« 96ص ،2ج المناقب،). 34(

. 4ح ،98ب ،322ص ،40ج بحاراألنوار،: به بنگريد). 35(

. 1ح ،»النعمة واظهار التجمل باب« ،438ص ،6ج كافى،). 36(

. 23768ج ،2ب ،322ص ،18ج الشيعة، وسائل: ك.ر). 37(

. وزهده عدله في اخباره من طرف وذكر علي مناقب 200ص ،2ج البالغة، نهج شرح). 38(

. 24ح ،107ب ،117ص ،41ج بحاراألنوار،). 39(

. همان). 40(

. »واالمانة بالعدل المسابقة في فصل« 111ص ،2ج المناقب،). 41(

. همان). 42(

. 25ح ،107ب ،118ص ،41ج بحاراألنوار،). 43(

. 176ح ،8ب ،165ص ،8ج كافى،). 44(

. »البصرة اهل لقتال خروجه عند عليه اهللا سالم له خطبة ومن«: 33 خطبه البالغة، نهج :ك.ر). 45(

. 3ح ،28ب ،174ص التوحيد،). 46(

. 1ح االمر، ولي اذا والملبس المطعم وفي نفسه في االمام بابسيرة ،410ص ،1ج كافى،). 47(

. 42: مائدة). 48(

. 5ح ،3ب ،273ص ،101ج بحاراألنوار،). 49(

. 6ح مان،ه). 50(

. »الهدية حكم« 246 وص ،»الثامنة المسألة« ،239ص ،1ج مكاسب،). 51(

. »الهدية حكم« ،246ص ،1ج مكاسب،). 52(
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. همان). 53(

. دهد عطايا او به مسلمانان بقيه از بيشتر كه بود رفته حضرت نزد اين اميد به عقيل). 54(

. است قيس بن اشعث شخص، اين). 55(

. »الظلم من يتبرأ له كالم ومن«: 224 خ البالغة، نهج). 56(

. 224 ،135ص المختارة، الفصول). 57(

 اميرالمؤمنين فضل في دأب ابن كتاب من« 151ص االختصاص، ;204ح عليه، اهللا سالم اميرالمؤمنين خطبة ،182ص ،8ج كافى،). 58(

. »عليه اهللا سالم

. »واالمانة بالعدل المسابقة في فصل« 109 ـ 108ص ،2ج المناقب،). 59(

. 224 خطبه البالغة، نهج). 60(

. عليه اهللا سالم اميرالمؤمنين فضل في دأب ابن كتاب ومن ،151ص االختصاص،). 61(

. 117ح ،91ب ،106ص ،40ج بحاراألنوار،). 62(

. »واالمانة بالعدل المسابقة في فصل« ،109ص ،2ج المناقب،). 63(

. »وزهده عدله في اخباره من طرف وذكر علي مناقب« 200ص ،2ج الحديد، ابي ابن البالغة نهج شرح). 64(

. »عليه اهللا سالم وشفقته حلمه في فصل« 113ص ،2ج المناقب،). 65(

. 85: اعراف). 66(

. 174ص ،1ج الغمة، كشف). 67(

. سامراء ناحيه از بغداد نزديكى در شهرى). 68(

. »رفضها في هوسنت الدنيا في زهده وصف في« ،175ص ،1ج الغمة، كشف). 69(

. 21581ح ،11ب ،359ص ،17ج الوسائل، مستدرك). 70(

. »الواو بعده السين باب« ،669ص ،1ج البحار، سفينة). 71(

. »عماله بعض الى عليه اهللا سالم له كتاب ومن« ،40 نامه البالغة، نهج). 72(
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. 8ح ،62 مجلس ،304ص صدوق، شيخ امالى). 73(

. 20 نامه البالغة، نهج). 74(

. »الصدقة على بعثه وقد عماله بعض الى عليه اهللا سالم له عهد ومن«: 26 نامه البالغة، نهج). 75(

. »خالفته اوائل في عليه اهللا سالم له خطبة ومن«: 167 خطبه همان،). 76(

. »...مالهاواع مصر على والّه لما النخعي لالشتر كتبه عليه اهللا سالم له كتابه ومن« 53 نامه البالغة، نهج). 77(

. 456 حكمت البالغة، نهج). 78(

 واگذارد؟ اهلش براى را پست دنياى اين كه شود نمى يافت اى آزاده آيا: يعنى دنياست از كنايه). 79(

. »بحاضرين اليه كتبها عليه اهللا سالم علي بن للحسن عليه اهللا سالم له وصيته ومن« ،31 نامه البالغة، نهج). 80(

. 26ح ،68ص ،8ج كافى،). 81(

. »الواو بعده الكاف باب« 499ص ،2ج البحار، سفينة). 82(

. 639ح ،26ب ،430ص ،33ج بحاراألنوار،). 83(

. 65: زمر). 84(

. 60: روم). 85(

. 1ح ،104ب ،48ص ،41ج بحاراألنوار،). 86(

. 97ص المختارة، الفصول). 87(

. »عليه اهللا سالم اميرالمؤمنين والء ايجاب في المروية االخبار من قطعة« 75ص االئمة، خصائص: ك.ر). 88(

. 224و 220ص المختارة، الفصول). 89(

. 1ح ،104ب ،49ص ،41ج بحاراألنوار،). 90(

. 100ح ،1ب ،124ص ،22ج بحاراألنوار،). 91(

. ببينيد امينى عالمه »الغدير« در را مطلب تفصيل). 92(

. 261ص ،2ج المناقب،). 93(
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. 15ب ،747 ـ 746ص ،2ج ;2ب ،226 ـ 225ص ،1ج والجرائح، الخرائج). 94(

. 26ح ،»باب الف عليه اهللا سالم عليا وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول علم« 645 ـ 644ص ،2ج الخصال،). 95(

. 15ح ،16ب ،306ص الدرجات، بصائر). 96(

. 71: اسراء). 97(

. 7ح ،114ب ،287 ـ 286ص ،41ج بحاراألنوار،: ك.ر). 98(

 نَبتَهِلْ ثُم وأَنفُسكُم وأَنفُسنَا ونسآءكُم ونسآءنَا وأَبنَآءكُم أَبنَآءنَا نَدع تَعالَوا فَقُلْ الْعلْمِ منَ جآءك ما بعد من فيه حآجك فَمنْ: [آيه در). 99(

 پسرانمان بياييد: بگو كند، محاجه تو با آمده، حاصل را تو كه دانشى از پس باره اين در كه هر پس،« ;]الْكَـذبِينَ علَى اللَّه لَّعنَت فَنَجعل

 آل( »دهيم قرار دروغگويان بر را خدا ولعنت كنيم، مباهله سپس خوانيم، فرا را خودتان وشما خودمان وما وزنانتان وزنانمان وپسرانتان

). 61: عمران

. »البدعة نعمة وقوله مرع ابداع« 455 ـ 454ص ،2ج الطرائف،: ك.ر). 100(

. 61: طه). 101(

. »والقناعة بالزهد المسابقة في فصل« 96ص ،2ج المناقب،). 102(

. 169: عمران آل). 103(

. 188ح ،1ب ،231ص ،54ج بحاراألنوار،: ك.ر). 104(

. المهملة بابالسين ،586ص ،1ج البحار، سفينة). 105(

. 643ح ،26ب ،435 ـ 434ص ،33ج بحاراألنوار،). 106(

. 194: بقرة). 107(

. »واحكامه المقذوف شروط في« 948ص ،2ج ;»البغي اهل قتال في« 257ص ،1ج االسالم، شرائع). 108(

. »قتله وجب العادل االمام سب من« 344ص ،21ج الكالم، جواهر). 109(

. 1ح ،88ب ،311ص ،39ج بحاراألنوار،). 110(

. 3459ح ،27ب ،215ص ،28ج الشيعة، وسائل). 111(

. 22201ح ،23ب ،106ص ،18ج الوسائل، مستدرك). 112(
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. 1620ح ،3 ف الحدود، كتاب ،460 ـ 459ص ،2ج االسالم، دعائم). 113(

. 712ص ،2ج الشتات، جامع). 114(

. 544ح ،»عليه اهللا سالم علي اسالم حديث« ،345ص ،8ج كافى،). 115(

. 20985ح ،1ب ،142ص ،17ج الوسائل، مستدرك). 116(

. 44ح بابالنوادر، ،270 ـ 269ص ،7ج كافى،: ك.ر). 117(

. عليه اهللا سالم الميرالمؤمنين والجاحد الناصب عقاب ،211ص االعمال، ثواب: ك.ر). 118(

. 52ح ،215ص ،10ج التهذيب، ;101ح ،6ب ،87 ـ 86ص ،10ج االحكام، تهذيب: ك.ر). 119(

 را سلطنتى ونظام كرد رهبرى سلطنتى رژيم برضد را. م1958 سال كودتاى كه عراقى افسر ،.)م1963 ـ 1914( قاسم عبدالكريم). 120(

. رسيد قتل به عارف عبدالسالم نظامى كودتاى در وى. برانداخت

. 2ح ،1ب ،8 ـ 7ص ،32ج األنوار، بحار: ك.ر). 121(

. 19ح ،1ب ،33ص ،32ج بحاراألنوار،). 122(

. 29ح ،114ب ،299ص ،41ج بحاراألنوار،). 123(

. »اخباره بعض وذكر شريح نسب« 29ص ،14ج الحديد، ابي ابن البالغة، نهج شرح). 124(

. »بالغيب اخباره في فصل( 259ص ،2ج المناقب،). 125(

). نزنيد دست من به: يعنى( ،97: طه). 126(

. »السين بعده الحاء باب« ،262ص ،1ج البحار، سفينة). 127(

. همان). 128(

. شآت تنوره آتش، گردن). 129(

. آتش موج يا آتش يال). 130(

. 263ص ،2ج المناقب،: ك.ر). 131(

. 370ح ،11ب ،398ص ،32ج بحاراألنوار،). 132(
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. 6ح ،5ب ،364ص ،97ج بحاراألنوار،: ك.ر). 133(

. »بالغيب اخباره في فصل« 259ص ،2ج المناقب،: ك.ر). 134(

. »الهاء بعده السين باب« 676ص ،1ج البحار، سفينة). 135(

. 3ح ،»تكبيرات خمس على زاد من«باب ،186ص ،3ج كافى،). 136(

. »عليه اهللا سالم اميرالمؤمنين فضل في دأب ابن كتاب من« 152ص االختصاص،). 137(

. »واالمانة بالعدل المسابقة في فصل« 111ص ،2ج المناقب،). 138(

. »عليه هللا سالم اميرالمؤمنين فضل في دأب ابن كتاب من« 151ص االختصاص،). 139(

. 29 ،27 ،15ح ،107ب ،122 ،109 ـ 108ص ،41ج بحاراالنوار،: ك.ر). 140(

. »واألمانة بالعدل بالمسابقة فصل« 110ص ،2ج المناقب،). 141(

. 2ح ،104ب ،50ص ،41ج بحاراألنوار،). 142(

. 181ح ،4ب ،230 ـ 229ص ،32ج بحاراألنوار،). 143(

. 9: حجرات). 144(

. 2ح ،104ب ،50ص ،41ج ر،بحاراألنوا). 145(

. الباء بعده بابالغين ،133ص ،2ج البحار، سفينة). 146(

. 2ح ،104ب ،50ص ،41ج بحاراألنوار،). 147(

. همان). 148(

. »بالغيب اخباره في فصل« 261 ـ 260ص ،2ج المناقب،). 149(

. »وشفقته حلمه في فصل« 114ص ،2ج همان،). 150(

. »وشفقته حلمه في فصل« 114ص ،2ج المناقب،). 151(

. 96: مؤمنون). 152(

. »وشفقته حلمه في فصل« 113ص ،2ج المناقب،). 153(
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. 18ح ،110ب ،204 ـ 203ص ،41ج بحاراألنوار،). 154(

. »وشفقته حلمه في فصل« 112ص ،2ج المناقب،). 155(

. »بالتواضع المسابقة في« 106ص ،2ج المناقب،). 156(

. »عليه اهللا سالم اميرالمؤمنين فضل في دأب ابن ابكت من« 157ص االختصاص،). 157(

. 159ص همان،). 158(

. 2ح ،105ب ،55ص ،41ج بحاراألنوار،). 159(

. 83: قصص). 160(

. »بالتواضع المسابقة في فصل« 104ص ،2ج المناقب،). 161(

. »واالمانة بالعدل المسابقة في فصل« 110ص ،2ج المناقب،). 162(

. همان). 163(

. »واالمانة بالعدل المسابقة في فصل« 108ص ،2ج همان،). 164(

. 13: حجرات). 165(

. »الوداع حجة في خطبته« 34ص العقول، تحف). 166(

. همان). 167(

. »وزهده عدله في اخباره من طرف وذكر عليه اهللا سالم علي مناقب« 201ـ200ص ،2ج الحديد، ابى ابن البالغة نهج شرح). 168(

. »عليه اهللا سالم اميرالمؤمنين فضل في دأب ابن كتاب من« 151ص االختصاص،). 169(

. 152ص همان،). 170(

. »مناقبه واما« 218ص ،2ج الغمة، كشف). 171(

. 82: مائدة). 172(

. 8ح المصدق، بابادب ،540ص ،3ج كافى،). 173(

. »بالغيب اخباره في فصل« 259ص ،2ج المناقب،). 174(
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. همان). 175(

. 97ص جبرئيل، بن شاذان ضائل،الف). 176(

. 51: كهف). 177(

. 22ح ،1ب ،34ص ،32ج بحاراألنوار،). 178(

. 1ح ،1ب ،5ص ،32ج بحاراألنوار،). 179(

 .همان). 180(
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 اسالم و سياست ۱۲۸

 سياست اسالم در زمينه اقتصاد

 واستوارتر تر درست سياست باشد تر قوى اقتصادى وهمترازى توازن هرچه. دارد سياست عرصه در زيادى اهميت اقتصاد، گمان، بى

. است

 .نبود خبرى آن در فقر از كه ساخت ثروتمند چنان امتى اسالمى، وپرجمعيت) 1(وگسترده پهناور دولت از چگونه اسالم كه ببينيم

 

 باشد نبايد فقير يك حتي:: 

: كنيد تأمل آن گوناگون ابعاد ودر بنگريد زير داستان به

 رفت مى راه كوفه هاى كوچه در عليه اهللا سالم طالب ابى بن على اميرمؤمنان: كه است آورده »الشيعة وسائل« كتاب در عاملى حرّ شيخ

 چيست؟ اين: پرسيد بودند او پيرامون كه مردمى از امام. كند مى تكدى مردم از مردى ديد كه

... . و آورده پناه مردم] به معاش امرار براى[ لذا كند، زندگى آن با كه ندارد وپولى است افتاده كار واز نصرانى پيرمردى: كردند عرض

 ايد؟ كرده رهايش شده پير كه وحاال كشيديد، كار او از بود جوان تا: فرمود عصبانيت با عليه اهللا سالم امام

). 2(نمود تعيين مقرّرى العمر مادام صورت به المال بيت از مبلغى نصرانى مرد آن براى سپس،

 مى فقير يك عليه اهللا سالم اميرمؤمنان وقتى كه طورى به است نداشته جايى تقريباً فقر، اسالمى دولت در كه دهد مى نشان داستان اين

. داند مى اسالم اقتصادى ونظام اسالمى جامعه براى ونازيبنده طبيعى غير اى پديده را وآن كند مى تعجب بيند

 اسالم وبه بود مسيحى يك كه صورتى در كند، معاش امرار آن با كه گيرد مى نظر در حقوقى مسلمانان المال بيت از او براى گاه، آن و

 وخود جهان كه اين وبراى باشد، نداشته وجود وگرسنگى فقر از مورد يك حتى اسالمى كشور در كه بود آن براى اين. نداشت اعتقاد

 كه كفّارى از حتى بلكه برد مى باال را فقرا زندگى وسطح كند مى فقرزدايى مسلمانان از تنها نه اسالمى حكومت كه بدانند نيز مسلمانان

. زدايد مى را فقر هستند، اسالمى دولت حمايت تحت
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 نبود فقر افريقا در:: 

 خُرد وبينوايى وفقر گرسنگى هاى گام زير هم هنوز ـ گوناگون هاى زمينه در جهان اقتصادى هاى پيشرفت همه رغم به ـ كه سياه قاره

... . ميرند مى آن در نفر وهزاران صدها وروزى دشو مى

 وگندمى نانى حتى كه آن بدون برند مى يغما به را ثروت اين جهان ومستكبران است، خفته ثروت عظيم مخازن روى بر كه اى قاره اين

. بدهند آن به جوع سد براى

. بود برخوردار وثروت رىتوانگ از آن، بر اسالم حكومت بركت به ـ قبل قرن ده از بيش ـ قاره همين

 بيت اهل ائمه از امام پنجمين عليه اهللا سالم باقر محمد امام دوران در دقيقاً ـ اسالمى دوره در افريقا حكمران: كه اند كرده نقل مورخان

 بود شده جمع او نزد كه انبوهى وزكوات صدقات ودرباره فرستاد اسالم پايتخت به اى نامه ـ هجرى دوم قرن آغاز عليهم، اهللا سالم

 كند؟ چه ها آن با كه كرد استفسار

. كن ومستضعفان فقرا خرج را ها آن: شد داده جواب

 كنيم؟ چه آنها با. است آمده زياد فراوانى صدقات اما ايم كرده را كار اين: كه نوشت نامه

. »بگيرد صدقات از را خود ومايحتاج رود والى نزد است محتاج هركس«: بزنند جار شهرها در كه كن مأمور را كسانى: شد داده جواب

. شود والى به ها آن مراجعه مانع حيا كه باشند كسانى است ممكن زيرا كنند؛ جستجو ونيازمندان فقرا از كه كن مأمور را اى وعده

. است آمده اضافه صدقات هم وباز ايم، كرده هم را كار اين: نوشت اسالمى پايتخت به والى

. كن مسلمانان عموم مصالح صرف ار آن: شد داده جواب

 است؟ ديده خود به را وضعى چنين اسالم از وبعد خود تاريخ سرتاسر در افريقا آيا

 در فقير يك مشاهده كه جايى تا بركند جامعه از را فقر هاى ريشه بتواند اقتصادى نظام يك كه است شنيده ويا خوانده يا ديده جهان آيا

 ها تجربه وانواع معاصر جهان وآيا باشد؟ مسلمان وغير مسيحى فقير آن اگر حتى گردد، وحيرت عجبت مايه اسالمى كشور وعرض طول

 كند؟ وضع اقتصادى نظام چنين يك است توانسته آن اقتصادى ومكاتب

. است منفى ها پرسش اين همه پاسخ كه است بديهى

 وفقرا گسترده، را سياهش بالهاى فقر، كشورها همه در تقريباً اند رسيده خود ستيغ به اقتصادى هاى ونظام خود اوج به ها تمدن كه امروز

. است گرفته فرا را وشمال وجنوب وغرب شرق ومحروميت، وگرسنگى اند كرده پر را زمين

 



 

Noorfatemah.org 
 

 اسالم و سياست ۱۳۰

 حجاز در شايد و:: 

 وچشمه آبى آن رد ندرت وبه بوده آب كم اى منطقه اش گذشته تاريخ در وبويژه است وعلف آب وبى خشك سرزمينى) 3(ويمامه حجاز

 رهبر كه بود نگذشته قرن نيم اسالم ظهور از هنوز اما. بنالند وبدبختى گرسنگى از سرزمينى چنين مردم كه است طبيعى شد، مى يافت اى

 ردك ايراد مسلمانان هاى توده حضور در كه اى خطبه در عليه اهللا سالم طالب ابى بن على اميرمؤمنان مسلمانان، وپيشواى اسالمى دولت

: فرمود كند، مى بيان را وزهدش زيستى ساده علت آن وطى

 باشد نداشته نانى قرص كه باشد كسى يمامه يا حجاز در شايد ؛)4(بالشبع له عهد وال القرص في له طمع ال من اليمامة أو بالحجاز ولعل«

. »باشد نچشيده را سيرى مزه يا

 فقير يك پهناورش كشور وكنار گوشه در كه فرمايد نمى وجزم قطع با بود، زمين رهك روى بر روزگار آن دولت بزرگترين پيشواى كه امام،

 ندارد؛ هم نان قرص يك آوردن دست به اميد كه هست انسانى ويا نخورده غذا سير شكم يك گاه هيچ اش زندگى طول در كه دارد وجود

 اش پيشگى زهد علت بيان وبه كند، مى اظهار »شايد« عبيرت با را سخنش بلكه. ندارد اطمينان فقر از درجه اين به حضرت آن كه چرا

. دهد قرار او همسطح معيشت، نظر از را، وخودش كند همدردى جامعه فرد ترين مستضعف با بايد امام. پردازد مى نخوردنش سير وغذاى

 دولت از اى گوشه در امت از ردىف دهد مى احتمال كه حالى در بخورد سير غذا از تواند مى چگونه عليه اهللا سالم على حضرت پس،

. است گرسنه كه باشد اسالمى

 حتى اسالم، صحيح دولت تاريخ كه است چيزى است، فراوان جهان كشورهاى برخى در امروز آنچه نظير گرسنگى، از مردن مسأله اما

. كند نمى ذكر آن براى مورد يك

 

 سوئد در:: 

 مى رنج شديد فقر از همچنان كشور اين اما آيد، مى شمار به جهان متمدن كشورهاى نتري وپيشرفته ترين مترقى از اكنون، سوئد، كشور

. كنند مى زندگى وبدبختى گرسنگى نهايت در آن وتهيدستان وفقرا برد

 خوابند، مى برف زير فقر شدت از ها بعضى سوئد، سرماى در«: نويسد مى سوئد، پايتخت استكهلم، درباره نشريات از يكى مثال، براى

). 5(»شوند مى مواجه آنها زده يخ جسد با رفتگران وصبح خوابند مى ها روزنامه كاغذهاى الى ها آن از وبعضى

 چگونه جهان كشورهاى بقيه است، گريبان به دست وبدبختى فقر اين با ـ گويند مى كه طور آن البته ـ جهان كشور ترين پيشرفته وقتى

! بود؟ خواهند

 سراسر در فقير يك وبودنِ فقر وجود آن ورهبر پيشوا كه طورى به كند مى كن ريشه را فقر ـ پيش قرن زدهسي ـ كه اسالم اقتصاد آيا

 نيست؟ عظمت با اقتصادى براستى داند، نمى وحتمى قطعى امرى را كشور
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 ديني متون:: 

 عليهم، اهللا سالم معصوم وامامان يامبرپ يعنى مسلمانان، رهبران ورفتار وعملكرد شرعى، احكام اسالم، شريعت در موجود فراواِن متون

 مشتى كه هايى نمونه ذكر به اينك. نيابد خود براى پا جاى يك حتى آن در وگرسنگى فقر كه آورد پديد را وفضايى محيط اين مجموعاً

: پردازيم مى است، خروار از

 است نياورده ايمان من به ؛)6(جائعاً جاره وأمسى عاناًشب أمسى من بي آمن ما«: فرمود كه است شده روايت وآله عليه اهللا صلى پيامبر از

. »برد سر به گرسنه اش وهمسايه بخوابد سير شب كه كسى

 به مگر ماند نمى گرسنه فقيرى پس،. است داده قرار ثروتمندان داراييهاى در را فقرا غذاى سبحان خداى«: است آمده البالغة نهج در

). 7(»كرد خواهد بازخواست گرسنگان گرسنگى درباره آنان از وخداوند توانگران، كاميابى

 مردم،...  ؛)8(األغنياء بذنوب إالّ عروا وال جاعوا، وال احتاجوا، وال افتقروا، ما الناس إن«: فرمايد مى حديثى در عليه اهللا سالم صادق امام

. »توانگران گناهان سبب به مگر نشدند برهنه ويا گرسنه يا محتاج يا فقير

 را آنها وبرهنگى وگرسنگى گيرم عهده به را مسلمانان از اى خانواده سرپرستى... «: فرمايد مى حديثى در نيز عليه اهللا سالم رباق امام

 هفتاد تا حضرت.... گذارم حج دهها كه اين از است تر محبوب برايم نمايم، حفظ مردم برابر در شدن ريخته از را وآبرويشان كنم برطرف

). 9(»برشمرد حج

 

 اقتصادي كرامت: :

. »آورد مى اجتماعى كرامت اقتصادى، كرامت«: گويد مى كه است معروفى قاعده

 در جوامع از بسيارى كه جا آن واز. است واقعيت يك نيستند، كامل ابعاد، همه در وآگاهى وفهم رشد لحاظ از كه جوامعى در اين،

 وبه نورزيده غفلت واقعيت اين از اسالم لذا بود، خواهند چنين نيز آينده در واحتماال وهستند اند بوده گونه اين تاريخى مقاطع از بسيارى

. شود حفظ وحرمتشان وعزّت نگيرند قرار اعتنايى وبى تحقير مورد جامعه در ونيكان مؤمنان كه اين تا است داده نشان توجه آن

 شده اقتصادى كرامت بيشتر هرچه كسب به فراوانى وتأكيد تشويق عليهم اهللا سالم بيت اهل روايات در بينيم مى كه است دليل همين به

 پر حديثى هاى دانشنامه وديگر »االحكام جامع« ،»بحاراالنوار« ،»الوسائل مستدرك« ،»الشيعة وسائل« كتابهاى در تجارت ابواب. است

. است شده روايت عليهم اهللا سالم پاكش وخاندان پيامبر از كه است شريفى احاديث گونه اين از

: كنيم مى اشاره ها آن از يكى به جا اين در كه دارد وجود ودقيقى ظريف هاى نكته شريف، احاديث اين مطاوى در
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 موالي تجارت:: 

: فرمود كه است آورده عليه اهللا سالم صادق امام از سندش به »كافى« شريف كتاب در سره قدس كلينى االسالم ثقة

. كنيم مى شكوه تو به ها عرب اين از: وگفتند آمدند عليه اهللا سالم اميرمؤمنان نزد موالى«

 ما به دادن زن از اينها اما. داد زن عربها از را وصهيب وبالل وسلمان داد، مى عطا برابر طور به وآنها ما به وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر

. كنيم نمى را كار اين ما: گويند ومى كنند مى خوددارى

. گفت سخن باره اين در آنها با و رفت عربها نزد ليهع اهللا سالم اميرمؤمنان

. كنيم نمى را كار اين ما كنيم، نمى را كار اين ما! الحسن ابا اى: زدند فرياد عربها

 ماش از. كنند مى رفتار ونصارا يهود سان به شما با اينها! موالى گروه اى: وفرمود آمد بيرون كشان وردا خشمگين عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

 دهاد؛ بركت شما به خدا كنيد، وتجارت برويد پس،. دهند نمى شما به گيرند مى آنچه وهمانند دهند، نمى زن شما به ولى گيرند مى زن

 در قسمت ويك وكاسبى تجارت در آن قسمت نُه است، قسمت ده روزى: فرمايد مى كه شنيدم وآله عليه اهللا صلى خدا رسول از كه زيرا

. )10(»ديگر كارهاى

: كنيم مى اشاره آنها به اختصار به كه است مهم وبسيار اسالمى موضوع چند دربردارنده شريف حديث اين

 ايشان نزد رفتند، مى شمار به جامعه وقيمت قدر وبى مستضعف قشر كه موالى كه طورى به اسالمى دولت مقام عاليترين بودنِ مردمى. 1

. دهد مى ميدان مردم، بقيه همانند آنها، وبه دهد مى گوش سخنانشان وبه يردپذ مى را ها آن تمام حوصله با او و روند مى

 خاطر به ها عرب از كند مى جرأت عرب سرزمين در عرب غير كه جايى تا وانسانيت، عدالت پايه بر اسالمى شكوهمند مساوات. 2

. شود مى يافت اسالم در فقط چيزى چنين. كند شكايت مملكت رئيس نزد خود، به نسبت آميزشان حقارت رفتار

 اين در را ها آن تا رود مى عربها ونزد پردازد مى وساطت به شخصاً است، ودنيوى دينى مقام عاليترين كه عليه اهللا سالم اميرمؤمنان. 3

. كند نصيحت وانسانيت، اسالم اساس بر ازدواج امر در عرب وغير عرب برابرى يعنى اسالمى، مهم حكم

 به رد ودست نپذيرند را عليه اهللا سالم اميرمؤمنان مثل شخصى وساطت دهد مى اجازه عادى مردم به كه اسالمى هالعاد فوق آزادى. 4

. زنند او سينه

 ويا مجازات را ها آن ومثال دهد نمى نشان خشن العمل عكس عربها برابر در عليه اهللا سالم اميرمؤمنان كه چرا اسالمى؛ بزرگ عدالت. 5

. دهند مى انجام مواردى چنين در سران بيشتر كه اقدامات اين وامثال كند نمى حرومم حقوق اى پاره از
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 موضع اين در دهند، تن سياسى مهم ويا اسالمى بزرگ بسيار حكم يك به نشدند حاضر كه را عربهايى عليه اهللا سالم اميرمؤمنان. 6

 مهم سياسى نكته اين به وسيله وبدين كند، مى تشبيه ونصارا يهود به ست،ا آمده آن وامثال آن نفى براى اسالم كه توزانه وكينه نژادپرستانه

. بخشد مى عمق است، استوار آن شالوده بر اسالمى فراگير واتحاد دهد مى قرار همسطح را مسلمانان كه اسالم در

 از است عبارت اند، نپذيرفته را اسالم روح ابعاد، همه در هنوز كه جوامعى چنان يك در كه موالى، به اجتماعى كرامت راه دادن نشان. 7

 اتحاد به اسالم سايه در ها وقوميت شوند منسجم اقتصادى، كرامت رهگذر از ولو مسلمانان، كه اين تا... اقتصادى كرامت آوردن دست به

 وكاخ وتجارت واتومبيل ينوزم ثروت آمدن با بنابراين، كنند؛ مى النه فقير هاى محيط در غالباً ها قوميت كه چرا گرايند؛ ويكپارچگى

. شود مى وخاكستر گردد مى ذوب آتش در وهيزم نمك در آب مثل گرايى قوم ها، اين وامثال

 آنان از بسيارى كه آن تا پيمودند را تجارت وراه آموختند عليه اهللا سالم اميرمؤمنان از را اجتماعى حكيمانه دستورالعمل اين هم موالى

 استوار بزرگ اسالم سايه در وعجم عرب وهمبستگى وپيوند دادند، زن ها آن وبه گرفتند زن ها عرب از گاه وآن شدند دار وسرمايه تاجر

. گشت

: گويند مى اسالم، وتمدن اسالمى دولت وسعت پيرامون خود هاى نوشته در وديگران »اسالم تمدن تاريخ« كتاب در زيدان جرجى). 1(

 به نزديك عليه، اهللا سالم جواد امام عهد در يعنى هجرى، سوم قرن آغاز تا قرن دو ظرف رد كه آن تا يافت گسترش پيوسته اسالمى دولت

 به ديگر وجاهاى روسيه از عظيمى وقسمت واسپانيا چين از بزرگى وبخش وهند افريقا يعنى: گرفت بر در را مسكون كره چهارم سه

. درآمد اسالم حاكميت وتحت مسلمانان تصرف

. 19996ح ،19ب ،66ص ،15ج ة،الشيع وسائل: ك.ر). 2(

. البحرين ومجمع قاموس به كنيد رجوع. است يمن از قولى وبه. گويند را مكه شرق اراضى: يمامه). 3(

. آورد خواهيم را خطبه اين از قسمتى بزودى خداوند، خواست به). 4(

. م 1978 سال ،94 شماره فرانسه، چاپ ،»العربي الوطن« مجله). 5(

. 30675ح ،44ب ،327ص ،24ج لشيعة،ا وسائل: ك.ر). 6(

. 328 حكمت البالغة، نهج). 7(

. 11392ح ،1ب ،12ص ،9ج الشيعة، وسائل). 8(

. 12273ح ،2ب ،373ص همان،). 9(

 .95ح بابالنوادر، ،319 ـ 318ص ،5ج كافى،). 10(
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 سياست اسالم در زمينه بهداشت

 آورده گرد خود در را طب همه كه هست آيه يك قرآن در كّله؛ الطب تجمع آية القرآن في إّن«: عليه اهللا سالم اميرالمؤمنين اإلمام قال

**. »نكنيد روى زياده اما وبياشاميد بخوريد« ؛]*تُسرِفُوا والَ واشْرَبوا كُلُوا: [است

 فهرست در. است كرده وضع اى حكيمانه هاى برنامه مسلمانان، وعموم اسالمى كشور سراسر از بيمارى كردن كن ريشه براى اسالم،

 اختصاص حديث هزاران وبلكه صدها عليهم اهللا سالم بيتش اهل پاك وامامان وآله عليه اهللا صلى اسالم پيامبر از رسيده شريف احاديث

. دارد بهداشتى مسائل بيان به

 است، داده جاى خود در را يثحد هزار يكصد تقريباً كه مجلسى عالمه مرحوم) 1(»بحاراألنوار« كتاب به كنيد نگاه مطلب تفصيل براى

 وطب بهداشت مختص هايى فصل كتاب، دو اين در. باشد مى حديث هزار چهل حدود شامل كه عاملى حرّ شيخ »الشيعة وسائل« وكتاب

. است شده ذكر ها آن در فراوانى احاديث كه يابيم مى

 كمتر يافتنى شيوع هاى وبيمارى زياد بيمار ـ اسالمى حكومت در ـ انسان كه است] اسالم در بهداشتى فراوان هاى توصيه[ دليل همين به

. يابد مى

 براى كه طورى به. داشت ادامه وضع اين اسالمى دولت سقوط وتا بود گشوده اسالمى كشور سر بر را خود پهناور بالهاى عمومى بهداشت

 ويا نداشتند اى كننده مراجعه اصال يا روز طول در ها آن وبعضى بود، كافى پزشك اندكى تعداد جمعيت، يكصدهزار مثال داراى شهر يك

. داشتند شمار انگشت تعداد به

: بپرسيم مايليم اما كنيم، نمى انكار وغيره ميكروبها وكشف تشريح هاى زمينه در را جديد پزشكى پيشرفت كه حال عين در ما،

 گوناگون امراض هولناك انبوه اين برابر ودر ناتوان ها بيمارى درمان از ـ آورده دست به كه وقدرتى توانايى همه با ـ پزشكى امروزه چرا

 است؟ بسته دستش

 بينى؟ مى دارويى وانبارهاى داروخانه انبوهى وشمار پزشك صدها وبلكه ودهها بيمار هزاران شهرى هر در و

). 2(بود خواهد اين از كمتر سيارب يا صد به يك نسبت بسنجيم روزگار آن بيماران وشمار اسالم دوره با را فراوان شمار اين اگر

 نيست؟ زمينه اين در اسالم غير وشكست اش بهداشتى سياست در اسالم وكاميابى درستى بر دليل اين آيا

. شود مى افزوده پزشكان شمار بر نفر هزاران سال هر

. يابند مى افزايش بيمارستانها

. است پيشرفت به رو بهداشتى هاى تجربه

. اند كرده پر ار دنيا بيماران] اما[
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. است افكنده سايه كشورها بر بيماريها

 است؟ بالنده بهداشتى سياست اين آيا

! بهداشتى؟ خورده شكست پديده يك يا

 

 مقايسه يك:: 

 وزشوآم تعاليم به پايبند وافراد متدينين نسبت. برد پى حقيقت اين به توان مى بهداشتى ومراكز ها وبيمارستان ها درمانگاه از بازرسى با

 بى عمومى بهداشت زمينه در اسالم رهنمودهاى به كه است وكسانى متدين غير افراد از كمتر بسيار مراكز اين در اسالم بهداشتى هاى

. توجهند

. است صد به يك نسبت اين كه بگويم اگر باشم نگفته گزافه شايد

 وعوامل علل ذكر مجال مختصر بررسى اين در. دهد مى ستد به اسالم در بهداشت جايگاه از وسريع گذرا تصويرى ساده، مقايسه اين

 ودر گذاريم، مى وا خود خاص هاى بحث به را آن بلكه نيست است، كرده وضع وبهداشت سالمتى كردن همگانى براى اسالم كه بهداشت

 طب« ،)3(»وآله عليه اهللا صلى النبي طب« مثل دهيم مى توجه اند شده نوشته خصوص اين در كه هايى كتاب اى پاره به فقط جا اين

. وغيره جلد دو در خليلى عالمه) 5(»المفضل توحيد شرح« ،)4(»عليهم اهللا سالم االئمة طب« ، »عليه اهللا سالم الصادق

 

 خون كاهش:: 

: كنيم مى اشاره گفتيم، اسالم بهداشتى سياست پيرامون آنچه از نمونه يك به فقط جا اين در

 بويژه كردند، مى كم را خود خون بار يك سالى حداقل اسالم، شريعت ومؤكّد مكرّر هاى توصيه از پيروى به مسلمانان غالب گذشته، در

 شور به ،...و ونيروها ها ودستگاه وگياه وحيوان انسان يعنى طبيعت، عالم موجودات همه كه همچنان فصل اين در زيرا بهار؛ فصل در

. شود مى وغليان شور دچار نيز خون آيند، مى وهيجان

 ناگهانى، مرگ از گرفتن خون كه است آمده شريف احاديث در. وفَصد حجامت: دادند مى انجام طريق دو از را خون كاهش اين ها آن

. دارد مى مصون] مغزى سكته[ ناگهانى مرگ به منتهى وفلج قلبى، سكته يعنى

 ؛)6(سيده العبد قتل وربما عبد هو الدم«: فرمايد مى كه يهعل اهللا سالم الرضا موسى بن على امام از است حديثى احاديث، اين جمله از

. »كشت را اش خواجه كه اى بنده بسا واى است اى بنده خون
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 كه نزديكانمان از يكى از دهد اجازه كه كردم پيشنهاد پزشكى به من وقتى بار يك. كند مى منع بشدت خونگيرى عمل از جديد طب اما

. »نداريم اعتقادى كار اين به ما«: وگفت زد لبخندى گيريم،ب خون بود خون فشار به مبتال

 نمى اسالمى كشورهاى گذشته، در كه صورتى در. يافت انتشار جا همه در قلبى سكته كه شد آن ـ ديگر عوامل والبته ـ كار اين نتيجه

 مردم شد مى قلبى سكته دچار فردى راگ كه دانند مى خوب اند كرده مى زندگى پيش قرن نيم كه وكسانى چيست، قلبى سكته دانستند

. كردند مى وحيرت تعجب

 اين شنيدن از كه مردم. رفت دنيا از قلبى سكته اثر بر نفر يك شهرش محالّت از يكى در بود جوان وقتى: كه گفت من به متدين پيرمردى

. رفتند مى شخص آن خانه طرف به دوان دوان كردند، نمى باور را آن ها بعضى وحتى بودند شده متعجب خبر

 شايد. است زياد بسيار روند، مى دنيا از قلبى ايست اثر بر كه افرادى شمار است، گرفته را اسالمى طب جاى جديد طب كه امروز اما

 است خون لختگى از ناشى كه قلبى سكته اثر بر مردم سوم يك حدود يعنى. رسد مى% 35 به آن نسبت كه بگويم اگر باشم نكرده مبالغه

. باشد مى آن وامثال فَصد يا حجامت طريق از خون نكردن كم مولود خود، خون، شدن ولخته يرند،م مى

 

 اشتباه به بردن پي:: 

 نظر اين نادرستى ـ دادند دست از را خود جان قلبى سكته با و شدند اشتباه اين قربانى انسان ها ميليون كه آن از وبعد ـ سرانجام اما،

 مردم به پزشكان امروزه لذا،. است سودمند انسان وسالمت وبهداشت بدن براى خون از كاستن كه دريافتو شد آشكار جديد طب براى

 هر كه خود پزشكى برنامه در انگليس راديو ميالدى، 1972 سال ژانويه ماه اوايل در مثال، براى. كنند كم را خود خون كه كنند مى توصيه

: كرد اعالم دارد، موضوع يك به اختصاص هفته

 شرارين تصلّب. كند مى جلوگيرى شرايين تصلّب از كار اين. است انسانى هر براى والزم بهداشتى اقدام يك خون اهداى يا خونگيرى«

. شود مى منجر باشد، مى »قلبى ايست« نتيجه ودر قلب افتادن كار واز قلب دريچه انسداد ساز زمينه خود، كه، خون شدن لخته به غالباً

 اندك بسيار ها آن بين در ناگهانى وميرهاى مرگ درصد كه بود شده باعث دادند، مى انجام مسلمانان كه »زنى نيشتر« يا »حجامت« عمل

. »باشد

. جامعه در وبهداشت سالمت ساختن همگانى براى اسالم بهداشتى سياست از اى شمه بود اين

. 31: اعراف(*). 

. 42ح ،88ب ،267ص ،59ج بحاراألنوار،(**). 

. االدوية وخواص االمراض ومعالجة الطب ابواب ،59ج بحاراألنوار،: ك.ر). 1(
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 اسالم و سياست ۱۳۷

 به ـ يا شرقى يا غربى كشورهاى در چه ;است انگيز حيرت براستى زمينه اين در جهان مختلف كشورهاى در جديد آمارهاى). 2(

 مشغول ميليون نيم تقريباً جمعيتى با كوچك شهرى در كه ديابت بيمارى متخصص پزشكان از يكى. توسعه حال در كشورهاى ـ اصطالح

 تنها بيمارى اين. »هستم ها آن معالجه مشغول كه دارم ديابتى بيمار هزار نه خودم من«: گفت من به داشتم او با كه مالقاتى در بود طبابت

 از كه نيست اين غرض .مجمل اين از بخوان مفصل حديث خود تو. است طبيب صدها از يكى طبيب واين ديگر، بيمارى هزاران از يكى

 كه دارند وجود وانسانيت اسالم موازين به وپايبند ونيك مؤمن افراد پزشكان بين در كه چرا ;بكاهيم آنان انسانى ووظيفه پزشكان منزلت

. است معاصر بهداشتى سياست وناتوانى ضعف بيان مقصود بلكه آگاهند، وتاريخ خدا برابر در خويش مسؤوليت به

. سمرقند نزديكى در واقع نسف شهر ومتوفاى متولّد.) هـ 432 ـ 350( مستغفرى العباسابو نوشته). 3(

. هـ 1318 سال متولد نجفى رازى محمد ميرزا تأليف). 4(

. هجرى چهارم قرن بزرگان از بسطام، پسران وحسين، عبداهللا اثر). 5(

 .5ح ،7ب ،219ص ،47ج بحاراألنوار،). 6(
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 اسالم و سياست ۱۳۸

 زمينه فرهنگسياست اسالم در 

 يكسانند؟ دانند نمى كه وكسانى دانند مى كه كسانى آيا: بگو ؛]*يعلَمونَ الَ والَّذينَ يعلَمونَ الَّذينَ يستَوِى هلْ قُلْ[

 دانش به اسالم، سان به يا باشد، گشوده را وفرهنگ علوم درهاى اسالم همانند كه يابيد نمى نظامى ويا مكتبى يا اى عقيده يا ملتى هيچ

. باشد خوانده فرا آموزى ودانش

. است برده باال را ها آن ومقام كرده تجليل بشدت ودانشمندان علما واز خوانده، فرا علم به وبارها بارها اسالم

 

 قرآن در علم جايگاه:: 

 است، رفته سخن وانديشمندان وعلما وانديشه علم از ها آن در كه آياتى گذراندن نظر واز كريم، قرآن به ودقيق پژوهشگرانه نگاهى

: است آمده ميان به سخن موضوعات اين از آيه، هزاروپانصد از بيش در مثال، براى. رساند مى انبوه وثروتى بزرگ گنجى به را پژوهنده

. گيرند مى جاى »فرهنگ« عنوان ذيل همگى كه وتدبر تذكّر، تعقل، معرفت، علم،

 اصول،: شود مى اسالم چيز همه به مربوط آيات اين كه كنيم توجه واگر است، آيه 6400 قريباًت قرآن آيات كّل كه كنيم توجه اگر حال

 فردى، روابط الملل، بين روابط اقتصاد، سياست، جامعه، پزشكى، فلسفه، گياهان، جانوران، طبيعى، علوم بدن، روح، اخالق، احكام، فروع،

. وغيره مردم حاكم، امنيت، پليس، ،ارتش معامالت، عبادات، اى، منطقه ملّى، خانوادگى،

. دارد فرهنگ به اختصاص چهارم يك تقريباً ها اين مجموع از و

 اهميت فرهنگ به اندازه چه تا كريم قرآن كه شود مى معلوم آشكارا بگذاريم، يكديگر كنار را وآنها كنيم توجه نكات اين همه به اگر آرى،

. رسد نمى آن اىپ به مكتبى ويا دين يا نظام وهيچ دهد، مى

 خود به را آن چهارم يك وفرهنگ باشد مختلف هاى زمينه در واجرا قانونگذارى براى كه كنيد مى پيدا كتابى ـ تاريخ همه در ـ آيا

! هرگز باشد؟ داده اختصاص
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 اسالم و سياست ۱۳۹

 سنّت در علم جايگاه:: 

 دانش از آكنده نيز عليهم اهللا سالم او پاك بيت اهل از وامامان وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر از شده روايت شريف واحاديث سنّت

. است ومعرفت

 علم درباره بيشتر يا حديث هزار سه به نزديك بحاراالنوار، كتاب يعنى حديثى، هاى مجموعه از كتاب يك در تنها كه بدانيد است كافى

. است آمده گرد ومعرفت

. است وانديشه فرهنگ به اسالم هتماما از قسمتى كننده منعكس وژرف، گسترده فرهنگى پيشينه اين

 

 ها نمونه:: 

: است كرده تشويق ودانش فرهنگ به حد چه تا اسالم كه دريابيم تا كنيم مى ذكر را احاديثى نمونه، محض

. »باشد چين در اگرچه بجوييد را دانش ؛)1!(بالصين ولو العلم اطلبوا«. 1

 دو كه كرده مى زندگى زمانى ودر حجاز در وآله، عليه اهللا صلى اسالم پيامبر يعنى وبزرگ، نظير كم سخن اين گوينده كه كنيم توجه اگر

 را چين مسافر وصحراها درياها در كه فراوان خطرهاى عالوه به. وبرگردد برود چين به جا آن از كسى تا است كشيده مى طول سال

 اينها اگر آرى،... اينها وجز شدن درندگان طعمه وگرسنگى، تشنگى از شدن هالك شدن، گم شدن، غرق قبيل از خطراتى كرد، مى تهديد

. برد خواهيم پى پيامبر سخن اين عمق به حدى تا گاه آن بگيريم نظر در را

. »بجوييد دانش گور تا گهواره از ؛)2(اللحد الى المهد من العلم اطلبوا«. 2

 علم انسان وظيفه وواپسين نخستين دهد نشان كه نيابيم ـ وآله ليهع اهللا صلى پيامبر سخن دردانه اين جز ـ ديگرى سخن تاريخ در شايد

. شود نهاده گور در كه شود مى التحصيل فارغ آن از وزمانى كند مى آغاز گهواره از را اش مدرسه انسان زيرا، است؛ اندوزى ودانش

. »پيامبرانند وارثان عالمان ؛)3(األنبياء ورثة العلماء«. 3

 مردم، ميان از خداوند كه است مقامى اين. باشند مى او وخلق خدا ميان سفيران آنان. هستند ها انسان سرسبد گل ليهمع اهللا سالم پيامبران

 تواند مى انسانى هر اما. است متعال خداى انتخاب بلكه نيست مردم خود اختيار با بنابراين،. گزيند مى بر آن براى بخواهد كه را هركس

. است علم واالى ومنزلت مقام بر دليل بهترين خود واين. است شدن وعالم علم تحصيل راهش .شود سرسبد گلهاى اين وارث

. »اند زنده هميشه وعالمان امواتند، مانند مردم...  ؛)4(أحياء العلم وأهل موتى فالناس... «. 4
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 اسالم و سياست ۱۴۰

. دارد همسازى خود همجنس با چيزى هر كه چرا ندارند؛ زندگى با وسنخيتى همسازى هيچ ومردگان دارند، همسازى زندگى با زندگان

 هستند مرده حقيقت در ـ نباشند ودانشمند عالم اگر ـ مردم چه، است؛ مطلب اين بيان عاليترين عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان سخن اين

. هستند حيات قومستح زندگى سزاوار كه هستند واينها اند زنده علم واهل دانشمندان اما ندارند، حقّى زندگى اين در ومردگان

. است زنده منزله به باشد، بربسته دنيا اين از رخت پيش قرنها اگرچه ودانشمند،. است مرده منزله به باشد، زنده دنيا اين در هرچند نادان،

. »شوند) ودانا فهميده( فقيه تا كوفتم مى تازيانه يارانم سر بر كاش ؛)5(يتفقهوا حتى أصحابي رؤوس على السياط ليت«. 5

 اين از غافل بالد؛ مى دارند، قرار اجبارى تعليم تحت مردم وعموم شود مى اعمال كشورها برخى در كه اجبارى آموزش به امروز نياىد

 آن. همتاست بى جمله اين گوينده كه است عليه اهللا سالم صادق جعفر امام وآله، عليه اهللا صلى خدا پيامبر نوه برنامه اين طرّاح نخستين كه

. سازد مجبور دانش وفراگيرى دين آموختن به تازيانه، ضرب به شده اگر حتى را، يارانش توانست مى كه كند مى وآرز حضرت

. »است واجب مسلمانى وزن مرد هر بر دانش تحصيل ؛)6(ومسلمة مسلم كل على فريضة العلم طلب«. 6

 وجود ديگر جاى در اسالم در جز شود، شامل را ىوزن مرد هر كه طورى به وفرهنگ، آموزش عرصه در وفراگير همگانى اجبار اين

 آسمان به ها، رشته محكمترين با را آن كه برساند حدى به را فرهنگ به وتشويق ترغيب كار كه است اسالم هاى ويژگى از اين. ندارد

 يا سنّى شرط همچون وشرط، قيد هزار با را آن گذشته، اين از. داند مى الهى شرعى وواجب وظيفه يك را علم تحصيل يعنى. زند گره

 يا باشد جوان مسلمانى، هر بلكه. گرداند نمى ومحدود مقيد است، مرسوم امروز جهان آموزشى نظام در كه ها اين وامثال شغلى يا جنسى

. است علم تحصيل به موظف باشد، كه اى وقبيله وقومى وزبانى ورنگى نژادى هر واز مرد، يا باشد زن پير، ويا ميانسال

 نهاده اختصار بر را بنا كه نوشته اين ودر است، زياد بسيار بيشتر، هرچه اندوزىِ دانش به وتوصيه فرهنگ به تشويق در شريف ديثاحا

. نيست آنها ذكر جاى ايم،

! هرگز يابيد؟ مى اسالم غير در را هايى وتوصيه تأكيدات چنين آيا

 

 ها وصنعت ها حرفه شناخت:: 

 وآموختن دهد مى ها وشغل ها وحرفه واختراعات صنعتها همه آموختن به اكيد ودستور دارد برمى بلندتر گامى فرهنگ، عرصه در اسالم،

. شمارد مى كفايى واجب را ها آن

 نسبى، طور به اگرچه زندگى، سيستم كه طورى به كنند رها را صنعتى يا اى حرفه مسلمانان همه اگر كه معناست اين به كفايى واجب

. مسؤولند متعال خداى برابر ودر شريك ومعصيت گناه رد همگى شود تعطيل

 پرداختن اگر بويژه است كفايى واجب ها حرفه آموختن«: گويد مى »مكاسب« كتاب در سره قدس انصارى مرتضى شيخ الفقها شيخ

). 7(»باشد ناممكن حرفه آن به ديگرى
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 اسالم و سياست ۱۴۱

 وظيفه يك ـ نوعش وهر شكل هر از ـ سازى ماشين موختنآ. است مقدس وظيفه يك اسالم نظر از هواپيماسازى، آموختن بنابراين،

 يا اى حرفه يا صنعتى هر كلى، طور به. است مقدس وظيفه يك اتم شكافت فضاپيماها، ها، ماهواره ساخت آموختن. است مقدس

. تاس مقدس ووظيفه واجب يك اسالم نظر از گرفتنش فرا بزند، زيان ومسلمانان اسالم به آن ندانستن كه اختراعى

 انجام واز ورزند سستى آن در مسلمانان اگر كه است چيزى آن واجب، ـ اسالم اصطالح در ـ بلكه نيست »مرجح« فقط »واجب« معناى

 از تعدادى واگر. است ونداده دهد انجام را آن توانسته مى كه كسى فقط ونه هستند خداوند عذاب مستحق همگى كنند، خالى شانه دادنش

 يعنى ـ را دنيا مستضعفان وهمه اسالم وجهان شود برآورده اسالمى جامعه نياز تعداد، همان با كه طورى به دهند جامان را آن مسلمانان

 فى تُقَاتلُونَ الَ لَكُم ما و: [وفرموده شود جهاد ها آن خاطر وبه حق كلمه اعالى خاطر به است داده دستور سبحان خداى كه كسانى همان

 انجام را كار آن كه كسى براى كند، كفايت.  ـ »جنگيد نمى ومستضعفان خدا راه در كه شود مى چه را شما« ؛)8](مستَضْعفينَواْل اللَّه سبِيلِ

 به فقط را مردم متعال خداى كه چيزى همان يعنى شود، مى محسوب عبادت واقع، در او وكار است، اخروى وپاداش دنيوى مزد دهد مى

: فرمايد مى كه جا آن است، آفريده آن خاطر

]ا وم الْجِنَّ خَلَقْت ونِ إِالَّ واالِْنسدبعيكنند عبادت كه آن براى مگر نيافريدم را وانس جنّ ومن« ؛)9](ل« .

. 9: زمـر(*). 

. 55ح ،1ب ،177ص ،1ج بحاراألنوار،). 1(

. پاورقى ،401ص ،2ج قمى، تفسير). 2(

. 14 مجلس ،60ص صدوق، شيخ امالى). 3(

. 24ص عليه، اهللا سالم علي االمام ديوان). 4(

. 165ح ،229ص المحاسن،). 5(

. 176ص ،2ج النواظر، ونزهة الخواطر تنبيه). 6(

. »الخمسة االحكام بحسب المكاسب تقسيم« 13ص ،1ج المكاسب،). 7(

. 75: نساء). 8(

 .56: الذاريات). 9(
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 اسالم و سياست ۱۴۲

 سياست آزادي در اسالم

 داده قرار آزاد را تو خداوند كه مباش ديگران بنده ؛*حرًا اهللا جعلك وقد غيرك عبد التكن«: عليه اهللا سالم اميرالمؤمنين اإلمام قال

. »است

 است نديده آن براى ومانندى نظير جهان، تاريخ كه است اى گونه به است شده قايل مردم وعموم مسلمانان براى اسالم كه هايى آزادى

. ندارد مانند بنامند، »آزادى عصر« را آن ددارن دوست غربيها كه ما، عصر در وحتى

 آزادى به كه تازمانى دهد مى كامل آزادى وقانونى مشروع هاى زمينه كليه در مسلمانان غير وبلكه مسلمانان از فردى هر به اسالم

). 1(نزند صدمه ديگران

 

 وعقيده انديشه آزادي:: 

 مجبور معينى دين داشتن به را مردم هرگز اسالم. است دين وانتخاب انديشه،: تاس داده قرار آزاد آن در را مردم اسالم كه چيزى نخستين

. باشند آن حمايت وتحت اسالمى كشور در هرچند كند، نمى

: است كرده اعالن چنين را وعقيده انديشه آزادى اين كريم قرآن

. »نيست اجبارى دين در« ؛)2](الدّينِ فى إِكْرَاه الَ[

 نصيب متعال خداى كه اى پياپى هاى پيروزى. كرد پياده وغزواتش دفاعى هاى جنگ تمام در را اصل اين وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر

 هركس. كرد مى پيشنهاد آنها به را اسالم بلكه كند مجبور اسالم پذيرش به را مردم كه داشت نمى وا را او هرگز كرد مى اش گرامى پيامبر

. شد نمى پذيرش به مجبور پذيرفت نمى وهركس پذيرفت مى كه پذيرفت مى

 

 مكّه فتح در:: 

: داشت روا وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر بر را وفشارها ها ستم انواع سال سيزده مدت مكّه. است مكّه فتح سخن، اين گواه ترين روشن

...  و ها آن كردن وزندانى وتبعيد نكردن، وصحبت وستد، وداد وصلت وترك وبايكوت واهانت ودشنام شكنجه تا گرفته مسلمانان كشتن از

 خارج مكّه از شبانه داد دستور حضرت آن به متعال خداى كه آن تا چيد را وآله عليه اهللا صلى خدا رسول قتل توطئه كه بود مكّه همين

. كرد ترك را شهر ونگرانى ترس با وآله عليه اهللا صلى خدا وپيامبر شود

. كرد رهبرى سال بيست تقريباً مدت به را مبرپيا ضد حركت كه بود مكّه همين
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... . و انداخت راه به ويرانگر خونين جنگ دهها ومسلمانان اسالم نابودى براى كه بود مكّه همين

: بود فرموده كه رسيد فرا بزرگوار پيامبر به متعال خداى وعده وزمان شد مكّه بر وآله عليه اهللا صلى پيامبر پيروزى نوبت بعد اما

. »گرداند مى باز گاه وعده به را تو يقيناً كرد فرض تو بر را قرآن كه كسى همان« ؛)3](معاد إِلَى لَرَآدك الْقُرْءانَ علَيك فَرَض الَّذى إِنَّ[

: بود داده شان وعده كه خدا راه در شده وشكنجه ومهاجر تبعيدشده مسلمانان وبه

. »شد خواهيد مسجدالحرام وارد آسوده خاطرى با خدا خواست به شك، بدون شما« ؛)4](ءامنينَ اللَّه شَآء إِن الْحرَام الْمسجِد لَتَدخُلُنَّ[

 به را مشركان از احدى وآله عليه اهللا صلى پيامبر كنيد مى فكر. درآمد شهرى چنين به اسالم ارتش با وآله عليه اهللا صلى خدا رسول

 ساخت؟ مجبور اسالم پذيرش

. است اسالم اساسى قانون اصول از عقيده آزادى كه چرا! هرگز

 در بجز البته است، فرد به منحصر ها وپيروزى كشورگشاييها تاريخ در مكّه، مردم برابر در وآله، عليه اهللا صلى خدا پيامبر موضعگيرى اين

. الهى اولياى و اوصياء و پيامبران تاريخ

 بيرق مسلمانان از يكى مثال. داد انجام بيشترى اقدامات همگانى، ومحبت خوبيها وگسترش قتعمي براى وآله عليه اهللا صلى اكرم پيامبر

 ودختران زنان اسيرى روز امروز است، وانتقام كشتار روز امروز«: زد مى وفرياد گشت مى مكّه وبازارهاى كوچه ودر برداشت را اسالم

 سر شعار آن ضد بر وشعارى بردارد را پرچم داد دستور عليه اهللا سالم على به رسيد، وآله عليه اهللا صلى خدا رسول به خبر). 5(»است

 تصان اليوم المرحمة، يوم اليوم«: زد فرياد مكّه هاى وخيابان ها كوچه ودر گرفت دست به را اسالم بيرق عليه اهللا سالم على حضرت. دهد

. »درامانند ودختران زنان امروز. است ومحبت رحمت روز امروز الحرمة؛

 عليه اهللا صلى پيامبر با كه چنان آن موضعى با مكّه چون شهرى با كه است ـ وآله عليه اهللا صلى خدا رسول از غير ـ فاتح كدام براستى

 كند؟ رفتار گونه اين داشت، وآله

 را او وخوبى خير الم،اس آورد، نمى ايمان اسالم به كه كسى آن حتى است؛ آمده ها انسان همه سعادت براى كه اسالمى اسالم؛ است اين

. اوست نجات ودوستدار خواهد مى

. اسالم نظر از مقدس آزادى ابعاد است اين
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 ها سرزمين فتح:: 

 مى واحكام قرآن معلم يا قاضيى يا حاكمى آن، براى كرد مى فتح را سرزمينى وقتى كه بود اين وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر روش

 بسيار كه آورد مى وايمان پذيرفت مى كسى اگر. پرداختند مى سرزمين آن مردم ميان در اسالمى هنگفر نشر به افراد واين. فرستاد

! شد نمى او مزاحم كسى آورد نمى ايمان واگر خوب،

 

 ومدينه مكّه در كّفار:: 

اين پيرامون هاى وآبادى تاهاوروس منوره ومدينه مكرمه مكّه در ومشركان ونصارا يهود از فراوانى شمار وجود سخن، اين بر آشكار گواه 

 آنان وآله عليه اهللا صلى پيامبر كه آن بدون كردند مى زندگى اماكن اين در وآله عليه اهللا صلى اكرم رسول رحلت زمان تا كه است شهر دو

. كرد رهايشان خود حال به بلكه گرداند، مجبور اسالم پذيرفتن به را

 

 قرآن آيات:: 

 وزيبايى ظرافت نهايت ودر وعاطفى انسانى روشى با را اساس اين قرآن. است كريم قرآن از چندى آيات ،ووسيع عميق آزادى اين اساس

: خوانيم مى را آيات اين هم با. است كرده مطرح

 سميع واللَّه لَها انفصام الَ الْوثْقَى بِالْعرْوةِ استَمسك دفَقَ بِاللَّه ويؤْمن بِالطَّاغُوت يكْفُرْ فَمن الْغَىِّ منَ الرُّشْد تَّبينَ قَد الدّينِ فى إِكْرَاه الَ[

يملدستگيره به آينه هر آورد ايمان خدا وبه ورزد كفر طاغوت به هركه پس. است گشته روشن بيراهه از راه. نيست اجبار دين در« ؛)6](ع 

. »وداناست شنوا وخدا است، زده چنگ ناپذير گسست استوار

]ينَ وكَفَرُوا الَّذ مآؤُهيلأَو م الطَّاغُوتونَهخْرِجّنَ يإِلَى النُّورِ م اتايشان كه است طاغوت سرپرستانشان شدند كافر كه وكسانى« ؛)7](الظُّـلُم 

. »برند مى ها تاريكى به روشنايى از را

 لَهم ويحلُّ الْمنكَرِ عنِ وينْهاهم بِالْمعرُوف يأْمرُهم واإلِْنجِيلِ التَّوراةِ فى عندهم با مكْتُو يجِدونَه ذىالَّ االُْمّى النَّبِى الرَّسولَ يتَّبِعونَ الَّذينَ[

اتالطَّيِّب رِّمحيو هِملَيثَ عالْخَبائ ضَعيو منْهع مرَهاألَْغْاللَ إِصى والَّت كَانَت لَيعمنام كه ـ نخوانده درس پيامبرِ فرستاده، اين از كه آنان« ؛)8](ه 

 كار واز دهد مى فرمان پسنديده كار به را آنان] كه پيامبرى همان[ كنند؛ مى پيروى ـ يابند مى نوشته وانجيل تورات در خود نزد را او

 را وبندهايى قيد آنان] روش[ واز گرداند، مى حرام ايشان بر را ناپاك وچيزهاى حالل را پاكيزه چيزهاى آنان وبراى دارد، مى باز ناپسند

. »دارد مى بر است بوده ايشان بر كه

]و نَاهيدنِ هيدنموديم او به را] وشّر خير[ راه دو وهر« ؛)9](النَّج« .
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 در راهى خود پروردگار سوى به بخواهد كه هر تا است، اندرزى] آيات[ اين قطعاً،« ؛)10](سبِيالً ربِّه إِلَى اتَّخَذَ شَآء فَمن تَذْكرَةٌ هـذه إِنَّ[

. »گيرد پيش

 اينكه جز كنم، نمى طلب شما از اجرى) رسالت( اين بر: بگو« ؛)11](سبِيالً ربِّه إِلَى يتَّخذَ أَن شَآء من إِالَّ أَجر منْ علَيه أَسألُكُم مآ قُلْ[

. »گيرد) پيش در( پروردگارش سوى به راهى بخواهد هركس

. »ناسپاس ويا است سپاسگزار يا داديم؛ نشان او به را راه ما« ؛)12](كَفُورا وإِما شَاكرًا إِما السبِيلَ هدينَاه إِنَّا[

 

 ها آزادي ديگر:: 

 شريفه آيه اين ونيز پيشگفته آيات دليلش .است آزاد ومكانى زمان هر ودر وصورتى، شكلى هر به هركارى، انجام در انسان اسالم، نظر از

: فرمايد مى كه است

]لَى النَّبِىينَ أَونؤْمنْ بِالْمم هِمدارد واليت خودشان از بيشتر مؤمنان به پيامبر« ؛)13](أَنفُس...« .

). 14(دارد عمل آزادى ومايملكش خود به ونسبت است خويش ولى انسانى هر كه شود مى استفاده آيه اين از

: اند كرده استنباط را واساسى ثابت قاعده اين آيه، اين از اسالم فقهاى

. »هستند وخودشان اموالشان اختياردار مردم«

. »هستند خود اموال دار اختيار مردم ؛)15(أموالهم على مسّلطون النّاس إّن«: كه است آمده وآله عليه اهللا صلى پيامبر از شريف حديث در

 خودت غير بنده ؛)16(حرًا اهللا جعلك وقد غيرك عبد التكن«: كه است شده وارد نيز عليه اهللا سالم طالب ابى بن ىعل اميرمؤمنان از

. »است داده قرار آزاد را تو خداوند كه مباش

 به بتنس تواند ومى است آزاد زندگى ابعاد همه در اش شخصى رفتارهاى در انسان كه آنند ومؤكّد مؤيد شريف، واحاديث آيات اين

 مانند شخصى، زيانهاى او، عمل آزادى اين كه جايى در مگر كند وتصرف دخل بخواهد كه وهرجا وهرگاه هرگونه واموالش خودش

 همراه به وغيره، اموالشان غصب يا ها آن به كردن وظلم ديگران قتل مثل اجتماعى زيانهاى يا اموال، وميل وحيف واسراف خودكشى

. باشد داشته

 تضييع موجب كه آن شرط به ـ طبيعت نيروهاى در يا نيروهايش يا اموالش يا خودش درباره شخص ورفتار عمل هرگونه: جمله يك در

 مسلمانى هر به اسالم زيرا دارد؛ كامل آزادى) اسالمى گستره چارچوب در( آن انجام ودر ورواست، مجاز ـ نشود ديگرى شخص حق

. دهد مى را امور همه در آزادى وخالصه ونوشتن، سخنرانى آزادى واقامت، فرس آزادى وشغل، كار آزادى وتجارت، كسب آزادى
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 پرداخت يا پروانه يا اجازه گرفتن به نيازى كه آن بدون كند تجارت ديگر نقطه هر به اى نقطه هر از كه است آزاد تاجر اسالم، ديدگاه از

!! ندارد مرز برايش كند مى تجارت آنها در كه هم اسالمى كشورهاى. باشد داشته وعوارض گمرك

 گزيند اقامت خواست كه وكشورى شهر هر ودر كند سفر بود مايل كه هركجا به خواست كه هرجا از كه است آزاد مسافر اسالم، ديدگاه از

 از يا تانشودوس ونزديكان وتبارش ايل ونام ومادرش پدر ونام او نام از يا شود خواسته اقامت واجازه وويزا گذرنامه او از كه آن بدون

). 17(شود وجو پرس مقصدش آخرين يا سفرش هدف

 يا كند وممانعت مخالفت ندارد حق وكسى آزادند كنند، مى انتخاب كه وصنعتى شغل در وپيشهوران، وصنعتگران كارگران اسالم، ديدگاه از

. ندارند آن وامثال كسب پروانه به نيازى

 به كه مطالبى مگر كند منتشر را آن اى، اجازه يا سانسور هيچ بدون ويا بنويسد اهدخو مى آنچه است آزاد نويسنده اسالم، ديدگاه از

. بزنند لطمه اينها وامثال جامعه وبهداشتى وفكرى روانى سالمت

. »بحاضرين اليه كتبها عليه اهللا سالم علي بن للحسن عليه اهللا سالم له وصية ومن« 31 نامه البالغة، نهج(*). 

. ايم آورده »عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان وسياست وآله عليه اهللا صلى پيامبر سياست« بخش در را اسالمى هاى دىآزا از مقدارى). 1(

. 256: بقرة). 2(

. 85: قصص). 3(

. 27: فتح). 4(

. 22ح ،26ب ،130ص ،21ج بحاراألنوار،: ك.ر). 5(

. 256: بقرة). 6(

. 257: بقرة). 7(

. 157: اعراف). 8(

. 10: بلد). 9(

. 29: انسان ;19: مزمل). 10(

. 57: فرقان). 11(

. 3: انسان). 12(

. 6: احزاب). 13(
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. است شده نقل خصوص اين در شريف احاديث از فراوانى شمار احزاب سوره تفسير ذيل در ،237ص ،4ج نورالثقلين، تفسير در). 14(

. 7ح ،33ب ،273ص ،2ج بحاراألنوار،). 15(

. »بحاضرين اليه كتبها عليه اهللا سالم علي بن للحسن عليه اهللا سالم له وصية من« 31 نامه البالغة، نهج). 16(

 النه از شود مى كه صبح حشرات زيرا ;است شده بدتر هم حشرات از جهان اين در انسان وضع: گويد مى نويسندگان از يكى). 17(

 خود جاى از قدم يك بخواهد هرگاه!! طاليى عصر اين در نسانا اما. روند مى خواهند مى كه هركجا به وآزادانه آيند مى بيرون هايشان

. بگذرد موانع آن از تواند نمى وبند قيد ويك هزار شكستن با وجز كند مى بروز موانع سو هر از بردارد
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 سياست اسالم در مبارزه با جرايم

 الهى، شريعت اين! ديدند نمى هم خواب در را آن اسالم، از بعد حتى كشورها، از يك هيچ كه كرد مبارزه وجنايت جرم با روشى به اسالم

!! شود نمى وجنايتى جرم مرتكب هرگز كه سازد مى پاك امتى مردم، از خود، مترقّى قوانين با

 ـ سرقت مينهز در مثال ـ كه كنيم مى مشاهده بنگريم آن، از پس قرن دو تا پيامبر شكوهمند بعثت زمان از اسالمى، بزرگ دولت به اگر

 وابر ابرقدرت را خود كه( امريكا كه آنيم شاهد امروزه كه حالى در. است كرده ثبت پهناور بسيار دولت اين در اندكى هاى سرقت تاريخ،

 مى استمداد دنيا از سال، وپنج بيست ظرف در دزد ميليون شش از ورهايى جدى خطر اين با مبارزه نحوه براى) داند مى جهان متمدن

: كنيد دقت دو اين ميان نسبت در. دكن

. اندك بسيار هايى سرقت پهناور، دولت يك در سال دويست

). 1(دزد ميليون شش امريكا، چون كشورى در قرن ربع يك

: است شده منتشر امروز متمدن آمريكاى در جرايم درصد پيرامون وحشتناكى گزارش جرايد از يكى در اخيراً

: سال هر آمريكا در

. افتد مى اتفاق قتل وهشتاد ودويست زاره هفده. 1

. دهد مى رخ زنان ويا پسر يا دختر به جنسى تجاوز مورد شصت وهفتصدو هزار وهفت هفتاد. 2

. افتد مى اتفاق وغيره، وافراد ومنازل ها ومغازه ها بانك از سرقت از اعم سرقت، مورد وچهل وهشتصد هزار ويك پنجاه. 3

 به تجاوز نُه قتل، دو از بيش يعنى. دهد مى رخ آن در جنايت مورد هفده از بيش گذرد مى امريكا بر كه ساعتى هر كه آن يعنى واين

. سرقت وشش عنف،

 هر ـ وديگران امنيتى هاى ودستگاه پليس وادارات ها دادگاه شهادت به ـ جرمها ساير. بود وجنايت جرم نوع سه اين مورد در گفتيم آنچه

). 2(سدر مى مورد ها ميليون به سال
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 اسالم و سياست ۱۴۹

 دانند نمي را سارق مجازات علما:: 

: دارد زدايى جرم در اسالم قدرت از نشان زيرآشكارا ماجراى

 بن محمد امام جمع اين در. بود نشسته حكومت تخت بر بودند آمده گرد آن در وفقها علما بزرگان كه بزرگ مجلسى در عباسى معتصم«

 اين در. آمد مى نظر به كودك هنوز جمع آن ودر داشت حضور بود، شريفش عمر از دوم دهه انهآست در كه نيز عليه اهللا سالم الجواد على

 رو است، ومجرم سارق وى كه شد ثابت معتصم براى شرعى نظر از كه آن از پس. بود شده سرقت به محكوم كه آوردند را دزدى هنگام،

 مى خداوند چون شود قطع دستش بايد كه گفتند اجماع به فقها مهه. شد جويا آنان از را سارق وحكم كرد جلسه در حاضر فقهاى به

 در اما ،»اند كرده كه كارى سزاى به كنيد قطع را سارق وزن مرد دست« ؛)3](كَسبا بِما جزَآء أَيديهما فَاقْطَعوا والسارِقَةُ والسارِقُ: [فرمايد

 تيمم آيه در خداوند چون شود؛ مى قطع ساعد از: گفت داود ابو جمله از فقهاء از ىبعض. آمد پيش نظر اختالف شود قطع كجا از كه اين

 مطلق را »دستها« كلمه قرآن جا اين در. »كنيد مسح را هايتان ودست صورتها پس،« ؛)4](وأَيديكُم بِوجوهكُم فَامسحوا: [فرمايد مى

. است ساعد مرادش ولى آورده

 ؛)5](الْمرَافقِ إِلَى وأَيديكُم وجوهكُم فَاغْسلُوا: [فرمايد مى وضو آيه در خداوند چون شود؛ مى قطع آرنج از: دگفتن فقها از ديگر جمعى

. است آرنج ومرادش آورده مطلق را »دستها« كلمه ،»بشوييد آرنج تا را ودستهايتان هايتان صورت«

 از يك هيچ امام ديد كه معتصم. نكرد تأييد را نظرات اين از يك وهيچ گفت نمى زىوچي بود كرده اختيار سكوت عليه اهللا سالم جواد امام

: وگفت كرد امام به رو لذا داشت، حضرت آن از را سومى نظر انتظار ننمود، تأييد را اقوال اين

! عمو؟ پسر گويى؟ مى چه تو

. وشنيدى گفتند: فرمود امام

 چيست؟ نظرت. بگويى را نظرت بايد: گفت معتصم

 دست وكف شود، قطع انگشتان آخر بند از بايد. كردند اشتباه سنّت در ها اين همه كه بگوييم بايد نيست، اى چاره كه حال: فرمود ماما

. بماند باقى

 دليل؟ چه به: گفت معتصم

 ودو زانو، ودو ست،د ودو صورت،: است بدن عضو هفت بر سجده«: كه وآله عليه اهللا صلى خدا رسول فرموده اين دليل به: فرمود امام

 تبارك خداوند. ماند نمى باقى كردنش سجده براى دستى ديگر شود، قطع آرنج يا ساعد از دست چنانچه بنابراين،. »پا شصت انگشت

 اللَّه مع عواتَد فَالَ[ است هفتگانه اعضاى اين ومنظور، »خداست آِن از گاهها سجده همانا« ؛]للَّه الْمساجِد أَنَّ و: [فرمايد مى وتعالى

. شود نمى قطع خداست، آِن از چه وآن ،»نخوانيد خدا با را كسى پس،« ؛)6](أَحدا

). 7(»بماند دست وكف كنند قطع انگشتان بند از را سارق آن دست داد ودستور آمد خوشش پاسخ اين از معتصم
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. مؤلف اثر »اسالم در ها تمجازا« كتاب به كنيد مراجعه باره اين در بيشتر اطالعات كسب براى). 1(

. هـ 1401: الثاني جمادي: 27 تاريخ به ايرانى، روزنامه يك). 2(

. 38: مائدة). 3(

. 43: نساء). 4(

. 6: مائدة). 5(

. 18: جنّ). 6(

. 34690ح ،4ب ،253 ـ 252ص ،28ج الشيعة، وسائل: ك.ر). 7(
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 اسالم و سياست ۱۵۱

 سياست اسالم در زمينه تامين اجتماعي

 وهركه اوست، وارثان آن از نهد برجاى مالى هركه...  ؛*فعلي ديناً ترك ومن فلورثته ماال ترك فمن...«: وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

. »است من عهده به آن پرداخت بميرد مقروض

 با سازگار تأمين اين نگرد، مى انسانيت زاويه از اسالم چون ولذا،. دارد قرار آن رأس در انسانيت به عشق اسالم، اجتماعى تأمين در

 اجتماعى تأمين عمق به اجتماعى تأمين كنون تا اسالم از پس هاى وتمدن اسالم از پيش تاريخ وقطعاً است آميز فضيلت وعميقاً انسانيت

. است نديده را اسالم

 ومال كند فوت وهركس كند، اختپرد را او بدهيهاى است موظف مسلمانان پيشواى باشد وبدهكار كند فوت شخصى هر: گويد مى اسالم

. نيست مسلمين حاكم براى آن، از وچيزى اوست، وارثان به متعلق دارايى آن همه گذارد باقى خود از وثروتى

 داريد؟ سراغ اجتماعى تأمين چنين ها تمدن بزرگترين در حتى آيا

. نه قطعاً،

 

 ديني نصوص انبوه:: 

 اجتماعى مهم بعد اين به اسالم توجه ميزان نشانگر خود واين است، آمده باب اين در ترواي انبوهى شمار اسالم شريعت نصوص ميان در

. است شده روايت عليهم اهللا سالم معصومين وائمه وآله عليه اهللا صلى اسالم پيامبر از بارها احاديث گونه اين كه چرا باشد؛ مى

: خوانيم مى هم با را زير متون

 

 نبوي احاديث:: 

 كه است كرده روايت وآله عليه اهللا صلى خدا رسول جدش از عليهم، اهللا سالم بيت اهل از امام ششمين عليه اهللا سالم دقصا جعفر امام

 از وبعد دارم، بيشترى واليت او خود از مؤمنى هر بر من ؛)1(بعدي من به أولى عليه اهللا سالم وعلي نفسه، من مؤمن بكل أولى أنا«: فرمود

. »اوست به اولى عليه اهللا سالم على من

 چيست؟ فرمايش اين معناى: شد عرض

] و بميرد[ هركس ؛)2(فلورثته ماال َترك ومن فعلي، ضياعاً أو ديناً، َترك من«: كه است وآله عليه اهللا صلى پيامبر سخن اين معنايش: فرمود

. »اوست وارثان به متعلّق نهد جاى بر لىما وهركس است، من عهده بر نهد جاى بر] سرپرست بى[ اى عائله يا بدهى خود از
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 اسالم يهود عامه گرديد سبب كه چيزى تنها«: فرمود وآله عليه اهللا صلى خدا رسول از حديث اين نقل از بعد عليه اهللا سالم صادق امام

. »شد آسوده] مرگشان زا پس حتى[ شان وعائله خود جانب از خيالشان چون بود؛ وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر سخن همين آورند،

 روزى. خواند نمى] ميت[ نماز بود مديون كه مردى بر وآله عليه اهللا صلى پيامبر: گفت كه است شده روايت انصارى عبداهللا بن جابر از

. دبخواني نماز تان مرده بر خودتان: فرمود. دينار دو بله،: كردند عرض دارد؟ دينى شما ميت آيا: فرمود آوردند، اى جنازه

. خدا رسول اى گيرم مى عهده به را آن پرداخت: گفت قتادة

 أنفسهم، من بالمؤمنين أولى أنا«: فرمود داد، گشايش پيامبرش به خدا كه آن از پس. خواند نماز او بر پيامبر هنگام، اين در: گويد جابر

 از نهد، جاى بر ومالى بميرد هركس بنابراين،. هستم آنها خود از ترسزاوار مؤمنان به من ؛)3(فَعلَي ديناً تَرك ومن فلورثته، ماال َترك فَمن

. »است من عهده بر] آن اداى[ نهد جاى بر بدهى وهركس. اوست وارثان آِن

 بدهكار طلبكارى هر«: فرمود مى حضرت آن كه است آورده وآله، عليه اهللا صلى خدا رسول از سندش به خود، تفسير در ابراهيم بن على

 وبه شود مى برداشته او گردن از دين است، عسرت در بدهكار كه شود روشن حاكم وبراى ببرد مسلمانان حاكمان از حاكمى زدن را خود

). 4(»بپردازد مسلمين المال بيت از را آن وبايد گيرد مى قرار مسلمانان حاكم عهده

 

) السالم عليهم( طاهرين ائمه احاديث در:: 

 ؛)5(فلورثته ماال وَترك مات ومن عياله، وإلينا دينه، فعلينا ديناً، وَترك مات من«: فرمود كه است شده روايت هعلي اهللا سالم صادق امام از

 آِن از نهد جاى بر ومالى بميرد وهركس. ماست با اش عائله وتأمين ماست، عهده به او بدهى پرداخت باشد داشته وبدهى بميرد هركس

. »اوست وارثان

 نمى فرو منبرش از گاه هيچ وآله عليه اهللا صلى خدا رسول: فرمود كه است شده روايت عليه اهللا سالم طالب ابى بن على اميرمؤمنان از

 آِن از مال آن نهد جاى بر ومالى بميرد هركس ؛)6(فَعلَي ضياعاً، أو ديناً تَرك ومن فلورثته، ماال َترك من«: فرمود مى كه آن مگر آمد

. »است من عهده بر] آنها وتأمين ادا[ نهد جاى بر اى عائله يا قرضى كسوهر اوست، وارثان

 به تا كند طلب حاللش راه از را روزى اين هركس«: فرمود كه اند كرده روايت عليه اهللا سالم كاظم امام از سرهما قدس وطوسى كلينى

 او ورسول خدا ضمانت با شد، درمانده واگر است، عزوجل خداى راه در مجاهد همچون نمايد تأمين را اش وخانواده خودش آن وسيله

). 7(»اوست گردن به گناهش نپردازد واگر بپردازد، را آن بايد امام نكرد، ادا را وقرضش مرد اگر. كند قرض اش خانواده خرجى اندازه به

 بدهيهاى امام ؛)8(الديون المؤمنين عن يقضي اإلمام«: فرمود كه اند آورده عليه اهللا سالم صادق امام از خود، سند به بزرگوار دو آن نيز

. »كند پرداخت را مؤمنان
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 من گردم، قربانت: كرد عرض حضرت آن به عطاء: كه است آورده عليه اهللا سالم باقر امام از سندش به ـ عليه اهللا رحمة ـ طوسى شيخ

 در وآله عليه اهللا صلى خدا رسول كه اى نشنيده مگر !عجبا: فرمود. شود مى دگرگون حالم افتم مى آن ياد به وهرگاه دارم قرض مقدارى

 عهده بر آن پرداخت نهد جاى بر بدهى هركس است، من عهده بر آنها تأمين نهد برجاى اى عائله]و بميرد[ هركس: فرمود هايش خطبه

 همچون مماتش زمان در آلهو عليه اهللا صلى خدا رسول ضمانت پس،. اوست خانواده آِن از نهد جاى بر وثروتى مال وهركس است، من

. »باشد مى مماتش زمان در او ضمانت همانند حياتش زمان در او وضمانت. باشد مى حياتش زمان در او ضمانت

). 9(گرداند فدايت مرا خدا نمودى، راحتم: كرد عرض مرد

 تبارك خداوند گردم، قربانت: كرد عرض عليه اهللا سالم الرضا ابوالحسن به جزيره اهالى از مردى كه است آورده تفسيرش در عياشى

: فرمايد مى وتعالى

. »...گشايشى تا مهلتى پس،« ؛)10...](ميسرَة إِلَى فَنَظرَةٌ[

 حالى در شود، صبر زمان آن وتا شود داده معسر اين به كه دارد اى اندازه آيا كه دهيد خبر است، فرموده خداوند كه مهلتى اين از من به

 مال ونه بود، سررسيدش منتظر كه طلبى نه ماند، آنها درو منتظر كه دارد زراعتى ونه كرده اش خانواده وخرج گرفته را آدم فالن مال كه

. ماند آمدنش راه به چشم كه سفر در اى التجاره

). 11(»ازدپرد مى بدهكاران سهم از را او بدهى وامام برسد، امام به] اعسارش[ خبر كه دهد مى مهلت قدر آن آرى،«: فرمود حضرت

 بر وآله عليه اهللا صلى پيامبر«: فرمود كه است كرده نقل عليه اهللا سالم رضا امام از سندش به ،»االخبار معانى« در اهللا رحمه صدوق شيخ

 جاى بر مالى وهركس آيند، من ونزد است من عهده به نهد، جاى بر سرپرست بى اى عائله يا بدهى) و بميرد( هركس: وفرمود رفت منبر

 از) حتى(و بود، سزاوارتر ايشان به ها آن ومادران پدران از وآله، عليه اهللا صلى پيامبر ترتيب بدين. اوست وارثان آِن از مال آن هد،ن

 واختيارى وظيفه همان واز داشت، را حكم اين عليه اهللا سالم اميرمؤمنان ايشان، از بعد. داشت بيشترى واليت آنان بر هم خودشان

). 12(»بود وآله عليه اهللا صلى خدا رسول كه بود برخوردار

 خدا رسول«: فرمود مى حضرت آن كه است آورده عليه اهللا سالم صادق امام از سندش به خود، »أمالى« در عليه اهللا مفيدرضوان شيخ

 بعثت! مسلمانان گروه ىا: وفرمود كرد مردم به رو بعد شد، روشن ورنگش كرد تغيير مباركش رخسار رفت؛ منبر بر وآله عليه اهللا صلى

 يتيمى وهركس اوست، ووارثان خانواده آِن از نهد جاى بر ومالى بميرد هركس! مردم اى... است] من انگشت[ دو اين همانند وقيامت من

). 13(»آيند من ونزد است من عهده بر] آنها تأمين[ نهد جاى بر سرپرستى بى عائله يا

 بدهى نتواند شخص وآن باشد طلبكار شخصى از كسى اگر«: فرمود كه است شده روايت عليه اهللا سالم الصادق محمد بن جعفر امام از

 خداوند كه آن تا بدهد مهلت او به بايد طلبكار باشد، نكرده خرج معصيت در ويا اسراف با گرفته كه را پولى چنانچه كند، پرداخت را خود

 خدا رسول كه چرا كند، پرداخت را شخص آن بدهىِ است موظف او داشت وجود دادگر امام واگر بدهد، را وقرضش كند روزى را وى

 نهد برجاى سرپرستى بى عائله يا بدهى وهركس اوست، ورثه آِن از نهد جاى بر خود از مالى] و بميرد[ هركس: فرمود وآله عليه اهللا صلى
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 بندهاى از يكى اين ).14(»است آن انجام به موظف امام رده،ك ضمانت وآله عليه اهللا صلى پيامبر را آنچه. آيند من ونزد است من عهده بر

. است] اجتماعى تأمين[ خاص نظام اين در وبويژه اسالم در دوستى وانسان انسانگرايى عمق نشانگر كه است اسالم در »اجتماعى تأمين«

 شخصى اگر مقابل، در واما بندند مى الياتم ارث وبر كنند مى امروز وپيشرفته متمدن دنياى نظامهاى از تعدادى كه كارى برعكس درست

 چقدر هايى نظام چنين كه است روشن. ندارد او بدهى از چيزى پرداخت به نسبت تعهدى گونه هيچ نظام، باشد، داشته وبدهكارى بميرد

 تنگدست شخص به كه اردند تضمينى كسى ديگر زيرا دارد؛ تأثير ها وگروه افراد ميان هميارى بردن بين واز جامعه پراكندن هم از در

 گيرد؟ مى عهده به را او ديون پرداخت كسى چه بميرد بدهكار، اگر چون بدهد؛ قرض چيزى ونيازمند

 دهد؟ مى قرض وتهيدستان نيازمندان به كسى چه هايى نظام چنين در

 دارد؟ وجود اسالم مثل اجتماعى تأمين ها نظام اين در آيا

. 23969ح ،3ب ،424ص ،18ج الشيعة، وسائل(*). 

. 23ح احزاب، سوره ،240ص ،4ج نورالثقلين، تفسير). 1(

. 6ح ،»االمام على الرعية وحّق الرعية على االمام حّق من يجب ما باب« 406ص ،1ج كافى،). 2(

. خالف از نقل به ،3ح ،3باب ،151ص ،13ج الشيعة، وسائل). 3(

. الربا احكام بقرة، سوره ،94ص ،1ج قمى، تفسير). 4(

. 32933ح ،3ب ،248 ـ 247ص ،26ج الشيعة، سائلو). 5(

. 21158ح ،2ب ،207ص ،17ج الوسائل، مستدرك). 6(

. 6ح ،81ب ،184ص ،6ج االحكام، تهذيب ;3ح بابالدين، ،93ص ،5ج كافى،). 7(

. 4ح ،81ب ،184ص ،6ج االحكام، تهذيب ;7ح بابالدين، ،94ص ،5ج كافى،). 8(

. 11ح ،84ب ،211ص ،6ج االحكام، تهذيب). 9(

. 280: بقرة). 10(

. 520ح بقرة، سوره ،155ص ،1ج عياشى، تفسير). 11(

. 3ح ،»<بيته واهل النبي اسماء معاني باب« 52ص االخبار، معاني). 12(

. 14ح ،23 مجلس ،188 ـ 187ص مفيد، امالى). 13(

 .15723ح ،9ب ،400ص ،13ج الوسائل، مستدرك). 14(
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 اسالم و سياست ۱۵۵

 ورزيسياست اسالم در زمينه عمران و كشا

 آِن از زمين آن كند زنده را اى مرده زمين هركس ؛*ورسوله اهللا من قضاء له، فهي ميتة أرضاً أحيا من«: وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

. »وپيامبرش خدا جانب از است حكمى اين اوست،

 اتّخاذ اى حكيمانه سياست آنهاست، به ومملكت دولت فرود يا فراز كه اى زمينه در يعنى وكار، وكشت وآبادانى عمران توسعه براى اسالم

. است نموده

 كارخانه ساخت يا چاه حفر يا قنات، ايجاد يا كشاورزى، يا وساز، ساخت با كه كسى به اراضى تمليك از است عبارت سياست اين

 عليه اهللا صلى پيامبر از مثال. وغيره سيعو هاى خانه وداشتن وكشاورزى، كار به تشويق وهمچنين كند؛ آباد را آنها ها، اين وامثال وكارگاه

 متعلّق زمين آن كند، زنده را اى مرده زمين هركس ؛)1(حق ظالم لعرق وليس له، فهي ميتة أرضا أحيا من«: فرمود كه است شده نقل وآله

. »كند غصب او از را آن ندارد حّق وكسى اوست، به

. »دارد او به تعلّق زمين آن كند كشى ديوار را زمينى كسهر ؛)2(له فهي أرض، على حائطا أحاط من«: فرمود نيز

 آن به او بگذارد، چيزى روى دست ديگرى مسلمان از پيش هركس ؛)3(به أحق فهو المسلم، إليه اليسبقه ما إلى سبق من«: فرمود ونيز

. »است سزاوارتر

 كه است وآزاد گرفت، اختيار در را آنها توان مى هايىب هيچ پرداخت وبدون است تصرف قابل ها زمين كه ببيند انسان وقتى بنابراين،

 مخالفت ونه وآمدى، رفت ونه دارد، اى وپروانه اجازه گرفتن به نياز ونه اوست عهده بر مالياتى ونه كند، بنا يا بسازد خواهد مى هرچه

 صنعتى يا بنمايد، اختراعى يا بكند، كارى يا بپردازد، وكار كسب به كه است طبيعى ديگر؛ وبند قيد ويك هزار ونه است، كار در وممانعتى

... . و بپردازد وزراعت وكار كشت به يا كند، سازى خانه يا بسازد،

. كند مى وپيشرفت وترقى يابد مى توسعه ومملكت شود مى واختراعات وصنايع ومزارع ابنيه از آباد كشور سان، بدين

 آن بر ـ نسبى طور به ولو ـ اسالم كه زمانى در را، اسالم جهان در وكشاورزى معمارى شكوفايى درباره زيدان جرجى سخنان جا اين در

: كنيم مى نقل كرد، مى حكومت
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 اسالم و سياست ۱۵۶

 شهرسازي رونق:: 

 كه وضعيتى با مقايسه در عراق، شهرهاى وساير وكوفه وبصره بغداد وباالخص) 4(سواد يا عراق بويژه اسالمى، شهرهاى از بسيارى اما«

. »گشتند ويرانه داشتند مىاسال دولت عهد در

 بزرگى شهر بصره«: گويد مى او. است بوده آباد روزگار، آن عراق بقيه همانند نيز شهر اين ،»بصره« شهر از) 5(اصطخرى وصف به بنا

. »ندارد وجود ها رودخانه آب جز آبى آن ودر ساختند، را آن مسلمانان بلكه نداشت وجود عجم روزگار در شهر اين. است

 فراتر هزار وبيست يكصد از ها آن تعداد شد، شمارش بصره وجويبارهاى رودها بردة، ابي بن بالل زمان در كه است گفته مورخان زا يكى

 تيررس، يك فاصله در وگاه ديدم، را ها آن از بسيارى خودم كه آن تا نكردم باور را تعداد اين من. شد مى قايقرانى شهرها اين در. رفت

 ناحيه به يا بود كرده حفر را آن كه شخصى به كه داشت نامى نهرى وهر شد، مى قايقرانى ها آن همه در كه ديدم مى كوچك نهر تعدادى

 وجود نهر تعداد آن مسافت اين وعرض طول در كه ندانستم بعيد ديگر وضع، اين مشاهده با. شد مى داده نسبت ريخت مى آن در كه اى

. باشد داشته

 مى چقدر آن جمعيت كه بزنيد حدس شود، مى ايجاد كانال يا نهر هزار وبيست يكصد آن در كه مساحتى: يدگو مى سپس، زيدان، جرجى

. است سرزمين آن آبادانى نشانگر ـ حال هر به ـ اما است باورنكردنى ما روزگار مردم براى اين باشد؟ تواند

: افزايد مى زيدان

 وباغ ها كاخ: است نوشته چنين ـ هجرى چهارم سده در ـ را شهر اين از ودخ مشاهدات اصطخرى... داشت خود جاى ديگر كه بغداد«

 به بنا، اين جا، آن واز شوند مى وصل دجله شطّ به نهرين واز دارد ديوار يك فرسنگ، دو مسافت به نهرين، تا بغداد از خالفت هاى

 الحربية غربى، كرانه در الشماسية موازات وبه رود مى پيش) 6(ميل پنج حدود الشماسية تا دجله ساحل ودر گردد مى متصل دارالخالفه

» ...يابد مى ادامه كرخ آخر تا دجله حاشيه ودر دارد قرار

 به) 7(امروز كه شهرهايى وديگر دمشق شهر«: افزايد ومى »كجا؟ فروپاشى از پس ويرانه وبغداد كجا آبادانى اين«: گويد مى سپس زيدان،

 در كه داشتند وجود هم ديگرى شهرهاى) اسالمى حكومت در: يعنى( روزگار آن در. داشتند را وضع ينهم نيز اند افتاده وناتوانى ضعف

 در) 8(قيروان عراق، در كوفه مصر، در فسطاط چون شهرهايى است؛ مانده جاى بر آنها از نامى تنها امروز اما بودند خود عظمت اوج

). 9(»اينها وجز حوران، در بصرى افريقا،

. وشهرسازى آبادانى با هرابط در اين
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 اسالم و سياست ۱۵۷

 كشاورزي رونق:: 

 آب چاه حفّارى هاى وماشين شده تسهيل كشاورزى كه ما روزگار اين به نسبت حتى بود، برخودار نظيرى بى رونق از نيز كشاورزى

. اند شده ساخته وغيره كوبى وخرمن ودرو وبذرپاشى

 كرد مى كار چشمش كه جايى تا آمد مى فرود يا رفت مى كه سرزمين اين هركجاى به انسان چون گفتند؛ مى »السواد ارض« را عراق

. ديد مى وزرع وكشت مزرعه

. شود نمى يافت ناشده كشت زمين جريب يك حتى عراق در: گويند مى اند، پرداخته عراق مزارع وصف به كه كسانى

 107 سال در عبدالملك بن هشام«: گويد مى ـ مورخان از يكى ـ مقريزى. بود وحاصلخيز زراعت پر اسالمى حكومت عهد در نيز مصر

 هاى زمين ومساحت كرد مساحى را مصر او. كند مساحى را جا آن داد دستور مصر خراج امر در كارگزارش حجاب بن عبداهللا به.  هـ

. »شد مى بالغ جريب ميليون سى به كند مى آبيارى نيل كه آن، كشاورزى

 آبادانى به دولت خاص توجه وجود با م، 1914 سال در نيل دره كشاورزى اراضى حتمسا كه صورتى در: گويد مى زيدان جرجى

... . رفت نمى فراتر جريب ميليون شش از آن، وزرع وكشت

 يك از سرخ ودرياى نيل ميان وزمين ليبى صحراى هاى واحه شامل ،]ايام آن در[ مصر مساحت كه است اين علتش: افزايد مى سپس او

 جريب، ميليون 187 با برابر چيزى يعنى بود، مربع ميل هزار چهارصد از بيش العريش تا ديگر، سوى از) مديترانه درياى( وبحرالروم سو

. باشد آباد آن جريب ميليون سى كه ندارد تعجبى بنابراين،

 عراق در شمارى بى شهرهاىو وطليطله، وغرناطه قرطبه مانند اندلس، در اسالمى بزرگ شهرهاى در آبادانى اين: دهد مى ادامه زيدان

). 10(هستند كوچكى روستاهاى اكنون اما بودند بزرگى شهرهاى روزگار آن در كه شهرهايى داشت؛ وجود نيز وشام

 آن از اى نمونه تواند مى اما دهد، نمى دست به ايام آن اسالمى هاى سرزمين در وكشاورزى آبادانى از تفصيلى تصوير اگرچه شواهد، اين

. باشد

 وجايگزينى ومديريت، حكومت صحنه از اسالم زدن كنار معلول اسالمى، دول در ومعمارى كشاورزى زمينه در گرد وعقب انحطاط اين

. مالياتهاست انواع وبستن ومعمارى كشاورزى بر سنگين وبندهاى قيد دادن وقرار اسالم، قوانين جاى به اسالمى غير قوانين

 كنند، مى واحيا آباد را ها آن كه گيرد قرار كسانى اختيار در واراضى گردند، باز حكومت اريكه به امروز اسالمى، وقوانين نظامات اگر

 پر را عالم همه كه كشاورزى وآن فراگير ومعمارى آبادانى آن ديگر بار بيگمان شوند، نهاده كنار كمرشكن هاى وماليات جديد، وقوانين

 كرد خواهد پيشرفت ها وجنبه ابعاد همه در اسالمى دولت عنصر، دو اين سايه رود شد، خواهد حاكم اسالمى كشورهاى بر بود، كرده

 ).11(گشت خواهد تبديل دنيا كشور ترين ومترقى ثروتمندترين وبه شد، خواهد وشكوفا

 



 

Noorfatemah.org 
 

 اسالم و سياست ۱۵۸

. 6ح الموات، ارض احياء في باب ،280ص ،5ج كافى،(*). 

. 20902ح ،1ب ،111ص ،17ج الوسائل، مستدرك). 1(

. 3ح الموات، باباحياء ،2 ق ،180ص ،3ج لي،الآل عوالي). 2(

. 20905ح ،1ب ،112 ـ 111ص ،17ج الوسائل، مستدرك). 3(

. گفتند مى] سياه سرزمين[ »سواد ارض« زد، مى سياهى به سرسبزى شدت از كه طورى به آن در زراعت وفور دليل به را عراق). 4(

. هجرى چهارم قرن مورخان از يكى). 5(

. متر هزار دو با برابر تقريباً يعنى است، گز هزار چهار اسالمى ميل). 6(

. است اسالمى كشورهاى بر كفّار وتسّلط اول، جهانى جنگ از بعد مقصود). 7(

. است گرفته رونق دوباره قيروان روزها، اين البته). 8(

. 119 ـ 117ص ،1ج اسالم، تمدن تاريخ). 9(

. 121 ـ 120ص ،1ج اسالمى، تمدن تاريخ). 10(

 .نگارنده همين از اسالم، در ارضى اصالحات كتاب به كنيد مراجعه بيشتر توضيح براى). 11(
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 اسالم و سياست ۱۵۹

 سياست اسالم در روابط بين المللي

. »...دارد مىن باز نجنگيدند شما با دين كار در كه كسانى از را شما خدا« ؛]*الدّينِ فى يقَاتلُوكُم لَم الَّذينَ عنِ اللَّه ينْهاكُم الَّ[

 روابط داشتن اسالم. است كرده وضع قانونى كافر، كشورهاى حتّى كشورها، همه با ودوستى ديپلماتيك، روابط تحكيم براى اسالم

. است كرده نهى رسانند مى آزار را مسلمانان كه كفّارى با و نموده تجويز اند نرسانده آزار را مسلمانان كه كفّارى با ودوستانه ديپلماتيك

: فرمايد مى متعال خداى

 ينْهاكُم إِنَّما*  الْمقْسطينَ يحب اللَّه إِنَّ إِلَيهِم وتُقْسطُوا تَبرُّوهم أَن ديارِكُم مّن يخْرِجوكُم ولَم الدّينِ فى يقَاتلُوكُم لَم الَّذينَ عنِ اللَّه ينْهاكُم الَّ[

نِ اللَّهينَ عقَ الَّذى اتَلُوكُمّينِ فوكُم الدّن وأَخْرَجم ارِكُميرُوا دلَى وظَاهع أَن إِخْرَاجِكُم مهلَّون تَووم ملَّهتَوي كفَأُولَـئ مونَ همخدا« ؛)1](الظَّال 

 عدالت ايشان با و كنيد نيكى آنان به كه رددا نمى باز اند نكرده بيرون ديارتان از را وشما نجنگيده شما با دين كار در كه كسانى از را شما

 را وشما كرده جنگ شما با دين كار در كه دارد مى باز كسانى با دوستى از را شما خدا بلكه. دارد مى دوست را دادگران خدا زيرا ورزيد؛

. »ستمكارانند همان آنان گيرد، دوستى به را آنان وهركس اند، كرده همپشتى يكديگر با راندنتان بيرون ودر رانده بيرون هايتان خانه از

 روابط ـ اسرائيل مانند ـ اند كرده آواره و بيرون هايشان خانه از را مسلمان مردم كه كافرى هاى دولت با ندارند حق مسلمانان بنابراين،

 آنان وبه باشند، داشته دوستانه روابط كنند، برقرار رابطه ها آن با مسلمانان كه ندارد اشكالى طرف بى كافر هاى دولت با اما. كنند برقرار

. كنند ونيكى كمك

 نجنگند مسلمانان با كه كردند مصالحه وآله عليه اهللا صلى اسالم گرامى رسول با آنان. شد نازل »مدلج بنى«و »خزاعة« درباره مذكور آيه

 ومساعدت وكمك رفتند مى ها آن ميان وبه كردند اربرقر روابط قبيله دو اين با مسلمانان بنابراين،). 2(نكنند كمك هم ها آن دشمنان وبه

 اهللا سالم اميرمؤمنان فرموده به كه، چرا است؛ داده قرار ها انسان ميان اسالم كه است جهانيى پيوند از برخاسته واين. كردند مى وصحبت

: فرمايد مى حضرت آن. يكديگرند همنوع ها انسان عليه

. »تو همنوع ويا هستند، تو دينى برادر يا: اند دسته دو مردم ؛)3(الخلق في لك نظير إماو الدين، في لك أخ إما: صنفان فانهم«

 ضديت به چنانچه اما. ننمودند رابطه قطع نكردند، بيرون شان وكاشانه خانه از را ها وآن برنخاستند ايشان جنگ به كه كسانى با مسلمانان

 سزاى كفّار به تا نمايند، مى دفاع خود از وسيله وبدين كنند مى رابطه قطع ها آن با فاع،د عنوان به مسلمانان، گاه آن برخيزند مسلمانان با

. بچشانند را اعمالشان

. آيد كار روى جهان در كه است اسالمى نظام هر براى الگو بهترين ونصارا، مشركان از اعم كفّار، با وآله عليه اهللا صلى خدا رسول رفتار

: فرمايد مى باره اين در متعال خداى

]كَانَ لَّقَد ى لَكُمولِ فسر ةٌ اللَّهونَةٌ أُسسن حّموا كَانَ لرْجي اللَّه مورَ والْيوذَكَرَ االَْخ يرًا اللَّهالگوى خدا رسول در شما براى آينه هر« ؛)4](كَث 

. »دكن ياد بسيار را وخداوند دارد اميد وآخرت خدا به كه كسى براى است، نيكويى
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 اسالم و سياست ۱۶۰

 آيات اين از نمونه چند جا اين در كه است آمده موضوع اين به راجع آياتى كريم قرآن هاى سوره وديگر ممتحنة سوره در اين، بر عالوه

 الملل بين روابط چگونگى از اى گوشه بيانگر كه چرا آوريم؛ مى ،»البيان مجمع« تفسير اساس بر ها، آن از مختصرى تفسير همراه به را

. است كريم قرآن در

 

 خويشاوندي بر مقدم اسالم:: 

 إِذْ معه والَّذينَ هيم إِبرَ فى حسنَةٌ أُسوةٌ لَكُم كَانَت قَد*  بصيرٌ تَعملُونَ بِما واللَّه بينَكُم يفْصلُ الْقيامةِ يوم أَوالدكُم والَ أَرحامكُم تَنفَعكُم لَن[

 إِبرَ قَولَ إِالَّ وحده بِاللَّه تُؤْمنُوا حتَّى أَبدا والْبغْضَآء وةُ الْعد وبينَكُم بينَنَا وبدا بِكُم كَفَرْنَا اللَّه دونِ من تَعبدونَ ومما منكُم ؤُا برَء إِنَّا مهِملقَو قَالُوا

يمه َبِيهرَنَّ التَغْفالََس مى جدايى ميانتان] خدا. [رسانند نمى سود شما به هرگز فرزندانتان ونه شما خويشان نه قيامت روز« ؛)5...](لَك 

 قوم به كه گاه آن: نيكوست سرمشقى اويند با كه وكسانى ابراهيم از پيروى در شما براى قطعاً. بيناست دهيد مى انجام آنچه به وخدا اندازد،

 شده پديدار هميشگى وكينه دشمنى وشما ما وميان ورزيم مى كفر شما به. بيزاريم پرستيد مى خدا اىج به آنچه واز شما از ما: گفتند خود

. »...خواهم مى آمرزش تو براى حتماً:] گفت[ خود] ى[پدر]نا[ به كه ابراهيم گفتن سخن در جز. آوريد ايمان خدا به فقط كه وقتى تا

 شما خويشاوندان مبادا: يعنى »اوالدكم وال«. شما خويشاوندان يعنى ديگر عبارت هوب شما، ارحام صاحبان: يعنى »ارحامكم تنفعكم لن«

 آنان خاطر به كه هايى اين زيرا ورزيد؛ خيانت ومؤمنان وآله عليه اهللا صلى پيامبر به شما كه شوند باعث هستند مكّه در كه فرزندانتان ويا

 كفر واهل برد مى بهشت به را وطاعت ايمان اهل يعنى »بينكم« اهللا »يفصل ةالقيام يوم«. آيند نمى شما سود به هرگز كنيد خدا معصيت

. كند مى مشاهده آتش در را خود كافر خويشاوند بهشت در ومؤمن سازد، مى جدا يكديگر از را شما روز آن ودر آتش، به را ومعصيت

 يعنى »حسنة أسوة لكم كانت فقد«: فرمايد ومى زند مى المث كافران با دوستى ترك در را عليه اهللا سالم ابراهيم سبحان، خداى گاه، آن

 اّنا« كفّار يعنى »لقومهم قالوا اذ« كردند پيروى او واز آوردند ايمان او به كه كسانى يعنى »معه والذين« اهللا خليل »ابراهيم في« نيكو الگوى

: يعنى »بكم كفرنا« بيزاريم، پرستيد مى كه بتهايى از همچنينو: يعنى »اهللا دون من تعبدون ومما« ورزيم نمى دوستى شما با و »منكم برآؤا

 دينى وپيوند دوستى وشما ما ميان بنابراين »ابدًا والبغضاء العداوة وبينكم بيننا وبدا« منكريم، را شما ومعبود اعتقاديم بى شما دين به ما

 »لك الستغفرنّ ألبيه ابراهيم قول االّ« بپرستيد، را او وتنها دآوري باور خداوند يگانگى به: يعنى »وحده باهللا تؤمنوا حتّى« ندارد وجود

 زبان به پدرانتان براى سخنى چنين و[ نكنيد اقتدا او به آن در كه او سخن اين در مگر كنيد اقتدا او به ابراهيم كارهاى همه در: يعنى

 معلوم وقتى اما بطلبد آمرزش خداوند از برايش بياورد يمانا اگر كه بود داده قول پدرش به عليه اهللا سالم ابراهيم حضرت چون] نياوريد

). 6(جست بيزارى وى از حضرت خداست دشمن هم او كه شد
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 اسالم و سياست ۱۶۱

) السالم عليه( ابراهيم پايمردي از گرفتن الگو:: 

]كَانَ لَقَد لَكُم يهِمةٌ فونَةٌ أُسسن حّموا كَانَ لرْجي اللَّه مورَ والْين االَْخلَّ ومتَوفَإِنَّ ي اللَّه وه ىالْغَن يدمى*  الْحسع لَ أَن اللَّهعجي نَكُمينَ بيوب 

 تَبرُّوهم أَن ديارِكُم مّن يخْرِجوكُم ولَم ينِالدّ فى يقَاتلُوكُم لَم الَّذينَ عنِ اللَّه ينْهاكُم الَّ*  رحيم غَفُور واللَّه قَديرٌ واللَّه مودةً مّنْهم عاديتُم الَّذينَ

 أَن إِخْرَاجِكُم علَى وظَاهرُوا ديارِكُم مّن وأَخْرَجوكُم الدّينِ فى قَاتَلُوكُم الَّذينَ عنِ اللَّه ينْهاكُم إِنَّما*  الْمقْسطينَ يحب اللَّه إِنَّ إِلَيهِم وتُقْسطُوا

مهلَّون تَووم ملَّهتَوي كفَأُولَـئ مونَ هموروز خدا به كه كسى براى] يعنى[ نيكوست سرمشقى آنان] از پيروى[ در شما براى قطعاً« ؛)7](الظَّال 

 كسانى وميان ماش ميان خدا كه است اميد است،] صفات[ ستوده نياز بى همان خدا] كه بداند[ برتابد روى وهركس بندد، مى اميد واپسين

 كار در كه كسانى از را شما خدا] اما. [است مهربان آمرزنده وخدا تواناست، وخدا كند برقرار دوستى داشتيد دشمن] را ايشان[ كه آنان از

 را دادگران خدا ازير ورزيد عدالت ايشان با و كنيد نيكى آنان با كه دارد نمى باز اند نكرده بيرون ديارتان از را وشما نجنگيده شما با دين

 رانده بيرون هايتان خانه از را وشما كرده جنگ شما با دين كار در كه دارد مى باز كسانى با دوستى از را شما خدا بلكه. دارد مى دوست

. »ستمكارانند همان آنان گيرد دوستى به را آنان وهركس اند، كرده همپشتى يكديگر با راندنتان بيرون ودر

 ايمان او به كه وكسانى ابراهيم در: يعنى »فيهم لكم كان لقد«: فرمايد ومى پردازد مى الگو ذكر به مجدداً آيات اين در سبحان خداى

. است ديگرى از مستقل يك هر موضوع كه است آن كرده ياد »الگو« از دوبار كه آن علت. نيكوست الگوى يعنى »حسنة اسوة« آوردند

 در را آنها دوم مورد ودر هستند، الگو عاقبت وحسن خدا ثواب به اميدوارى لحاظ از وپيروانش ابراهيم كه دهد مى توضيح دوم مورد در

 مى كّل از جزء بدل اصطالحاً، واين، است »لكم« از بدل »اآلخر واليوم اهللا يرجو كان لمن« جمله. كند مى معرفى الگو كفّار با دشمنى

]. باشد مى كل از جزء وبدل است »الناس« از بدل »من« كه[ ؛)8](سبِيالً إِلَيه استَطَاع منِ الْبيت جحِ النَّاسِ علَى وللَّه[ شريفه آيه مثل. باشد

 پاداش به يعنى: اند گفته بعضى. دارند بيم] اآلخر واليوم[ آخرت كيفر واز خدا از كه است كسى براى بودن الگو اين كه دهد مى توضيح آيه

 سالم وپيامبران عليه اهللا سالم ابراهيم به كردن اقتدا اين از هركس: يعنى »يتولّ ومن«. اند بسته اميد دهد مى آخرت در خداوند وآنچه خدا

 اين البته. است گردانيده روى رسد مى او به سودش آنچه واز زده پا پشت خويش بخت به گرداند روى آنان وهمرَهان ومؤمنان عليهم اهللا

 كارهايش وهمه ندارد نيازى كسى به خداوند: يعنى »الحميد الغني هو اهللا فاّن«: دارد داللت آن دىبع كالم چون است شده حذف توضيح

 في يقاتلوكم لم الذين عن اهللا الينهاكم«. رساند مى ضرر شخص خود به بلكه زند نمى زيانى او به شخص اعراض بنابراين،. است پسنديده

 بسته پيمان شما با قتال ترك بر كه كسانى با عادالنه ورفتار كردن ونيكى ازمراوده را ماش خداوند: يعنى »دياركم من يخرجوكم ولم الدين

 كنيد برخورد عادالنه وآنهاست شما ميان كه عهدى به وفاى در: يعنى »اليهم وتقسطوا تبروهم ان«: كند نمى نهى متعهدند پيمانشان وبه اند

 اهالى از: يعنى »الدين في قاتلوكم الذين عن اهللا ينهاكم إنّما«: فرمايد مى سپس. اردد دوست را عادالن: يعنى ،»المقسطين يحب اهللا ان«

 كمك كار اين در را ها آن كه كسانى: يعنى »اخراجكم على وظاهروا« وامالكتان، ها خانه: يعنى »دياركم من واخرجوكم« وديگران، مكّه

 از را شما خدا: يعنى »تولّوهم اَن«: رساندند كمك باطل در را خود رؤساى هك وپيروان مردم توده از بودند عبارت ها وآن كردند وحمايت

 ايشان با دوستى واقع، در مؤمنان، راز كردن وفاش آنها با شما مكاتبات: ديگر عبارت به. كند مى نهى آنان با ومحبت ورفاقت دوستى

 دردآور عذاب آن وسزاوار »الظالمون هم فأولئك« دهد نوياريشا ورزد دوستى آنان با كه شما از هركس: يعنى »يتولّهم ومن« است،

). 9(هستند
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 مهاجر مؤمن زنان:: 

 هنَّ الَ الْكُفَّارِ إِلَى هنَّتَرْجِعو فَالَ مؤْمنَات علمتُموهنَّ فَإِنْ بِإِيمانهِنَّ أَعلَم اللَّه فَامتَحنُوهنَّ مهاجِرَات الْمؤْمنَات جآءكُم إِذَا ءامنُوا الَّذينَ يـأَيها[

 مآ وسألُوا الْكَوافرِ بِعصمِ تُمسكُوا والَ أُجورهنَّ ءاتَيتُموهنَّ إِذَآ تَنكحوهنَّ أَن علَيكُم جنَاح والَ أَنفَقُوا مآ وءاتُوهم لَهنَّ يحلُّونَ هم والَ لَّهم حلٌّ

ألُ أَنفَقْتُمسلْيآ واوذَ أَنفَقُوا م كُمل كْمح اللَّه كُمحي نَكُميب واللَّه يملع يمكوإِن*  ح فَاتَكُم ءّنْ شَىم وأَز الْكُفَّارِ إِلَى جِكُم تُماقَبينَ فَـَاتُوا فَعالَّذ 

تبذَه وم أَزهّثْلَ جآ مواتَُّقوا أَنفَقُوا م ى اللَّهنتُمأَ الَّذ نُونَ بِهؤْمشما نزد مهاجر ايمان با زنان چون ايد، آورده ايمان كه كسانى اى« ؛)10](م 

: نگردانيد باز كافران سوى به را ايشان ديگر داديد، تشخيص ايمان با را آنان اگر پس. است داناتر آنان ايمان به خدا. بيازماييد را آنان آيند

 گناهى شما وبر بدهيد، آنها] شوهران[ به اند كرده] زنان اين[ خرج وهرچه. حالل زنان اين بر] مردان[ آن ونه حاللند ايشان بر زنان آن نه

] نباشيد پايبند و[ نشويد متمسك كافران قبلى پيوندهاى وبه كنيد، ازدواج ايشان با ـ بدهيد آنان به را مهرشان كه صورتى در ـ كه نيست

 را آنچه بايد هم ها وآن كنيد، مطالبه] كافران از[ ايد، كرده خرج[ اند شده پناهنده كفّار به كه خود ىِوفرار مرتد زنان براى] شما را چه وآن

 از زنى كه صورتى ودر. است حكيم داناى وخدا كند، مى داورى شما ميان] كه[ خداست حكم اين. كنند مطالبه] شما از[ اند كرده خرج

 اند، رفته همسرانشان كه كسانى به پس يافتيد، غنيمت وشما] ندارند را شما مطالبه مورد مهر كفّار و[ رفت كفّار سوى به شما همسران

. »بترسيد ايد آورده ايمان او به كه خدايى آن واز بدهيد، اند كرده خرج آنچه معادل

 ها آن وشوهران كننده رتهج زنان حكم بيان به كرد، قطع را وكافران مسلمانان ميان دوستى وپيوند ارتباط سبحان خداى كه آن از پس

 ايمان ومشخصات بيازماييد را آنان ايمان يعنى] فَامتَحنُوهنَّ مهاجِرَات الْمؤْمنَات جآءكُم إِذَا ءامنُوا الَّذينَ يـأَيها: [فرمايد ومى پردازد مى

 أَعلَم اللَّه[ داشتند، اعتقاد ايمان به كه زيرا است؛ ناميده منمؤ آورند، ايمان كه آن از پيش را، زنان اين خداوند. بجوييد آنان در را آوردن

 ايشان قلبى ايمان واز داند مى را ها آن ايمان حقيقت خدا ولى بريد مى پى ها آن آوردن ايمان ظاهر به آزمودن با شما: يعنى] بِإِيمانهِنَّ

 والَ لَّهم حلٌّ هنَّ الَ[ برنگردانيد، كافران به را آنان: يعنى] الْكُفَّارِ إِلَى تَرْجِعوهنَّ فَالَ[ اهر،ظ در: يعنى] مؤْمنَات علمتُموهنَّ فَإِنْ. [دارد اطالع

ملُّونَ هحنَّ يهرچند شود مى حاصل جدايى وشوهرانشان آنها ميان زنان، آن شدن مسلمان با كه دارد آن بر داللت آيه از قسمت اين] لَه 

 و[ بدهيد، شوهرانشان به اند داده زنان آن به كافرشان شوهران كه اى مهريه: يعنى] أَنفَقُوا مآ ءاتُوهم و[ باشد، نداده طالقش مشرك شوهر

 ايشان با مهاجر، زنان اين مهريه پرداخت با توانيد مى مسلمان مردان شما: يعنى] أُجورهنَّ ءاتَيتُموهنَّ إِذَآ تَنكحوهنَّ أَن علَيكُم جنَاح الَ

 را كافر زنان: يعنى] الْكَوافرِ بِعصمِ تُمسكُوا الَ و[ اند، يافته طالق شوهرانشان از خود به خود زنان اين آوردن اسالم با كه چرا كنيد؛ ازدواج

 »عصمت« به نكاح از شريفه آيه اين در جهت آن از. است ونگهدارى »منع« معناى به اصل در »عصمت«. نداريد نگه خود همسرى در

 پيوست، شما پيمان هم كفّار وبه شد مرتد شما از زنى اگر: يعنى] أَنفَقْتُم مآ واسألُوا[ است، شوهر ونگهدارى پناه در منكوحه كه شده تعبير

 وقتى كفّار آن كه همچنان كنيد، مطالبه ايشان از ايد كرده او خرج كه را اى مهريه نگرداندند، بر شما وبه داشتند نگه را زن آن چنانچه

 ذكر آيه اين در خدا آنچه: يعنى] لكُم ذَ أَنفَقُوا مآ ولْيسألُوا: [كنند مى مطالبه شما از را ايشان مهريه كنند مى هجرت شما سوى به زنانشان

 كند مى كه كارى ودر »حكيم« داناست چيز مهه به وخدا خداست حكم آن: يعنى] عليم واللَّه بينَكُم يحكُم اللَّه حكْم[ است كرده

. كند مى عمل حكيمانه دهد مى كه ودستورى
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 ها آن به بودند داده زنانشان به مشركان كه را اى مهريه او، فرمان وطبق نهادند گردن خدا حكم به مؤمنان شد، نازل آيه اين چون

 و: [شد نازل آيه اين لذا. نهند گردن مسلمانان، كافر زنان مهريه پرداخت ىيعن خداوند، فرمان اين به نشدند حاضر مشركان اما پرداختند،

 به كفار واز جنگيديد: يعنى] فَعاقَبتُم[ پيوست، كفار وبه شد مرتّد: يعنى] الْكُفَّارِ إِلَى[ همسرانتان، از يكى: يعنى] جِكُم أَزو مّنْ شَىء فَاتَكُم إِن

 از: يعنى] أَنفَقُوا مآ مّثْلَ[ بدهيد اند، پيوسته كفّار به همسرانشان كه مؤمنانى به: يعنى] أَزواجهم ذَهبت الَّذينَ وافَـَات[ يافتيد دست غنيمتى

 هم شما با كه كسانى به همسرش كه كسى به همچنين. كنيد پرداخت اند، كرده پرداخت زنانشان به كه اى مهريه عنوان به غنايم همان

 كامل طور به را او وحق كنيد پرداخت غنيمت آن از كنند، مى عهدشكنى شما به او مهريه پرداخت در وآنان اند شده ملحق هستند، پيمان

. نكنيد تجاوز او فرمان واز بپرهيزيد، ايد آورده ايمان او به كه خداوندى نافرمانى از: يعنى] مؤْمنُون بِه أَنتُم الَّذى اللَّه اتَّقُوا و. [بدهيد

: بودند نفر شش پيوستند، مشركان وبه برگشتند اسالم از كه مهاجرى مؤمن زنان كّل: اند گفته

. فهرى شداد بن عياض وهمسر ابوسفيان دختر حكم ام. 1

 نشد هجرت به حاضر او كند، هجرت خواست عمر كه زمانى. خطاب بن عمر وهمسر سلمة ام وخواهر مغيرة بن امية ابى دختر فاطمه. 2

. برگشت ماسال واز

. عثمان بن شماس وهمسر عقبة دختر بروع،. 3

. عبدود بن عمر وهمسر فضلة بن العزى عبد دختر عمدة،. 4

. وائل بن عاص بن هشام وهمسر هشام بن ابوجهل دختر هند،. 5

. عمر وهمسر جرول دختر كلثوم،. 6

). 11(داد نشوهرانشا به غنايم از را ها اين همه مهريه وآله عليه اهللا صلى خدا رسول

 

 استعمار هرگونه نفي:: 

 ايمان كه كسانى اى« ؛)12](الْقُبورِ أَصحابِ منْ الْكُفَّار يـئس كَما االَْخرَةِ منَ يئسوا قَد علَيهِم اللَّه غَضب قَوما تَتَولَّوا الَ ءامنُوا الَّذينَ يـأَيها[

 كافرانِ كه گونه همان اند، كرده اميد قطع آخرت از واقعًا آنها. مگيريد دوستى به است گرفته خشم آنان بر خدا كه را مردمى ايد، آورده

. »اند نموده اميد قطع گورها اهل

: يعنى] علَيهِم اللَّه بغَضِ قَوما تَتَولَّوا الَ ءامنُوا الَّذينَ يـأَيها: [فرمايد ومى دهد مى قرار مخاطب را مؤمنان خداوند گفته، پيش آيات از پس

 اين واز كردند مى گزارش يهوديان به را مسلمانان اخبار تهيدست، مسلمانان از گروهى كه آن توضيح. مگيريد دوستى به را وكافران يهود

 كرد نهى كار اين از را مسلمان جنگجويان خداوند. رسيدند مى نوايى به آنان زراعى محصوالت واز كردند مى برقرار پيوند آنان با طريق

 مى كه آن با يهوديان: يعنى] الْقُبورِ أَصحابِ منْ الْكُفَّار يـئس كَما[ شدند نوميد آخرت پاداش از: يعنى] االَْخرَةِ منَ يـئسوا قَد: [وفرمود
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 اى بهره آخرت در كه اين از سبب، وبدين كردند، تكذيب را او است، پيامبر وواقعًا گويد مى راست وآله عليه اهللا صلى محمد دانستند

). 13(آمد خواهند گرفتار الهى عذاب به تكذيبشان اين واسطه به كه داشتند يقين چون كردند؛ اميد قطع باشند داشته

 

. 8: ممتحنة(*). 

. 9 ـ 8: ممتحنة). 1(

. 449ص ،9ج البيان، مجمع تفسير: ك.ر). 2(

. »واعمالها مصر على والّه لما النخعي لألشتر كتبه عليه اهللا سالم هل كتاب ومن« 53 نامه البالغة، نهج). 3(

. 21: احزاب). 4(

. 4 ـ 3: ممتحنة). 5(

. 448 ـ 447ص ،9ج البيان، مجمع تفسير: ك.ر). 6(

. 9 ـ 6: ممتحنة). 7(

. 97: عمران آل). 8(

. 451 ـ 449ص ،9ج البيان، مجمع تفسير: ك.ر). 9(

. 11 ـ 10: ممتحنة). 10(

. 455 ـ 453ص ،9ج البيان، مجمع تفسير: ك.ر). 11(

. 13: ممتحنة). 12(

 .457ص ،9ج البيان، مجمع تفسير: ك.ر). 13(
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 سياست اسالم درباره افزايش جمعيت

 وولد وزاد دكني ازدواج ؛*بالسقط ولو القيامة يوم األمم بكم أباهي فإني تكثروا، تناسلوا تناكحوا«: وآله عليه اهللا صلى االكرم الرسول قال

. »بالم مى امتها ديگر بر تان، شده سقط هاى جنين به حتى شما، تعداد به قيامت روز در من كه زيرا گردد؛ زياد شما جمعيت تا نماييد

 طبيعى واين نازند، مى خود به بيشتر ترند پرجمعيت كه كشورهايى آنهاست، جمعيت زيادى جهان، كشورهاى افتخارات از يكى امروزه

 دشمنان برابر در وقدرت شود مى بيشتر واختراعات صنايع. شود مى تر رونق پر وكشاورزى بيشتر آبادانى زياد جمعيت با يرا،ز است؛

 اما شوند مى مستعمره كوتاهى مدت در كوچك كشورهاى كه چرا شود؛ مى دورتر كشى وبهره استعمار خطر از كشور. گردد مى تر افزون

 از وقفه بى هاى وكوشش مستمّر هاى ودسيسه فراوان هاى تالش به نياز كار اين بلكه شوند نمى اراستعم راحتى به بزرگ كشورهاى

. است جمعيت وفور ثمره ها اين همه. دارد استعمارگران سوى

: چيست باره اين در اسالم نظر كه ببينيم حال

 آن براى استوارى واصول وراهكارها كرد تأييد را وآن تشناخ ببيند، هم را آن خواب دنيا كه آن از پيش را، جمعيت افزايش نتايج اسالم

 اشاره واصول راهكارها اين از اى پاره به جا اين در. كند تبديل پرجمعيت بزرگ امت يك به را اسالمى امت طريق اين از تا نمود وضع

: كنيم مى

 موتاكم شرار«: فرمايد مى وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر مثال. شرعى بلوغ سنّ به رسيدن با وپسران دختران ازدواج به تشويق: الف

. »عزبهايند شما مردگان بدترين ؛)1(العزاب

 هفتاد بر خواند مى متأهل شخص كه نمازى ركعت دو ؛)2(أعزب يصليها ركعة سبعين من أفضل متزوج يصليهما ركعتان«: فرمايد ومى

. »دارد فضيلت خواند مى مجرّد فرد كه ركعتى

. »نشود ماهانه عادت او خانه در دخترش كه است آن مرد خوشبختى از ؛)3(بيته في إبنته التطمث أن المرء سعادة من«: فرمايد مى نيز

. شود مى شروع بلوغ اوايل در غالباً، هم، ماهانه عادت. دهد شوهر شود ماهانه عادت كه آن از پيش را دخترش بايد انسان يعنى

 بودن كم به مثال. باشد ازدواج به قادر فردى هر كه طورى به آن كردن برگزار ساده به وتشويق ج،ازدوا وموانع وبندها قيد برداشتن: ب

 وكم زيباتر كه آنانند شما زنان بهترين ؛)4(مهرًا وأقلهن وجها، أصبحهن نسائكم خير«: فرمايد مى شريف حديث. است كرده توصيه مهريه

. »باشند تر مهريه

 خداى چون. ندهند او به رد جواب باشد، ونادار فقير اگر حتّى رفت خواستگارى به ايمانى با شخص اگر كه است كرده توصيه همچنين

: فرمايد مى متعال

. »گرداند مى نياز بى را آنها خود فضل از خدا باشند فقير اگر« ؛)5](فَضْله من اللَّه يغْنهِم فُقَرَآء يكُونُوا إِن[
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 جواب«: است فرموده سره قدس حلّى عالمه مثال. اند دانسته حرام باشد نفقه تأمين به قادر كه را مؤمنى هب دادن رد جواب علما از بعضى

). 6(»است واجب باشد نفقه تأمين به قادر كه مؤمنى به دادن مثبت

 مجيد قرآن در. كند رعايت را عدالت آنها بين بتواند كه صورتى در البته كند، اتّخاذ همسر چهار تا كه است داده اجازه مرد به اسالم: ج

: است آمده

 دو، دو افتد، پسند را شما كه زنان از هرچه پس،« ؛)7](فَواحدةً تَعدلُوا أَالَّ خفْتُم فَإِنْ ورباع وثُالثَ مثْنَى النّسآء مّنَ لَكُم طَاب ما فَانكحوا[

. »...كنيد اكتفا يكى به نكنيد رفتار عدالت به كه داريد بيم واگر. گيريد زنى به چهار، چهار سه، سه

 بيماريهايى به همسرانشان مردها بعضى! رود؟ هدر آنها نيروهاى بايد چرا پس نباشد؛ آنها جوابگوى زن يك كه باشند مردهايى شايد

 وفرزند دنباله بدون مرد بايد راچ شرايطى چنين در هستند، نازا اصال يا شوند، دار وبچه شوند حامله توانند نمى ديگر كه اند شده دچار

 بايد چرا ؛)8(دارند سازى بارور توانايى هنوز خودشان ولى آورند، نمى وبچه هستند مسنّ همسرانشان كه هستند مردهايى بماند؟ باقى

 برود؟ بين از توليد بدون ها آن نيروهاى

 برخوردار امتياز سه از مسلمانان«: گويد مى اروپائيان زا يكى. است جمعيت تكثير راههاى بهترين از همسر يك از بيش اختيار اجازه

 ومكتب، عقيده بودن مترقى: از عبارتند امتياز سه اين. است كرده دشوار را ما توسط آنان كردن واستعمار ساخته نيرومند را آنها كه هستند

. »جمعيت وكثرت خام، مواد فراوانى

. دارد جمعيت رتكث در زيادى سهم همسرى چند تجويز كه است بديهى

 شروع از پيش سال دهها ـ شود جنگ وارد جهان كشورهاى از يكى با خود، منافع براى خواست، كه زمانى اروپا كشورهاى از يكى

 قدرتها جمعيت افزايش با و شود، مى جمعيت افزايش موجب كار اين كه دانست مى چون داد، اجازه را متعدد زنان با ازدواج ـ جنگ

 سنت وبه كرد ممنوع را همسر يك از بيش با وازدواج برگشت عقب به دوباره جنگ، پايان از بعد اما. شود مى بيشتر وتواناييهايش

. بازگشت خود قبلى نادرست

! كنند مى تقليد غرب از واقع در كنند مى ممنوع را همسرى چند كه كشورهايى

: مردم سالمت حفظ به فراوان وتشويق ترغيب: د

 دورشان وبهداشت سالمت از كه چيزى هر واز كند، مى توصيه گرداند نزديك وبهداشت سالمت به را آنها كه چيزى ره به را مردم اسالم

 حمام ميان در روز دو انسان كه كند مى توصيه يا). 9(كند مى نهى خانه در ها زباله داشتن نگه شب از را ها آن حتى. فرمايد مى نهى كند،

. قبيل اين از گرىدي فراوان هاى وتوصيه ،)10(كند

. آورند دنيا به بيشترى فرزندان توانند مى سالم وزن ومرد شود، مى كمتر ميانشان در ومير ومرگ بيمارى بودند وتندرست سالم وقتى زيرا،



 

Noorfatemah.org 
 

 اسالم و سياست ۱۶۷

 دواجاز بلوغ اوان در وپسران دختران اگر يابد؛ افزايش جمعيت كه است طبيعى شود، پياده اسالمى كشورهاى در مورد چهار اين هرگاه

 باشد، برقرار هم مردم وسالمت بگيرد، همسر چهار تا بتواند مرد يك شود، برداشته ازدواج از وپاگير ودست سنگين وبندهاى وقيد كنند

. قياس همين وبه شود، مى برابر دو سال بيست گذشت از پس ميليونى، 25 كشور يك كه نيست شكى

 كنند؟ نمى پياده را آن خود زندگى ودر كنند، نمى عمل آن به مسلمانان اگر چيست اسالم گناه اما

. »التزويج فى« 58ف ،101ص االخبار، جامع(*). 

. 19ح ،1ب ،220ص ،100ج بحاراألنوار،). 1(

. 4346ح العزب، على المتزوج بابفضل ،384ص ،3ج الفقيه، اليحضره من). 2(

. 25036ح ،23ب ،61ص ،20ج الشيعة، وسائل). 3(

. 16380ح ،5ب ،161ص ،14ج الوسائل، مستدرك). 4(

. 32: نور). 5(

. 3 ف النكاح، كتاب ،179ص المتعلمين، تبصرة). 6(

. 3: نساء). 7(

 واما شود نمى حامله ديگر سالگى چهل از بعد غالباً زن ـ است همينطور هم ومعموال گويد مى جديد دانش كه طور همان ـ چون). 8(

. كند بارور شتربي وبلكه سالگى صد تا كه دارد را قدرت آن مرد

. 1ح ،66 مجلس ،423ص صدوق، شيخ امالى: ك.ر). 9(

 .424ص االخالق، مكارم: ك.ر). 10(
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 سياست اسالم در زمينه صلح و جنگ

. »...آييد در وآشتى صلح به همگى ايد، آورده ايمان كه كسانى اى« ؛...]*كَآفَّةً السّلْمِ فى ادخُلُوا ءامنُوا الَّذينَ يـأَيها[

: فرمايد مى كه چرا خواند؛ مى فرا وصلح آشتى به حقيقتاً كه است دينى اسالم

 به همگى ايد، آورده ايمان كه كسانى اى« ؛)1](مبِينٌ عدو لَكُم إِنَّه الشَّيطَانِ ت خُطُو تَتَّبِعوا والَ كَآفَّةً السّلْمِ فى ادخُلُوا ءامنُوا الَّذينَ يـأَيها[

. »شماست آشكار دشمن او كه مكنيد پيروى شيطان گامهاى واز آييد در صلح

: فرمايد ومى

. »گـراى بدان نيز تو گـراييدند صلح به واگر« ؛)2](لَها فَاجنَح للسلْمِ جنَحوا وإِن[

 مى راه به جنگ ووقتى. دهند مى سر را آن شعار وفقط زنند مى صلح از دم دروغ به كه است نبوده كشورهايى اين مانند گاه هيچ اسالم

. ببرند بين از دقيقه چند در را دنيا توانند مى كه كنند مى وافتخار كند، مى نابود را انسان ميليون ها ده هايشان بمب افتد

! دارد؟ افتخار وخونريزى ويرانگرى آيا! عجبا

. دارد مى بر راه اين در را هايش قدم ودرشت وريز كند مى ركتح صلح مسير در براستى كند، مى صلح به دعوت قرآنش وقتى اسالم، اما

 وتازه آمد، كار روى وكافران، مسلمانان سوى دو هر از قربانى، وچهارصد هزار از كمتر با اسالم دولت گويد مى ما به كه است تاريخ واين

. كردند دفاع خود از واقع، در ومسلمانان، انداختند راه به كفّار كه بود جنگهايى نتيجه هم همين

 شود؟ مى وپياده آيد مى پديد قربانى ها ميليون از كمتر با نظامى يا اى انديشه يا مكتبى امروز، آيا

. نه قطعاً،

 زمان در كه وغزواتى ها جنگ. شود نمى جنگ آغازگر هرگز اسالم كه است اين ها جنگ در اسالم دوستانه انسان هاى سياست از يكى

 آنان وعليه كند حمله كفّار به جهت، وبى ابتداء اسالم، كه نشد وقت هيچ. بودند دفاعى همگى داد رخ وآله ليهع اهللا صلى اكرم رسول

. اندازد راه به جنگ

 

 حمله ها آن به شدند، مسّلط كفّار بر شب مسلمانان كه »السالسل ذات« غزوه در حتى. كرد مى صبر صبح تا بلكه كرد نمى جنگ شب

: نداد را كار اين اجازه عليه اهللا سالم واميرمؤمنان نكردند

]اتورِيا فَالْمحيرَ*  قَدغفَالْم ا تحبص)[با و« ؛)3 سم]آورند هجوم وصبحگاهان. جهانند همى] سنگ از[ برق خود] هاى« .

 شدند مى سپارره دشمن سوى به هنگام شب مسلمانان كه است اين كرده، ياد صبحگاهان در حمله از متعال خداى كه اين علت

). 4(رسيدند مى آنها به وصبحگاهان
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 مختلف احكام درباره عليهم اهللا سالم معصوم وامامان وآله عليه اهللا صلى خدا رسول از كه شريفى احاديث از بخشى ذكر به جا اين در

 همگان بـراى خـيرخـواهىو وعدالت انسانيت كه شود مى روشن آشكارا احاديث اين از كه. پردازيم مى است، شده وارد وجنگ صلح

 معاصر، تاريخ در نه كه طورى به باشد؛ مى جنگ، حال در حتى اسالم، عملكردهاى همه وثابت استوار هاى شالوده از عمومى ومنافع

. يابيم نمى آن براى نظيرى ديگرى وآيين مذهب هيچ تاريخ در ونه عالم، گذشته تاريخ در ونه وويرانگرى، جنگها عصر

 در را آن تفصيل خدا، خواست به كه، اميدواريم. آوريم مى را الزم وتعليقات توضيحات كتاب، گنجايش تناسب به يث،احاد كنار در

: بياوريم تر مفصل وكتابى تر وسيع مجالى

 

 شكني پيمان نفي:: 

 براى را گردانى خواست مى هرگاه وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر«: فرمود كه است آمده عليه اهللا سالم صادق امام از نقل به كافى، در

: فرمود مى وسپس نشاند مى خود برابر ودر خواند مى فرا را آنها كند اعزام) 5(اى سريه

 نكنيد، شكنى عهد نكنيد، مثله را كسى نكنيد، خيانت غنايم در... كنيد حركت خدا رسول آيين وبر خدا راه ودر خدا يارى وبه خدا نام به

 مسلمانى، مرد هر شويد، كار اين از ناچار كه مگرآن نكنيد قطع را درختان كنيد، خوددارى وزنان وكودكان دهسالخور پيران كشتن از

 بود خواهد شما دينى برادر كرد، شما پيروى اگر بشنود، را خدا سخن تا است امان در مرد آن دهد، امان مشركان از مردى به مهتر، كهتريا

). 6(»بگيريد كمك خدا از او برابر ودر برسانيد، امنى جاى به را او نپذيرفت، واگر

. كند مى نفى است، شده ذكر حديث اين در آنچه قبيل از را، جنگ در انسانى وضد اخالقى غير رفتار يا رذيلت هرگونه اسالم آرى،

. شوند نمى فضيلت به تبديل رذايل گاه هيچ اما است فضيلت يك مؤمن براى دو، هر خدا، راه در شدن وكشته كشتن كه است درست

. كند نمى توجيه را وسيله باشد، هرچه هدف، كه چرا... جنگ در حتى آن، انسانى وسياست اسالم منطق است اين

 

 نظامي انگيز شگفت آرايش:: 

 در سپاهش مقدم جبهه فرماندهى به را او وقتى نضر، بن زياد به را آن كه شده نقل عليه اهللا سالم اميرمؤمنان از اى نامه »العقول تحف« در

: است چنين نامه. است نوشته گماشت، صفين

 وبه شدى خارج خود مرز از هرگاه پس. باشد مى آن هاى گشتى مقدم، جبهه وچشمان است، آن چشمان سپاه، مقدم جبهه كه بدان«

 تا بفرست جايى هر وبه ها گاه وكمين زارها ودرخت ها دره از تعدادى وبه سو هر به را ها گشتى توانى مى تا گشتى، نزديك دشمنت
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 آماده براى مگر مبر، راه شب تا صبح از را وقبايل نظام وسواره گُردانها. باشند نگذاشته كمين شما وبراى نكنند غافلگير را شما دشمنان

. باشيد داشته قبلى آمادگى آمد پيش برايتان مشكلى يا شد شما به اى حمله اگر كه كردن، وبسيج ساختن

 سنگر تا زنيد اردو ها رودخانه وخم پيچ يا كوهها، دامنه در يا ارتفاعات روى روبه رسيد، شما به دشمن يا رسيديد ندشم به هرگاه

 بگماريد ها رودخانه وپيچ ودهانه ها تپه وسر كوهها قله در را خود بانان وديده. باشد سو دو يا يك از شما نبرد بايد. باشند شما وحفاظ

. نتازد شما بر رود ونمى رود مى اش حمله بيم كه جايى از ودشمن دكنن بانى ديده را شما تا

 ها نيزه با لشكرتان گرد آمديد وفرود رسيد فرا شب وچون بكوچيد، هم با همه كوچيديد وهرگاه كنيد اتراق هم با همه كرديد اتراق هرگاه

 خودت تو. نشويد غافلگير ويا نشود زده شبيخون شما به تا كنند مأوى سپرها پناه در شما تيراندازان وبگذاريد كنيد حصار وسپرها

. برسى دشمن به تا باشى شيوه اين بر بايد. اندكى يا چرتى اندازه به مگر بيارامى يا بخوابى ومبادا كن، پاسبانى را لشكرت

 آن مگر بياغازى جنگ به ستد ومبادا آورى، دست به مناسب فرصتى كه اين مگر بپرهيز شتابكارى واز جنگ، در وتأنّى درنگ باد تو بر

). 7(»اهللا ورحمة عليك والسالم. برسد تو به من فرمان يا كند حمله تو به دشمن كه

! اسالم عظمت از شگفتا

! اسالم است، بزرگى دين كه وبراستى براستى

 ميان نزديك بسيار پيوند كه چرا است؛ داده قرار انسان سعادت براى را آن انسان آفريدگار كه است دينى همان حقيقتاً. است انسانيت دين

. است دو آن

 پايان در كند، مى وضع سپاهش مقدم جبهه فرمانده براى را نظامى العاده فوق آرايش اين عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان كه حال عين در

. »كند جنگ به آغاز دشمن كه آن مگر بپرهيز جنگ به زدن دست از«: كه كند مى تأكيد

 اند؟ كرده آرايى صف چه اىبر سپاه دو پس،

 جنگ؟ براى نه مگر

 عليه، اهللا سالم طالب ابى بن على اميرمؤمنان يعنى وآله، عليه اهللا صلى پيامبر وقانونى شرعى جانشين بر كه معاويه كه است اين نه مگر

 است؟ كرده خروج وآله عليه اهللا صلى وپيامبر خدا بر كرده، خروج

 نبودند؟ »باغى« رآن،ق اصطالح به معاويه، ارتش آيا

: فرمايد مى قرآن
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]فَتَانِ إِن ونَ طَـآئينَ منؤْموا اقْتَتَلُوا الْمحلا فَأَصمنَهيفَإِن ب غَتا بماهدلَى إِحلُوا االُْخْرَى عى فَقَاتى الَّتغتَّى تَبح ىءرِ إِلَى تَفأَم دو اگر« ؛)8](اللَّه 

 است كرده طغيان كه آن با كرد طغيان ديگرى بر گروه دو آن از يكى واگر افكنيد، صلح ميانشان جنگيدند يگريكد با مؤمنان از گروه

. »گردد باز خدا فرمان به تا بجنگيد

. كند نمى رها را انسانيت ها، موقعيت ودشوارترين شرايط تاريكترين در حتى كه است بزرگ اسالم اين اما

! هرگز افروزى، جنگ

! آرى انسانيت، در دستى وپيش ىدوست انسان

. ديگرى زمينه هر ودر اسالم، نظامى منطق از مختصرى بود اين

 

 ممنوع ناپالم:: 

 وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر ؛)9(المشركين بالد في السم يلقى أن وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول نهى«: فرمود عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

. »فرمود نهى مشركان اىه سرزمين در سم ازريختن

! ممنوع ناپالم،

. است ورزيده تأكيد آن بر وآله عليه اهللا صلى اسالم پيامبر پيش قرن چهارده كه است چيزى اين

. بود خواهد پايبند سخنش اين به نه؛: فرمايد مى وقتى حضرت آن و

. نيست پايبند سخن اين به اما ممنوع، ناپالم: گويد مى دنيا امروز، اما

. شود مى معلوم هايش گفته به وتعهد جنگ، در اسالم عظمت كه جاست ناي از

 

 ممنوع زنان كشتن:: 

 عليه اهللا صلى خدا پيامبر چون«: فرمود است؟ شده برداشته زنان از جزيه چرا: شد سؤال عليه اهللا سالم صادق امام از كه است شده روايت

 دارد امكان كه جايى تا بجنگند، كه هم صورتى در وحتى كنند، جنگ كه آن مگر فرمود، نهى دارالحرب در وكودكان زنان كشتن از وآله

 مى نهى دارالحرب در زنان كشتن از وآله عليه اهللا صلى خدا رسول وقتى حال،. ورزيد خوددارى آنان كشتن از بايد رود نمى خطرى وبيم

 ها آن كشتن وچون كُشت را ها آن توان نمى كنند خوددارى زيهج پرداخت از واگر شوند، كشته نبايد داراالسالم در اولى طريق به كند

 وخون اند كرده شكنى پيمان كنند امتناع جزيه پرداخت از اگر مردها كه صورتى در است، شده برداشته ها آن از جزيه نيست مجاز
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 وپير وكور گير، زمين وذميان كانمشر. است جايز هستند ذمى كه زمانى ودر شرك سرزمين در مردها كشتن كه چرا رواست؛ وكشتنشان

 شده برداشته ايشان از جزيه دليل همين وبه دارند؛ را] كشتنشان جواز عدم[ حكم همين نيز دارالحرب وكودكان وزن سالخورده

). 10(»است

. است »اسالم« ها زمينه همه در زن حقوق حقيقى مدافع آرى،

. است كرده... و وهروئين شراب همچون ارزانى، كاالى به تبديل را زن »ماديگرى« اما

 او با يا كرده حمايت زن از اسالم ـ دارد وجود اسالم در آن مثل مورد هزاران كه روايت اين به توجه با ـ آيا! جهانيان اى را، انصاف

 است؟ جنگيده

 است؟ كشانده انحطاط به را او يا كرده حمايت زن از ماديگرى آيا

 

 است معتبر مسلمانان ديگر براي نمسلما فرد كمترين دادن امان:: 

 ترين پائين أدناهم؛ بذمتهم يسعى«: كه وآله عليه اهللا صلى پيامبر سخن اين معناى: كردم عرض عليه اهللا سالم صادق امام به: گويد سكونى

 چيست؟ »دهد مى زنهار آنها فرد

 فرمانده تا دهيد امان من به: وبگويد بيايد مشركان از فرن ويك آورند، در محاصره به را مشرك اى عده مسلمانان از لشكرى اگر«: فرمود

). 11(»باشد پايبند آن به بايد آنان فرد ارشدترين دهد، امان ايشان به] مسلمانان[ لشكر آن فرد ترين وپايين كنم، گفتگو او با و ببينم را تان

 وعموم دهد، پناه مشرك يك به جنگ، در تواند مى كه ددار ارزش چندان اسالمى، نظام در مسلمان، فرد ترين پايه ودون كمترين آرى،

 يا است كار در اى توطئه شود ثابت كه آن مگر شمارند، محترم را او دهى پناه اين موظفند مسلّح، نيروهاى كل فرمانده حتى مسلمانان،

. رود خطرى بيم

. انسانيت دين اين اسالم، در بجز شود، مىن يافت اى نظامى سيستم يا حكومتى هيچ در انسان براى شدن قائل ارزش همه اين

 احترام به دهد، امان كافرى به مسلمان زن يك يا مسلمان، برده يك اگر كه اند كرده تصريح ـ شريف احاديث از استنباط با ـ اسالم فقهاى

 آن دست باال وچيزى است برتر الماس ؛)12(عليه يعلى وال يعلو االسالم«: كه چرا است؛ معتبر امان آن مسلمانان، اعتالى وبراى اسالم

. »نيست

). 13(»يكسانند وزن ومرد وبنده آزاد خصوص، اين ودر«: گويد مى »االسالم شرائع« در اهللا رحمه حلّى محقق

 اعتراف المنتهى در كه چنان«: گويد مى عبارت اين شرح در اهللا، رحمه نجفى محمدحسن شيخ شهير محقق ،»الكالم جواهر« صاحب

 متفق عبد درباره علما واكثر. است داده نسبت ما علماى اجماع به را وآن نيست، اختالفى هيچ ـ زن يعنى ـ اخير مورد درباره ،است نموده
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 دليل وبه ،»است معتبر آنان فرد كمترين دادن امان أدناهم؛ بذمتهم يسعى«: كه وآله عليه اهللا صلى پيامبر سخن اين عموميت دليل به القولند

). 14(»عبد خصوص رد مسعدة خبر

 اى پاره به جا اين در. بخشند عمق را اسالم واعتالى مسلمانان به احترام طريق اين از تا دارند تأكيد مطلب اين بر تواتر به شريعت، متون

: كنيم مى اشاره متون اين از

 از دژى ساكنان به مملوك عبد دهى امان ليهع اهللا سالم على«: فرمود كه است آمده عليه اهللا سالم صادق امام از صدقة بن مسعدة خبر در

). 15(»است مؤمنان از) عبد( او: وفرمود داد، اجازه را دژها

 بذمتهم يسعى دمائهم تتكافأ المؤمنون«: كه باشد وآله عليه اهللا صلى پيامبر فرموده اين به اشاره شايد) است مؤمنان از او( اخير جمله

 دهى امان درستى براى عليه اهللا سالم اميرمؤمنان پس،. »است معتبر آنان كمترين دهى وزنهار است برابر خونهايشان مؤمنان ؛)16(أدناهم

 معتبر ـ مؤمنان ـ آنان كمترين دهى امان: كه وآله عليه اهللا صلى پيامبر سخن واطالق كند، مى استدالل او بودن مؤمن به مسلمان بنده

. شود مى آن شامل است،

 واهالى كنند محاصره را شهرى] مسلمانان از[ اى عده اگر«: فرمود كه است آمده عليه اهللا سالم صادق امام از حكم بن محمد حديث در

). 17(»امانند در آيند بيرون شهر واز. آرى: اند گفته كه كنند گمان آنها ولى نه،: بگويند كنندگان ومحاصره كنند، امان تقاضاى آنان از شهر

). 18(گذشت قبال كه هم سكونى حديث

 عرض وآله عليه اهللا صلى خدا رسول به هانى ام: كه است آمده سره، قدس حلّى عّالمه »المنتهى« از نقل به ،»الكالم جواهر« كتاب در

. بكشد را آنها خواهد مى برادرم اما ام، داده پناه را خويشاوندانم من خدا، رسول اى: كرد

 پناه تواند مى مسلمانان فرد كمترين دهيم، مى پناه هم ما اى داده پناه تو كه را كسانى هانى، ام اى: فرمود وآله عليه اهللا صلى خدا رسول

). 19(»دهد

 را آن وآله عليه اهللا صلى خدا ورسول داد پناه را ربيع بن عاص وآله عليه اهللا صلى خدا رسول دختر زينب«: است آمده جواهر در نيز

). 20(»پذيرفت
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 يكسانند مؤمنان:: 

 اهللا صلى خدا پيامبر: كه خواندم عليه اهللا سالم على كتاب در«: فرمود كه است كرده روايت بزرگوارش پدر از عليه اهللا سالم دقصا امام

: مضمون اين به نوشت مكتوبى پيوستند آنان به كه ويثربيانى وانصار مهاجران ميان وآله عليه

 نيست، جائز آن اهل اجازه با جز جنگى وهيچ بروند، جنگ به مانانمسل ميان وبرابرى نيكى اساس وبر نوبت به بايد جنگجويان«

 دهنده پناه براى پناهنده وحرمت ،]نشكند پيمان و[ نكند گناه ويا نرساند زيان كه صورتى در است] دهنده پناه[ خود همچون وپناهنده

 عدالت پايه بر مگر بكند صلح] دشمن با[ دنباي ديگر مؤمن بدون مؤمنى هيچ خدا راه در جنگ در اوست، وپدر مادر حرمت همانند

). 21(»ويكسانى

 اسالم هاى ويژگى از اين. جنگ وغير جنگ در وسرباز، وفرمانده وپير، جوان وبنده، آزاد وبزرگ، كوچك از: مسلمانان آحاد ميان برابرى

. است

 

 است برابر هم با مسلمانان خون:: 

: وفرمود كرد ايراد اى خطبه خيف مسجد در وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر: فرمود كه است شده روايت عليه اهللا سالم اميرمؤمنان از

 كه فقهى حامل بسا اى زيرا، برساند؛ است نشنيده كه كسى به را وآن بسپارد خاطرش وبه بشنود مرا سخن كه كس آن بر خدا رحمت«

 نمى خيانت ها آن در مسلمان انسان دل كه است چيز سه. است تر هفقي او خود از كه كسى به فقه دهنده انتقال بسا واى نيست، فقيه خود

 از نشدن وجدا مسلمانان؛ پيشوايان به نسبت] وراهنمايى وصداقت يكرنگى[ ونصيحت خيرخواهى خدا؛ براى عمل كردن خالص: كند

. است گرفته ميان در سو هر از را آنان دعايشان كه چرا آنان؛ جماعت

 از يكى هرگاه بنابراين، است؛ معتبر] ديگران براى[ آنان فرد كمترين واماندهى است، يكسان وخونهايشان برادرند هم با مسلمانان

). 22(»شود شكسته او امان نبايد بدهد امان مشركان از فردى به مسلمانان

 هر كه پرسيدم جنگ اهل] ىحرب[ كافران از دسته دو درباره عليه اهللا سالم صادق حضرت از: گفت كه است شده روايت زيد بن طلحة از

 ونزد كند مى خيانت ديگرى به حاكمان از يكى گاه وآن كنند مى صلح وبعد جنگند مى هم با و دارد اى جداگانه حاكم آنها از يك

 كه نيست شايسته مسلمانان براى«: فرمود حضرت. بجنگند ديگر] حربى كافر[ گروه آن با كه كند مى مصالحه آنان با و آيد مى مسلمانان

 جنگند، مى ديدند را آنها كه جا هر مشركان با بلكه بجنگند، اند كرده خيانت كه كسانى همراه ويا دهند، خيانت به دستور يا كنند خيانت

). 23(»نيست جايز آنها براى كافران با وپيمان

 وفرمانده سرباز حتى ندارد، كه وآن دارد فاميلو ايل كه آن وجوان، پير وسفيد، سياه سواد، وبى سواد با كه دارد اسالم به اختصاص نيز اين

. است برابر خونشان همگى مسلّح، نيروهاى
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 نيست؟ اسالم مختصات از اين آيا

. شود معلوم برايتان مطلب حقيقت تا بنگريد باره اين در وغرب شرق جهان به. است چنين قطعاً

 

 فساد هرگونه نفي:: 

 بود اين نوشت، او هاى پرسش به عليه اهللا سالم الرضا ابوالحسن حضرت كه هايى پاسخ لهجم از كه است شده روايت سنان بن محمد از

: كه

 عليهم اهللا سالم دادگر وامامان پيامبران به نمودن اعتنايى وبى است دين سستى آن در چون كرد حرام را جهاد ميدان از فرار خداوند«

 ربوبيت به اقرار يعنى اند شده دعوت آن به كه است چيزى انكار آن، كه زيرا ؛است كيفر وموجب دشمنان، برابر در آنان نرساندن ويارى

 نتيجه، ودر مسلمانان، بر دشمن گستاخى موجب كه رو آن از ونيز وتباهى، فساد بردن بين واز ستم زدن وكنار عدالت نمودن وآشكار

). 24(»است مفاسد وديگر عزوجل خداى دين بردن بين واز وقتل اسارت

. شوند نمى جمع باهم وتباهى وپاكى است، ودرستى پاكى دين اسالم

 پس شود، مى اسالمى وجامعه ورهبران دين تباهى مايه هم جهاد ميدان از فرار. است ممنوع اسالم نظر از وفسادى تباهى هرگونه بنابراين،

. است ممنوع جهاد ميدان از فرار

 

 مسلمانان پيشواي هاي توصيه:: 

 پاس را وآن باشيد نماز مراقب«: فرمود ومى كرد مى مسلمانان به هايى توصيه شد، مى حاضر جنگ در هرگاه عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

 كفّار را واين. است شده نوشته ايمان اهل بر خاص اوقاتى در نماز كه زيرا شويد، نزديك خدا به آن با و بگزاريد، نماز وبسيار بداريد،

 ما: گويند كشاند؟ جهنم به را شما چيز چه« ؛)25](الْمصلّينَ منَ نَك لَم قَالُوا*  سقَرَ فى سلَكَكُم ما: [شد ؤالس ها آن از كه گاه آن دانستند

 كه مؤمنانى آن داشتند، گرامى را وآن شناختند، را آن] قدر و[ حّق رفتند آن سراغ به شب هاى نيمه در كه وكسانى ،»نبوديم نمازگزاران از

 تُلْهِيهِم الَّ رِجالٌ: [فرمايد مى عزوجل خداى. انسانهايند چشم نور كه وفرزند مال ونه داشت باز نماز از را ايشان دنيا متاع يوروز زيب نه

 رسول. »دارد نمى باز نماز واقامه خدا ياد از را آنان وفروش وخريد تجارت كه مردانى« ؛)26](الصَلوِة وإِقَامِ اللَّه ذكْرِ عن بيع والَ تَجارةٌ

 خداى. افكند مى وزحمت رنج به را خويشتن همچنان بود شده داده بهشت نويد پروردگارش جانب از كه آن با وآله عليه اهللا صلى خدا

] مداومت و[ شكيبايى نماز وبرگزاردن ده فرمان نماز به را ات وخانواده« ؛)27](علَيها واصطَبِرْ بِالصلَوةِ أَهلَك أْمرْ و: [فرمود او به عزوجل

. ورزيد مى مداومت آن بر هم وخودش داد مى دستور نماز خواندن به را اش خانواده حضرت آن پس ،»بورز
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 را زكاتش خاطر رضايت با وهركس است، شده داده قرار يكديگر به مسلمانان كردن نزديك براى نماز، كنار در زكات،: كه آن ديگر

 تباه را وعمرش داده، دست از را واجرش است، خبر بى سنّت از شخصى چنين باشد داشته را آن از بهتر بهايى عتوق حال اين با و نپردازد

 مدت طوالنى پشيمانى راغبند، بدان خدا وپاك شايسته بندگان آنچه از گرداندن وروى عزوجل خداى فرمان ترك واسطه وبه كرده

. گرفت خواهد را گريبانش

 از پس وهركس« ؛)28](تَولَّى ما نُولّه الْمؤْمنينَ سبِيلِ غَيرَ ويتَّبِع الْهدى لَه تَبينَ ما بعد من الرَّسولَ يشَاققِ ومن[: فرمايد مى عزوجل خداى

 بدان را خود روى هبدانچ را وى گيرد پيش در مؤمنان راه غير وراهى برخيزد مخالفت به پيامبر با شد، آشكار او براى هدايت راه كه آن

. »گذاريم وا كرده سو

 وكوههاى پهناور وزمين برافراشته آسمانهاى بر امانت شد، تباه واعمالش كرد زيان نباشد امانتدار هركس كه است؛ دارى امانت ديگر

 از نيرومندى ويا بزرگى يا اورىپهن يا بلندى خاطر به بود بنا واگر شد عرضه نيست، اينها از وبزرگتر وباالتر وپهناورتر بلندتر كه استوار

. ترسيدند مجازات از چون زدند؛ باز سر اما زدند، نمى باز سر بايست مى ها اين زنند باز سر امانت پذيرفتن

 آورد، مى ومصونيت وعزّت دارد، بزرگى واجر است، دين قوام مايه جهاد است؛ آوردن اسالم از بعد اعمال برترين جهاد: كه اين ديگر

 خداى پروردگار؛ نزد به قيامت فرداى در وكرامت روزى وبه شهادت، از پس است بهشت به ونويد گرداند، مى برابر چندين ار وحسنات

: فرمايد مى عزوجل

]نَّ الَ وبسينَ تَحلُوا الَّذى قُتبِيلِ فس اتَا اللَّهويدمپندار مرده هرگز اند شده كشته خدا راه در كه را وكسانى« ؛)29](أَم...« .

 دست از ومايه است، دين در ضاللت وضاللت، گمراهى ياوران با و است، جهاد سزاوار كه كسى با جهاد از وترس وحشت: كه آن ديگر

: فرمايد مى عزوجل خداى. شود مى آتش موجب جنگ ميدان در دشمن برابر از كردن وفرار وخوارى، ذلّت با دنيا دادن

 كافران به] نبرد ميدان در[ هرگاه ايد، آورده ايمان كه كسانى اى« ؛)30](األَْدبار تُولُّوهم فَالَ زحفًا كَفَرُوا الَّذينَ لَقيتُم إِذَا واءامنُ الَّذينَ يـأَيها[

. »مكنيد پشت آنان به آورند، مى روى] شما سوى به[ كه برخورديد

 دنيا در وهراس هول وحشت از ورهايى وسعادت ارجمندى مايه آنها رد پايدارى كه ها صحنه اين در را عزوجل خداى فرمان پس،

 است، آگاه كامال آن به كه چرا كنند؛ مى چه خود وروز شب در بندگان ندارد باكى عزوجل خداى كه زيرا بداريد؛ پاس است، وآخرت

 صبور پس. »شود نمى فراموش ويا گم پروردگارم ونزد است ثبت اى نوشته در« ؛)31](ينسى والَ ربِّى يضلُّ الَّ كتَاب فى[ اعمال اين همه

 مع اللَّه إِنَّ[ زيرا باشيد؛ داشته تقوا عزوجل خداى واز سازيد آماده جنگ براى را وخود باشيد، پيروزى خواهان ورزيد، وپايدارى باشيد

). 33(»ونيكوكارند دارند تقوا كه است كسانى با خدا« ؛)32](محسنُونَ هم والَّذينَ اتَّقَوا الَّذينَ

 اسالمى عصاره اينها. است وانسانيت وهنر علم دنيايى آن، از اى توصيه وهر اى جمله هر. هستند كامل كتاب يك خود ها، توصيه اين

 مى ابعادش مهه با را اسالم ديگرى هركس از بهتر عليه، اهللا سالم اميرمؤمنان مسلمانان، وپيشواى باشد، مى خوبيها همه جامع كه است

. بندند كار به وستمگران كفّار با جنگهايشان در را آنها بايد ومسلمانان كرد، گوش آويزه را حضرت هاى توصيه اين بايد بنابراين،. شناسد
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 نظامي دقيق آرايش:: 

: رمودف نظامى، آرايش ونحوه جنگ صحنه توصيف درباره حضرت آن كه است شده روايت عليه اهللا سالم اميرمؤمنان از

 قرار پرچم پشتيبان را گزيده وسواراِن شوند، درگير لشكر دو] سپس[و كنند تيراندازى بايد وآنان دهيد، قرار جلو را تيرانداز پيادگان«

 كه آن از بعد ديد، فرصتى دشمن به زدن ضربه براى وهركس نخوريد، تكان خود جاى از شما كرد حمله دشمن از سوارى واگر دهيد،

 كنيد، حمله خواستيد اگر. گردد باز جايگاهش به دوباره داد انجام را كارش وچون كند، استفاده فرصت آن از كرد، محكم را خود موضع

 خوردند، شكست آنها واگر بروند، آنها كمك به] ويژه نيروهاى[ الخميس شرطة خوردند شكست آنها واگر كند، حمله لشكر مقدمه ابتدا

 ونيزارها وكنار گوشه در بانان وديده وگشتيها ؛]كنند حمايت آنان از كار اين با و[ كنند تيراندازى دازانوتيران كنند حمله گزيده سواران

 وپايدارى وايستادگى رويد نشانه را ها نيزه كرد آغاز را حمله دشمن اگر پس،. شوند مستقر ها، كمين حمله از جلوگيرى براى ها، وپشته

 ظاهر آنان برابر در پوشان وزره وسپرداران آوريد، صدا به را وسپرها درآوريد اهتزاز به را وپرچمها كنند، تيراندازى وتيراندازان كنيد،

 حمله يكباره شما كند، مى حمله دشمن از كسى كه زمانى وتا بتازيد آنان بر يكى يكى آمد وارد ايشان به شكستى كمترين وچنانكه شوند،

 شكست وهرگاه نكنيد، ترك را تان ومواضع بمانيد، خود صفوف ودر خوانيد، فرايشان يكى يكى نكرد حمله آنان از كسى واگر نكنيد،

 باز گروهى همچنان نيز برگشتيد جنگ از وچون. گرديد فشرده ونه شويد پراكنده ونه بريد يورش دستجمعى همچنان شد قطعى

). 34(»گرديد

 وغير جنگ امور، همه در مسلمانان براى عليهم اهللا سالم بيت اهل برد، مى سر به ناهماهنگ جنگ، در حتى چيز، همه در دنيا كه زمانى

. كردند مى وضع كننده هماهنگ هاى برنامه جنگ،

 عصر براى حتّى است آمده عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان فرامين از فراز اين در پيش قرن چهارده كه نظامى دقيق وآرايش هماهنگى اين

. كند مى كفايت وبعدتر، بعد ودوران وموشكها ها ماهواره

 

 ونظامي رواني آمادگي:: 

 كشيد صف ها خندق هاى دروازه بر كرد، پيشروى شما سوى به دشمن اگر«: فرمود كه است شده روايت عليه اهللا سالم اميرمؤمنان از

 به را شما آنان ماروش منگريد، دشمن هاى چهره وبه بمانيد، استوار خويش مواضع در دست به وشمشير كنيد محكم را خود وصفوف

 سپرها پناه در ونفوذناپذير استوار صفوف با و زنيد زانو كرد حمله شما به واگر بدوزيد، خود مواضع به را هايتان ونگاه نيفكند، هراس

 دچار رواگ ورزيد، پايدارى بسيجيده همچنان نيز شما كرد پايدارى واگر بتازيد آنان بر شمشيرها با كرد پشت دشمن اگر گيريد؛ سنگر

 فرا را يكديگر افتاد شما در هزيمت ـ خدا به پناه ـ وچنانچه. كنيد تعقيب را آنان الهى، قدرت بر تكيه با و بنشينيد اسبان بر شد هزيمت

 ىم شما از كسى ديديد واگر آوريد، ياد به دشمن برابر از فرار زمينه در را او وتهديدهاى كنيد اعتماد خدا وبه بگوييد وتكبير خوانيد

 باز اردوگاه به را پراكنده افراد سوارانتان وچابك ،]آوريد در اهتزاز به و[ ببنديد را وآنها كنيد جمع را وپرچمها نماييد، سرزنش گريزد
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 كنيد، ملحق فرماندهانشان به را افراد كردند، مراجعت وفراريان گشتند، باز شما كمكى ونيروهاى شدند، جمع سر همگى وچون گردانند،

). 35(»ورزيد وشكيبايى بجوييد كمك خدا واز وبجنگيد گردانيد، استوار را انوصفوفش

 اين. شود مى پيروز ارتش باشند هم با هرگاه كه اند رضاعى برادر دو] همچون[ نظامى آمادگى همراه به جنگ در وروانى روحى آمادگى

 انسجام تا كند مى جمع سخن يك در را آمادگى دو هر اين ليهع اهللا سالم امام. برد نمى ياد از را آن گاه هيچ اسالم كه است اى نكته

. آيد دست به بيشترى وقدرت

 

 ممنوع جنگ در حسابها تصفيه:: 

 آورد، مى اسالم دارالحرب در حرب اهل از مردى: پرسيدم عليه اهللا سالم صادق حضرت از: گفت كه است شده روايت غياث بن حفص از

 چيست؟ مرد آن حكم شوند، مى پيروز آنها بر مسلمانان وبعداً

 مى او خود به متعلق وبردگانش ومتاعش وفرزندان آزادند، ها آن وهمه است مؤثر خردسالش وفرزندان خودش درباره او اسالم«: فرمود

 نيز ها وزمين ها خانه. باشند آورده اسالم] مسلمانان غلبه از پيش[ قبال كه آن مگر باشند مى مسلمانان غنيمت بزرگ فرزندان اما باشند،

 ذكر آنچه منزله وبه نيست، جارى آن در اسالم اهل وحكم است جزيه زمين زمين، چون نيست؛ شخص آن ومال آيند مى شمار به غنيمت

). 36(»نمود منتقل داراالسالم وبه كرد حيازت شود مى را اراضى آن زيرا. باشد نمى كرديم

 اسالمش آورد اسالم دارالحرب در مشركى هرگاه پس،. وانتقامگيرى شخصى حسابهاى تصفيه دين نه است، وعدالت حق دين اسالم

. باشند مى وى تابع او ونابالغ خردسال وفرزندان است، پذيرفته

: فرمايد مى صراحتاً انسانى فرد به ومنحصر شكوهمند رفتار اين درباره كريم قرآن

. »نيستى مؤمن تو: نگوييد كند، اسالم] اظهار[ شما نزد كه كسى به« ؛)37](مؤْمنًا لَست السالم إِلَيكُم أَلْقَى لمنْ تَقُولُوا والَ[

 

 برابر تقسيم:: 

 اموالى داد دستور تيهان بن وابوالهيثم رافع ابى بن وعبداهللا ياسر بن عمار به حضرت آن كه است شده روايت عليه اهللا سالم اميرمؤمنان از

 بر را ويكى كنيد تقسيم عادالنه آنان ميان أحد؛ على أحدًا تفضلوا وال بينهم إعدلوا«: وفرمود كنند، تقسيم مسلمانان ميان را] المال بيت از[

. »ندهيد ترجيح ديگرى

 وزبير، طلحه. بردند مردم بين توزيع براى را اموال. رسد مى دينار سه مسلمانى مرد هر به ديدند كردند، حساب را اموال نفر سه آن

. دادند دينار سه ها آن كدام هر به. آمدند فرزندش، با وهريك
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 باشد؟ مى رئيستان دستور به يا است خودتان پيش از تقسيم نحوه اين. داد نمى ما به طور اين عمر: گفتند وزبير طلحة

. است داده دستور ما به گونه اين عليه اهللا سالم اميرمؤمنان: گفتند

: گفتند. است ايستاده كند، مى كار برايش كه كارگرى سر باالى آفتاب، زير در حضرت آن ديدند رفتند، عليه اهللا سالم على نزد دو آن

 بيايى؟ سايه به ما با است ممكن

. بله: فرمود حضرت

. دادند مردم بقيه اندازه به ما به وآنها رفتيم كارگزارانت نزد غنيمت اين تقسيم براى ما: گفتند وزبير طلحة

 خواهيد؟ مى چه پس: فرمود حضرت

. داد نمى ما به گونه اين عمر: فتندگ

. ماندند خاموش دو آن داد؟ مى شما به چگونه وآله عليه اهللا صلى خدا رسول: فرمود

 كرد؟ نمى تقسيم مسلمانان ميان برابر طور به وآله عليه اهللا صلى پيامبر آيا: فرمود حضرت

. چرا: گفتند

 عمر؟ روش يا است سزاوارتر پيروى، به وآله عليه اهللا صلى پيامبر روش شما نظر به: فرمود

 ايم، برده رنج] آن راه در[و هستيم، پيشگام] اسالم در[ عليه، اهللا سالم اميرمؤمنان اى ما، ليكن وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر روش: گفتند

. بكن را كار اين ندانى، يكسان مردم با را ما دانى مى صالح اگر بنابراين،. داريم قرابت] پيامبر با[و

 من؟ يا تريد پيشگام] آوردن اسالم در[ شما: فرمود حضرت

. تو: گفتند

 من؟ يا خويشاوندتريد] پيامبر با[ شما: فرمود

. تو: گفتند

 من؟ يا ايد برده رنج بيشتر] اسالم راه در[ شما: فرمود

. اى برده رنج بيشتر اميرمؤمنان اى تو: گفتند

 مال اين در كارگرم واين من كه قسم خدا به: وفرمود كرد اشاره بود كردن كار مشغول وا برابر در كه كارگرش به خود دست با حضرت

). 38(يكسانيم
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. عليه اهللا سالم طالب ابى بن على اميرمؤمنان عظمت از شگفتا

. است تاريخ در ويگانه فرد به منحصر شخصيت وآله، عليه اهللا صلى خدا رسول از بعد او،

. شود مى دانسته او وتاريخ زندگانى چگونگى از شخص عظمت

 باشد؟ برخوردار ابعاد همه در شكوهمندى تاريخ چنين از كه كيست است؟ عليه اهللا سالم على حضرت چون كسى چه

 حق بر اسالم اگر. است مسلمان طالب ابى بن على ديدم كه است آن آوردنم اسالم علت: است گفته آورده اسالم كه غرب فالسفه از يكى

. است حّق اسالم كه دانستم عليه اهللا سالم على آوردن اسالم واز نهاد، نمى گردن آن به هرگز بزرگ هنابغ اين نبود

 

 است اسالم با اولويت:: 

 را طائف مردم وقتى وآله عليه اهللا صلى پيامبر: است شده روايت عليهم اهللا سالم پدرانش از پدرش از عليه اهللا سالم صادق جعفر امام از

 خواجه از پيش اى بنده هر ؛)39(عبد فهو مواله بعد الينا خرج عبد وأيما حر، فهو مواله قبل الينا خرج عبد أيما«: رمودف كرد، محاصره

. »بود خواهد بنده همچنان آيد ما نزد اش خواجه از بعد اى بنده وهر است، آزاد آيد ما نزد اش

 اش خواجه از پيش بنده اگر اما نيست، ميانشان وفرقى يكسانند باشند جنگ ميدان در يا دارالحرب در كه زمانى تا مشرك وخواجه بنده

 مؤمنان بر كافران براى خداوند« ؛)40](سبِيالً الْمؤْمنينَ علَى للْكَافرِينَ اللَّه يجعلَ ولَن[ كه چرا شود؛ مى آزاد بندگى قيد از آورد اسالم

. »نيست آن دست باال وچيزى است برتر اسالم ؛)41(عليه ىيعل وال يعلو االسالم«و »است نداده قرار تسّلط

. اسالم به دادن اولويت يعنى واين... بود خواهد اش خواجه بنده همچنان شود مسلمان اش بنده وبعد آورد اسالم خواجه اگر

 

 فرستاده به نهادن احترام::

 سوى به اى فرستاده كه شد مدعى او و گرفتيد را حرب اهل از مردى اگر«: فرمود كه است شده روايت عليه اهللا سالم اميرمؤمنان از

 يارانش ونزد برساند را پيامش تا نداريد را او به تعرّض حّق گويد، مى راست شد ومعلوم آورد دليلى ادعايش اين براى چنانچه شماست،

). 42(»نپذيريد را ادعايش نيافتيد او گفته صحت بر دليلى اگر ولى گردد، باز

. رساند آزارش ويا گرفت را اموالش ويا كرد احترامى بى يا كشت را او ونبايد است محترم مسلمانان، نزد به مشركان هفرستاد آرى،

. ورزد مى تأكيد آن بر است، انسانيت دين كه واسالم است انسانى قاعده يك اين
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 معنا اين بر هاست، عرصه ترين رحمانه بى كه جنگ عرصه در حتى ها زمينه همه ودر كند، مى كار انسانيت براى اسالم كه حال عين در

 شخص ادعاى صحت بايد كه كند مى وتأكيد نيست غافل انسانيت به آنان پايبندى وعدم مشركان گرى وتوطئه خيانت از دارد، تمام تأكيد

. نيفتند كافران وتوطئه خيانت دام در مسلمانان تا شود ثابت بودنش فرستاده در

 نيست؟ عظمت با براستى است، كرده جمع وانسانيت دقّت ميان هك اسالم سياست اين آيا

 

 اسالم در شعار:: 

 شعار بدر جنگ در است؛ »وآله عليه اهللا صلى محمد يا محمد يا« ما شعار«: فرمود كه است شده روايت عليه اهللا سالم صادق حضرت از

: نضير بنى جنگ در. بود »إقترب نصراهللا يا«: مسلمانان شعار حداُ جنگ در بود،) شو نزديك خدا نصرت( »اقترب اقترب نصراهللا يا«: ما

 بني يا عبداهللا بني يا«: حنين جنگ در »رضوان يا«: طائف جنگ در ،»اليغلبنك ربنا يا«: قينقاع بنى جنگ در بود، »اَرح القدس روح يا«

: مصطلق بنى جنگ همان يا مريسيع جنگ در ،»هماسلم سالم يا«: قريضة بنى جنگ در ،»يبصرون ال حم«: احزاب جنگ در ،»عبداهللا

 عباداهللا نحن«: مكّه فتح روز در ،»عل من آتهم علي يا«: خيبر جنگ در ،»الظالمين على اهللا لعنة أال«: حديبية روز در ،»االمر اهللا الى أال«

 اهللا سالم حسين وشعار ،»نصراهللا يا«: صفين جنگ در ،»أمت أمت،«: الملوح بنى جنگ در ،»صمد يا اَحد يا«:تبوك جنگ در ،»حقّا حقّا

). 43(»است »وآله عليه اهللا صلى محمد يا«]: نيز[ ما وشعار بود،» وآله عليه اهللا صلى محمد يا«: عليه

 في وليكن: وقال الحرب قبل بالشعار أمر وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول إن«: فرمود كه است شده روايت عليه اهللا سالم اميرمؤمنان از

 از نامى شعارتان در: وفرمود شود، داده سر شعار جنگ از پيش داد دستور وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر ؛)44(تعالى اهللا من اسم شعاركم

. »باشد متعال خداى نامهاى

 بيانگر شعار كه چرا است؛ گريزناپذير ضرورت يك برساند، وترقى كمال قّله به را خويش فرزندان خواهد مى كه اى جامعه هر براى شعار

 وبيانگر كند، مى تعيين را ملتها وسرنوشت راه كه است شعار. يابند مى پرورش آن اساس بر آينده ونسلهاى است، ملّت وآرمانهاى رنجها

 از يكى شعارش در بايد است، هرچيز وانجام آغاز عزوجل خداى چون اسالم، ودر. باشد مى وخارجى داخلى رخدادهاى در او موضع

. باشد متعال خداى مهاىنا
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 بزرگان به نهادن احترام:: 

 عمر شدند، مدينه وارد ايران اسيران وقتى: كه است آمده طبرى جرير بن محمد از نقل به عالمه، برادر يوسف، بن على »القوية العدد« در

: فرمود وآله عليه اهللا صلى خدا رسول: فرمود او به عليه اهللا سالم اميرمؤمنان. دهد غالمى به را ومردها بفروشد را زنان خواست خطاب بن

. بداريد گرامى را قومى هر بزرگ

. باشد شما مخالف هرچند بداريد، گرامى را او آمد شما نزد قومى بزرگ هرگاه: فرمايد مى كه شنيدم هم من: گفت عمر

 را ايشان بايد وحتماً اند، داده نشان رغبت اسالم وبه اند كرده اسالم اظهار شما نزد كه هستند مردمى اينها: فرمود عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

. كردم آزاد خدا راه در را عده اين از خودم سهم كه گيرم مى گواه را وشما خدا ومن بيايد، بوجود نسلى ميانشان در

. بخشيديم تو به خدا، رسول برادر اى را، خودمان حق نيز ما: گفتند وانصار مهاجران

 نيز را آنان كه گيرم مى گواه را وتو پذيرفتم، را آن ومن بخشيدند من به را حقّشان اينان كه دهم مى گواهى من خدايا، بار: فرمود حضرت

. ساختم آزاد تو خاطر به

 صلى خدا رسول سخن حضرت، كردى؟ مخالفت اينها درباره من نظر با وچرا بردى، بين از عجمها اين درباره مرا تصميم چرا: گفت عمر

. فرمود تكرار برايش را بزرگان به نهادن احترام درباره وآله عليه اهللا

. بخشيدم اباالحسن، اى وتو خدا خاطر به اند نشده بخشيده كه را سهامى وبقيه را خودم سهم نيز من: گفت عمر

. شبا گواه من توسط عده اين شدن آزاد وبر گفتند، برآنچه خدايا، بار: گفت عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

. كنند ازدواج] ايرانى[ زنان با كه كردند تمايل اظهار قريش از اى عده

 عمل همان به گرفتند خودشان كه تصميمى وهر نمود مخيرشان بايد بلكه كرد مجبورشان كار اين به نبايد: فرمود عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

). 45(شود

 

 

 

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 اسالم و سياست ۱۸۳

 محبت دين اسالم،:: 

 با. »خداست؟ خاطر به وكين مهر جز چيزى دين، آيا ؛)46(اهللا في والبغض اهللا في الحب االّ الدين هل«: كه است آمده متواتر روايات در

. گرداند خود مطيع سياسى لحاظ از را جهان وحكومتهاى فكرى، نظر از را دنيا توانست اسالم كه بود اخالقى وفضايل محبت همين

 برايش ومانندى نظير جهان تاريخ تمام ودر است، فرد به منحصر وسرعتى قدرت نانچ با اسالم وگسترش پيشرفت: گويند مى مورخان

. يافت توان نمى

 چنان ،»اسالمى ومهرورزى محبت« در آنان ناتوانى مولود واقع، در گرفته، را مسلمانان دامن قرن اين در كه وحشتناكى ماندگى عقب اين

. است وشايد، بايد كه

 عليه را مسلمانان غير طريق اين از تا كنند معرفى رحم وبى وسختگير خشن را وآن دهند جلوه بد را اسالم چهره اند كرده سعى بيگانگان

. بفشرند سخت را مسلمانان وگلوى كنند بسيج اسالم

. »اند شده آن حجاب مسلمانان كه است گوهرى اسالم«: است گفته كه كسى گفته خوب چه

 پذيرند؛ مى را آن بشرى مجموعه بيشترين گمان بى بگذارند نمايش به است، كرده نازل خداوند كه گونه آن را، ناب اسالم مسلمانان، اگر

. نهند مى گردن آن به شوند مطلع حقيقت از اگر بنابراين،. اطالعند وبى نادان بلكه ندارند تعصب مردم اكثر چراكه

 كتابهاى از نمونه، عنوان به فقط كه، جنگ، گوناگون امور درباره عليهم اهللا سالم او پاك بيت واهل پيامبر احاديث از اى شمه بود اين

 حديثى، هاى المعارف دايرة ديگر در وهم گرانسنگ اثر دو اين در هم وگرنه آورديم، جهاد، كتاب ،»الوسائل مستدرك«و »الشيعة وسائل«

. دارد وسترگ مستقل كتابى تدوين به نياز آنها گردآورى كه دارد وجود احاديث از انبوهى

 

. 208: بقرة(*). 

. 208: بقرة). 1(

. 61: انفال). 2(

. 3 ـ 2: عاديات). 3(

. 424ص ،10ج البيان، مجمع تفسير). 4(

. گويند مى »سريه« نداشتند شركت آن در شخصاً وآله، عليه اهللا صلى اكرم پيامبر كه جنگهايى به). 5(

. 1ح »السرايا في عليه اهللا سالم واميرالمؤمنين وآله يهعل اهللا صلى اهللا رسول وصية باب« 27ص ،5ج كافى،). 6(
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. صفين الى مقدمته على انفذه حين النضر بن لزياد عليه اهللا سالم له كتاب من ،192 ـ 191ص العقول، تحف). 7(

. 9: حجرات). 8(

. 2ح السرايا، يف عليه اهللا سالم واميرالمؤمنين وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول بابوصية ،28ص ،5ج كافى،). 9(

. 1675ح والجزية، بابالخراج ،52ص ،2ج الفقيه، اليحضره من). 10(

. 2ح االمان، باباعطاء ،30ص ،5ج كافى،). 11(

. 32383ح ،1ب ،14ص ،26ج الشيعة، وسائل). 12(

. الذمام في الجهاد، كتاب اإلسالم، شرائع). 13(

. االمان في واالنثى الذكرو والمملوك الحرّ مساواة ،95ص ،21ج جواهرالكالم،). 14(

. 19998ح ،20ب ،67ص ،15ج الشيعة، وسائل). 15(

. 22616ح ،28ب ،237ص ،18ج الوسائل، مستدرك). 16(

. 20000ح ،20ب ،68ص ،15ج الشيعة، وسائل). 17(

. 1ح االمان، باباعطاء ،30ص ،5ج كافى،). 18(

. االمان في واالنثى والذكر والمملوك الحرّ مساواة ،95ص ،21ج جواهرالكالم،). 19(

. همان). 20(

. 5ح االمان، باباعطاء ،31ص ،5ج كافى،). 21(

. 12390ح ،18ب ،45ص ،11ج الوسائل، مستدرك). 22(

. 4ح والخديعة، والغدر بابالمكر ،337ص ،2ج كافى،). 23(

. 4934ح النار، عليها عزوجل اهللا اوعد اّلتي الكبائر بابمعرفة ،566 ـ 565ص ،3ج الفقيه، اليحضره من: ك.ر). 24(

. 43 ـ 42: مدثر). 25(

. 37: نور). 26(

. 132: طه). 27(
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. 115: نساء). 28(

. 169: عمران آل). 29(

. 15: انفال). 30(

. 52: طه). 31(

. 128: نحل). 32(

. 1ح ،36ص ،5ج كافى،). 33(

. 12477ح ،32ب ،82ص ،11ج الوسائل، مستدرك). 34(

. 12478ح ،32ب ،83ص ،11ج الوسائل، مستدرك). 35(

. 1ح ،67ب ،151ص ،6ج االحكام، تهذيب). 36(

. 94: نساء). 37(

. 12492ح ،35ب ،91 ـ 90ص ،11ج الوسائل، مستدرك). 38(

. 1ح ،68ب ،152ص ،6ج االحكام، تهذيب). 39(

. 141: نساء). 40(

. 32383ح ،1ب ،14ص ،26ج الشيعة، وسائل). 41(

. المشركين قتال ذكر الجهاد، كتاب ،376ص ،1ج االسالم، دعائم). 42(

. 1ح بابالشعار، ،47ص ،5ج كافى،). 43(

. 12564ح ،47ب ،114 ـ 113ص ،11ج الوسائل، مستدرك). 44(

. عشر الخامس اليوم ،57ص القوية، العدد). 45(

. 327ح ،34ب ،263ص المحاسن،: ك.ر). 46(
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 برخي از اصول سياست خارجي اسالم

. »دهد مى فرمان كردن ونيكى عدالت به خدا« ؛]*واالِْحسانِ عدلِبِالْ يأْمرُ اللَّه إِنَّ[

 است استوار اصل چند بر ـ آيد مى بر پاك وسنّت كريم قرآن يعنى مقدس شريعت متون از كه گونه آن ـ اسالمى كشور خارجى سياست

: از عبارتند اصل چند اين. گردند مى بر اصول اين به غالباً وقوانين احكام ديگر كه

 

 شخص اسالم فوري پذيرفتن ـ 1:: 

: فرمايد مى متعال خداى

. »نيستى مؤمن تو: نگوييد كند، مى اسالم] اظهار[ شما نزد كه كسى وبه« ؛)1](مؤْمنًا لَست السالم إِلَيكُم أَلْقَى لمنْ تَقُولُوا والَ[

. است امان ودر محفوظ او وعرض ومال جان »اهللا رسول محمدًا واّن اهللا اال اله ال ان اشهد«: وبگويد كند جارى شهادتين هركس بنابراين،

 دروغ كه شود معلوم اگر البته. شود مصادره اموالش ونه شوند، اسير خردسالش وفرزندان زنان نه شود، جنگ او با نه شود، كشته بايد نه

 آن از جانبه همه بحث گنجايش مختصر اين كه است ديگرى موضوع خود، اين است، بوده زبان لقلقه صرفاً وشهادتينش زده ونيرنگ گفته

. ندارد را

: باشد فراگير كه دارد اقتضا لذا است، آمده بشر آحاد همه هدايت براى خداوند جانب واز است جهانى دين اسالم كه جا آن از

]آ وم لْنَاكسّلنَّاسِ كَآفَّةً إِالَّ أَرمردم عموم ىبرا مگر نفرستاديم را تو وما« ؛)2](ل« .

. »هستم شما همه سوى به خدا فرستاده من مردم، اى: بگو« ؛)3](جميعا إِلَيكُم اللَّه رسولُ إِنّى النَّاس يـأَيها قُلْ[

 شاسالم كرد اسالم اظهار هركس بايد حق، مسير به افراد از ممكن شمار بيشترين وهدايت فراگيرى اين به بخشيدن تحقق براى حال،

. شود پذيرفته

 وجود صادقى افراد قطعاً كنند مى اسالم اظهار كه كسانى ميان در زيرا، است؛ پذيرش اين مقتضى نيز عمومى عدالت تحقق اين، بر افزون

 كه كسانى از تعداد آن صداقت نپذيرد را فردى هر اعتراف اسالم اگر بنابراين، نيست؛ ممكن دروغگو افراد از ها آن دقيق وتشخيص دارند

. دارد منافات بندگانش به نسبت خداوند واحسان انسان عدالت تعميم با واين شود مى بيهوده گويند مى راست

 اثر بر نمايند، مى اعتراف مسلمانى وبه كنند مى اسالم اظهار وفريب دروغ سر از بلكه دل، صميم از نه كه كسانى از بسيارى گذشته، اين از

. گشت خواهند مبدل راستين مسلمانان وبه شد خواهند اسالم جذب بينند ومى شناسند مى سالما سايه در كه انسانى رفتارهاى

 مى ناب وزرِ شده تصفيه اندك واندك شود مى ريخته آن در ناخالص طالى كه است زرگرى كوره دهانه سان به »شهادتين« بنابراين،

. گردد
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 عدالت تعميم ـ 2:: 

: فرمايد مى متعال خداى

. »دهد مى فرمان كردن ونيكى عدالت به خدا همانا« ؛)4](واالِْحسانِ بِالْعدلِ يأْمرُ هاللَّ إِنَّ[

 از قيمتى هيچ به اسالم. »برپاست عدالت به وزمين آسمانها ؛)5(واألرض السماوات قامت بالعدل«: كه است آمده نيز شريف حديث در

 به. آيد مى شمار به اسالم اصلى اركان از خودش، ومناسب شايسته جايگاه در چيزهر دادن وقرار عدالت، زيرا، دارد؛ نمى بر دست عدالت

 چه دنيا، سياسى فعاليتهاى در كه آن حال كند؛ مى نهى باشد داشته منافات عدالت با هرآنچه از اسالم كه كنيم مى مالحظه دليل، همين

 اسالم در جنگى هاى ممنوعيت از مورد سه به نمونه، براى جا، ينا در. ندارد وجود وممنوعيتى نهى چنين حاضر، زمان در وچه درگذشته

: كنيم مى اشاره

: ممنوع وخيانت نيرنگ ـ الف

 مى سريع پيروزيهاى آوردن دست به باعث كار اين اوقات بسيارى كه است حالى در اين. است شده نهى جنگ در نيرنگ از اسالم در

. است استوار وفريبكارى گنيرن بر غالباً نيز معاصر جهانى وسياست شود،

: فرمود اى خطبه در عليه اهللا سالم على حضرت كه است شده روايت نباتة بن اصبغ از

 روز ودر است، كفر گناهى وهر است، گناه وخيانتى مكر هر اما بودم، مردمان زيركترين من است، زشت وخيانت نيرنگ كه نبود اگر«

). 6(»شود مى شناخته آن با كه تاس پرچمى را وخيانتكارى نيرنگباز هر قيامت

 بدين رود؛ مى اين از فراتر بسيار دارد، منافات است، ونافذ معتبر شرايطى هر در كه اسالمى عدالت با كه وخيانت مكر از پرهيز در اسالم

 كه دهد نمى اجازه لمانانمس به هرگز اسالم كند، خيانت ديگرى به آنها از ويكى باشند مسلمانان با محارب كافر، گروه دو اگر كه ترتيب

 به عميقى پايبندى چنين زمين كره در سياستى هيچ قاموس ودر دنيا تاريخ در شايد. بجنگند ديگر گروه با خيانتكار، گروه آن به كمك با

. نيابيم عدالت

 محمد بن جعفر امام حضرت اسالمى، مذاهب همه پيشوايان واستاد اسالم، علوم وناشر وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر نوه از كه را زير متن

: كنيم مى مرور هم با است شده روايت عليه، اهللا سالم الصادق

 هر كه پرسيدم حرب اهل از گروه دو درباره حضرت آن از: گفت كه است آمده عليه اهللا سالم صادق حضرت از زيد بن طلحة خبر در

 خيانت ديگرى به حاكم دو از يكى وسپس كنند، مى صلح وبعد ندشو مى جنگ وارد هم با و دارند جداگانه حاكمى خود براى يك

 كار اين آيا[ كنند حمله ديگرى آن شهر به ايشان كمك با كه كند مى مصالحه آنان با و آيد مى مسلمانان ونزد كند مى شكنى وپيمان

]. است؟ جايز مسلمانان
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 شكنى وعهد خيانت كه كسانى كنار در يا كنند، توصيه خيانت به يا كنند، خيانت نبايد مسلمانان«: فرمود عليه اهللا سالم صادق حضرت

 است شده اشاره خداوند سخن اين به شريف حديث اين آخر ودر). 7(»جنگند مى بيابندشان، كه هرجا مشركان، با بلكه بجنگند، اند كرده

. آيه آخر تا» ...بكشيد يافتيد، كه جاهر را مشركان« ؛)8...](وجدتُّموهم حيثُ الْمشْرِكينَ فَاقْتُلُوا: [كه

: ممنوع اعضا وبريدن كردن مثله ـ ب

. است شده نهى باشند، داشته كه ومذهبى دين وهر باشند هرچه دشمن، كشتگان اجساد كردن مثله از اسالم در

. كند مى ناقص را ولمقت جسد كه اقداماتى وديگر چشم آوردن در بدن، وجوارح اعضا كردن قطع از است عبارت كردن، مثله

: كنيد توجه روايت دو اين به

 هيچ ؛)9(بقتيل تمثلوا وال«: فرمود ومى كرد مى نهى كردن مثله از را سپاهيان حضرت آن كه شده روايت عليه اهللا سالم على حضرت از

. »نكنيد مثله را اى كشته

 درنده سگ حتّى كردنِ مثله از ؛)10(العقور بالكلب ولو المثلةو اياكم«: فرمود كه است روايت نيز وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر از

. »بپرهيزيد

: ممنوع گروه ده كشتن ـ ج

 نبايد كه است كرده مستثنا را گروه چهارده فقها، از ديگر اى عده نظر وبه گروه، ده هستند جنگ حال در مسلمانان با كه كفّارى از اسالم

 عبارتند گروهها واين شود؛ نمى يافت تقريباً معاصر، سياسى فرهنگ در آن نظير كه است الماس خاص عملكردهاى از واين. شوند كشته

: از

. نيست سالح حمل به قادر كه فرتوتى پيرمرد ـ 1

. رساند مى اينها وامثال وپوشاك خوراك آنها وبه كند مى كمك را وجنگجويان مجروحان هرچند ندارد، شركت جنگ در كه زنى ـ 2

. است تمام سال پانزده غالباً پسران، وبراى سالگى ده دختران براى شرعى بلوغ. اند نرسيده شرعى بلوغ سنّ به هنوز كه كودكانى ـ 3

. وزمينگير فلج افراد ـ 4

. نابينا افراد ـ 5

. اند شده نشين وخانه زمينگير بيمارى اثر بر كه بيمارانى ـ 6

. آورد مى وپيام نامه نانمسلما براى محارب كفّار طرف از كه اى فرستاده ـ 7

. نكنند شركت جنگ در عمال اما كنند دعا آنان پيروزى وبراى باشند محاربان طرفدار هرچند هستند، خود عبادت سرگرم كه راهبانى ـ 8
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. ديوانگان ـ 9

. باشد نداشته پيروزى در نفعى آنها كشتن كه كسانى تمام ـ 10

: شوند كشته نبايد نيز اينها كه اند افزوده نيز را ديگر گروه چهار اسالم فقهاى از تعدادى گفتيم، كه طور همان

. كنند مى وزرع كشت را زمين كه وكشاورزانى دهقانان ـ 11

. آنان وامثال ومخترعان مهندسان مانند صنعتكاران، ـ 12

. آنان وامثال وزرگران نجاران مانند حرفه، صاحبان ـ 13

. خنثى افراد ـ 14

 مستدرك«و »الشيعة وسائل« مثل فقهى، وكتب حديثى هاى المعارف دايرة در كه است ورواياتى احاديث ها، گروه ناي شدن استثنا دليل

. است آمده تفصيل به وغيره، »الكالم جواهر«و »الوسائل

 

 مستضعفان دادن نجات ـ 3:: 

 دين وهر باشند كه جهان از اى هنقط هر در است مستضعفان دادن نجات اسالمى، حكومت خارجى سياست در ثابت اصول از يكى

. باشند... و پرست وبت ومشرك نامسلمان اگر حتى باشند، داشته كه واعتقادى

: كه است متعال خداى فرموده اين اصل، اين اساس

]ا وم لُونَ الَ لَكُمى تُقَاتبِيلِ فس ينَ اللَّهفتَضْعسجنگيد نمى تضعفانومس خدا راه در كه شود مى چه را شما« ؛)11](والْم« .

 حكومت دنيا از جايى در اگر. باشد مى واجب نيز مستضعفان نجات براى جنگيدن است، واجب خدا راه در جنگيدن كه همچنان پس،

 حكومت آن با موظّفند مسلمانان بكشاند، استضعاف به را وآنها كند ستم مردمش به حكومت، اما باشند، كافر نيز وملّتش باشد كافرى

 كشورها داخلى امور در دخالت كار اين كه اين قبيل از سخنانى به اسالم. برهانند ستم چنگال از را بيچاره وملّت بجنگند ستمگر

 است مستضعفان دادن نجات اسالم، سياست اركان از ويكى است، انسان محور اسالم، نظر از كه چرا دهد؛ نمى گوش است ديگر ودولتهاى

. باشند كه ومرامى دين هر با و جا درهر
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! ممنوع افروزي جنگ ـ 4:: 

 ودر اند نكرده بيرون شان وكاشانه خانه از را ومسلمانان اند نكشيده شمشير ايشان روى به كه كفّارى برابر در مسلمانان كه اين از اسالم

: است ريفهش آيات اين هم دليلش. است كرده نهى باشند جنگ آغازگر اند، نكرده كمك يكديگر به آنها كردن بيرون

 ينْهاكُم إِنَّما*  الْمقْسطينَ يحب اللَّه إِنَّ إِلَيهِم وتُقْسطُوا تَبرُّوهم أَن ديارِكُم مّن يخْرِجوكُم ولَم الدّينِ فى يقَاتلُوكُم لَم الَّذينَ عنِ اللَّه ينْهاكُم الَّ[

نِ اللَّهينَ عالَّذ ى قَاتَلُوكُمّينِ فوكُم الدّن وأَخْرَجم ارِكُميرُوا دلَى وظَاهع أَن إِخْرَاجِكُم مهلَّون تَووم ملَّهتَوي كفَأُولَـئ مونَ همخدا« ؛)12](الظَّال 

 ايشان با و كنيد نيكى آنان به كه دارد نمى باز اند، نكرده بيرون ديارتان از را وشما اند نجنگيده شما با دين كار در كه كسانى از را شما

 كرده جنگ شما با دين كار در كه دارد مى باز كسانى با دوستى از را شما خدا فقط. دارد مى دوست را دادگران خدا زيرا ورزيد عدالت

 همان نانآ گيرد دوستى به را آنان وهركس اند كرده همپشتى يكديگر با راندن بيرون ودر رانده بيرون هايتان خانه از را وشما

. »ستمكارانند

 

 اسالم برتري ـ 5:: 

 يا دين هر از وباالتر برتر ها زمينه همه ودر جا وهمه هميشه بايد اسالم كه است اين اسالم خارجى سياست ثابت اصول از ديگر يكى

 دست باال اسالم ؛)13(عليه علىي وال يعلو اإلسالم«: فرمايد مى وآله عليه اهللا صلى بزرگ پيامبر كه چرا باشد؛ ديگرى نظام ويا حكومت

. »نيست دست وزير است

 ها جنبه همه در باشد، آنها همه دست وباال برتر وامتها اديان همه از هميشه كه طورى به باشد تعالى حال در پيوسته بايد اسالم بنابراين،

. ها عرصه تمام ودر

 وآله عليه اهللا صلى محمد االنبياء خاتم بعثت از پس انسانهاى ههم براى را آن متعال خداى كه است دينى تنها اسالم كه گونه همان

 مثال، براى. باشد هماهنگ اسالم دين هميشگى دستى فرا اين با بايد نيز ها عرصه همه در مسلمانان وبرترى تعالى است، برگزيده

 فيزيك، مهندسى، پزشكى، صنعت، تشارات،ان تأليف، صلح، جنگ، مديريت، شناسى، روان جامعه، كشاورزى، اقتصاد، در بايد مسلمانان

. باشند ديگران از برتر ها زمينه تمام در وخالصه اتم فضايى، علوم شيمى،

: كنيم مى اشاره مختصراً ها آن از بعضى به جا اين ودر گُنجند مى »اسالم برترى« اصل ضمن در كه دارد وجود نكاتى اسالمى فقه در

: هجرت وجوب ـ الف

 اسالمى كشور به جا آن از كه است موظف آورد، جاى به را اسالمى شعائر نتواند آنجا ودر باشد كفر سرزمين قيمم مسلمانى چنانچه

. كند مهاجرت

: فرمايد مى متعال خداى
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 فيها فَتُهاجِرُوا وسعةً اللَّه أَرض تَكُنْ أَلَم قَالُوا االَْرضِ فى مستَضْعفينَ كُنَّا قَالُوا كُنتُم فيم قَالُوا أَنفُسهِم ظَالمى الْمالئكَةُ تَوفَّاهم الَّذينَ إِنَّ[

كفَأُولَـئ ماهأْوم نَّمهج تآءسيرًا وصگويند مى گيرند، مى را جانشان فرشتگان] وقتى[ اند بوده ستمكار خويشتن بر كه كسانى« ؛)14](م :

 پس كنيد؟ مهاجرت آن در تا نبود وسيع خدا زمين مگر: گويند مى. بوديم مستضعفان از مينز در ما: دهند مى پاسخ بوديد؟ حال چه در

. »است سرانجامى بد] دوزخ[و است، دوزخ جايگاهشان آنان

 هر از من ؛)15(الحرب دار في مشرك مع نزل مسلم كل من بريء إني«: فرمود كه است شده روايت نيز وآله عليه اهللا صلى پيامبر از

. »بيزارم كند، زندگى مشركان كنار در دارالحرب در كه مسلمانى

. »نيست امان در ديگر كه فاسقى فرد مگر نكند اقامت دارالحرب در ؛)16(الذمة منه برئت فاسق إال دارالحرب ينزل ال«: فرمود نيز

 شرط، عنوان به را اسالمى شعائر اىاجر توانايى فقها، زيرا است، »اسالم برترى« اصل حكم، اين خصوص در استنباط مالك كه جا آن از

: است شايسته ها آن از برخى دانستن كه اند آورده را فروعى مسأله اين در فقها اند، كرده ذكر

 الظاهر على پيشگفته، وروايات آيات قرينه به كافر؟ كشور يا است كفر شهر هجرت، وجوب در مالك آيا«: است آمده »الفقه« موسوعة در

 را اسالم شعائر بتواند مسلمان كه طورى به باشد داشته وجود نشين مسلمان شهر يك كافر، كشور يك در اگر پس، ت؛اس كافر شهر مالك

 مسلمان چنانچه نيز، صورت اين در باشد، كافرنشين شهر اما باشد مسلمان كشور بالعكس، واگر، نيست، واجب هجرت دارد، برپا آن در

. باشد نمى واجب كردن رتهج دارد، برپا را اسالم شعائر بتواند

 باشد خدمتكار كافرند آن اهل كه اى خانه در اسالمى، سرزمين يك در فردى مثال، اگر يعنى كند؛ مى سرايت هم خانه به حكم اين آيا

 دليل كه گذشته متن به توجه با است؟ واجب او بر خانه آن از شدن خارج آيا دارد، برپا آشكارا را اسالمى شعائر خانه آن در ونتواند

). 17(»كند هجرت كه است واجب ظاهرًا كند، مى تأييد را آن نيز عقلى

: اسالم به فراخواندن ـ ب

. كنند جنگ آغاز آنان با حجت، واتمام اسالم به كفّار كردن دعوت از پيش ندارند، حق مسلمانان: اند گفته فقها

. است نظر اتفاق آن كليت ودر نيست واشكال اختالف مورد كلى، طور به مطلب، اين

 فقها واجماع] عليهم اهللا سالم بيتش واهل پيامبر روايات[ پاك وسنت كريم قرآن يعنى چهارگانه؛ ادلّه به خود حكم اين اثبات براى آنان

: اند كرده استدالل عقل، ودليل

: فرمايد مى قرآن

]ا وّبِينَ كُنَّا مذعتَّى مثَ حعوالً نَبسنَ وإِذَآ*  ردأَن آأَر كلةً نُّهرْنَا قَرْيا أَميهتْرَفقُوا ما فَفَسيهقَّ فا فَحهلَيلُ عا الْقَورْنَاهميرًا فَدمتا وما« ؛)18](تَد 

 و[ انحراف به آن در تا داريم مى وا را خوشگذرانانش كنيم هالك را شهرى بخواهيم وچون. پردازيم نمى عذاب به نينگيزيم بر پيامبرى

. »كنيم وزبر زير را آن پس گردد، الزم] شهر[ آن بر عذاب نتيجه ودر بپردازند،] فساد
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 تا! على اى: فرمود فرستاد، يمن به مرا وآله عليه اهللا صلى خدا رسول كه زمانى«: فرمود كه است روايت عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان از

 تمام از بهتر برايت كند هدايت تو دست به را نفر يك عزوجل خداى اگر سوگند خدا به. نجنگ او با اى نكرده دعوت اسالم به را كسى

). 19(»على اى باشد واليت حق او بر را وتو كند، مى وغروب طلوع آن بر خورشيد كه است چيزى آن

 دعوت از بعد مگر مكن جنگ اركف با ؛)20(الدعاء بعد إال الكفار تقاتل ال«: فرمود كه است شده روايت نيز وآله عليه اهللا صلى پيامبر از

. »]اسالم به آنان[ كردن

. است واجتماعى نظامى فكرى، گوناگون هاى عرصه در »اسالم برترى« اصل بيانگر خود، نيز، نكته اين

: جنگ از فرار حرمت ـ ج

. است داده تشآ وعده ها آن براى خداوند كه است كبيره گناهان از ويكى محرّمات بزرگترين از جنگ، ميدان از گريختن

: فرمايد مى متعال خداى

 بآء فَقَد فئَة إِلَى متَحيِّزًا أَو لّقتَال متَحرِّفًا إِالَّ دبرَه يومـئذ يولّهِم ومن*  األَْدبار تُولُّوهم فَالَ زحفًا كَفَرُوا الَّذينَ لَقيتُم إِذَا ءامنُوا الَّذينَ يـأَيها[

 سوى به[ كه برخورديد كافران به] نبرد ميدان در[ هرگاه ايد، آورده ايمان كه كسانى اى« ؛)21](الْمصيرُ وبِئْس جهنَّم ومأْوه اللَّه مّنَ بِغَضَب

 يا] مجدد[ نبردى براى گيرى كناره] هدفش[ كه آن مگر ـ كند پشت آنان به هنگام آن در وهركه. مكنيد پشت آنان به آورند مى روى] شما

. »است سرانجامى بد وچه است، دوزخ وجايگاهش شد خواهد گرفتار خدا خشم به قطعاً ـ باشد] همرزمانش از ديگر[ جمعى به پيوستن

 سنان بن محمد پرسشهاى به پاسخ در حضرت آن كه است شده روايت عليه اهللا سالم الرضا موسى بن على ابوالحسن امام مواليمان از

: نوشتند

 ويارى عليهم اهللا سالم دادگر وائمه پيامبران شمردن وكوچك دين ضعف مايه كار اين چون كرد حرام را نبرد ميدان از فرار خداوند«

 خداپرستى به اقرار: يعنى اند شده خوانده فرا آن به كه است چيزى انكار آن، كه زيرا است؛ كيفر وموجب دشمنان، برابر در آنان نكردن

 ميان واز وكشتار اسارت نتيجه ودر مسلمانان بر دشمن تجرّى سبب ها واين فساد، بردن ميان واز ستم نهادن وفرو عدالت نمودن وآشكار

). 22(»شود مى مفاسد وديگر عزوجل خداى دين رفتن

. است آن رب وتأكيد »نيست دست وزير است برتر اسالم عليه؛ يعلى وال يعلو اإلسالم« مضمون تفصيل واقع، در شريف، حديث اين

: كافر اختيار در مسلمان بنده ـ د

 گذاشته فروش به مسلمانى بنده اگر. شود نمى شناخته رسميت به مسلمان بنده بر كافر ومالكيت نيست جايز كافر به مسلمان بنده فروختن

 در نبايد آورد واسالم باشد كافرى مملوك كافرى بنده اگر يا. نيست جايز كافر آن به او فروختن شود، او مشترى كافر نفر ويك شود

 شود كافر ومالكش باشد مسلمانى مملوك مسلمانى بنده اگر يا. شود خريدارى مسلمان نفر يك توسط بايد بلكه بماند باقى او مالكيت

. رسد مى او مسلمان ورثه وبه افتد مى اعتبار از بنده آن بر او مالكيت



 

Noorfatemah.org 
 

 اسالم و سياست ۱۹۳

: گويد مى »مكاسب« در سره قدس انصارى شيخ

 اكثر عقيده به بنابراين، باشد؛ مسلمان كه است شرط شود مى منتقل او به ـ كاال ويا قيمت عنوان به خواه ـ مسلمان بنده كه ىكس در«

). 23(»نيست صحيح كافر به او انتقال ـ آمده الغنية در كه چنان ـ آنان اجماع به وبلكه ـ آمده تذكرة در كه چنان ـ ما علماى

 وال يعلو اإلسالم«: فرموده كه وآله عليه اهللا صلى خدا رسول از مروى حديث اين جمله از كند، مى تداللاس دليل چند به سپس، شيخ،

. »شود نمى واقع دست وزير است برتر اسالم ؛)24(عليه يعلى

 وكافر نيست، فىاختال ويا اشكال جاى هيچ گيرد نمى قرار كافر ملكيت در مسلمان كه اين در آرى،«: فرمايد مى طوالنى، بحثى از بعد و

 او و برويد: فرمود] اصحابش به[ بود، آورده اسالم كه كافرى بنده درباره وآله عليه اهللا صلى خدا رسول كه چرا. بفروشد را او است موظف

. »بماند باقى او نزد ونگذاريد بدهيد، صاحبش به را وبهايش بخريد را

 براى فروش واليت كه دارد واحتمال فروشد، مى را وى حاكم نفروخت را او صاحبش اگر كه شود مى دانسته اين، از«: فرمايد مى سپس

). 25(»ندارد مال اين بر وتسّلطى اختيار مالك كه چرا باشد؛ مطلق حاكم،

: شود نمي فروخته كافر به قرآن.  هـ

 وزير است برتر اسالم«: است فرموده وآله هعلي اهللا صلى پيامبر كه چرا يابد؛ نمى انتقال كافر به كريم قرآن اسالم، فقهاى فرموده به بنا

). 26(»شود نمى واقع دست

 به بخشيدن تسّلط از وخوددارى است، اسالم كردن وخوار قرآن به اهانت نوعى ندارد، باور آن حقانيت به كه كافر، به كريم قرآن فروختن

. است اسالم به بخشيدن وعزت قرآن بردن باال نوعى قرآن، بر كافر

 مى آن بيم زيرا فرمود؛ نهى دشمن سرزمين به قرآن با كردن مسافرت از حضرت آن« كه است شده روايت وآله عليه اهللا صلى پيامبر از

). 27(»بيفتد دشمن دست به] زور به[ كه رود

 اين در مفصل بهاىكتا به را ها آن از بحث كه هست زمينه اين در هم ديگرى نكات. شد اشاره ها آن به مختصراً كه اى نكته چند بود اين

. گذاريم مى وا خصوص
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 مسلمانان وحدت ـ 6:: 

. هستند امت يك مسلمانان، همه واسالم قرآن منطق در

: فرمايد مى متعال خداى

 مرا پس هستم، شما دگارپرور ومن است، واحدى امت شما امت اين همانا« ؛)28](فَاعبدونِ ربكُم وأَنَا وحدةً أُمةً أُمتُكُم هـذه إِنَّ[

. »بپرستيد

: فرمايد ومى

]إِنَّ و هـذه تُكُمةً أُمةً أُمدوأَنَا وح كُمبپروا من از پس هستم، شما پروردگار ومن است واحدى امت شما امت اين همانا« ؛)29](فَاتَّقُونِ ر 

. »كنيد

: فرمايد مى وباز

 از را شما ما! مردم اى هان« ؛)30](أَتْقَاكُم اللَّه عند أَكْرَمكُم إِنَّ لتَعارفُوا وقَبآئلَ با شُعو وجعلْنَاكُم وأُنثَى ذَكَر مّن كُمخَلَقْنَا إِنَّا النَّاس يـأَيها[

 خدا نزد شما جمندترينار همانا. كنيد حاصل متقابل شناسايى يكديگر با تا گردانيديم قبيله وقبيله ملّت ملّت را وشما آفريديم، وزنى مرد

. »شماست پرهيزگارترين

 اشاره نمونه، عنوان به آنها، از برخى به جا اين در كه است آورده مستفيضى احاديث شريفه، آيات اين ذكر هنگام »الثقلين نور« تفسير در

: كنيم مى

 با تا داديم قرار قبيله وقبيله ملّت ملّت را وشما يمآفريد وزنى مرد از را شما ما مردم، اى هان« آيه: است آمده ابراهيم بن على تفسير در

). 31(»كنيد حاصل متقابل شناسايى يكديگر

. عرب ،»قبايل« واز است عرب غير »شعوب« از مقصود:] گويد مى قمى ابراهيم بن على[

). 32(نازند مى ونسب حسب به كه كسانى به است پاسخى »شماست پرهيزگارترين خدا نزد شما ترين گرامى همانا«: كه خدا فرموده واين

: فرمود مكّه فتح روز در وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر

 عربى بلكه نيست ومادر پدر به بودن عربى. برد شما از را واجداد آباء به فروشى وفخر جاهليت نخوت اسالم بركت به خداوند! مردم اى«

 خدا نزد شما ترين وگرامى خاك، از وآدم هستيد آدم از شما كه دبداني. است عرب او كند تكلم آن به كه هر پس. است زبان يك

). 33(»شماست باتقواترين

: كه است آورده عليه اهللا سالم باقر امام از سندش به كافى، روضه در
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 مى خويش ونسب اصل ذكر وبه گفت مى خود نسب از يك هر عده آن. بود نشسته مسجد در ازقريش گروهى با فارسى سلمان«

 هستند؟ كسانى چه وتبارت واصل كيست؟ پدرت. بگو من براى نَسبت از تو: گفت او به خطاب بن عمر. رسيد سلمان به تا پرداخت

 نمود؛ هدايتم وآله عليه اهللا صلى محمد واسطه به عزوجل وخداى بودم گمراه. هستم خدا بنده پسر سلمان، من: گفت سلمان

 كرد؛ نيازم بى وآله عليه اهللا صلى محمد بركت به وخداوند بودم فقير

. من ونسب حسب است اين. كرد آزادم وآله عليه اهللا صلى محمد واسطه به وخداوند بودم غالم

 پيامبر به سلمان. بود آنان با كردن صحبت مشغول عليه اهللا وسلمانرضوان آمد وآله عليه اهللا صلى پيامبر هنگام اين در: فرمود حضرت

 خود ونسب حسب ذكر به شروع كدامشان وهر نشستم ايشان با: بود اين ديدم ها اين از آنچه اهللا، رسول يا :كرد عرض وآله عليه اهللا صلى

 چيست؟ ونَسبت وحسب كيستى تو: گفت من به خطاب بن عمر رسيد، من نوبت وچون كردند

 سلمان؟ اى گفتى، چه تو: فرمود وآله عليه اهللا صلى پيامبر

 بودم فقير كرد؛ هدايتم وآله عليه اهللا صلى محمد واسطه به عزوجل وخداى بودم گمراه. هستم خدا بنده فرزند سلمان من: گفتم: كرد عرض

 آزادم وآله عليه اهللا صلى محمد واسطه به عزوجل وخداى بودم وغالم كرد؛ نيازم بى وآله عليه اهللا صلى محمد بركت به عزوجل وخداى

. من ونَسب حسب است اين. كرد

 عزوجل خداى. او خرد ونَسبش او، اخالق وشخصيتش اوست، دين مرد، حسب! قريش گروه اى: فرمود وآله عليه هللا صلى خدا رسول

 شما ترين گرامى همانا. شناسيد باز را يكديگر تا گردانيديم قبيله وقبيله ملّت ملّت را وشما آفريديم وزنى مرد از را شما ما«: است فرموده

. »ماستش پرهيزگارترين خدا نزد در

 باتقواتر آنان از تو واگر. الهى تقواى با مگر نيست برترى تو بر را اينان از يك هيچ: فرمود سلمان به سپس وآله عليه اهللا صلى پيامبر

). 34(»برترى تو پس باشى

 امت يك وهمگى ،است يكى وقانون كشورند يك همگى اسالمى كشورهاى. ندارد جايى اسالم در جغرافيايى ومناطق قوميتها بنابراين،

. دارند... و قبله ويك سنّت ويك قرآن ويك پيامبر ويك خدا يك همگى. باشد گوناگون ورنگهايشان وقوميت زبان هرچند هستند،

 واحده امت وپراكندگى تشتت وموجب آيد، مى شمار به اسالم در محرّمات بدترين از مسلمانان، ميان سازى وجدا تفرقه هرگونه عليهذا،

 وفارس وترك عرب: وبگوييم باشد قومى افكنى تفرقه خواه بود، خواهد ومسلمانان اسالم جهان بر كفار تسّلط براى راه كردن وهموار

... . و وهندى وكُرد

 جا اين است، سوريه جا آن است، خليج جا آن است ايران جا آن است، عراق جا اين: وبگوييم باشد ومرز سرزمين در جداسازى خواه

... . و است حجاز جا ناي است، مصر

. وهكذا مصرى او و ايرانى او و عراقى اين نژاد: وبگوييم باشد نژادى جداسازى خواه
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. است شده وطرد نفى تمام، وقاطعيت شدت با اسالم، در اينها همه. ديگرى جداسازى هر ويا

 

 وگذرنامه تابعيت نفي:: 

 در اينها از يك هيچ. ندارد اسالم به وربطى است استعمار بدعتهاى از اينها امثالو وگذرنامه تابعيت چون هايى پديده شد، گفته آنچه بنابر

. آمد پديد شدند، استعمارگران وهوسهاى مطامع وبازيچه گشتند ضعيف مسلمانان كه اخير قرن يك در بلكه ندارند اى سابقه اسالم تاريخ

 تبريزى آقا صادق ميرزا مرحوم القدر، وجليل زاهد عالم آمد، وجود به ايران در واقامت وگذرنامه تابعيت قانون كه زمانى رو، همين از

 به رفتن چنانچه كه داد فتوا بزرگوار آن كه است شده نقل حتى. نمود تحريم را قانون اين از وتبعيت برخاست مخالفت به آن با اهللا رحمه

 بزرگتر ومزاحمتى شديدتر حرامى عمل اين كه چرا نيست، ايزج الحرام اهللا بيت حج باشد، گذرنامه وگرفتن تابعيت پذيرفتن به منوط حج

. است حج وجوب از

 استنباط اسالمى شريعت متون از را آن اسالم وفقهاى است، كرده عطا مسلمانان به اسالم كه است اسالمى آزادى عمق از برخاسته اين

. »هستند خود اختياردار مردم ؛)36(أنفسهم على مسلطون الناس«: اند وفرموده نموده

 

 جغرافيايي مرزهاى نفي:: 

 در هم پديده واين است، محرّمات بدترين از نيز آنان، ميان افكنى تفرقه قصد به مسلمانان، هاى سرزمين در جغرافيايى هاى مرزبندى

 به پديده اين كه بود بريتانيايى واستعمارگر كافر مسيحى) 37(لورنس وكّله سر شدن پيدا از پس وتنها است سابقه بى اسالم تاريخ طول

 چندين در كه مسلمانان وحدت با كه چيزى كرد؛ وضع جغرافيايى مرزهاى... و العرب وجزيرة وايران عراق براى كه بود او. رسيد ظهور

. دارد ناسازگارى كردند، مى حركت مسير اين در وقرنها قرنها ومسلمانان شده تصريح بدان متعددى احاديث ودر كريم قرآن از آيه

. است داده فرمان آن از كردن دورى به را ما قرآن، كه است كافر استعمارگران ارمغان واقع، در ساختگى، جغرافيايى هاى مرزبندى ينا

 يك تقريباً با ـ اسالمى كشورهاى همه كه باشيم روزى اميد وبه بگوييم، »نه« آنان منفور ارمغان وبه كافر استعمارگران به بياييد پس

: است وفرموده كرده اراده متعال خداى كه باشند وچنان شوند تبديل كشور يك به آن كران تا كران از ـ) 38(نشمسلما ميليارد

. »شمايم پروردگار ومن هستيد واحده امت يك همگى« ؛)39](ربكُم وأَنَا وحدةً أُمةً أُمتُكُم هـذه إِنَّ[
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 وعوارض گمركات نفي:: 

 با اسالم. است وعوارض گمركات مسأله شده، رايج اسالم جهان در اخير سده در كه حرامى كارهاى تأكيدترين ردومو شديدترين از يكى

 تعارض در ،)40(»دارند تسّلط برخويشتن مردم« وقاعده اسالمى آزادى با كه آن بر عالوه زيرا، است؛ كرده مبارزه بشدت پديده دو اين

 تسّلط خويش اموال بر مردم«: فرمايد مى اسالم كه چرا دارد؛ ناسازگارى نيز است مبتنى قتصادىا آزادى بر كه اسالمى اقتصاد با است،

 او، اجازه بدون ديگرى، مال در نيست مجاز كس هيچ ؛)42(إذنه بغير غيره مال في يتصرف أن ألحد اليحّل«: فرمايد ومى ،)41(»دارند

 خود رضايت با مگر نيست روا] ديگرى بر[ مسلمان انسان مال ؛)43(نفسه بطيبة إال مسلم امرىء مال اليحّل«: فرمايد ومى ،»كند تصرف

 شريفى واحاديث شريعت متون وديگر. »نشود ضايع مسلمانى انسان حق كه اين تا ؛)44(مسلم امرىء حق يتوى لئال«: فرمايد ومى ،»او

. است شده وارد باره اين در كه

 اشاره ها آن از بعضى به كه است دست در آنان بر الهى عذاب شدن ونازل گمركچى، لعنت در اللحنى شديد احاديث ها، اين همه بر افزون

: كنيم مى

 تكون أن اياك نوف يا«: فرمود عليه اهللا سالم اميرمؤمنان: كه است آورده رسد، مى نوف به كه سندش به اهللا رحمه صدوق شيخ

. »اشىب] گمركچى[ باجگير كه ازاين بپرهيز نوف، اى ؛)45(عشارًا

 اهللا صلى خدا پيامبر: فرمود كه است كرده روايت عليه اهللا سالم على حضرت از پدرانش از عليه اهللا سالم صادق امام از سندش به نيز،

 الخمر ودائم ميگسار كه سوگند مقامم وبلندى وشكوه وبزرگى عزّت به: فرمود... آفريد را بهشت چون عزوجل خداى«: فرمود وآله عليه

 وزنوق)] جاسوس. (نمايد چينى سخن باطل به سلطان پيش آنكه[=  وقالع] ندارد غيرت خود زن حق در آنكه[=  وديوث چين وسخن

). 46(»نشوند آن وارد] گير باج چى؛ گمرك[ وعّشار دزد وكفن

 باجگير ؛)47(رحم قاطع الو عشار،... الجنة يدخل ال«: فرمود كه است كرده روايت وآله عليه اهللا صلى خدا رسول از سندش به همچنين،

. »شوند نمى بهشت وارد... و خويشاوندى پيوند وبرنده

 عريفا وال نقيبا تكونن ال وصيتي أقبل نوف يا«: فرمود من به عليه اهللا سالم اميرمؤمنان: گفت كه است آورده نوف از سندش به همچنين

. »مشو وباجگير روپيشكا مهتر هرگز: بپذير مرا نصيحت! نوف اى ؛)48...(عشارا وال

 بار دو صدايى كه رفت مى بيابان در وآله عليه اهللا صلى پيامبر«: كه است كرده نقل سلمة ام از ،»بحاراالنوار« در اهللا رحمه مجلسى عالمه

 در آهويى ماده ديد برگشت، پيامبر زد؛ صدا سوم بار. نديد را كسى اما برگشت صدا طرف به بار هر وپيامبر! خدا رسول اى: گفت او به

. وبرگردم بدهم شير را هايم بچه بروم تا كن آزاد مرا. دارم بچه تا دو كوه، آن در ومن است كرده صيد مرا اعرابى اين: گفت آهو. است بند

 كنى؟ مى را كار اين: فرمود حضرت

). 49(»رهانيد بند از را او حضرت پس. كند عذاب باجگيران عذاب به مرا خدا برنگشتم، اگر آرى،: گفت



 

Noorfatemah.org 
 

 اسالم و سياست ۱۹۸

. است آورده را وآله عليه اهللا صلى خدا رسول توسط غامدى زن شدن سنگسار حديث ،»المصطفى مولد فى المنتقى« كتاب از نقل به نيز،

 آمده يادشده كتاب در تفصيل به داستانش كه ـ داد را رجمش دستور وآله عليه اهللا صلى خدا وپيامبر داد زنا كه بود شوهردارى زن او

 عليه اهللا صلى پيامبر. گفت ناسزا را او و شد؛ جارى اش گونه بر خون كه طورى به انداخت زن آن سر به سنگى وليد بن خالد. ـ است

 اى توبه چنان زن اين اوست، دست در جانم كه آن به سوگند. مده دشنامش خالد، اى باش ساكت«: فرمود شنيد، را او ناسزاگويى وآله

). 50(»آمرزد مى را او خدا كند توبه گمركچى اگر كه كرد

 

! هرگز انگيز؛ نفرت مثلث:: 

: از است عبارت منفور مثلث اين

. اسالمى پهناور ميهن درون در ساختگى جغرافيايى مرزهاى. 1

. اسالمى واحده امت درون در واقامت وگذرنامه تابعيت قانون. 2

. وگمركات عوارض قانون. 3

. است پيشه كفر استعمارگران استوار هاى پايه واز مسلمانان، وحدت شكستن درهم عوامل از شوم مثلّث اين كه چرا

. هستند منفور تثليث اين ضد سه، هر وآله، عليه اهللا صلى وپيامبر وقرآن خدا

. كنند مى نفى را شوم مثلث اين همگى، نيز، اسالم وتاريخ اسالمى وفقه فقها

 

 آرى اسالمي، مرزدارى:: 

 در كه است مطلبى داشت، وجود] كفر وبالد اسالمى كشور بين مرز يعنى[ كفر وبالد شام سرزمين بين گذشته در كه اسالمى مرزدارى البته،

. است شده واقع تأييد ومورد رفته سخن آن از اسالم وفقه اسالم وتاريخ اسالم وسنّت اسالم قرآن

: فرمايد مى كريم قرآن در متعال خداى

 وپايدارى كنيد شكيبايى ايد، آورده ايمان كه كسانى اى« ؛)51](تُفْلحونَ لَعلَّكُم اللَّه واتَّقُوا ورابِطُوا وصابِرُوا روااصبِ ءامنُوا الَّذينَ يـأَيها[

. »شويد رستگار كه است اميد. نماييد پروا خدا واز كنيد نگهبانى را ومرزها ورزيد
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 روز شبانه يك هركس«: فرمود مى كه شنيدم وآله عليه اهللا صلى خدا رسول از :گفت كه است شده نقل عليه اهللا رضوان فارسى سلمان از

 يا بخورد را اش روزه روز يك كه آن بدون بخواند ونماز بگيرد روزه ماه يك كه است كسى همانند كند مرزبانى تعالى خداى راه در

). 52(»كارى براى مگر كند قطع را نمازش

). 53(است آمده وغيره »بحاراألنوار«و »الوسائل مستدرك«و »الشيعة وسائل« چون حديثى، هاى دانشنامه در حديث اين

 

 عادل فقهاي واليت ـ 7:: 

 اشخاصى به را ومردم كشور واداره رهبرى هرگونه كه است آن ومعنايش است، اسالم واستوار ثابت اصول از يكى عادل، فقهاى واليت

: باشند برخوردار ويژگى دو از كه است زده پيوند

. اسالم از واجتهادى وعميق دقيق شناخت: اول

 اسالم مسير در وحركت ديگران، وبه خود به كردن ستم از خوددارى در اسالمى وملكه دينى نيروى: از است عبارت وعدالت عدالت؛: دوم

. وبزرگى كوچك عمل هر در آن، طبق بر وعمل

 وفضيلت عدالت جاده از هرگز كه كند ريزى برنامه اى گونه به را كشور منظا تواند مى اسالم وعمل، نظر در استوار »واليت« اين با

. نشود منحرف

 مليتى چه از شخص وآن باشند، فراهم شخصى چه در معيار دو اين كه كند نمى وفرقى ،»عدالت«و »فقاهت«: است چيز دو معيار پس،

 رنگ نه زبان، نه جغرافيايى، منطقه نه مليت، نه است، معيار شخص نه بنابراين،. باشد چه ونژادش ورنگ بگويد، سخن زبانى چه به باشد،

. اينها امثال ونه

 

 را ومردم وكشور بود خواهد فقها شوراى با واليت صورت، اين در باشد، داشته وجود الشرايط جامع فقيه يك از بيش اگر كه است بديهى

. كنند مى دارها آراء اكثريت با اجماع، به نرسيدن صورت ودر آراء، اتفاق به

 بهتر وآخرتى سعادتمند ودنيايى درآورد خود عادالنه نظام پوشش تحت را بشرى جامعه افراد شمار بيشترين تواند مى اسالم سان بدين و

. آورد فراهم برايشان

 به تنها بلكه يستيم،ن آنها همه ذكر صدد در ما اكنون كه است شده وارد اسالم شريعت در اى عديده نصوص عادل، فقهاى واليت مورد در

: كنيم مى اشاره نمونه عنوان به آنها، از اى پاره

 امور مجارى ؛)54(وحرامه حالله على األمناء باهللا العلماء بيد واألحكام األمور مجاري«: كه است شده روايت عليه اهللا سالم حسين امام از

. »اوست وحرام حالل بر امين خداشناسان دست به واحكام،
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 مواله، ألمر مطيعاً هواه، على مخالفاً لدينه، حافظاً لنفسه، صائناً الفقهاء من كان من فأما«: كه است شده روايت عليه اهللا سالم دقصا امام از

 او از بايد مردم عموم باشد، مواليش وفرمانبردار نفس، هواى ومخالف دين، ومدافع خويشتندار، كه فقها از يك هر ؛)55(يقّلدوه أن فللعوام

. »كنند يدتقل

 وأما«: است آمده شريفش توقيعات از يكى در الشريف فرجه تعالى اهللا عجل ومنتظر موعود مهدى الزمان وصاحب وليعصر مواليمان از

 راويان به آمده، پيش رخدادهاى در ؛)56(عليهم اهللا حجة وأنا عليكم حجتي فإنهم أحاديثنا، رواة إلى فيها فارجعوا الواقعة الحوادث

. »هستم ايشان بر خدا حجت ومن شما، بر من حجت آنان كه زيرا كنيد؛ مراجعه ما احاديث

. 90: نحـل(*). 

. 94: نساء). 1(

. 28: سبأ). 2(

. 158: اعراف). 3(

. 90: نحل). 4(

. 150ح ،103ص ،4ج الآللي، عوالي). 5(

. »معاوية في عليه اهللا سالم له كالم ومن« 200 خ البالغة، نهج). 6(

. 4ح والخديعة، والغدر بابالمكر ،337ص ،2ج ى،كاف). 7(

. 5: توبة). 8(

. 3ح القتال، عند به عليه اهللا سالم اميرالمؤمنين يوصي كان بابما ،38ص ،5ج كافى،). 9(

. 22680ح ،51ب ،256ص ،18ج الوسائل، مستدرك). 10(

. 75: نساء). 11(

. 9 ـ 8: ممتحنة). 12(

. 32383ح ،1ب ،14ص ،26ج الشيعة، وسائل). 13(

. 97: نساء). 14(

. 1ح دارالحرب، ينزل أن للمسلم اليحّل باباّنه ،43ص ،5ج كافى،). 15(

. 12489ح ،34ب ،89ص ،11ج الوسائل، مستدرك). 16(

. 32 مسأله الجهاد، كتاب ،131ص ،47ج الفقه، موسوعة). 17(
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. 16 ـ 15: اسراء). 18(

. 12357ح ،9ب ،30ص ،11ج الوسائل، مستدرك). 19(

. 12359ح ،9ب ،31ص ،11ج الوسائل، مستدرك). 20(

. 16 ـ 15: انفال). 21(

. 4934ح النار، عليها عزوجل اهللا اوعده التي الكبائر بابمعرفة ،566 ـ 565ص ،3ج الفقيه، اليحضره من). 22(

. الكافر من المسلم العبد بيع مسألة ،581ص ،3ج مكاسب،). 23(

. 32383ح ،1ب ،14ص ،26ج الشيعة، وسائل). 24(

. عليه بيعه ووجوب الكافر ملك على المسلم استقرار عدم ،596ص ،3ج مكاسب،). 25(

: اند جمله آن از كه اند آورده را شريف حديث اين اسالمى مختلف مذاهب حديثى منابع). 26(

. 32383ح ،1ب ،14ص ،26ج الشيعة، وسائل) الف

. بيروت الرسالة، مؤسسة چاپ االيمان، فضايل في الثاني الفرع ،246ح ،66ص ،1ج كنزالعمال،) ب

.  هـ 1401 بيروت، دارالفكر چاپ ،3063ح ،474ص ،1ج الصغير، الجامع) ج

. 1ح ،16ب ،175ص ،89ج بحاراألنوار،). 27(

. 92: انبياء). 28(

. 52: مؤمنون). 29(

. 13: حجرات). 30(

. 13: حجرات). 31(

. »المارية على اإلفك« ،322ص ،2ج قمى، تفسير). 32(

. همان). 33(

. 203ح عليه، اهللا سالم الميرالمؤمنين خطبة ،182 ـ 181ص ،8ج كافى،). 34(

 طهرانى هادى شيخ نزد تبريزى، آقا صادق ميرزا به معروف تبريزى، مجتهد احمد ميرزا حاج فرزند جعفر ميرزا فرزند صادق، ميرزا). 35(

 وى. است فقهى مفصل رساله يك كه العوضين شرائط المشتقات، المقاالت، :جمله از درآورد، تحرير رشته به كتاب وچندين خواند درس

. شد سپرده خاك به قم مقدس شهر ودر رفت دنيا از. هـ 1351 سال ذيقعده در

. ستا شده استنباط) 6: احزاب[ (أَنفُسهِم منْ بِالْمؤْمنينَ أَولَى النَّبِى] شريفه آيه از كه است فقهى قاعده يك اين). 36(
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 اسالم و سياست ۲۰۲

 عليه قيام به را وعربها كرد برقرار تماس حسين شريف با وى. انگليسى اى ونويسنده افسر.) م 1935 ـ م 1888( لورنس توماس). 37(

. اوست از »حكمت گانه هفت اركان« كتاب. شد ملقّب عربستان لورنس وبه ،.)م 1918 ـ 1916( نمود تشويق تركها

. دارد مسلمانان ميلياردى دو جمعيت از نشان دى،ميال 2000 سال در آمارها، آخرين). 38(

. 52: مؤمنون ;92: انبياء). 39(

. است شده استنباط) 6: احزاب[ (أَنفُسهِم منْ بِالْمؤْمنينَ أَولَى النَّبِى] شريفه آيه از قاعده اين). 40(

. 7ح ،33ب ،272ص ،2ج بحاراألنوار،). 41(

. 32190ح ،1ب ،386ص ،25ج الشيعة، وسائل). 42(

. 19843ح ،90ب ،572ص ،14ج همان،). 43(

. 21826ح ،46ب ،447ص ،17ج الوسائل، مستدرك). 44(

. 40ح بابالسنة، ،338ص ،1ج خصال،). 45(

. 22ح بابالعشرة، ،436ص ،2ج همان،). 46(

. 23ح همان،). 47(

. 9ح ،37 مجلس ،210ص صدوق، امالى). 48(

. 19ح ،5ب ،402ص ،17ج بحاراألنوار،). 49(

 از دولتها كه است پولى معناى به »مكس«و است، آمده »مكس صاحب« كلمه: حديث متن در. 2ح ،35ب ،367ص ،21ج همان،). 50(

. گيرند مى وصادره وارده كاالهاى

. 200: عمران آل). 51(

. 12345ح ،6ب ،27ص ،11ج الوسائل، مستدرك). 52(

. 36 مسأله الجهاد، كتاب ،138ص ،47ج الفقه،: به بنگريد مطلب، تفصيل براى). 53(

. »االول بالمعنى الفقيه والية في الكالم« 551ص ،3ج انصارى، شيخ مكاسب). 54(

. 33401ح ،10ب ،131ص ،27ج الشيعة، وسائل). 55(

 .33424ح ،11ب ،140ص ،27ج الشيعة، وسائل). 56(
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 اسالم و سياست ۲۰۳

 سياست اسالم درباره هيأت حاكمه

 ؛*»الحكم نقض فأولهن تليها بالتي الناس تشبث عروة انتقضت كلما عروة، عروة اإلسالم عرى لتنقضن«: وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

 زنند، مى چنگ بعدى دستگيره به مردم شود شكسته كه اى دستگيره وهر شود مى شكسته يكى يكى اسالم هاى دستگيره آينه هر

 .است حكومت شود مى شكسته كه اى دستگيره ونخستين

 

) السالم عليه( امام: حكومت رئيس:: 

 كه هستند كسانى »حاكمه هيأت« از مقصودمان. است »حاكمه هيأت« داده شايانى اهميت آن وبهسازى اصالح به اسالم كه امورى از يكى

 يا »لعاد فقيه«] معصوم امام حضور عدم زمان در[ يا »امام« به وى از كه اسالمى كشور كل رئيس قبيل از كنند مى حكومت مردم بر

. وكارمندانشان او وكارگزاران فقيه يا امام جانب از منصوب وحكام شود، مى تعبير »فقها شوراى«

 در را مسلمانان نيازهاى همه بايد اسالمى، حاكم: دارد نظارت كارهايشان بر وچگونه كند مى تعيين را ها اين چگونه اسالم كه ببينيم حال

 در. كند رسيدگى ومستمندان فقرا وبه نمايد، كمك جامعه پذير وآسيب فشار تحت واقشار تضعفانمس وبه كند تأمين را ها وآن بگيرد نظر

: كنيم مى اشاره اسالمى دولت كل رئيس تاريخ از نكته چند به جا اين

 

 حاكم هاي مسؤوليت از اي شمه:: 

 آن ودر فرمود ايراد اى خطبه شد، شروع عثمان شدن كشته از پس كه خود ظاهرى خالفت آغاز در عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان

. شد يادآور اسالم نظر از را حكومت وحاكم كل رئيس هاى مسؤوليت

 قيامت روز گيرد، دست به را امتم امور زمام من از پس كه حاكمى هر: فرمود كه شنيدم وآله عليه اهللا صلى خدا رسول از«: فرمود جمله از

 كرده ستم واگر يابد، مى نجات باشد كرده رفتار عدالت به اگر گشايند، مى را او اعمال نامه رشتگانوف دارند، مى نگه صراط روى بر را او

 از راه سال يكصد فاصله به اعضايش از عضوى هر كه طورى به گسلد مى بندش از بند كه دهد مى تكانى چنان را او صراط باشد،

). 1(»اوست وچهره بينى شود مى افكنده آتش به او از كه عضوى ونخستين شود مى شكافته وصراط افتند مى دور يكديگر

 ال من اليمامة، أو بالحجاز لعل«: فرمود ومى نخورد، سير غذاى هرگز حضرت آن كه است آمده عليه اهللا سالم اميرمؤمنان زندگينامه در

. »داند نمى را سيرى ومعناى ندارد، نانى قرص كه باشد كسى يمامه يا حجاز در شايد ؛)2(بالشبع له عهد وال القرص، في له طمع
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 اسالم و سياست ۲۰۴

 كارگزاران حسابرسي:: 

 ومنصب مقام از استفاده سوء با آنان از يكى مبادا تا بود عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان برنامه از جزئى وكارگزاران، واليان به حسابرسى

 خواهيم خصوص اين در را عليه اهللا سالم امام ىها نامه از بعضى بزودى. يازد دست طريقى هر از وثروت مال آوردن گرد به خويش

. دارد وجود باره اين در نيز ديگرى فراوان احاديث ها، نامه اين از غير البته،. آورد

 وبه باشد گونه اين بايد خدا وخليفه مسلمانان پيشواى. است مسلمانان پيشواى ووظايف اسالم، نظر از حكومت روش از هايى نمونه اينها

. ورزد اهتمام نانمسلما امور

 مى وثروت مال گردآوردن وبه شوند مى منحرف اسالمى قوانين از آنها وامثال ووليد ويزيد معاويه وقتى بينيم مى كه است دليل همين به

 مى يدتهد را ها وآن گشايند مى اعتراض به زبان مسلمانان گذارند، مى فرو را خدا واحكام روند مى نفسانى هاى خواسته پى ودر پردازند

 وتنها تنها را خودش بايد خليفه كه است آن خاطر به همه اين، كنند؛ مى قيام ديگر بعضى ضد وبر كشند، مى را ها آن از بعضى وحتى كنند

. وبس بداند خدا دين اعتالى عامل

 

 او خود زبان از) السالم عليه( علي مشروع حكومت:: 

: بشنويم حضرت آن خود مبارك زبان از را خصوص اين در عليه اهللا سالم على ؤمناناميرم سيره از اى گزيده كه است شايسته جا اين در

 جامه دو به دنيايش از شما پيشواى كه بدانيد. گيرد مى پرتو او دانش نور واز كند مى اقتدا او به كه است پيشوايى را پيروى هر كه بدانيد«

 در وسختكوشى پارسايى گرفتن پيش در با اما نداريد را كار اين توانايى شما البته. است كرده بسنده نان قرص دو به خوراكش واز كهنه،

 انداز پس مالى شما غنايم واز نيندوختم، وسيمى زر شما دنياى از من كه سوگند خدا به. دهيد يارى مرا وخويشتندارى وپاكدامنى عبادت،

 خوراك اندازه به جز دنيا واز نكردم، تصرف وجبى آن، زمين واز دم،نيفزو ديگرى فرسوده جامه ام كهنه] وازار رداء[ جامه دو وبر نكردم،

. »است صبر گياه مازوى از مقدارتر وبى خوارتر من چشم در دنيا اين آينه هر. برنگرفتم ومردنى نزار االغى ماده

 فــدك:: 

 نداشتند، ما براى هم را همان ديدن چشم اى عده كه بود ما اختيار در) 3(»فدك« تنها است آسمان اين چتر زير در آنچه تمام از آرى،«

 وغير فدك من. خدا است داورى نيكو] كه گذاريم مى وا خدا به را خصوص اين در داورى[و پوشيدند، چشم آن از سخاوتمندانه اى وعده

 از ويادش نماند اىج بر او از اثرى آن ظلمت در كه است گورى ته در فردا هركس جايگاه كه حالى در كنم؛ چه خواهم مى را فدك

 خاك، وانبوه شود مى پر وكلوخ سنگ با باز بكوشد آن فراخى در گوركن ودستهاى شود وسيع هم هراندازه كه گودالى برود؛ ها خاطره

 لبه ودر باشد وآسوده ايمن وهراس هول پر روز آن در تا دهم مى رياضت تقوا با را آن كه است من نفس واين. بندد مى را هايش رخنه

. »نلغزد لغزشگاه ىها
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 اسالم و سياست ۲۰۵

 زدگي رفاه نفي:: 

 چيره من بر من هوس كه هيهات اما كنم، استفاده ابريشمين هاى وبافته گندم اين ومغز مصّفا عسل اين از توانستم مى خواستم، مى اگر«

 قرص يافتن به ميدىا كه باشد كسى يمامه يا حجاز در شايد كه حالى در ـ گيرد دست به مرا زمام لذيذ غذاهاى به وولع وحرص آيد،

 سوختگانى وجگر گرسنگان من اطراف در كه حالى در كنم سير پر شكم با را شب يا ـ باشد نديده خود به سير وشكمى نداشته هم نانى

: است گفته شاعر كه باشم چنان يا باشند،

 القد إلى تحن أكباد وحولك***  ببطنة تبيت أن داء وحسبك

 .»باشند سود نمك گوشتى قطعه آروزى در شكمهايى تو اطراف ودر بگذرانى؛ پر كمىش با را شب كه بس را تو درد اين

 

 خودپرستي نفي:: 

 برايشان زندگى سختى در يا نباشم سهيم آنان با روزگار ناگواريهاى در اما است اميرمؤمنان اين: بگويند كه باشم قانع اين به خود از آيا«

 كه چر بيابان حيوانى سان به يا است علف خوردن وغمش هم تمام كه پروارى حيوان همچون ،كه ام نشده آفريده اين براى نباشم؟ الگو

 لذيذ غذاهاى خوردن سرگرم است، غافل خويش سرانجام واز كند مى انباشته آنها علف از را اش ومعده هاست مزبله در چريدن كارش

 گام سرگردان راههاى در هدف بى ويا بكشم را گمراهى ريسمان يا ،باشم وبيهوده باطل به واگذاشته يا حاصل بى اى شده رها يا. شوم

. »بردارم

 

 است تر محكم بياباني درخت:: 

 بر دالوران با وپيكار هماوردان با نبرد از را او وناتوانى ضعف پس باشد، اين ابوطالب پسر خوراك اگر: بگويد شما از اى گوينده شايد«

 و[ ديمى وگياهان دارند، نازكتر پوستى شوند مى آبيارى كه ودرختانى است تر سخت چوبش بيابانى درخت كه بدانيد اما. نشاند مى جاى

 بوديم ريشه يك از روييده نخل دو همچون وآله عليه اهللا صلى خدا ورسول من. شوند مى خاموش وديرتر دارند تر قوى آتشى] صحرايى

. »بودم بازو به نسبت ذراع همچون او به نسبت ومن
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 اسالم و سياست ۲۰۶

 متعال خداي به كامل وتوكل تكيه ::

 مى سويشان به دهد دست فرصت واگر برنتابم، روى آنان از هرگز كنند همپشتى من با پيكار در عربها همه اگر كه سوگند خدا به«

... . شتابم

 لغزش به رفتن واز ام، هجست تو دامهاى واز ام، رهيده تو چنگالهاى واز ام، آويخته گردنت بر را مهارت كه شو، دور من از! دنيا اى

. ام جسته دورى تو گاههاى

 گروگان آنان اينك! فريفتى؟ را آنان وزيورت زر با كه هايى امت كجايند! زدى؟ گول را آنان هايت بازيچه با كه نسلهايى كجايند

 بندگانى كه آن كيفر به آينه ره داشتى مى محسوس وپيكرى شدى مى مجسم اگر سوگند خدا به. اند خفته لحدها الى البه ودر گورهايند

 سيراب نه كه بال آبشخورهاى به را وآنان كردى نابودى تسليم را وشاهانى افكندى، گاهها هالكت به را وامتهايى فريفتى، آرزوها به را

. ساختم مى جارى تو بر را خداوند حدود كشاندى دارند، خروجى راه ونه كنند

 به جان گرفت كناره تو دامهاى از كه وآن شد، غرق آمد در كرانت بى درياى به كه كس وآن لغزيد، نهاد قدم تو لغزشگاه به كه آن! هيهات

 كه است روزى سان به او نزد در دنيا زيرا باشد؛ تنگ اقامتگاهش كه ندارد باكى ديگر رست سالمت به تو چنگ از كه وكسى برد، سالمت

. است شدن سپرى آستانه در

. »بكشانى مرا خواهى هرجا كه تا نگردم تو ومطيع سازى، خوار مرا تا نگردم تو رام من كه وگندس خدا به شو، دور من از

 

 نفس رياضت:: 

 جاى وبه گردد، شاد نانى قرص به رسيدن از كه دهم رياضت چنان را خويش نفس كه ـ باشد چه خدا مشيت تا ـ خدا به سوگند«

 همانند على آيا. رسد پايان به وسرشكش بخشكد اشكش سرچشمه كه وادارم يهگر به چنان را وچشمانم دهد، رضايت نمك به خورش

! وبياسايد بخورد اش توشه از خوابند، مى گاه وآن خورند مى علف كه گوسفندانى ويا خسبند مى وسپس چرند مى كه چر بيابان اشتران

! كند تدااق چر علف وگوسفندان شده رها چارپايان به دراز ساليان از پس اگر روشن چشمش

 وهرگاه كند، دورى خواب از هنگام وشب ورزد، شكيبايى ناماليمات وبر آورد، جاى به را پروردگارش فريضه كه كس آن حال به خوشا

 پهلو بسترهايشان واز داشت، بيدار را چشمانشان قيامت روز خوف كه آنان بالش، را ودست ساخته بستر را زمين كرد غلبه او بر خواب

 إِنَّ أَالَ اللَّه حزْب أُولَـئك[ شد، زدوده گناهانشان طوالنى خواهيهاى آمرزش واز كرد، زمزمه پروردگارشان ذكر به لبهايشانو كردند، تهى

زْبح اللَّه مونَ هحفْلنيف، پسر اى پس،. »رستگارانند همان خدا حزب كه وبدانيد خدايند حزب اينان« ؛)4](الْمانهم وبه بترس، خدا از ح 

). 5(»يابى رهايى آتش از تا كن اكتفا خود نان قرص چند
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 جامعه افراد ترين ضعيف با همساني:: 

 ترين ضعيف همسطح اش شخصى زندگى امور وديگر وپوشاك وخوراك مسكن در كه است اين اسالمى دولت كل رئيس وظايف از يكى

. يابيد نمى را آن نظير ومكاتب نظامها ديگر ودر شود، نمى يافت ديگر جاى در اسالم در جز كه است چيزى واين. باشد جامعه افراد

 كرده پياده عليهم اهللا سالم اطهار وائمه وآله عليه اهللا صلى پيامبر وزندگى سيره در را آن اسالم بلكه نيست شعار يك فقط گفتيم آنچه

: خوانيم مى عليه اهللا سالم اميرمؤمنان البالغه نهج در. است

 واجب عدالت پيشوايان بر بزرگ خداى ؛)6(فقره بالفقير يتبيغ كيال الناس بضعفة أنفسهم يقدروا أن العدل، أئمة على فرض تعالى اهللا إن«

. »نياشوبد بر را او فقير فقر كه اين تا دهند قرار مردم ترين مستضعف همسطح را خود كه است كرده

 نقل را آن از حضرت كردن وتعجب عليه اهللا سالم اميرمؤمنان خانه در گوشت شدن سرخ صداى شدن شنيده ماجراى چهارم فصل در

. كرديم

 عمال را وجاويدان حكيمانه دستورالعمل اين گرفت، دست به را اسالم جهان بر حكومت زمام كه زمانى عليه اهللا سالم اميرمؤمنان آرى،

 گوشت مسلمانان همه كه قربان عيد در هم آن خورد مى گوشت بار يك فقط سالى حضرت آن كه است آمده شريف حديث در. كرد پياده

 حتى سال ايام تمام در كه بود ممكن زيرا كرد؛ نمى تناول گوشت گاه هيچ عليه اهللا سالم على حضرت سال، طول بقيه ودر). 7(خورند مى

 ضعيف با وپيوسته هميشه خواهد مى عليه اهللا سالم على وحضرت نيابند، خوردن براى گوشتى كه باشند مسلمانان از افرادى روز يك

. كند همدردى جامعه فرد ترين

 

 وكارگزاران دولتمردان:: 

 او شيوه وبه گيرند پيش در را امام راه بايست مى نيز آنها اما بود، عليه اهللا سالم امام از سبكتر شان وظيفه اگرچه وكارگزاران، دولتمردان

. شد مى بركنار كار از كرد نمى عمل اسالم احكام از حكمى طبق بر كارگزارى يا دولتمردى اگر. نمايند رفتار

 او بر را شرابخورى حد واميرمؤمنان شد خوانده فرا مدينه وبه بركنار كار از كرد وشرابخوارى بود عراق والى كه زمانى وليد، مثال، براى

. زد تازيانه وهشتاد كرد جارى

 به كه زمانى بود، شده منصوب بصره استاندارى به عليه اهللا سالم طالب ابى بن لىع اميرمؤمنان جانب از كه حنيف بن عثمان: اين از باالتر

 وبه نمود، توبيخ دعوت اين پذيرفتن خاطر به را او اى نامه طى حضرت شد، حاضر بودند، شده دعوت ثروتمندان فقط آن در كه ضيافتى

: فرمود چنين نامه آن در. دهند قرار سرمشق را آن وكارگزاران دولتمردان تا پرداخت خودش زندگى نوع بيان

 وغذاهاى اى، شتافته بدان وتو كرده دعوت ضيافتى به را تو بصره اهل جوانان از مردى كه است رسيده خبر من به! حنيف پسر اى«

 ثروتمندانشانو رانده آن از فقيرشان كه بپذيرى را مردمى دعوت تو كه كردم نمى گمان من. اند آورده برايت غذا هاى وكاسه رنگارنگ
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 بيرون دهان از نيست آشكار تو بر وحرامش حالل آنچه. نهى مى دندان غذايى چه بر سفره اين در كه بنگر پس،. شوند مى دعوت بدان

). 8(»دارى يقين آن آوردن فراهم راههاى بودن وپاك حالل به كه بخور را وچيزى افكن

. كنيم مى بسنده دارد، تناسب كتاب اين وضعيت با كه اندازه همين به اما گفت، توان مى سخن وبسيار بسيار باره اين در

. 18ح ،1ب ،208ص ،79ج األنوار، بحار(*). 

. 9ح ،1ب ،27ص ،32ج بحاراألنوار،). 1(

. »البصرة على عامله وكان األنصاري حنيف بن عثمان إلى عليه اهللا سالم له كتاب ومن« 45 نامه البالغه، نهج). 2(

 وآله عليه اهللا صلى پيامبر با را آبادى نصف آن، اهل هجرى، هفتم سال در كه مدينه، نزديكى در حجاز سرزمين در بود ىآبادي فدك،). 3(

 وآله عليه اهللا صلى پيامبر شخص به متعلق بود آن در وهرچه ـ وباغ وآب زمين ـ فدك، آبادى تمام نصف نتيجه در كه نمودند، مصالحه

 عليها زهرا فاطمه حضرت به آنرا خدا، امر به نيز وآله عليه اهللا صلى اكرم وپيامبر نداشت اى بهره اوي سهم آن در ديگر وهيچكس شد

. كردند هبه السالم

. 22: مجادلة). 4(

 ةوليم الى دعي انه بلغه وقد البصرة على عامله وكان االنصاري حنيف بن عثمان الى عليه اهللا سالم له كتاب من« 45 نامه البالغة، نهج). 5(

. »اليها فمضى اهلها من قوم

.  »اصحابه من وهو الحارثي زياد بن العالء على دخل وقد بالبصرة عليه اهللا سالم له كالم ومن« 209 خطبه البالغة، نهج). 6(

. 2ح ،98ب ،318ص ،40ج بحاراألنوار،: ك.ر). 7(

 .45 نامه البالغة، نهج). 8(
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 كشوردارى در السالم عليه اميرالمؤمنين هاى نامه از

 بفرست، برايم را حسابت صورت ؛*الناس حساب من أعظم اهللا حساب أن واعلم حسابك إلي فارفع«: عليه اهللا سالم اميرالمؤمنين قال

. »است مردم حسابرسى از تر سخت خداوند حسابرسى كه وبدان

 نحوه در اسالم سياست نماى تمام آينه بهترين وكارمندانش وكارگزاران واليان به عليه اهللا سالم طالب ابى بن على اميرمؤمنان هاى نامه

. باشند مى آن مختلف وشؤون ابعاد همه در اسالمى سياست دربردارنده تنهايى، به ها، نامه اين زيرا، است؛ ومردم كشور اداره

... دهيم ارائه اسالم حكيمانه سياست از ديگرى عملى چهره كه آن براى

 نمى ارمغان به بشر براى چيزى وتخريب وويرانى كشتار جز كه مادى هاى وسياست ها رهبرى از دارانوسياستم رهبران كه آن براى

... بياموزند درس آورند،

... است كسى چه دست ودر وچگونه چيز چه در ونجات رهايى شود معلوم كه آن براى و

 آوريم مى است، كرده نقل »البالغه نهج« در سره قدس ضىر سيد كه را عليه اهللا سالم اميرمؤمنان سياسى هاى نامه از بعضى جا اين در

 كرده سعى البته. گذاريم مى وا مختلف سطوح در ها نامه اين از او استفاده ومقدار خواننده وهوشمندى توانايى به را آنها وتوضيح وشرح

. گردد آسان ندارند واژگان معانى از كامل آگاهى كه كسانى براى ها نامه اين از گيرى بهره تا دهيم توضيح را ودشوار پيچيده واژگان ايم

. ايم آورده ،[ ] قالب، دو ميان را توضيحات اين

 

 ممنوع والي خشونت:: 

: فرمايد مى كارگزارانش از يكى به اش نامه در عليه اهللا سالم اميرمؤمنان

 دقت ومن اند، كرده شكايت تو ودرشتخويى يرآميزتحق ورفتار وسنگدلى خشونت از شَهرت] ومالّكان وسران بزرگان[ دهقانان بعد، اما«

 طرد مورد كه نيستند آن سزاوار اند ذمى وچون باشند، نزديك تو به كه ندارند را آن شايستگى مشركند چون آنها كه وديدم كردم

 از اى وآميزه گير، پيش در ومهربانى درشتى ميانه وراه كن، رفتار درشتى اندكى با آميخته نرمىِ به آنان با پس، شوند؛ واقع وخشونت

). 1(»اهللا انشاء. كن اتّخاذ سازى ودور گردانى نزديك
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 ممنوع خيانت:: 

 بصره، در عليه اهللا سالم اميرمؤمنان كارگزار عباس بن عبداهللا ـ بصره در عباس بن عبداهللا كارگزارش جانشين ابيه، بن زياد به اى نامه در

: فرمايد مى ـ بود ديگر وجاهاى كرمان فارس، اهواز، مناطق

 تو بر چنان اى كرده زياد يا كم خيانتى مسلمانان] وخراجات غنايم[ فيء در بشنوم اگر كه راست سوگندى خورم، مى سوگند خدا به«

). 2(»والسالم. گردى مقدار وبى وخوار پشت وگران مال اندك كه گيرم مى سخت

 

 ممنوع اسراف:: 

: نوشت زياد به ديگر اى نامه در

 روز براى را ومابقى دار نگه ضرورتت اندازه به مال واز باش، فردا ياد به وامروز گير، پيش در روى وميانه بدار دست اسرافكارى زا«

. فرست پيش] قيامت[ نيازمنديت

 ناز در كه آن با و! فرمايد عطا تو به را فروتنان پاداش خداوند كه دارى انتظار روى، مى شمار به متكبران از خداوند نزد كه حالى در آيا

] نه،! [گرداند؟ واجب تو بر را دهندگان صدقه پاداش كه دارى توقع كنى، مى محروم آن از را زنان وبيوه وضعفا خورى مى غوطه ونعمت

). 3(»والسالم. است كرده روانه قبال كه گردد مى وارد چيزى وبر فرستاده پيشاپيش كه گيرد مى را چيزى پاداش انسان كه نيست اين جز

 

 تحصيلداران اخالق:: 

: است چنين نوشت، مى خود وتحصيلداران زكوات آورى جمع مأموران به حضرت آن كه هايى توصيه از

 گذر نباشد، راضى كه حالى در او،] وباغ زمين[ وبر مترسان، را مسلمانى وهرگز شو، رهسپار انباز بى يگانه خداى از پرهيزگارى با«

 مرو، هايشان خانه وبه آى فرود آنها آب سر بر رسيدى اى قبيله به هرگاه مستان، وى از دارد او مال در خدا كه حقّى از وبيش مكن،

: بگو سپس مورز، بخل ايشان بر فرستادن ودرود تحيت ودر كن، سالم رفتى ايشان ميان به وچون برو ايشان نزد به ووقار آرامش با سپس

 شما داراييهاى در اهللا حّق آيا پس،. بگيرم شما از اموالتان در را خدا حق تا فرستاده شما سوى به مرا خدا وخليفه ولى خدا، بندگان اى

 را وى كه آن بدون برو او همراه. آرى: گفت كسى واگر. مكن مراجعه او به نه،: گفت كسى اگر بپردازيد؟ خدا ولى به را آن كه هست

 گاو واگر بستان، را آن داد تو به نقره يا طال مقدار هر پس. اندازى زحمت به را او يا گيرى، سخت او بر يا كنى، تهديدش يا بترسانى

 بر كه كسى همانند رسيدى چارپايان نزد وچون اوست، مال آنها بيشتر زيرا مرو؛ آنها ميان به او اجازه بى باشد داشته شتر يا وگوسفند

). 4(»مشو وارد آنها يانم به گيرد سخت او بر كه كسى مانند ويا دارد تسّلط آنها صاحب
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 حيوانات حقوق:: 

 بگذار آزاد را آن صاحب گاه آن كن، قسمت بخش دو به را ومال. مرنجان اش درباره را آن وصاحب مكن، وهراسان نرمان را وحيوانى«

 حق كه بماند مقدار نآ تا كن] تقسيم بخش دو به[ چنين وپيوسته مشو؛ است، كرده انتخاب آنچه متعرض كرد انتخاب او كه را بخشى وهر

 دو وباز كن فسخ تو خواست، را تقسيم آن زدن هم وبه فسخ واگر كن، دريافت او از را خدا حّق هنگام اين ودر باشد، مى او مال در خدا

. بستانى او اموال از را خدا حق كه آن تا كن عمل اول مثل ودوباره آميز، درهم را قسمت

 وبه دارى اطمينان بودنش متدين به كه ده قرار امين را كسى آنها وبر مگير، را ومعيوب وضعيف شكسته] وپا دست[و افتاده كار از پير شتر

 كه را كسى مگر مگُمار آنها وبر كند، قسمت ايشان ميان را اموال آن او و برساند مسلمانان ولى به را آنها تا است درستكار مسلمانان اموال

. »نگرداند وخسته ومرنجاند نراند سختى وبه نكند ودرشتى باشد ونگهدار وامانتدار ومهربان خيرخواه

 

 حيوانات با مهرباني:: 

 خود امين به را آنها وچون. كنيم صرف است داده فرمان خداوند كه جايى در را آن تا بفرست ما نزد سريعاً آيد گرد تو نزد آنچه پس،«

 ويا زنَد، لطمه اش بچه به اين كه ندوشد دارد شير وهرچه نيندازد، جدايى شا شيرخواره وبچه شتر ماده ميان كه نما سفارش او به سپردى

 شده خسته كه را حيوانى وبايد. كند عمل عادالنه ديگر وشترهاى آن ميان وسوارى دوشيدن ودر نسازد، مانده ووا خسته را آن سوارى

 را آنها گذرند مى كه وآبگاهى بركه هر واز براند، وآهسته رامآ است گرديده ناتوان رفتن واز ساييده سمش كه را وآن دهد، استراحت است

 كه جاهايى ودر دهد، استراحتشان ساعتى چند از وهر نَبرد،[ گياه بى ى] ها وجاده راهها به گياهدار هاى زمين از را وآنها برد، آب سر بر

 را آنها كه تا وزار، وخسته رنجيده نه آيند ما نزد ستخوانداروا فربه خدا، خواست به كه، اين تا دهد، مهلتشان دارد وجود وگياهى آب اندك

 نزديكتر تو خردمندى وبه گرداند مى بزرگتر را تو وپاداش اجر[ تو اقدامات] اين كه زيرا كنيم؛ تقسيم پيامبرش وسنّت خدا كتاب اساس بر

). 5(»اهللا شاء ان. است

 

 والي فروتني:: 

: است آمده گماشت، مصر حكومت به را او كه گاه آن بكر ابى بن محمد به ليهع اهللا سالم على اميرمؤمنان فرمان در

 وضعفا نورزند طمع خود از تو جانبدارى به بزرگان تا بنگر چشم يك به را وهمگى باش، رو وگشاده ونرمخو فروتن] مصر مردم[ آنان با«

 كند، مى بازخواستتان شما وپنهان وآشكار وبزرگ كوچك كردار از او، بندگان گروه اى متعال، خداى زيرا، نگردند؛ نوميد تو عدالت از

). 6(»است وبزرگوار كريم بسيار او ببخشد، واگر ،]بينيد مى عذاب كه آنچه از[ ستمكارتريد شما كند عذاب اگر پس
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 پيشگان تقوا ورسم راه:: 

 دنيايشان در دنيا اهل با: بردند سود دو، هر آخرت، جهان از وهم زودگذر دنياى اين از هم پيشگان، تقوا كه خدا بندگان اى بدانيد«

 وهمانند خوردند، وجه بهترين وبه زيستند وجه بهترين به دنيا در. نگشتند شريك ايشان با آنان آخرت در دنيا اهل ولى شدند شريك

 وتجارتى] مقصد به[ رساننده اى توشه با سپس گرفتند، نيز آنان گرفتند دنيا از متكبر جباران كه را وآنچه. شدند مند بهره دنيا از مرفّهين

 مى رد ايشان از اى خواسته نه هستند، خداوند جوار در قيامت فرداى كه كردند ويقين رسيدند، دنيا به زهد لذّت به. رفتند دنيا از سودآور

). 7(»گردد مى كاسته لّذتشان از اى بهره ونه شود،

 

 باشيد برحذر مرگ از:: 

 پر ومطلبى بزرگ امرى مرگ زيرا، آوريد؛ فراهم را وبرگش ساز آن، وبراى بترسيد، بودنش ونزديك مرگ از ا،خد بندگان اى پس،«

 كسى چه پس. باشد نمى همراه خير با وهرگز است محض شرّ ويا نيست، همراه بدى با هرگز كه است محض خير يا دارد، پى در اهميت

 كند؟ كار آن براى كه است كسى از نزديكتر آتش به كسى وچه د؟كن كار آن براى كه است كسى از نزديكتر بهشت به

 شما به شما سايه از ومرگ رسد، مى شما به بگريزيد او از واگر گيرد، مى را شما بايستيد برايش اگر. هستيد مرگ شدگان تعقيب شما

 دور آن قعر كه آتشى از بترسيد پس،. ودش مى پيچيده شما سر پشت از ودنيا شده، بسته شما پيشانى موهاى به مرگ. است تر چسبيده

 پذيرفته آن در ودرخواستى ودعا نيست، ومهربانى رحمت آن در كه است سرايى] دوزخ. [است شونده تجديد وعذابش سخت وگرمايش

. گردد نمى برطرف ورنجش وغم شود، نمى

 كه زيرا كنيد؛ جمع را] واميد ترس[ دو اين بين باشيد] دوارامي و[ گمان خوش او به وهم بترسيد بسيار خدا از هم كه توانيد مى اگر] اكنون[

 به مردم] اميدوارترين و[ ترين گمان وخوش باشد، مى پروردگارش از او ترس مقدار به پروردگارش به بنده] اميدوارى و[ گمانى خوش

. آنهاست ترين ترس خدا خدا،

 با كه است سزاوار پس گردانيدم، فرمانروا مصر اهل يعنى نظرم، در خود يانسپاه بزرگترين بر را تو من كه ـ بكر ابى بن محمد اى ـ بدان

 يك هيچ كردن خشنود با را وخدا. باشد مانده باقى عمرت از ساعت يك اگر حتى نمايى، دفاع دينت واز كنى، مخالفت خود نفس هواى

). 8(»گيرد نمى را خدا جاى چيز هيچ اما هست، چيز همه جايگزين خدا زيرا مياور، خشم به او، خلق از
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 نماز بر تأكيد:: 

 دليل به ونه كن، برگزار وقتش از پيش را آن بودن وبيكار فراغت دليل به نه. آر جاى به است شده تعيين آن براى كه وقتى در را نماز«

). 9(»توست نماز تابع كارهايت همه كه وبدان افكن، تأخير به خود وقت از را آن وگرفتارى كار

 

 نيستند كساني:: 

 عليه اهللا صلى خدا رسول نيستند، يكسان پيغمبر ودشمن پيغمبر ودوست] معاويه[ هالكت وپيشواى] عليه اهللا سالم على[ هدايت پيشواى«

 به خداوند را ومشرك دارد، مى باز ايمانش واسطه به خداوند را مؤمن زيرا، ترسم؛ نمى ومشرك مؤمن از امتم بر من: فرمود من به وآله

 مى شما كه گويد مى آن: است عالم وزبانش منافق دلش كه است كسى از شما براى من ترس بلكه كند؛ مى سركوب شركش سبب

). 10(»پسنديد نمى شما كه كند مى عمل وآن پسنديد،

 

 بفرست برايم را وكتابت حساب:: 

: كارگزارانش از يكى به حضرت آن هاى نامه از

 را وامامت اى، آورده خشم به را پروردگارت بيگمان باشى داده انجام را آن براستى اگر كه است شده ارشگز من به تو از كارى بعد، اما«

 كرده خيانت اموال در و[ اى كرده برهنه را زمين تو كه است شده گزارش من به. اى ساخته تباه را خود وامانت اى، كرده نافرمانى

] وخرج دخل[ حساب پس،. اى خورده است بوده تو دست در چه وآن اى، گرفته است هبود پايت زير وهرچه ،]اى كرده تباه را واراضى

). 11(»والسالم. است] تر سخت و[ بزرگتر مردم حسابرسى از خدا حسابرسى كه وبدان بفرست، برايم را خود

 

 انساني هاي توصيه:: 

: فرمايد مى كارگزارانش از يكى به اى نامه در

 ها ورخنه شكنم، مى درهم را گنهكار نخوت اش واسطه وبه جويم، مى يارى او از دين داشتن برپا در من كه هستى كسى تو بعد، اما«

 اندكى با را ودرشتى بخواه كمك خدا از خويش مأموريت در پس،. بندم مى] رود مى آنها از دشمن نفوذ ترس كه[ را خوفناك ومرزهاى

 پيش در سختگيرى نيست وخشونت سختگيرى جز اى چاره كه جايى ودر كن، پيشه رامدا باشد تر شايسته مدارا كه جا وآن بياميز، نرمى

 تا كن رفتار يكسان همگان با كردنت وسالم واشارات نگاه ونيم نگاه ودر كن، مهربانى ايشان با و باش، رو وگشاده فروتن رعيت با و گير،

) 12(»والسالم. شوندن نوميد تو عدالت از وضعيفان نبندند، طمع تو كردن ستم به بزرگان
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 نخعي اشتر مالك به:: 

 ودستورالعملى گماشت آن وتوابع مصر بر را نخعى اشتر مالك عليه اهللا سالم اميرمؤمنان مصر، در بكر ابى بن محمد امر شدن آشفته از پس

: است محاسن جميع وجامع شده نوشته حضرت آن توسط كه است اى عهدنامه ترين طوالنى كه نوشت او براى

 آن او، به اش عهدنامه در اشتر حارث بن مالك به اميرمؤمنان على خدا بنده جانب از است فرمانى اين مهربان؛ بخشاينده خداى نام به«

. »آن شهرهاى وآبادسازى مردمش، وضع واصالح دشمنانش، با وجهاد ديار آن خراج آورى جمع درباره: گماشت مصر بر را وى كه گاه

 

 پروايي خدا:: 

 زيرا ومستحبات؛ واجبات از است، داده دستور بدان كتابش در آنچه از وپيروى او فرمان داشتن ومقدم خدا، از تقوا به كند مى امر را او«

 خداى] كه دهد مى فرمان او به نيز. [شود نمى بدبخت آنها نهادن وفرو انكار با جز كس وهيچ سعادتمند آن از پيروى با جز كس هيچ كه

 كند، اش يارى رساند يارى را او هركس كه است شده متعهد نام، بلند خداوند كه زيرا كند؛ يارى خويش وزبان ودست دل با را سبحان

. دهد وعزّتش ارج نهد، ارج را او وهركس

 دهد مى فرمان بدى به نفس كه زيرا بدارد، باز سركشيهايش واز نشاند، فرو وخواهشها شهوات از را خويش نفس كه كند مى امر او وبه

. »كند رحم خدا كه آن مگر

 

 گويي مي گذشتگان درباره تو كه گفت خواهند آن تو درباره:: 

 تو كار در ومردم اند بوده دو، هر وستمگر، دادگر حكمرانان تو از پيش كه فرستم مى سرزمينى به را تو من كه بدان مالك اى سپس،«

. گويى مى حكمرانان آن درباره تو كه گويند مى همان تو ودرباره نگرى، مى خود از پيش حكمرانان كار در تو كه نگرند مى گونه همان

 محبوبترين بايد بنابراين، سازد؛ مى جارى بندگانش زبان بر آنان درباره خداوند كه شناخت توان مى سخنانى از واقع، در را، ونيكوكاران

 خود نفس از نيست وحالل روا تو بر كه را وآنچه باش، مسّلط خويش نفس هواى بر پس. باشد نيك كار اندوخته تو نزد در ها اندوخته

. »دارد مى ناخوش يا دارد مى دوست آنچه در است، آن حّق در عدالت نفس، از ورزيدن دريغ زيرا بدار؛ دريغ
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 مردم هاى گروه:: 

 شمارى؛ غنيمت را آنان خوردن كه اشمب درنده جانور سان به وهرگز ده، جاى خويش دل در را مردم با ومالطفت ومحبت ومهربانى«

 مى سر لغزشى آنان از] صورت هر در[ كه ،]است مسلمانان غير منظور[ تو همنوع ويا هستند، تو دينى برادر يا: اند دسته دو مردم كه زيرا

 دوست خود تو كه همچنان ده قرار وگذشت عفو مورد را آنان بنابراين،. كنند مى خالف سهوًا يا وعمدًا شوند، مى آفتها ودستخوش زند،

 مافوق داده فرمانروايى را تو كه وكسى هستى، آنها مافوق تو كه زيرا دهد؛ قرار وگذشت عفو مورد را تو خداوند كه پسندى ومى دارى

 سبب را وآنان دهى انجام را كارشان كه است خواسته تو واز است، گماشته فرمانروايى به را تو كه است كسى مافوق وخدا توست،

. »است داده قرار تو آزمايش

 

 ممنوع خدا با جنگيدن:: 

 از هرگز. نيستى نياز بى هم ورحمتش عفو واز كنى، دفع را او وكيفر خشم كه ندارى آن قدرت تو زيرا كنى؛ جنگ اعالن خدا با مبادا«

 ودستور حاكمم من: مگو گاه وهيچ اب،مشت وخشم تندى به دارد راه كه جايى وتا مشو، شادمان دادن كيفر واز مشو، پشيمان كردن گذشت

 تكبر تو در دارى كه قدرتى وهرگاه. شود مى نعمتها وزوال وتغيير دين وسستى دل تباهى مايه اين زيرا، شوم؛ اطاعت وبايد دهم مى

 قدرتى هيچ او برابر در تو كه واين خودت به نسبت او توانايى وبه توست، فوق كه خدا سلطنت عظمت به آورد پديد وغرور وخودپسندى

. »گرداند باز تو به را ات رفته دست از وخرد بگيرد، را تو تندى وجلو نشاند، مى فرو را تو وسركشى كبر تأمل، اين كه زيرا بنگر ندارى،

 

 ممنوع تكبر:: 

 خوار را متكبرى وهر بون،ز را جبارى هر خداوند كه زيرا بپرهيز؛ او جباريت به جستن وهمانندى او، عظمت در خدا با كردن رقابت از«

 انصاف مردم درباره دارى مى دوستش كه رعيت از يك وهر نزديك وخويشان خودت جانب واز باش، داشته انصاف خدا با. گرداند مى

 شود، بندگانش جانب از او ومدعى خصم خداوند كند، ستم خدا بندگان به وهركه باشى، كرده ستم نكنى چنين اگر كه كن رعايت را

 وتوبه بردارد دست] ستم از[ كه گاه آن تا باشد خدا با جنگ در پيوسته او و گرداند، باطل را دليلش برخيزد خصومت به او با خدا وهركه

 مى را ستمديدگان دعاى خداوند كه چرا شود؛ نمى او وكيفر خشم در وتعجيل خدا نعمت تغيير باعث ستمگرى مانند به چيز هيچ. نمايد

. »است رانستمكا كمين ودر شنود
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 حقّ در روى ميانه:: 

 بر در بيشتر را رعيت ورضايت فراگيرتر، وعدالتش باشد، دور به وتفريط افراط از كه باشد كارى آن تو نزد در كارها محبوبترين وبايد«

 عامه رضايت جودو با خواص، وناخشنودى وخشم برد، مى بين از را خواص خشنودى مردم توده ونارضايتى خشم كه زيرا باشد؛ داشته

 تر يارى كم گرفتارى ودر تر، زحمت پر وآسايش رفاه هنگام در والى، براى خواص اندازه به رعيت از يك وهيچ ندارد، اهميتى مردم،

 ودر عذرناپذيرتر، ومنع دريغ هنگام ودر تر، ناسپاس دهش برابر ودر تر، وپرتوقع دارد، نمى تر ناخوش را وانصاف وعدل نيست

. نيست صبرتر كم روزگار ريهاىگرفتا

 آنان واز باشد آنان به تو توجه بايد پس هستند، امت توده همان دشمنان برابر در واقعى وبرگ وساز مسلمانان وجامعه دين ستون

. »كنى جانبدارى

 

 بران خود از را چينان سخن:: 

 عيبهايى مردم در] كه است طبيعى[ زيرا، جوترند؛ عيب مردم از كه باشند كسانى تو نزد به آنان ومنفورترين تو از رعيت دورترين وبايد«

 كه برتوست بلكه مكن، كنجكاوى است پنهان تو از كه عيبهايى شدن برمال در پس، است؛ سزاوارتر آنها پوشاندن به ووالى دارد وجود

 داورى خود، خداوند، است پنهان تو از آنچه ودرباره ،]كنى پوشى وپرده توجيه را مردم عيبهاى و[ گردانى پاك شود آشكار برايت آنچه

. كرد خواهد

. بدارد پوشيده بماند، پنهان مردم از دارى دوست كه را تو عيبهاى هم خداوند تا كن پوشى عيب توانى مى تا بنابراين،

 برَكن، خود از را خواهى وكين دشمنى هر وسبب ،]بزداى مردم دلهاى از را ها كينه مردم با خوشرفتارى با[ بگشاى مردم از را كينه هر گره

 هرچند ندارد، وراستى صداقت چين سخن كه زيرا مكن؛ باور زود را چين سخن وسخن نما، پوشى چشم نيست روشن برايت آنچه واز

. »كند وانمود خيرخواهان از را خود

 

 مشورت سياست:: 

 شخص كه زيرا را، ترسو ونه بترساند، شدن ونادار فقر واز ددار باز احسان از را تو بخيل كه مده، شركت را بخيل خود هاى رايزنى در«

 بخل پس، دهد؛ مى جلوه زيبا نظرت در را ستمگرانه آزمندى آزمند شخص زيرا، را؛ آزمند ونه كند، سست كارها به اقدام از را تو ترسو

. »گيرند مى نشأت خدا به بدگمانى از همگى كه هستند گونى گونه خصلتهاى وآزمندى وترس
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 وزيران بدترين:: 

 افراد گونه اين مبادا پس، است؛ داشته شركت آنان گناهان ودر بوده بدان وزير تو از پيش كه است كسى تو] دستياران و[ وزيران بدترين«

 به آنان براى بهترى جانشينان توانى مى تو ستمكارانند؛ وبرادران گنهكاران ياران اينان كه زيرا دهى؛ قرار خود ومالزمان نزديكان از را

 ستم بر را وستمگرى ندارند، دوش بر ووبال ووزر گناه بار ايشان چون ولى هستند ونفوذ انديشه صاحب آنان همانند كه آورى، دست

. است كمتر تو غير با شان ودوستى ومهربانتر، وياريگرتر، تر زحمت كم تو براى اينان اند، نرسانده يارى گناه بر را وگنهكارى

 تو براى حقيقت به زبانش كه باشند ارجح تو نزد كسانى آنها ميان واز. ده قرار خود محفل واهل سرّ اصحاب را افراد هگون اين پس،

 اعمال آن هرچند رساند، مى يارى كمتر دارد مى ناخوش دوستانش براى را آنها وخداوند زند مى سر تو از كه اعمالى ودر است، گوياتر

. »باشد تو دلخواه بشدت

 

 پارسايان با شدن مدمه:: 

 شادمانت اى نكرده كه تو، به بزرگ كارهاى دادن نسبت با و نستايند زياد را تو كه بده وعادتشان شو همدم وراستگويان پارسايان با«

. نكنند

 مى بدى به انبدكار وتشويق كردن، نيكى به نيكوكاران شدن رغبت بى سبب اين كه زيرا باشند؛ يكسان تو نزد در نبايد وبدكار نيكوكار

 .»كن رفتار است سزاوار كه چنان آنها از هريك با بلكه شود،

 

 ملّت به كردن نيكي:: 

 را وآنها بكاهد، را آنها هاى وهزينه وزحمت كند، احسان آنها به كه نيست اين از رعيتش به والى خوشبينى مايه بيشتر چيز هيچ كه بدان«

 رنج خوشبينى كه زيرا گرداند؛ خوشبين رعيتت به را تو كه كنى كارى باب اين در بايد پس، .نكند نيستند آن به موظف كه كارى به مجبور

 كه كسى وسزاوارترين اى، كرده احسان او به بيشتر كه است كسى آن باشى خوشبين بدو كه كس وسزاوارترين كند، مى دور تو از را بسيار

. اى كرده رفتار بد او با كه است كسى آن باشى بدبين بدو

 وسنّت مشكن، اند، پذيرفته را آن ومردم شده، وهمبستگى الفت ومايه اند بسته كارش به امت اين بزرگان كه را نيكى وروش سنّت هيچ

 را سنّت آن كه است كسى آن از وپاداش اجر صورت اين در كه مياور، پديد رساند آسيب گذشته سنتهاى آن از چيزى به كه را وروشى

. »گنهكارى سنّت، آن شكستن طهواس به وتو گذاشته،
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 دانشمندان با وگفتگو مذاكره بر تأكيد:: 

 با بودند، داشته برپا را آن تو از پيش] مصر[ مردم كه آنچه داشتن وبرپا شده، تو سرزمين وضع يافتن سامان مايه كه آنچه تحكيم براى«

 وگروهى نيايد راست ديگرى با جز آنها از يك هيچ كار كه اند هطبق چند رعيت كه وبدان. كن وگفتگو بحث بسيار وخردمندان، دانشمندان

 بعضى دادگسترى، قاضيان بعضى وخصوصى، عمومى كاتبان بعضى هستند، خدا قشون آنها از بعضى: نيست نياز بى ديگر گروه از

 نيازمند كه پايين طبقه بعضى ،وصنعتگر بازرگان بعضى مسلمان، پردازان وخراج ذمى دهندگان جزيه بعضى ومدارا، انصاف كارگزاران

 اهللا صلى پيامبرش سنّت در يا خود كتاب در را آن واجب واندازه وحد برده نام را سهمش اينها از يك هر براى وخداوند هستند، ومستمند

. »شود مى نگهدارى ما نزد كه كرده معين وآله عليه

 

 وسربازان ارتش:: 

 با مگر ماند نمى پايدار رعيت. هستند وآسايش وامنيت دين عزّت ومايه حكمرانان وزيور رعيت وپناه دژ خدا، خواست به سپاهيان،«

 با جهاد بر آن وسيله وبه است، داشته مقرر ايشان براى خداوند كه خراجى به مگر نباشد واستوارى قوام را وسپاهيان سپاهيان، وجود

. »سازند مى برآورده را نيازهايشان آن وسيله وبه است، آنان زندگى بهبود براى اى وپشتوانه گردند، مى توانا دشمنشان

 

 دادگسترى قاضيان:: 

 عقدها براى] قاضيان[ كه وكاتبان، وكارگزاران قاضيان يعنى سوم گروه واسطه به مگر نپايند] وخراجگزاران سپاهيان[ صنف دو واين«

. »هستند مردم وامين معتمد وعمومى خصوصى كارهاى در] انكاتب[و آورند، مى گرد] را حكومت[ منافع] كارگزاران[و نمايند، مى حكم

 

 وبازرگانان صنعتگران:: 

 را وآنان دارند برپا را وبازارها آورند گرد را آنها مايحتاج كه وصنعتگران بازرگانان واسطه به مگر نمانند استوار جملگى، گروهها، واين«

. »سازند نياز بى نيازمنديهايشان تهيه از
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 داننيازمن:: 

 و[ است گشايشى بقات اين از يك هر براى را خداوند. هستند ويارانه كمك مستحق كه هستند كسانى ومستمند، نيازمند پايينِ وطبقه«

 عهده از ووالى بخشد، بهبود را آنان كار كه اى اندازه به است حقّى والى بر را آنان از وهريك ،]هستند او وعنايت جود مشمول همگى

 حق، بستن كار به براى خود نمودن وآماده خداوند، از جستن وكمك وكوشش سعى به مگر آيد نمى بر است گردانيده الزم وا بر خدا آنچه

. »دشوار يا آسان كار در آن بر وشكيبايى

 

 نظاميان انتخاب:: 

 تر پاكدل ديگران واز است، تر خالصا با تو وامام او ورسول خدا به نسبت تو، نظر در كه، برگمار فرماندهى به را آن سپاهيانت ميان از«

 را او درشتى كه كسى باشد؛ سختگير زورمندان وبر مهربان ناتوانان با و پذيرد، عذر وزود آيد، مى خشم به دير كه كسى وبردبارتر،

. »ننشاند جاى بر را او وسستى، برنينگيزد،

 وشرافتمند اصيل هاى خانواده:: 

 وسخاوت وشجاعت ياريگرى اهل كه كسانى با و سابقه وخوش صالح هاى وخانواده وخوشنام صيتشخ با افراد با:] كه آن ديگر مطلب[«

 به كه ومادرى پدر چونان وسپس. اند ونيكى احسان هاى وشعبه بزرگواريها مجمع اينان كه زيرا كن؛ برقرار پيوند هستند وگذشت

 لطف هيچ ونيز پندارى، بزرگ اى داشته روا ايشان درباره كه را يىكمكها ومبادا كن، رسيدگى آنان امور به كنند، مى رسيدگى فرزندشان

 شان خوشبين تو وبه دارد مى وا تو حق در وخيرخواهى اخالص به را آنها نيكى، آن كه زيرا شمارى؛ ناچيز ـ اندك هرچند ـ را ومحبتى

 كارساز هم اندك مهر كه چرا متاب؛ سر خودشان ىكارها به رسيدگى از آنان، ومهم خطير كارهاى به رسيدگى به تكيه با و. گرداند مى

. »نيستند نياز بى هم آن بسيارِ واز برند، مى سود آن واز است

 گسترى عدالت:: 

 هايشان وخانواده آنان به چندان خود دارايى واز باشد، آنان وياور يار كه باشد كسى تو نزد در سپاهت سران وبرترين ترين گزيده وبايد«

 را واليان كه چيزى بهترين. گرداند تو معطوف را دلهايشان آنان به تو محبت. باشند سرگرم جهاد به تنها دشمن با جهاد گامهن به كه ببخشد

 نگردد پديدار آنان ودوستى محبت واين است، رعيت ومحبت دوستى وپديدارى شهرها در عدالت وگسترش داشتن برپا سازد مى شادمان

 فرماندهان گرداگرد كه گاه آن مگر نگردد استوار شان ووفادارى باشد، پاك] وكينه ودشمنى كدورت از[ هايشان سينه كه گاه آن مگر

. نباشند آنان مدت سرآمدن به وخواهان نشمارند، سنگين برخود را آنان وفرماندهى كنند، نگهدارى را وايشان زنند حلقه خويش

 كارهاى از فراوان كردن ياد زيرا يادنما؛ آنان رنجديدگان وزحمات رنجها زوا كن، ستايش آنان از وپيوسته برآور، را آرزوهايشان پس،

. »اهللا شاء ان. انگيزد مى بر را دل وكم آورد، مى شوق به را دلير آنان، نيك
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 ده قرار خودش جايگاه در را كسهر:: 

 دادن پاداش از داد انجام پايان تا را كارش وچون مگذار، ديگرى حساب به را يكى وزحمت بسپار، خاطر به را هركس ورنج زحمت نيز«

 او بزرگ كار كه شود آن مايه كسى مايگى بى ويا شمارى، بزرگ هم را او كوچك كار كه گردد باعث فردى بزرگى مبادا مدار، دريغ او به

 چه، واگذار؛ او رسول] نّتس[و خدا] كتاب[ به را آن شد مشتبه تو بر امور ويا افتاد دشوار تو بر كار وهرگاه. شمارى وخُرد ناچيز را

: است فرموده باشد، مى وارشادشان هدايت دوستدار كه كسانى به بزرگ خداى

 كه كسانى اى« ؛)13](ولِوالرَّس اللَّه إِلَى فَرُدوه شَىء فى تَنَازعتُم فَإِن منكُم االَْمرِ أُولى و الرَّسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا ءامنُوا الَّذينَ يـأَيها[

. »دهيد ارجاع ورسول خدا به را آن كرديد اختالف چيزى در واگر كنيد، اطاعت خود امر اولياى و ورسول خدا از ايد، آورده ايمان

 يهما كه او سنّت از پيروى از است عبارت پيامبر به دادن وارجاع او، استوار كتاب به تمسك از است عبارت هم خدا به دادن ارجاع

. »آورد نمى وپراكندگى است وحدت

 

 قضات انتخاب:: 

 حوصله وپر صبور و] نيايد تنگ او بر كارها كه كسى برگزين، است، مردم افراد برترين نظرت در كه را كسى مردم ميان در داورى وبراى«

 نكند، كوتاهى شناخت را آن هرگاه حق، به تبازگش واز نكند، پايدارى لغزش ودر نكشانند، ومشاجره ستيزه به را او كنندگان ونزاع[ باشد

 ودرنگش تأمل شبهات با شدن مواجه هنگام ودر نكند، بسنده] وحكم دعوا[ حقيقت عمق به رسيدن در فهم اندك وبه نگردد، طمع وگرد

 حكم وچون باشد، ورصب حقيقت كشف ودر نيايد ستوه به دادخواه مراجعه واز باشد، وداليل شواهد پى در وبيشتر باشد، بيشتر همه از

 گونه واين ندارد، وا يكى از جانبدارى به را او سازيها وگمراه نسازد، غرور دچار را او زياد، ستايشهاى دهد، حكم قاطعانه شد روشن

. اندكند البته افراد

 آن وجود با و ببرد، بين از] گيرى رشوه براى[ را اى بهانه هرگونه كه ببخش او به وچندان كن، وارسى او قضاوتهاى از خود سپس

 كه اين واز نكنند طمع او در ونزديكانت خواص ديگر كه ده ومنزلتى مقام چنان او به خودت نزد ودر شود، كم مردم به نيازش بخشش،

. باشد امان در كنند تخريب تو نزد را او مردم

 وهوس هوى روى از آن ودر بوده گرفتار وبدان راراش دست در دين اين كه زيرا بنگر؛ نيك] شايسته قاضيان انتخاب[ باره اين در پس،

. »اند بوده دنيا پى در آن با و شده مى رفتار
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 بيازماى را كارمندان:: 

 مگمار؛ كارشان به] مشورت بى[ وخودسرانه گمار،وجانبدارانه كار وبه بيازماى را وآنان كن، دقّت كارمندانت كارهاى در: كه آن ديگر«

] امور تصدى براى[ را كسانى ايشان از. است وخيانت ستم انواع بردارنده در] كردن كارى وسرخود جانبدارى[ خصلت دو اين كه زيرا

 تر بزرگوارانه وخويى خلق از افراد گونه اين زيرا، باشند؛ اسالم در وپيشگام شايسته هاى خانواده واز حيا با و آزموده كار كه بجوى

. ترند انديش وعاقبت تر طمع وكم آبرومندترند، ومردمانى برخوردارند

 باشد مى اختيارشان در آنچه اختالس واز گرداند، مى توانا خود اصالح در را آنان كار اين زيرا ده؛ فراوان را آنان ومواجب ارزاق سپس،

. »باشد متما آنان بر تو حجت كردند وخيانت كوتاهى تو امانت حفظ در يا كردند عمل تو فرمان خالف واگر سازد، مى نياز بى

 

 كارمندان وعملكرد رفتار به رسيدگي:: 

 به را آنان ايشان كارهاى به نهانى وبازرسى رسيدگى زيرا، بگمار، آنها بر ووفادار راستگوى وبازرسهاى كن، رسيدگى آنان كارهاى به نيز«

. دارد مى وا مردم با ومدارا امانتدارى

 گواهى به كرد تأييد را آن وبازرسانت جاسوسان هاى وگزارش گشود خيانت به دست آنان از يكى واگر بگير، نظر زير نيز را دستياران

 وداغ گردان، مقدارش وبى وخوار ستان، باز او از آورده دست به خود كار از وهرچه ده، بدنى كيفر را او و كن اكتفا ها گزارش همان

. »آويز گردنش به را بدنامى ننگ وطوق زن، او بر خيانت

 

 اقتصاد:: 

 باعث خراجگران وضع ودرستى خراج درستى كه زيرا كن؛ رسيدگى آورد صالح به را خراجگزاران وضعيت كه گونه آن خراج كار در«

 نانخور همه مردم كه چرا خراجگزاران؛ واسطه به مگر نيابند دست وآسايش راحتى به وديگران هست، نيز ديگران وضع وبهبود درستى

. »هستند وخراجگزاران خراج
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 زمين آباداني ::

 بى خراج وهركس نيايد، دست به زمين بودن آباد با جز خراج كه زيرا خراج؛ گرفتن به تا باشد زمين آبادانى به بيشتر تو توجه بايد«

. نپايد اندكى جز ودولتش كشاند، نابودى به را وبندگان گرداند ويران را كشور خواهد،] زمين[ آبادانى

 شكايت خشكسالى يا ها زمين افتادگى سيل يا بارندگى كمبود يا ها چشمه خشكيدن يا زدگى آفت يا] راجخ[ سنگينى از مردم اگر پس،

 تو بر دهى مى هايشان هزينه در آنها به كه تخفيفى وهرگز گيرد، سامان امورشان تا بده تخفيف چندان آنها به] خراج[ ميزان در كردند،

 به رسانند، مى سود حكومتت وآراستن سرزمينت آبادانى در تو به آن واسطه به رعيت كه است اى اندوخته واقع، در اين، زيرا نيايد؛ گران

 برابر ودر كنى، مى وشادمانى غرور احساس آنان ميان در عدالت گسترش از وتو كنى، مى جلب خود به را آنان ستايش كار اين با عالوه،

 رعيت با ات دادگرى سبب وبه شد، خواهى مند بهره آنان اضافى قدرت از اى اندوخته آنان به دادن آسايش از كه نيكويى ذخيره

 كمال با بخواهى كمك آنان واز آيد پيش حوادثى آينده در هرگاه صورت اين ودر يافت، خواهى اعتماد آنان به آنان با ات ومهربانى

 رضايت موجب[ كشيد خواهد را آن نهى آن دوش بر بارى هر كه است نعمتى آبادانى زيرا كرد؛ خواهند تحمل را حوادث آن رضايت

]. شود مى وسختيها مشكالت وتحمل آن از ودفاع حكومت از مردم

 به كارگزاران آوردن روى هم كشاورزان وتنگدستى فالكت وسبب است،] كشاورزان و[ آن مردم فالكت از ناشى واقع، در زمين، ويرانى

. »است گذشتگان از گرفتنن وعبرت حكومتشان، دوام از ونااميدى اندوزى، مال

 

 ومنشيان دبيران:: 

 واسرار ها نقشه بردارنده در كه را ات محرمانه هاى ونامه بگمار، كارهايت بر را آنان وبهترين بينديش دبيرانت كار در: كه آن ديگر«

 ديگران حضور در نتيجه، ودر كندن سرمست را او ومقام پست كه كسى باشد؛ ديگران از تر صالح اخالقى نظر از كه واگذار كسى به توست

 براى آنچه در تو، جانب از آنها درست هاى پاسخ رساندن يا تو به كارگزارانت هاى نامه رساندن از وغفلت كند، مخالفت تو با گستاخانه

 تو زيان به كه ردادىقرا فسخ واز نورزد، سستى بندد مى تو نفع به كه قراردادى ودر نورزد، كوتاهى دهد مى تو جانب از يا گيرد مى تو

 قدر به باشد جاهل خويش ومنزلت قدر به كه كسى زيرا نباشد؛ جاهل كارها در خويش ومنزلت قدر اندازه وبه نباشد، ناتوان شده بسته

. است تر جاهل ديگران ومنزلت

 وخوش ظاهرسازى با زيرك راداف زيرا، مكن؛ تكيه خود باورى وخوش شخصى واطمينان تيزهوشى بر] ومنشيان دبيران[ آنان انتخاب در

 چيزى امانتدارى از ونه دارد وجود خيرخواهى نه ظاهرسازى اين پس در كه حالى در كنند؛ مى جلب خود به را زمامداران نظر خدمتى

 توده ميان در كه برگزين را كسى گاه وآن بيازماى اند داده انجام تو از پيش شايسته زمامداران براى كه خدماتى با را آنان بلكه است؛

 از كه است وكسى خدا براى تو خيرخواهى دهنده نشان انتخابى چنين كه ترند شده شناخته امانتدارى وبه اند، گذاشته را اثر بهترين مردم

 »اى شده گماشته او طرف
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 كارها سازماندهي:: 

 بدان]و نكشاند، كارى پراكنده به را او كارها وفراوانى نيايد، چيره او بر كار بزرگى كه بده قرار آنان از رئيسى كارهايت از يك هر وبراى«

. »بود خواهى آن مسؤول ورزى غفلت آنها از وتو باشد داشته وجود تو ومنشيان دبيران] كار[ در عيبى هر[ كه

 

 صنايع از وحمايت تشويق:: 

 ثابت يكجا در كه آنان چه: كن سفارش تكارىودرس خير به نيز را وآنان باش خيرانديش وصنعتگران بازرگانان به نسبت: كه آن ديگر«

 سودها اصلى منابع اقشار اين كه زيرا كند؛ مى وكار كسب بدنى نيروى با كه آن وچه وسيارند، گردش در شان سرمايه با كه آنان چه اند،

 جاهاى وكوهستانها، ودشتها هاودريا بيابانها از باشند، مى دست دور نقاط از آنها آورندگان و وآسايش، زندگى وسايل تحصيل وعوامل

 وجود ترسى آنان جويى ستيزه واز آرامند مردمى بازرگانان. ندارند را جاها آن به رفتن وجرأت آيند، نمى گرد آنها در مردم كه سختى

. »كن سيدگىر اطرافت، شهرهاى در وچه هستى خودت كه شهرى در چه آنها، به. كنند نمى انگيزى فتنه كه طلبند آشتى واقشارى ندارد،

 

 احتكار از جلوگيرى:: 

 كه قيمتى هر به را وكاالها است منافع واحتكار زشت ورزىِ وبخل اندازه بى سختى ايشان از بسيارى در كه بدان ـ حال اين با ـ و«

 احتكار از پس،. تاس عيب زمامدار وبراى زيانبار جامعه افراد همه براى ايشان كارهاى اين كه حالى در فروشند، مى خواهد مى دلشان

. كرد مى جلوگيرى آن از وآله عليه اهللا صلى خدا رسول كه چرا كن؛ جلوگيرى

 وخريدار فروشنده طرفين از يك هيچ به كه گيرد انجام نرخهايى با و] درست ترازوهاى: يا[ عدالت موازين با و آسان بايد وفروش خريد

 در ولى شود، ديگران عبرت مايه تا ده كيفر را او شد احتكار مرتكب ذلك ومع كردى نهى احتكار از را كسى چنانچه. نشود اجحاف

. »نشود روى زياده كيفرش

 

 مستضعفان به توجه:: 

 بيچارگى كه آن[ قانع كه چرا وزمينگيران؛ وبينوايان ونيازمندان مستمندان يعنى وبيچاره پايين طبقه درباره را، خدا را خدا: كه آن ديگر«

 اين در] كند نمى دراز سؤال دست نفس عزّت سر از احتياج شدت وجود با كه آن[ ومعترّ] كند مى دراز وگدايى سؤال ودست اظهار را اش

. بدار پاس است، داده قرار طبقه اين براى خداوند كه را حقّى خدا خاطر به پس. است طبقه
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 مسلمانان دورترين براى زيرا بده؛ اختصاص طبقه اين به را شهرى هر در اسالم غنيمتى هاى زمين غالّت از وسهمى المال بيت از بخشى و

 باز آنان به رسيدگى از را تو حكومت سرمستى مبادا پس. باشى مى آن رعايت مسؤول وتو است مساوى سهمى آنان نزديكترين همانند

. ودب نخواهد وكوچك خُرد مسؤوليتهاى ترك براى عذرى تو ومهم فراوان كارهاى داشتن هرگز زيرا بدارد؛

 حقارت با آنان به وچشمها ندارند دسترسى تو به كه آنان امور وبه مگردان، روى آنان از ومتكبرانه مگير، بر آنان از را خود توجه پس،

 فردى وفروتنند خداترس كه خود اطمينان مورد افراد از اقشار، اين وبراى كن رسيدگى شمارند، مى كوچك را ايشان وديگران نگرند مى

 ديدارش كه گاه آن خداوند، نزد كه كن عمل اى گونه به مشكالتشان رفع در سپس. كنند گزارش تو به را آنان مشكالت تا كن بانتخا را

 عذر خداوند نزد اينان همه حق گزاردن با پس. هستند دادگرى نيازمند ديگران از بيش مردم از گروه اين كه چرا باشى؛ معذور كنى، مى

. »باش داشته وحجت

 

 وكودكان تيماني:: 

 دوش بر سنگين اى وظيفه واين. كن رسيدگى دارند نمى بر خواهى نياز ودست ندارند اى چاره كه نيز وسالخوردگان يتيمان وبه«

 شكيبايى راه اين در پس،. گرداند مى سبك طلبند عاقبت كه مردمى بر را آن خدا اما است، سنگين تمامش حق، هرچند است، زمامداران

. »كردند اطمينان است داده ايشان به خدا كه اى وعده وراستِى درستى هوب ورزيدند

 

 نيازمندان:: 

 آن ودر پذير، حضور به را وهمگان بپردازى، آنان كار به شخصاً وقت آن در تا بده اختصاص نيازمندان به را خود وقت از اى پاره«

 گوينده تا بدار باز آنها به تعرّض از را خود پليس وافراد ونگهبانان وسربازان باش، فروتن است آفريده را تو كه خدايى خاطر به مجلس

 ال أمة تقدس لن«: فرمود مى كه شنيدم وآله عليه اهللا صلى خدا رسول از بارها خود كه چرا بگويد؛ سخن تو با ولرز ترس بدون شان

 نمى را سعادت روى هرگز نستاند قوى از ولرز ترس بى را خود حق آن ضعيف كه مّلتى متتعتع؛ غير القوي من حقه فيها للضعيف يؤخذ

. »بيند

 بدين تا ساز دور آنان از را وتكبرت خويى وتنگ كن، تحمل را گفتن سخن در شان وناتوانى آنان هاى ودرشتگرى خشونت گاه، آن

 باش، داشته گوارا بخشى مى ردمم به آنچه گرداند، واجب تو بر را طاعتش وپاداش بگستراند تو بر را رحمتش هاى سايه خداوند وسيله

. باشد همراه خواهى وپوزش مهربانى با دارى مى باز كسى از را چيزى واگر

 آنها پاسخ از تو منشيان كه جايى در كارگزارانت به دادن پاسخ مانند بدهى، انجام بايد شخصاً تو خود كه هست تو امور از اى پاره

. ناتوانند نيازها آن رفع در ويارانت كنند مى عرضه تو به كه روزى مانه در مردم نيازهاى برآوردن ومانند عاجزند،

. »است كارى روزى هر براى زيرا بده؛ انجام روز همان را روز هر كار
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 بزرگ خداوند با خلوت:: 

 همراه درست نيت با چنانچه اوقات، همه اگرچه بده، قرار وخدا خود ميان ارتباط براى را آن هاى بخش ونيكوترين خود اوقات بهترين«

. خداست براى باشند، وآسايش امن در اوقات آن در ورعيت باشند

 پروردگار ويژه كه است واجبات داشتن برپا گردانى مى خالص خدا براى را دينت آن وسيله وبه است خداوند خاص كه كارهايى جمله از

 كم بى گرداند مى نزديك خدا به را تو كه را چه وآن بگذار، دخداون اختيار در را خود وجود روزت شبانه از بخشى در پس،. باشد مى

. »افتد رنج به بدنت هرچند بده انجام وكاست

 

 جماعت نماز:: 

 جماعت نماز از را مردم نماز خواندن طوالنى با نه[ كننده تباه ونه باش رماننده نه ايستى مى] جماعت[ نماز به مردم براى كه هنگامى«

 وكسانى وناتوانند بيمار كه هستند كسانى مردم ميان در زيرا ؛]آورى جا به ناقص را نماز كه كن برگزار وسبك تند انچند ونه نما گريزان

 نماز مردم براى چگونه: پرسيدم ايشان از فرستاد مى يمن به مرا وآله عليه اهللا صلى خدا رسول كه زمانى. دارند وگرفتارى كار كه هستند

. »باش مهربان مؤمنان با و بگزار نماز آنان ناتوانترين نتوا حد در: فرمود بخوانم؟

 

 باش مردم ميان در:: 

 امور در اطالعى وكم خويى تنگ از اى شاخه مردم از حكمرانان شدن پنهان زيرا، مدار؛ پنهان طوالنى مدت به مردم از را خود هرگز«

 مى كوچك نظرشان در بزرگ كار نتيجه در و، دارد مى باز است وشيدهپ آنان بر چه آن دانستن از را زمامداران مردم از شدن ونهان است،

. شود مى آميخته باطل با وحق زيبا، وزشت، زشت زيبا بزرگ، كوچك، وكار نمايد

 دروغ از راست انواع ها آن با كه نباشد هايى نشانه نيز را وحق داند، نمى بدارند پنهان او از مردم كه را چه وآن است بشر هم حكمران

 واجبى حق از شدنت پنهان سبب پس دارى، وبخشش گذشت حق راه در كه هستى انسانى يا: نيستى خارج حال دو از وتو شود، شناخته

 وبخشش بذل از وقتى مردم، بزودى صورت اين در كه هستى؛ بخل به مبتال انسانى يا چيست؟ دهى انجام كه نيكويى كار يا كنى عطا كه

 رنج تو براى كه است مواردى از تو به مردم ونيازهاى كارها بيشتر گذشته، اين از. ايستند باز تو از كردن تدرخواس از گردند، نوميد تو

. »اى معامله در ودادرسى انصاف درخواست يا ستمى از كردن شكايت مانند ندارد، اى وهزينه
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 ممنوع چشمي نور:: 

. اند بهره بى انصاف از وستدها داد ودر دارند اندازى ودست ارطلبىانحص خوى كه است ونزديكانى خواص را حكمران: كه آن ديگر«

 از كسى ومبادا مكن، واگذار زمينى هايت ونورچشمى اطرافيان از يك هيچ به وهرگز بخُشكان، آن اسباب بريدن با را اينان ريشه پس،

 را آن كار وسختى زحمت كه مشتركى كار يا اى ّقابهح در زند زيان آن همسايه مردم به كه باشد داشته توقع را ملكى تصاحب تو از آنان

. »تو براى وآخرت دنيا در وننگش بود خواهد آنان براى سودش صورت، اين در كه كنند تحميل ديگران به

 

 باش حق با هميشه:: 

 اجراى در هرچند خواه، داخ از وپاداش باش شكيبا كار اين ودر كن، اجرا وبيگانه، خويش از است، آن سزاوار كه كسى درباره را وحق«

 خوش آن عاقبت كه كن تحمل عاقبتش خاطر به را كار اين وگرانى وسختى رسد، زيان ونزديكانت خويشاوندان به] عدالت و[ حق

. است وپسنديده

 دور خود از ار آنان بدگمانيهاى ات روشنگرى اين با و بده توضيح ايشان براى را خويش كار داليل برد، ستمگرى گمان تو بر رعيت اگر

 به روشنگرى اين با و شوى، مهربان خويش رعيت با و ،]دهى عادتش عدالت به و[ دهى رياضت را خويش نفس رفتار اين با كه گردان،

. آيى نايل است، حق مسير در آنان دادن قرار همانا كه خود مقصود

 وآسوده سپاهيانت آسايش مايه صلح كه چرا مكن؛ رد ست،ا آن در نيز خدا ورضاى خواند مى فرا بدان را تو دشمنت كه را صلحى هرگز

 براى گاه دشمن زيرا باش؛ ومحتاط برحذر كامال او از دشمنت با صلح از پس اما باشد، مى سرزمينت وامنيت هايت، دغدغه از تو گشتن

. »بپرهيز گمانى خوش واز باش هشيار همواره پس. شود مى نزديك تو كردن غافلگير

 

 امانتدارىو وفادارى:: 

 كه وزنهارى عهد واز باش پايبند اى داده كه زنهارى وبه بمان وفادار خويش پيمان به دادى امان او به يا بستى پيمان خود دشمن با اگر«

 اندازه به خداوند واجبات از يك هيچ بر متفاوت هاى وانديشه گوناگون عقايد وجود با مردم كه زيرا كن؛ دفاع خويش جان با اى داده

. نيستند همداستان آن به واحترام عهد به وفاى

 پس. بودند دريافته را شكنى پيمان ناگوار عواقب چون شمردند مى الزم خود ميان در را عهد به وفاى نيز مشركان اسالم، از پيش حتى

 دليرى خدا بر كه است شوربخت نادان تنها كه چرا مفريب؛ را ودشمنت مشكن، را وپيمانت مكن خيانت اى گرفته عهده به آنچه در

 در كه وحريمى است، داده قرار بندگانش ميان در امان مايه ورحمتش، مهر سر از را، خويش وزنهار پيمان خداوند. كند مى وگستاخى

 در تراشى وعلت بهانه كه مبند وپيمانى. وفريبكارى خيانت ونه رواست شكنى پيمان نه پس. گيرند جاى آن پناه ودر بيارمند آن استوارى

. »مكن تكيه] وتعريض توريه مانند[ پهلو وچند نابجا سخنان وبه ببند واستوار محكم وپيمان باشد، داشته راه آن
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 مشكالت در وشكيبايي صبر:: 

 پيمان آن فسخ پى در بناحق مبادا يافتى تنگنا در را خويشتن بشمارى محترم را آن بايست مى خدا براى كه پيمانى بستن از پس واگر«

 بترسى عاقبتش از كه است خيانتى از بهتر اميدوارى نيكش وفرجام گشايش به كه كارى ودشوارى تنگى بر تو شكيبايى كه چرا آيى؛بر

. »بخواهى پوزش او از نتوانى وآخرتت دنيا ودر شود حالت شامل خداوند مؤاخذه ويا

 

 بپرهيز خونريزى از:: 

 كف از را ونعمت نكند بزرگ را ورنج نزديك را] خداوند[ كيفر بناحق، خونريزى بسان يزچ هيچ كه زيرا بپرهيز؛ خونها ريختن بناحق از«

. پردازد مى اند كرده خونريزى كه بندگانى ميان داورى به ابتدا سبحان خداى رستاخيز روز ودر. نسازد كوتاه را وعمر نبرد

 كشاند مى وناتوانى سستى به را قدرت تنها نه خونريزى كه راچ كنى؛ تقويت خونها ريختن بناحق با را خود قدرت ى پايه كه مبادا پس،

 زيرا من؛ برابر در نه معذورى خدا برابر در نه شدى عمدى قتل مرتكب اگر. سازد مى منتقل ديگران وبه دارد مى بر ميان از را آن بلكه

. شود مى قصاص موجب عمد قتل

 قتل بيم آن از وباالتر زدن مشت در كه آن چه ـ رفت بيرون حد از دادن يفرك در تو رياست شمشير يا وتازيانه شوى خطايى دچار واگر

. »گردد مانع مقتول اولياى به خونبها پرداخت از را تو حكومت نخوت مبادا ـ است

 

 ممنوع خودپسندى:: 

 از اين زيرا بپرهيز؛ بستايند، حد از بيش را تو مردم كه اين به عالقه واز گردد، تو خودپسندى موجب آنچه به وتكيه خودپسندى از«

. »گرداند نابود را نيكوكاران نيكى تا است شيطان فرصتهاى ترين مطمئن

 

 ممنوع مردم بر نهادن منت:: 

 اى وعده مردم به يا نمايى بزرگ هست چه آن از بيش را خود اقدامات يا نهى منّت آنان بر مردم به كردنت نيكى خاطر به كه اين از«

 موجب وعده وخلف زدايد، مى را حقيقت نور وبزرگنمايى برد، مى بين از را احسان نهادن منت كه زيرا بپرهيز؛ كنى وعده وخلف دهى

: است فرموده متعال خداى. شود مى ومردم خدا خشم

. »نكنيد لوعم بگوييد كه است منفور بسى خدا نزد« ؛)14](تَفْعلُونَ الَ ما تَقُولُوا أَن اللَّه عند مقْتًا كَبرَ[
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 هرگاه يا نمايى، سستى ها آن انجام در رسد فرا آنها زمان چون يا ورزى، مبادرت آنها انجام به كارها زمان رسيدن فرا از پيش كه زنهار

 ودر جا به را كارى هر پس،. دارى روا سستى آنها در شدند روشن كه آن از پس ويا كنى سرسختى آنها در نيست وشناخته روشن كارها

. »بده انجام خود مهنگا

 

 ممنوع انحصارطلبي:: 

 آن از وهمه شود مى مربوط تو به كه كارى از تغافل ويا دارند، يكسان سهم آن در مردم همه كه چيزى درآوردن انحصار به از زنهار«

. شود گرفته تو از مظلوم وداد رود كنار كارهايت از پرده كه وزودا آورند، در تو چنگ از باشى گرفته ناروا به كه را آنچه زيرا آگاهند؛

 افكندن تأخير وبه هيجان از خوددارى با و باش، مسّلط زبانت وتيزى دستت وضرب عصبانيت تندى وبر گير اختيار در را خشمت مهار

 مسّلط خود بر هرگز وتو شوى، مسّلط خود وبر نشيند فرو خشمت كه آن تا نگهدار] مذموم[ صفات اين از را خويشتن وتندى خشم

. باشد پروردگارت سوى به بازگشت و معاد ياد وذكرت فكر بيشتر كه آن مگر نشوى

 مانده جاى بر وآله عليه اهللا صلى پيامبر از كه حديثى يا بوده گذشته در كه نيكويى ورسمهاى راه يا دادگر حكومتهاى همواره كه توست بر

 را آنچه تا وبكوشى كنى اقتدا اى بوده آن شاهد وتو ايم كرده مى عمل دانب ما آنچه وبه آورى ياد به است آمده قرآن در كه را واجبى يا

 بهانه شتابد، وهوس هوى به نفست كه گاه آن تا ساختم تمام تو بر را خويش حجت وسيله وبدين كردم سفارش تو به عهدنامه اين در من

. »كنى پيروى باشى، نداشته اى

 

 پاياني دعاى:: 

 اوست رضاى مورد آنچه در را وتو من مطلوبى، هر دادن بر عظيمش وقدرت اش گسترده رحمت حق به كه، كنم مى مسألت خداوند از و

 رساندن كمال وبه بالدش، در زيبا وآثار بندگانش، ميان در ونيكنامى وخلقش، خودش برابر در آشكار عذرى داشتن از. بدارد موفق

 ما« ؛)15](راجِعونَ إِلَيه وإِنَّـآ للَّه إِنَّا. [فرمايد ختم وشهادت سعادت به را وتو من عاقبت كه واين كرمش، گردانيدن چندان وچند نعمتش،

). 16(»باد او ومطّهر پاك خاندان وبر وآله، عليه اهللا صلى خدا پيامبر بر فراوان ودرود سالم ،»گرديم مى باز او سوى وبه خداييم از
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 عمويش پسر به سفارش:: 

: كرد سفارش چنين او به گماشت بصره بر خود جاى به را عباس بن عبداهللا كه هنگامى عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان

 خدا به را تو چه آن كه وبدان. است وشيطانى شوم هيجانى خشم كه بپرهيز خشم واز باش، ودادگر وفروتن رو گشاده مردم همه با«

). 17(»سازد مى نزديك آتش به كند مى ورد خدا از را تو وآنچه گرداند، مى دور آتش از كند مى نزديك

 

 گيري نتيجه:: 

. باشند چنين بايد نيز وكارگزاران حكمرانان. باشد بايد گونه واين بود گونه اين) مسلمانان كل رئيس( دادگر پيشواى آرى،

. باشند چنين بايد هم وفرماندهان رؤسا

. گردند برخوردار خاطر وآسودگى آرامش واز شوند مند بهره ومرفّهى زادآ زندگى از وهمگان يابد بهبود اسالمى وجامعه امت امور تا

. فرمايد مى او به هايى توصيه چه كند مى بصره در خود جانشين را عباس بن عبداهللا وقتى عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان كه ديديم

 با والى يك كه چرا نداشت؛ زياد ودفاتر دواير به نيازى اسالمى دولت ديگر چنين، اين وحكومتش بود گونه اين اسالمى كشور زمانى

 معدود، افراد همين واسطه به مردم ومشكالت وكارها كردند مى حكومت كشور بر براحتى قاضى، ويك وپليس پاسدار اندكى بسيار تعداد

 ميانشان روز همان وقاضى مدندآ مى قاضى نزد داشتند دعوا هم با كه نفر دو مثال. شد مى ورجوع رفع وتعلل، تأخير ويا معطلى بدون

 قاضى حكم از وهمگى شد مى حل اندك ساعاتى ويا دقايق ظرف در مهمى ومرافعات دعواها. رفتند مى خود كار وپى كرد مى قضاوت

 آن وامثال دوستى خاطر به ندارد وحق كند مى داورى عادالنه متخاصمين ميان اسالم قاضى كه دانستند مى همه چون بودند؛ راضى

. شود ظلم رتكبم

 والى وچند رهبر يك توسط فقط فراوانش، وجمعيت وگستردگى عظمت آن وجود با اسالمى كشور عليه، اهللا سالم اميرمؤمنان عهد در

 كسى حق ويا شود، وفردا امروز حكمى صدور در يا افتد تأخير به اى مرافعه وفصل حّل كه آن بدون شد مى اداره وقاضى وكارگزار

. گردد پايمال

 سياست اسالمى سياست كه بود آن هم علتش. كرد نمى مراجعه قاضى يا والى به اى ومرافعه دعوا حل براى وكسى گذشت مى مدتها گاه

 هم ابد وتا نديده اسالم غير در را آن نظير دنيا كه است سياستى است؛ وعقالنيت جاودانگى سياست است؛ آسمانى سياست است؛ خداوند

. ديد نخواهد

 در وهم ومبانى اصول در هم كنند، مى حركت آنها اساس بر آن وسياستمداران جهان تمام كه وغربى شرقى حكومتى ظامهاىن اين اما

. است كرده ومحكوم تقبيح را ها آن وكالن وخرد شناسد، نمى رسميت به را ها آن از چيزى واسالم ناسازگارند اسالم با بكلى فروع،
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 واتاق فرستد مى را نفر يك رسد مى خليفه گوش به خبر اين وچون گيرد مى ودربان حاجب ودخ خانه براى كوفه والى مثال، براى

. باشد داشته اتاق يك از بيش ندارد حق كه دهد مى دستور والى وبه سوزاند مى را حاجب

 

 ممنوع داشتن دربان:: 

 ومى كند مى منع ودربان حاجب گرفتن از را او و نويسد ىم نامه) عباس بن قثم( مكّه در خود كارگزار به عليه اهللا سالم على اميرمؤمنان

: فرمايد

 سوى به سفيرى را تو نبايد ؛)18(بها لقائك عن حاجة ذا تحجبن وال وجهك إال حاجب وال لسانك، إال سفير الناس إلى لك اليكن«

. »...كنى منع مالقاتت از را نيازمندى ومبادا باشد، رويت جز ودربانى وحاجب زبانت، جز مردم

 وهمه بود وآسمانى مشروع سياستمدار وبزرگترين مسلمانان كل رئيس كه آن با وآله عليه اهللا صلى خدا رسول كه گويد مى ما به تاريخ

 آن با توانست مى خواست مى هرگاه جامعه فرد كمترين ذلك مع چرخيد، مى او مبارك وجود محور بر مسلمانان ودنيوى دينى امور

 قاضى؟ ويا كارگزار يا والى يا امام يعنى وآله، عليه اهللا صلى پيامبر از تر پايين افراد به رسد چه س،پ. كند مالقات حضرت

 ايشان با مسلمانان مالقات مانع كه نداشت وحاجبى دربان ويا گرفت، نمى مردم بقيه از باالتر را خود هرگز وآله عليه اهللا صلى پيامبر

). 19(شنيد ومى گفت مى آنها با و برد مى سر به ميانشان در آنان خود از يكى همانند بلكه شود،

 

 است سياست اينها همه:: 

 جرايم، با مبارزه آزاديها، اعطاى فرهنگى، قانون بهداشتى، مقررات اقتصادى، سازماندهى آيا نيست؟ سياست از جزئى گفتيم، كه اينها آيا

 سياست از وكشور دولت ومسؤولين سران وتعيين وجنگ، صلح تشكيالت كشورها، با ومناسبات روابط تحكيم وعمران، كشاورزى توسعه

 نيست؟

 با هم كه كند سازماندهى اى گونه به را امور اين كه است وخردمندانه حكيمانه سياستى آن تنها. هست هم سياست دل از هست؛ آرى،

. كرد اسالم كه كارى همان يعنى. وعاطفه احساس با هم باشد سازگار خرد
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 استعمار ايده:: 

 مى نفى را آن كريم قرآن هم كه است سخنى است، محض واخالقى معنوى نظام يك بلكه ندارد سياست با ارتباطى اسالم كه سخن اين

. بزرگواران آن از پس دينى ومراجع علما سيره وهم عليهم، اهللا سالم وائمه وآله عليه اهللا صلى پيامبر پاك وسيره سنّت هم كند،

: فرمايد مى زيارت آن در كنند، زيارت را امامانشان آن با كه بياموزد را زيارتى مردم به خواهد مى وقتى عليه اهللا سالم هادى امام حتى

. »...كشورند واركان مردم] مدبران و[ وسياستمداران...  ؛)20...(البالد وأركان العباد وساسة... «

 كه زمانى زيرا، آمد؛ وجود به پيش قرن يك از كمتر وتقريباً است استعمار زاييده ـ ندارد ارتباطى سياست با اسالم كه ـ ايده اين

 آنان به را معنا اين تا كرد انتشار به وشروع شد پيدا مسلمانان ميان در فكر اين افكنند پنجه اسالمى كشورهاى بر توانستند استعمارگران

 مى طور وهر شوند وارد اسالمى كشورهاى به بتوانند طريق اين واز ،)21(ديگرى چيز وسياست است چيز يك اسالم دين كه كنند تزريق

 جانب از بايستد، استعمارگران اقدامات برابر در خواست مى مجتهد يا روحانى يك اگر كه رسيد جايى به كار حتى. كنند عمل خواهند

 وظيفه سياسى مسائل به پرداختن كنى؟ ىم دخالت سياست در چرا كه شدند مى واقع انتقادات آماج خبر، وبى لوح ساده مسلمانان خود

 ها آن وسيله به تا بودند آموخته ها آن به استعمارگران كه حرفهايى اين وامثال چيزها، اين به چه را تو. بپرداز ودعايت نماز به نيست، تو

 خنثى را وتوحيدى پاك دين اين وتعاليم اصول از دفاعى وهرگونه كنند، خاموش شود اسالم واعتالى اعال خواهان كه را صدايى هر

. سازند

 بى وپوست تهى ميان هاى آيين سلسله يك عنوان به اسالم به استعمارى، فرهنگ با تحصيلكرده جوان بينيد مى كه است دليل همين به

 معناى به( سياست نباشد اسالم وفق بر كه سياستى كه چنان نيست؛ اسالم نباشد سياست آن با كه اسالمى كه صورتى در نگرد، مى مغز

. نيست) آن درست

 انديشه يا مكتب هر وبه كنند مى استقبال شود بلند غرب يا شرق از كه صدايى هر از جوانان بعضى كه است استعمارى ايده همين سبب به

 مى برقرار برىبرا جامعه طبقات ميان كمونيسم كه اين خيال به روند مى كمونيسم سوى به بعضى. گرايند مى برخيزد، جا دو اين از كه اى

 نه كنون، تا تاريخ دم سپيده از كه، اى گونه به است كرده حفظ را وفقير وكشاورز كارگر حقوق كه است اسالم اين كه آن از خبر بى سازد،

. جهان بقيه تاريخ ونه است ديده خود خواب در را چيزى چنين روسيه تاريخ

 با مدنى وحقوق انسانى نظامهاى كه دانند ونمى هستند،... و »آمريكا تمدن« يا »فرانسه مدنيت« يا »بريتانيا نظام« مشتاق هم اى عده

 موجود وفريبكاريهاى منفى نقاط از اسالم والبته شده اقتباس اسالم از واقع، در هست، جاها وديگر وآمريكا وفرانسه بريتانيا در كه ارزشى

. است داشته برحذر آنها در

 نيرو هرگز بيگمان داشت، مى... و آن وفرهنگ مدنى وحقوق وآزاديها واقتصاديات اسالم از العىواط آگاهى اندك مسلمان جوان اگر

 نه ربطى هيچ كه كرد نمى اى ظالمانه نظامهاى وتقويت پوسيده، هاى انديشه داشتن وبرپا فاسد مكاتب كردن پياده صرف را خود وتوان

 .است بيزار آنها همه از سالما وبلكه دارد ها آن با اسالم ونه دارند اسالم با آنها
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. »عماله بعض إلى عليه اهللا سالم له كتاب ومن« 40نامه البالغة، نهج(*). 

. 19 نامه البالغة، نهج). 1(

. 20 نامه البالغة، نهج). 2(

. 21 نامه البالغة، نهج). 3(

. 25 نامه البالغة، نهج). 4(

. همان). 5(

. 27 نامه البالغة، نهج). 6(

. همان). 7(

. 27 نامه البالغة، نهج). 8(

. همان). 9(

. همان). 10(

. 40 نامه البالغة، نهج). 11(

. 46 نامه همان،). 12(

. 59: نساء). 13(

)14 .(3: صف .

. 156: بقرة). 15(

. 53 نامه البالغة، نهج). 16(

. 76 نامه البالغة، نهج). 17(

. »مكّة على عامله وهو العباس بن قثم الى عليه اهللا سالم له كتاب ومن« ،67 نامه البالغة، نهج). 18(

. »وآله عليه اهللا صلى وحيائه تواضعه في« 16ص االخالق، مكارم: ك.ر). 19(

. 3213ح ،<االئمة لجميع جامعة زيارة ،610ص ،2ج الفقيه، اليحضره من). 20(

 سيدمحمدكاظم دينى بزرگ مرجع«: كه است هشد نقل نوشته عراق تاريخ پيرامون كه كتابى در »بيل خانم« انگليسى جاسوس از). 21(

 او جواب در سازند، متوقف را خود اسالمى ضد فعاليتهاى كه خواست آنها واز فرستاد تلگرافى ادارى مقامات به كه هنگامى  يزدى

 .»باشيد نداشته كار سياست وبه هستيد، دينى عالم يك شما«: نوشتند
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 علما و سياست

: عليه هللا سالم الحسين اإلمام قال

 كه است دين علماى دست در واحكام امور مجارى ؛*وحرامه حالله على األمناء باهللا، العلماء أيدي على واألحكام األمور مجاري إن«

. »خدايند وحرام حالل بر امين

 وامامان وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر كه اند رفته را وراهى پيموده را مسيرى همواره پيشين هاى وسده گذشته روزگاران طى در علما،

 هر كه اند نكرده رها خود حال به را حكومتگران هرگز لذا. اسالمى امت اصالح راه يعنى اند؛ كرده ترسيم برايشان عليهم اهللا سالم معصوم

. اند كرده دخالت سياست در بلكه كنند، عمل خواهند مى طور

 ونصيحت زبان با و بدارند، باز وفساد كجروى از را ها آن شوند لغزش دچار گرانوحكومت فرمانروايان هرگاه كه اند داشته وظيفه علما

 حاكمى وهر كردند، مى هم را كار وهمين. بايستند ها آن هاى خواسته برابر در شده طور هر نبخشيد، سود روش اين واگر كنند، ارشادشان

. كردند مى وتحريمش ومخالفت نمودند، مى كفيروت تهديد كردند، مى ونصيحت ارشاد را او شد مى منحرف اسالم از كه

. اند شده تبعيد شان وكاشانه خانه از كه علمايى بسيار چه

. اند گرديده وزندانى شكنجه كه مجتهدانى بسيار چه

. اند شده آواره و شده كشيده آتش به هايشان خانه كه فقهايى بسيار چه

. اند شده آويخته دار وبه كشته كه آنان از بسيار چه

! بسيار وچه بسيار، وچه بسيار، وچه

 نفسانى شهوات وپيروى هوسرانى واز اند كرده مى وارشاد منكر از ونهى معروف به امر را حكومتگران كه است بوده آن براى اينها همه

. اند كرده مى ممانعت

 كه برد مى نام را شيعه علماى از تن دهها) 1(امينى عالمه »الفضيلة شهداء« كتاب

. اند رسيده شهادت به اسالمى امت واصالح دين از دفاع راه در ـ كنون تا هجرى چهارم نقر از ـ

 اند برخاسته مقابله به اسالمى ضد سياستهاى با كه خود اخير سده سرشناس علماى برخى از ـ گرامى خواننده آگاهى براى ـ جا اين در

 پاكمان علماى از شمارى اسامى ليست وسپس بريم، مى نام اند، كرده التدخ سياست در منكر از ونهى معروف به امر وظيفه انجام وبراى

 وپيوسته عمال اعالم، علماى كه بدانند مردم تا آوريم مى اند، رسيده شهادت به خدا راه ودر اند شده كشور در سياسى دخالت قربانى كه را

. است آن لواصو ها پايه واز اسالم متن از سياست: كه اند كرده اعالم جهانيان به
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 اعالم علماي مبارزات:: 

 مستعمره را مسلمانان وسرزمين ببرد بين از را اسالم خواست مى كه تجاوزگر روسيه با تا آمد ايران به عراق از وى: مجاهد سيدمحمد. 1

. شد »مجاهد« به ملقّب دليل همين وبه كند مبارزه سازد، خود

 كرد مبارزه شوند مسّلط ايران بر تنباكو تجارت نام به خواستند مى كه ها انگليسى اب وى. بزرگ مجدد): 2(شيرازى حسن سيدمحمد. 2

. شكست را وكمرش آورد وارد بريتانيا استعمار بر را ضربه بزرگترين خود فتواى اين با و نمود تحريم را وتنباكو توتون واستعمال

 خويش سيطره زير را عراق خواست مى كه را استعمار با مبارزه وجوب. هـ 1337 سال در بزرگ مرد اين): 3(شيرازى محمدتقى شيخ. 3

 انگليس برابر در است، معروف »العشرين ثورة« به پيوست وقوع به. م 1920 سال در چون كه اش پرآوازه قيام با و نمود اعالم آورد، در

. كرد دفاع ومسلمانان اسالم واز ايستاد

 در خواستند مى زمان آن در كه اى ساخته غرب پارلمان ضد بر اشرف ونجف معّال كربالى ماعال علماى ،»العشرين ثورة« از بعد اندكى. 4

 حسين ميرزا ،)4(اصفهانى ابوالحسن سيد امثال دينى، ومراجع علما از اى عده كه شد باعث قيام اين. كردند قيام كنند، پياده عراق

. شوند تبعيد عراق از وديگران، ائىطباطب سيدمحمدعلى عالمه شهرستانى، على سيدميرزا ،)5(نائينى

 عراق به ايران از »پهلوى خان رضا« آن نشانده ودست واستعمار كفر با مخالفت خاطر به ايشان): 6(قمى سيدحسين عاليقدر مرجع. 5

 وبه رداردب گمراهى از دست كه بخواهد حكومت از تا بازگشت ايران به آمد، كار سر بر »پهلوى محمدرضا« كه زمانى در شد، تبعيد

 در را واطرافيانش خود جان كه طورى به كرد قيام دوبار بزرگ عالم اين بنابراين،. كرد مراجعت عراق وبه يافت دست خود مطالبات

. داد قرار خطر معرض

 وچيزى شد بعيدت مصر به لبنان از كه جايى تا داد فتوا آن ضد وبر جنگيد فرانسه با ايشان): 7(الدين شرف سيدعبدالحسين دينى، مرجع. 6

 آتش به بود بزرگوار آن خطّى تأليفات از وبخشى نفيس كتابهايى شامل كه او، وكتابخانه بزرگ عالم اين خانه. برسد قتل به كه بود نمانده

. گشت محروم آن از اسالم كتاب ودنياى شد كشيده

 آستانه در كه جايى تا كرد مقاومت وستم ظلم رابرب در پهلوى رضاخان زمان در كه) 8(بروجردى حسين سيدآقا دينى عاليقدر مرجع. 7

. گرفت قرار شدن كشته

 ومبارزه مقاومت به وگمراهى والحاد كفر برابر در بود، افتاده راه به كمونيسم موج كه »قاسم عبدالكريم« زمان در عراق تقليد مراجع. 8

. شدند وتبعيد انىزند هم زيادى وعده رسيدند، قتل به آنان از بعضى كه طورى به برخاستند

. ساختند سرنگون را آنها دوى هر وسرانجام كردند مقابله پهلوى ومحمدرضا رضاخان با ايران تقليد مراجع. 9

 حزب برابر در نيز واكنون برداشتند، ميان از را آن كه اين تا برخاستند مبارزه به كمونيسم كفر برابر در عراق وعلماى تقليد مراجع. 10

 .شد خواهند پيروز نيز آن بر بزرگ خداوند خواست وبه كنند مى قاومتم عراق بعث كافر

. 37ح ،1ب ،80ص ،97ج بحاراألنوار،(*). 
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 اسالم و سياست ۲۳۵

 به ايران در كه است اماميه فقهاى واز واديب مورخ.) م 1971 ـ 1902./ هـ 1392 ـ 1320( امينى احمد بن عبدالحسين شيخ عالمه). 1(

 سالم اميرمؤمنان امام عمومى كتابخانه وى. شد جا آن ومقيم يافت ونما نشو اشرف نجف در اما ت،رف دنيا از سرزمين همين ودر آمد دنيا

. اينها وجز »الزائر ادب« ،»الفضيلة شهداء« ،»الغدير« دانشنامه: از عبارتند بزرگ عالم اين تأليفات. كرد تأسيس شهر اين در را عليه اهللا

 سال در. بود خود روزگار شيعه مرجع وعاليترين عالم ومشهورترين بزرگترين رازى،شي حسينى محمود ميرزا بن سيدمحمدحسن). 2(

 اجازه دريافت به سالگى بيست از وپيش شد حاضر مدرس به مشهور بيدآبادى سيدحسن عالمه درس ودر شد متولد شيراز در. هـ 1230

 1281 سال در. شد مقيم اشرف نجف ودر كرد مهاجرت عراق به. هـ 1259 سال در. شد بزرگ مدرسان واز آمد نايل ايشان از اجتهاد

 او وقدرت فرمان نفوذ از حاكى تنباكو تحريم مشهور قضيه. درآمد شيعه مرجع تنها صورت وبه يافت ورياست زعامت شايستگى. هـ

. شد سپرده خاك به نجف ودر بست فرو جهان از ديده سامرا در. هـ 1312 سال به وى. است

 علما اكابر واز عراق »العشرين ثورة« قيام رهبر شيرازى حائرى ابوالحسن فرزند على، محب ميرزا فرزند دتقى،محم ميرزا شيخ). 3(

 به معّال كربالى ودر يافت وفات. هـ 1328 سال در. بود دينى وغيرت وتقوا علم در خود عصر مشاهير وازمشهورترين مجتهدين، واعاظم

. شد سپرده خاك

 اصفهان در. هـ 1284 سال به. بود خود روزگار در شيعه كل ومرجع القدر جليل عالمى اصفهانى، موسوى محمد فرزند سيدابوالحسن). 4(

 كم جنازه وتشييع گفت وداع را فانى دار كاظمين در. هـ 1365 سال ودر كرد هجرت عاليات عتبات به. هـ 1307 سال ودر شد متولد

. شد حمل دستها روى بر نجف تا بغداد از پاكش وپيكر آمد عمل به او از نظيرى

. هـ 1277 سال به. است شيعه علماى بزرگان واز نام جاويدان مجتهد نجفى، نائينى عبدالرحيم االسالم شيخ فرزند محمدحسين شيخ). 5(

 آن واز اصفهان به وسپس گرفت فرا را دانش ومقدمات ابتدايى وعلوم گذرانيد شهر آن در را اش كودكى ودوران آمد دنيا به نائين شهر در

 شنبه وروز بود، او ومحرّر كاتب بزرگوار آن عمر آخر وتا درآمد شيرازى مجدد سيد مالزمت وبه رفت عراق به. هـ 1303 سال در جا،

. شد سپرده خاك به اشرف نجف ودر كرد رحلت بغداد در. هـ 1355 سال االولى جمادي 26

 وبه گرفت فرا شهر اين در را علوم ومقدمات آمد دنيا به قم مقدس شهر در. هـ 1282 سال به قمى، سيدمحمود فرزند حسين، سيد). 6(

 وبه شد حاضر شيرازى محمدتقى وشيخ رشتى اهللا حبيب وميرزا شيرازى مجدد سيد چون بزرگى علماى درسهاى ودر كرد مهاجرت عراق

 اقامت رحل عليه اهللا سالم مشهدالرضا در. هـ 1331 سال به. بود شهره وزهد وتقوا پاكى به بزرگوار آن. يافت دست علم از بلندى درجه

 عتبات وبه بازداشت او دستور به پهلوى، شاه رضا نظام انحرافات با مخالفت اثر بر. شد ايران تقليد مراجع بزرگترين از ويكى افكند

 بزرگ تقليد مراجع واز شيعيان قلوب بوبومح زدند حلقه ايشان گرد بر علما آنجا در. گزيد سكونت كربال ودر شد، تبعيد عراق عاليات

. هـ 1366 االول ربيع 14 چهارشنبه روز در. شد كل ومرجعيت زعامت نامزد اصفهانى، سيدابوالحسن اهللا آية رحلت از بعد. گرديد ديار آن

. گرديد دفن شريف صحن ودر برده اشرف نجف به پاكش وپيكر بست فرو جهان از ديده

 سال به. بود تشيع عالم نوابغ واز مسلمان بزرگ علماى از ،»الدين شرف« به ملقّب عاملى موسوى يوسف سيد دفرزن عبدالحسين سيد). 7(

 وكربال وبغداد بيروت در پرشكوه تشيعى از پس پاكش، وپيكر يافت وفات بيروت در. هـ 1377 سال وبه شد متولد كاظمين در. هـ 1290

. شد سپرده خاك به نجف در ونجف،

 و.رسيد ايشان به شيعه مرجعيت. هـ 1365 سال در. اصفهانى سيدابوالحسن مرحوم وفات از پس. قم مقدس شهر علميه حوزه زعيم). 8(

 .شد سپرده خاك به قم، مقدس شهر در السالم، عليها معصومه فاطمه حضرت جوار ودر گفت وداع را فانى دار. هـ 1380 سال در
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 علماي شهيد

 مى كشته زهر با ويا رسد مى قتل به يا كه آن مگر نيست ما از يك هيچ ؛*مسموم أو مقتول إالّ منّا ما«: وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

. »شود

 مى كشته زهر با ويا رسد مى قتل به يا كه آن مگر نيست ما از يك هيچ«: فرمود كه است شده روايت وآله عليه اهللا صلى خدا پيامبر از

 اهللا سالم معصوم امام ودوازده عليها اهللا سالم زهرا فاطمه ودخترش پيامبر خود آن از مراد كه اند گفته شريف حديث اين تفسير در. »شود

. است عليهم

 روى انسانهاى بهترين كه آن با عليه، اهللا سالم معصوم چهارده اين چرا: كه است اين شود مى مطرح شريف حديث اين پيرامون كه سؤالى

 باشد؟ خدا راه در وشهادت شدن ومسموم شدن كشته سرنوشتشان ايدب هستند، زمين

 ستمگران برابر در تمام وپايمردى شجاعت با و اند كرده مى سياسى فعاليت بزرگواران اين: كه اين وآن دارد پاسخ يك تنها پرسش اين

. شدند مى مسموم ويا رسيدند مى قتل به يا ستمگران جانب از دليل همين به. اند ايستاده مى

. اند بوده شدن مسموم ويا قتل معرض در همواره اسالم طوالنى تاريخ طى در نيز ما پاك علماى چرا كه بفهميم توانيم مى جا اين از

 يا لذا ايستادند، مى ومستبدين ستمگران برابر ودر بودند فعال سياست عرصه در همواره دين علماى چون گفتيم؛ كه است همان پاسخش

. شدند مى مسموم ويا سيدندر مى قتل به

 ميدان ودر رسيدند شهادت به بزرگ خداوند راه در كه آوريم مى را اسالم ونيك پاك علماى از شمارى اسامى فهرست جا اين در

. بودند فعال است، كرده وسازماندهى ريزى برنامه انسان ورفتار عمل ابعاد از بعدى هر براى كه اسالمى سياست

 »الشيعة اعالم طبقات« نظير ،]ها زندگينامه[ وتراجم تاريخ هاى كتاب به بايد بزرگواران اين زندگانى وتفاصيل اتجزئي از اطالع براى

 مراجعه اينها، وجز) 3(اصفهانى محمدباقر سيد »الجنّات روضات« ،)2(عاملى امينى محسن سيد »الشيعة اعيان«،)1(تهرانى بزرگ آقا شيخ

 .كرد
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 رضي سيد جد. 1:: 

 در عباسى »مقتدر« زمان در ،»البالغة نهج« گردآورنده سيدرضى، مادرى جد ،»الكبير الناصر«و »األطروش«به ملقّب على بن حسن

 توابع از »آمل« درشهر هجرى 304 سال وبه كرد حكومت سال سيزده ومدت نمود قيام وستمگران ستم ضد بر] كنونى گيالن[ ديلمان

. دارد نيز زيبايى وگنبد است معروف شهر اين در وآرامگاهش رسيد شهادت به سالگى ونه هفتاد سنّ در] فعلى مازندران[ »طبرستان«

: است آمده ذيل كتابهاى در جليل سيد اين حال شرح

. نورى حسين ميرزا) 4(»المستدرك خاتمة«. 1

. الغطاء كاشف »المنيعة الحصون«. 2

. نباكتى داود ابن »األلباب أولي روضة«. 3

. افندى عبداهللا ميرزا) 5(»ماءالعل رياض«. 4

. اثير ابن) 6(»التاريخ فى الكامل«. 5

. عاملى امين سيدمحسن) 7(»الشيعة اعيان«. 6

 

 كليني شيخ دايي. 2:: 

 ايشان از كلينى كه او اساتيد واز »كافى« كتاب صاحب اهللا رحمه كلينى االسالم ثقة دايى ،»عالن« به معروف ابراهيم بن محمد بن على

. است كرده روايت زياد

 آن به موضوعات اى پاره وپيرامون داشت، ارتباط الشريف فرجه تعالى اهللا عجل زمان امام با و زيست مى صغرى غيبت دوره در نامبرده

 ومروجان شيعه بزرگان از او. رسيد قتل به مكّه راه در صغرى، غيبت دوره همان در »عالن«. كرد دريافت وپاسخ نوشت نامه حضرت

). 8(اند آورده ورجال تاريخ كتابهاى بيشتر را وى حال شرح. بود تشريع
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 مصرى انطاكي. 3

. زيست مى مصر در »العبيدي الحاكم« روزگار وبه بود هجرى چهارم قرن در شيعه علماى از انطاكى، سليمان بن حسن

 هجرى 399 سال در دليل، همين به. جست مى يزارىب آن واز ورزيد مى مخالفت باطل با وكردار، گفتار با و زد مى حق از دم آشكارا او

. رسيد شهادت به عبيدى حاكم دست به

). 11(است آمده ديگر وجاهاى) 10(»الشيعة اعيان« ذهبى،) 9(»االعتدال ميزان« كتاب در شيعه عالم اين حال شرح

 

 همداني. 4:: 

 ارتباط عباد بن صاحب با وى. آوازه بلند وشاعر وسخنور اديبو شيعى نامدار نويسنده يحيى، بن حسين بن احمد همدانى، الزمان بديع

. كرد مى دفاع آن از منطق با و داشت لهجه صراحت گويى حق ودر داشت،

. رسيد شهادت به سم خوراندن با هجرى 397 سال در

). 12(اند آورده را او حال شرح شناسان، ورجال مورخان بيشتر

 

 الصغير الناشيء. 5:: 

. ساخت مى شمشير تزيينات پدرش كه دادند او به جهت آن از را لقب اين ،»حالء« به وملقّب »الصغير الناشىء« به معروف عبداهللا بن على

 اين به كه آن: كه است شده نقل سمعانى از. باشد شده شهره آن ودر يافته ونما نشو شعر فن در كه شود مى گفته كسى به »الناشىء«و

. است عبداهللا بن على باشد مى مشهور نسبت

 معروفى قصيده او اشعار از يكى. سرود مى شعر وزيبايى سخاوت با عليهم اهللا سالم بيت اهل ودرباره داشت سكونت مصر در »حالء«

: شود مى آغاز بيت اين با كه است

 الكتاب نزل أبياتهم وفي***  الصواب عرف محمد بآل

 شده نازل آنان هاى خانه در رآنوق***  شده شناخته ودرستى حقيقت كه است محمد آل با

. شد سوزانده آتش در سالگى وپنج نود در هــ، 366 سال ودر زيست مى صغرى غيبت عصر در وى

). 13(اند آورده وادب وتاريخ رجال كتابهاى بيشتر را نامبرده حال شرح
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 اندلسي اَزدى. 6:: 

 عصر در او. بود واقع اسالم روزِ آن جهاِن غرب در واندلس بود ساندل اهل چون بود، »غرب متنبى« به معروف ازدى، هانى بن محمد

 مى تشيع اظهار علناً كه است برشمرده كسانى از را او شهرآشوب ابن. پرداخت مى سياست وبه زد مى] تشيع[ حّق از دم آشكارا خود

. كردند

 شهادت به جا همان در گذشت، مى عمرش از الس سىوشش كه حالى در ،362 سال وبه شد متولد اندلس در هجرى 326 سال به اَزدى

. كردند خفه را او ديگر بعضى گفته وبه رسيده قتل به اند گفته بعضى. است اختالف مورخان ميان رسيدنش شهادت به نحوه درباره. رسيد

). 14(است آمده وادب ورجال تاريخ كتابهاى بيشتر در او حال شرح

 

 حمداني فراس ابو. 7:: 

 شاهى با و شد آغاز شاهى با شعر«: است گفته اش درباره عباد بن صاحب گويند مى كه معروفى وشاعر دانشمند همان نى،حمدا ابوفراس

. است فراس وابو القيس إمروء مقصودش. »يافت پايان

 ورفاه آبادانى جهت ودر شد سياست گود وارد فراس ابو. رفت نمى او مقابله به گاه هيچ فراس، ابو احترام به متنبى،: كه است شده نقل

. كوشيد ومردم كشور

. رسيد شهادت به خدا راه در هجرى، 358 سال به دوم، وبار كردند اسير را او بار ودو جنگيد روميان با بار چندين

). 15(اند آورده را او زندگينامه ورجال وادب تاريخ كتب بيشتر

 

 فراس ابو پدر. 8:: 

 در ناصرالدوله دستور به هجرى 323 سال ودر بود خويش عصر وسياستمداران شيعه بزرگان از فراس، ابو پدر حمدانى، حمدان بن سعيد

. شد كشته موصل

). 16(اند كرده ذكر نيز را او حال شرح از مختصرى اند، آورده را فرزندش حال شرح كه كسانى از اى عده

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 اسالم و سياست ۲۴۰

 فرات ابن. 9:: 

. بود وبزرگوارى سخاوت به ومعروف شريف اى خانواده واز هجرى رمچها قرن در شيعه نويسندگان از فرات، بن على ابوالحسن

. است بوده مردم وشادمانى جشن دوران او وزارت دوران گويند مى. شد وزارت منصب دار عهده بار چندين عباسى مقتدر ايام در

. رسيد قتل وبه شد دستگير صغرى، غيبت دوره در هجرى، 312 سال در

: ببينيد ها كتاب اين در را او حال شرح

. صدر حسن سيد) 18(»اإلسالم وفنون الشيعة«و عاملى امين محسن سيد) 17(»الشيعة اعيان«

 

 شامي تهامي. 10:: 

 اشعار«: اند گفته اش درباره. بود هجرى پنجم قرن آغاز وادباى وشاعران دانشمندان از وى. شامى عاملى محمد بن على تهامى، ابوالحسن

. »است تر لطيف عاشق اشك واز نازكتر فاسق دين از او

: گردد مى آغاز معروف بيت اين با كه است اى قصيده او اشعار جمله از

 

 قرار بدار الدنيا هذه ما***  جاري البرية في المنية حكم

. نيست ماندن سراى دنيا اين***  است جارى خاليق درباره مرگ فرمان

 

 ستم از فرار وبراى شد، ومخفى گرفت قرار تعقيب مورد رو اين واز پرداخت مى مشروع سياسى فعاليتهاى به عباس بنى دوره در او

 شناختند را او جا آن در اما شد مصر وارد وسرانجام رفت مى دهى به دهى واز شهرى به شهرى از مبدل قيافه با عباس، بنى حكومت

 اسرارآميزى طور به زندان همان در هجرى، 416 سال به ،وعاقبت دادند قرار شديد هاى شكنجه زير را او وبارها كردند وزندانى ودستگير

. شد كشته ـ شكنجه زير شايد ـ

: وپرسيد ديد خواب در را او نفر يك كه است اين كنند مى نقل او درباره كه زيبايى چيزهاى از

: گفتم خردسالم فرزند سوگ در كه بيتى اين واسطه به: گفت عملى؟ چه واسطه به: شد سؤال. آمرزيد مرا: گفت كرد؟ چه تو با خدا
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 وجواري جواره بين شتان***  ربه وجاور أعدائي جاورت

 من جوار تا او جوار از است فرق بسيار چه اما*** پروردگارش جوار در او و هستم دشمنانم جوار در من

 ).19(اند آورده ورجال وشعر تاريخ در نويسندگان بيشتر را او حال شرح

 

 اسلم بن ثابت. 11

 پروا بى حّق مذهب از ودفاع گويى حق ودر شيعه علماى از وى. حلب شهر دانشمندان واز ادب عرصه نوابغ از نحوى اسلم بن تثاب

 اباطيل كشف در. پرداخت مى سياسى فعاليتهاى به وهوشمندانه داشت، عهده به را حلب كتابخانه رياست فاطميان دوره در. بود وباهوش

. آويختند دارش به هجرى، 460 سال حدود در و، بردند مصر به را او. آورد در تحرير رشته هب كتابهايى باطل مذاهب برخى

. اند آورده را ثابت زندگينامه) 23(اينها وجز) 22(»االسالم وفنون الشيعة« ،)21(»الشيعة اعيان« ،)20(»الجنات روضات« كتابهاى

 

 قزويني ابوالقاسم. 12:: 

 منطقى عالمى. بود »كرجى« به معروف طايفه واز هجرى پنجم قرن در وحديث واصول فقه علماى از ى،قزوين عبدالكريم شيخ ابوالقاسم

 با و. نمود مى دخالت وكشور مردم امور واداره سياست در او. ورزيد مى پايدارى آن ودر كرد مى دفاع[ تشيع] حق از منطق با و بود

. شد كشته ملحدان همين دست به هجرى، 498 سال در هم، رانجاموس كرد، مى محكوم را وآنان پرداخت مى بحث به ملحدان

. است آمده آن وجز) 24(»الفضيلة شهداء« در او حال شرح

 

 كاتب كندى. 13:: 

 مبارزه باطل با و دفاع حق از آشكارا وى. هجرى پنجم قرن علماى از ،»كاتب« به معروف كندى محمد بن احمد طرخان بن ابوالحسين

. كرد مى ايستادگى آن ودر گفت مى حق. كرد مى

. رسيد قتل به هجرى 450 سال از پيش اندكى آن، از آشكارا ودفاع بودنش شيعه همين خاطر به

. »بود ما ودوست معتبر وحديثش ثقه وى«: گويد مى او درباره اهللا رحمه نجاشى

). 25(اند آورده را او حال شرح رجالى، كتابهاى غالب
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 مفضل بن حسن. 14:: 

 شد ديلمى الدوله سلطان ووزير نهاد قدم سياست ميدان به وى. بود شيعه وسياستمداران وعلما نويسندگان از سهالن بن مفضل بن حسن

. ساخت را كربال در عليه اهللا سالم حسين امام حائر ديوار كه است كسى او. رسيد شهادت به وسرانجام

). 28(اند آورده وديگران) 27(تاريخش در شامى كثير وابن) 26(»االسالم وفنون الشيعة« را بزرگوار مرد اين حال شرح

 

 طبرى ابوالمحاسن. 15:: 

 طراز علماى از ديگر اى وعده راوندى قطب. بود هجرى چهارم قرن اواخر بزرگ علماى از طبرى اسماعيل بن عبدالواحد ابوالمحاسن

. اند كرده شاگردى او نزد اول

. اند برده نام وى از »هيدش امام« لقب با مورخان از اى عده

 را وى. زد دست بود، مسلمانان در نفوذ حال در زمان آن كه گرى باطنى ضد بر اسالم در اى گرانه اصالح فكرىِ انقالب به طبرى

 هيچ ديگر آن وجود با و است واجب طريقت شيخ از اطاعت تنها«: گويد مى كه گرى باطنى وكفر الحاد به كه اند دانسته كسى نخستين

. داد فتوا ،»نيست واجب الهى تكاليف از يك

. شد ترور گذشت، مى عمرش از سال هشتاد از بيش كه حالى در هجرى 502 يا 501 سال در

). 29(اند آورده را او حال شرح رجال وعلماى مورخان بيشتر

 

 نيشابورى فتال. 16:: 

 در »التنوير«و »الواعظين روضة« كتابهاى. اند داده لقب »يدشه شيخ« را او مورخان بعضى. فتال نيشابورى واعظ حسن محمدبن شيخ

. است بزرگوار عالم اين تأليف تفسير،

 ،)32(عاملى حرّ محدث ،)31(نورى شيخ) 30(مجلسى عالمه. رسيد شهادت به حق از صريح ودفاع باطل برابر در پروايى بى اثر بر او

. اند پرداخته او حال شرح به) 33(وديگران
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 راوندى طبق. 17:: 

 گمراهى با اش مبارزه خاطر به. است شده ياد وى از »شهيد صالح عالم« وصف با و بود القدر جليل عالمى راوندى، قطب بن حسين

. رسيد شهادت به حق مذهب در وپايدارى

 ).36(است آمده كتاب دو اين وجز ،)35(»المستدرك خاتمة« ،)34(»اآلمل امل« در او حال شرح

 

 طغرائي. 18:: 

. است ومعروف مشهور اش والميه بود توانا وشاعرى فاضل وعالمى دؤلى، ابواالسود نوادگان از طغرائى، على بن حسين

 انسانى او. كرد مى تبليغ عليهم اهللا سالم بيت اهل براى مختلف هاى موقعيت در واشعارش ها خطابه ودر پرداخت مى سياست به وى

 شد كشته مظلومانه واندى، پانصد سال در اش، سرسختانه هاى موضعگيرى همين خاطر وبه داشت، وزارت منصب ومدتى بود نستوه

. داشت بيشتر يا سال هفتادوپنج شهادت وهنگام

). 37(اند پرداخته او حال شرح به وادبيات شعر تاريخ وكتابهاى مورخان، بيشتر

 

 طبرسي. 19:: 

 در كتاب چهار ميان، آن از كه ديگر سودمند كتاب ودهها »البيان مجمع« تفسير صاحب فضل، بن حسن بن فضل طبرسى، االسالم امين

. هستند البيان مجمع از غير واينها است تفسير حوزه

 ونستوه، سرسخت خدا ودرباره قهرمان، ايمان ودر بود، بلند كوهى ودانش علم در. كرد مى زندگى گوناگون ومذاهب اديان از فضايى در او

 عليه اهللا سالم مشهدالرضا به پاكش وپيكر رسيد شهادت به سبزوار شهر در هجرى وهشت وچهل پانصد سال رفط عيد شب در كه آن تا

. شد سپرده خاك به »عليه اهللا سالم الرضا مغتسل« به معروف محلى ودر منتقل

). 38(اند آورده مورخان بيشتر را طبرسى مرحوم حال شرح
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 فضل بن ابوالقاسم. 20:: 

 بود، برجسته علماى از بزرگوار اين. رسد مى عليه اهللا سالم العابدين زين امام به نسبش كه الدين، شرف الفضل ابى بن يىيح سيدابوالقاسم

. بود عراق] سادات[ طالبيان نقيب كه چرا داشت؛ كشور سياسى امور در عميقى وفعاليت

. گذراند تيغ دم از را وى هجرى 585 سال ودر درآمد مخالفت در از او با »تكش شاه خوارزم«

). 39(اند آورده را بزرگوار عالم اين زندگينامه ورجال تاريخ كتابهاى از شمارى

 

 اول شهيد. 21:: 

 حوزه در هم هنوز وغيره وحديث واصول فقه در او وآراى وفتواها كتابها كه است كسى »اول شهيد« به معروف عاملى مكى بن محمد

. بحثهاست مدار علمى هاى

 از سال 52 كه حالى در هجرى، 786 سال ودر دانستند مباح را خونش كه جايى تا برخاست جهاد به وشايد، بايد كه چنان خدا، راه در

. سوزاندند آتش در وسپس آويختند دار به دمشق قلعه ميدان در را وپيكرش رساندند قتل به را او گذشت، مى شريفش عمر

). 40(اند آورده را دبزرگمر اين حال شرح رجال وعلماى مورخان بيشتر

 

 ثاني شهيد. 22:: 

 وفتاوى كتابها. است اول شهيد تلو تالى وفضيلت، ودانش شهادت همچون فضايل همه در ،»ثانى شهيد« به مشهور عاملى الدين زين

. وگفتگوست بحث مورد علميه هاى حوزه در هم هنوز وغيره وحديث وعقايد واصول فقه در نيز او وآراى

 ايام ودر برآمدند، وى جستجوى در جا وهمه آمدند ستوه به دستش از وروم لبنان حكمرانان كه چندان كرد جهاد جانانه خدا راه در او

 فرستادند، ارمغان روم پادشاه براى را وسرش رساندند قتل به دريا ساحل در را او ـ طوالنى ماجرايى طى وـ كردند دستگيرش حج

. كردند رها افتاده زمين روى همچنان پاكش وپيكر

 آن پيكر لذا. رفت مى وباال آمد مى فرود آسمان از كه كردند مشاهده را انوارى سرزمين آن مقيم تركمنهاى از گروهى شب، همان در

. كردند بنا اى مقبره وبرايش سپردند خاك به را بزرگوار

). 41(اند آورده را ثانى شهيد حال شرح ومورخان رجال علماى بيشتر
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 ثالث شهيد. 23:: 

 كتاب در. رسيدند شهادت به] تشيع[ حق مذهب در پايدارى خاطر وبه خدا راه در كه است پاكى علماى از شمارى لقب »ثالث شهيد«

 خراسانى تسترى شهابالدين براى را لقب اين ـ برد مى را آنها از بعضى نام مؤلف ـ نويسان وتذكره علما كه است آمده »الفضيلة شهداء«

. كنند مى ذكر

 منحرفان با و كرد، مى نصيحت را وشاه پرداخت مى سياسى كارهاى وبه بود »طهماسب شاه« حكومت دوران بزرگ علماى از وى

. نمود مى دفاع وفضيلت حق واز كرد، مى بحث وگمراهان

 با وسپس دادند قرار شكنجهو آزار تحت را او جا آن ودر شد، برده النهر ماوراء به اسير تسترى الدين شهاب خراسان، به ازبكها حمله در

. سوزاندند آتش در هجرى، 997 سال به بخارا، ميدان در را پاكش وپيكر رساندند قتل به را او و افتادند جانش به وكارد خنجر

). 44(است آمده كتابها وديگر ،)43(»الفضيلة شهداء« ،»الصفوية الروضة« ،)42(»الجنات روضات« در بزرگوار شهيد اين حال شرح

 

 كركي محقق. 24 ::

 دار وعهده زيست، مى صفوى طهماسب شاه عهد در ،»ثانى محقق« به معروف عاملى عبدالعالى بن الحسين بن على نورالدين كركى، محقق

 به او وواليان كارگزاران از يكى وشاه داشت، نفوذ مردم در شاه فرمان از بيش كركى محقق فرمان. بود مردم واداره كشور سياست امور

. رفت مى ارشم

. رفت دنيا از هجرى، 945 سال در آن، اثر بر كه خوراندند سم پنهانى را او

. اند آورده را كركى محقق حال شرح رجال وعلماى مورخان بيشتر

 

 شوشترى قاضي. 25:: 

. اند دهش برده نام تاريخ كتب در كه ديگر كتاب ودهها »الحق احقاق« بزرگ دانشنامه مؤلف شوشترى، نوراهللا سيدقاضى

 1019 سال در سرانجام، كه آن تا پرداخت ومقاومت جهاد به] وتشيع حق از دفاع در[و شد، هند در قضا منصب دار عهده صفوى دوره در

 اعضاى كه زدند او برهنه پيكر بر چندان خاردار فلزى هاى تازيانه با و درآوردند را لباسهايش كه ترتيب اين به. رسيد شهادت به هجرى،

. شد تكه كهت بدنش

). 45(اند آورده شناسان ورجال مورخان بيشتر را او حال شرح
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 عاملي حّر. 26:: 

 روز كه است رياحى يزيد بن حرّ نوادگان واز ،»معالم« صاحب حسن شيخ وداماد »الشيعة وسائل« صاحب جد عاملى، حرّ على شيخ

 راه در ومجاهد ناپذير، وسازش سرسخت خدا ودرباره قهرمان، داخ دين ودر بود، علم درياى وى. رسيد شهادت به كربال در عاشورا

: است بيت دو اين او زيباى هاى سروده از. رفت دنيا از آن اثر وبر خوراندند سم را او سرانجام كه طورى به. اسالم

 

 الخائض الجهول زعم كما رفضاً*** ورهطه للوصي حبي كان إن

 است گرى رافضى گويند، مى نابخرد نادانان كه گونه آن*** او وخاندان] پيامبر[ وصِى به من محبت اگر

 روافـض السـمـاء أمـالك وجـمـيـع***  وأحمد األمين والروح فاهللا

 هستند رافضى آسمان فرشتگان وهمه***واحمد االمين وروح خدا پس،

 

). 46(اند آورده را بزرگمرد اين حال شرح مورخان از شمارى

 

 ىحائر نصراهللا سيد. 27:: 

. بود معّال كربالى در عليه اهللا سالم حسين امام مقدس بارگاه معروف ومدرس وشاعر عالم حائرى، نصراهللا سيد

. است كرده تخميس گفته، عليه اهللا سالم الحسين بن على العابدين زين سجاد امام درباره كه را فرزدق نامدار قصيده وى

 را خود جان وسرانجام كرد مى ومحكوم تقبيح را وآنها افتاد مى در باطل اهل با. بود ركشو سياسى صحنه در وفعال خدا راه در مجاهد او

. رسيد شهادت به هجرى 1154 سال ودر گذاشت كار اين سر بر

). 47(اند آورده را او حال شرح وشعر ادبيات تاريخ وكتابهاى مورخان، از بسيارى
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 عسيلي شيخ. 28:: 

. بود اهللا رحمه بحرالعلوم سيدمهدى اهللا آية وشاگرد لبنان علماى از عسيلى صالح شيخ

 هجرى 1208 سال در سرانجام سياسى، امور به وپرداختن حق، از آشكار ودفاع خدا، خاطر به ومقاومت خدا، راه در مجاهداتش دليل به

. رسيد شهادت به شكنجه زير »قصاب« به معروف احمدپاشا توسط

). 48(است آمده »الفضيلة شهداء« در او حال شرح

 

 حائرى همداني. 29:: 

 جهاد به خدا راه در او. بود سرهما قدس»الرياض« وصاحب بهبهانى وحيد تالمذه از حائرى همدانى عبدالصمد مولى العلماء شيخ عالمه

 وبى بيتوها فتنه در هجرى، 1216 سال به كه آن تا پرداخت سياسى امور وبه كوشيد، اسالم پرچم شدن برافراشته وبراى برخاست

 وفاضل، عالم ودهها ونيكان مؤمنان از تن هزاران وآشوب فتنه اين در. رسيد قتل به اش خانه در جلو كربال، مقدس شهر به آنان حرمتى

. رسيدند شهادت به نيز وديگران، صادق وسيد على عين وشيخ محمد شيخ جمله از

) 49(اند آورده را بزرگواران اين حال شرح اند، نوشته كتاب معّال كربالى درباره كه وكسانى مورخان از شمارى

 

 شيرازى باقر ميرزا. 30:: 

 ونهى وامر پرداخت مى سياست امور به. است ايران مشروطه نهضت شهداى واز اهللا رحمه شيرازى مجدد شاگرد شيرازى محمدباقر ميرزا

. رسيد قتل به رازشي در هجرى 1326 سال به كه آن تا ستيزيد مى اسالم دشمنان با و كرد مى

). 50(است آمده »الفضيلة شهداء« در بزرگوار آن حال شرح

 

 نورى اهللا فضل شيخ. 31:: 

 او وداماد »الوسائل مستدرك« صاحب نورى حسين ميرزا محقق عالمه وخواهرزاده اهللا رحمه شيرازى مجدد شاگرد نورى اهللا فضل شيخ

. بود

 صدد در شده، منحرف خود مسير از داشتند عهده به را آن رهبرى دين علماى كه مشروطيت انقالب كرد مشاهده كه هنگامى او

. شد آويخته دار به هجرى، 1327 سال به جهت، همين وبه شد، مشروعه مشروطه وخواهان برآمد اش اصلى مسير به آن بازگرداندن
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). 51(اند آورده را شيخ حال شرح متأخر نگاران تاريخ از بسيارى

 رسيدند؛ شهادت به وشاهان دولتها امور در ودخالت سياسى كارهاى به پرداختن اثر بر كه بود ما پاك علماى از عالم ويك سى نام اين

. بكشانند خود طرف به دادن واميد وبيم ووعيد ووعده ودينار درهم با را بزرگوار علماى اين نتوانستند وشاهان دولتها اين كه چرا

 وجهادشان ومقاومت آنان نامهاى از آكنده ما درخشان تاريخ كه آورديم شهيدمان علماى عظيم انبوه از اى نمونه عنوان به را اسامى اين ما

 در شهيد عالمان اين نام. گيرد مى بر در را نفر وهزاران طلبد، مى كتاب جلد چندين آنها نام شمردن وبر است، مكان وهر زمان هر در

. است آمده ها وفرهنگنامه ورجال وحديث تاريخ كتابهاى

 واداره سياست پيشبرد اسالم، علماى مأموريت وواپسين ونخستين است »اسالم متن در سياست« كه دارد داللت اين بر واقع، در امر، اين

. است »وبالد عباد«

. 18ح ،9ب ،217ص ،27ج بحاراألنوار،(*). 

 وكتاب محقق فقيه،.) ق 1389 ـ 1293( »بزرگ آقا« به معروف تهرانى، محمدرضا بن على بن) محمدمحسن يا( محسن شيخ عالمه). 1(

 سالگى چهل از وپيش پرداخت دانش تحصيل به اشرف نجف حوزه ودر رفت عراق به. ق 1313 سال ودر شد زاده تهران در شناس،

 دم پسينوا تا بازگشت، اشرف نجف به سپس كرد، زندگى سامرا در را. ق 1355 ـ 1329 هاى سال وى. كرد دريافت اجتهاد اجازه

 الى الذريعة«: جمله از دارد، متعددى هاى كتاب. داد افراد به حديث روايت اجازه هزار دو از بيش وى. بود مشغول تأليف به زندگى

 كتابخانه بزرگ آقا مرحوم). نويسى حال شرح در تأليف يازده از يكى(» عشر الرابع القرن في البشر نقباء«و) جلد نوزده( »الشيعة تصانيف

. نمود وقف داشت، كتاب هزار پنج از بيش كه را خود شخصى

 دوازده شيعى مجتهد آخرين.) م 1952 ـ 1865.: ق 1371 ـ 1282( العاملي الحسيني األميني محمد بن عبدالكريم بن محسن سيد). 2(

. بود شام منطقه در امامى

 وپس رفت اشرف نجف به گاه آن گرفت، فرا جا آن در ار مقدماتى ومراحل شد زاده عامل جبل مرجعيون توابع از »شقراء« روستاى در

 امر وسپس ووعظ خطابه تدريس، كار وبه گزيد سكونت دمشق شهر ودر بازگشت سوريه به. ق 1319 سال در اندوزى، دانش از

 آثارى شيعى فقه رد آورد، گرد را شيعه بزرگان وسيره شيعى پراكنده آثار راستا اين ودر نوشت مى بسيار وى. پرداخت وفتوا مرجعيت

 »المختوم الرحيق« ،)جلد 56( »الشيعة اعيان«: اوست تأليفات از. پرداخت مى چالش به آنان وبامخالفان كرد مى دفاع آنان واز نگاشت

 وجز) »المنار« صاحب رد در اى رساله( »المنيعة الحصون« ،)بود آورده در نظم به را آن. ق 1331 سال از پيش كه است شعرى ديوان(

. آن

 وديگر وكالم فقه داناى القدر، جليل عالم.) ق 1313 ـ 1226( اصفهانى خوانسارى موسوى العابدين زين ميرزا بن باقر سيدمحمد). 3(

 »وتعزيرات حدود« كتاب. داشت عهده بر را سامان آن دينى وامور زيست مى خوانسار در. بود قمرى سيزدهم قرن اعالم واز دينى علوم

. اوست تأليفات از آن وجز.) ق 1233 سال نگاشته( »واختيار جبر«و

. 216ص ،3ج المستدرك، خاتمة). 4(

. المقدسة قم الخيام، ط ،276ص ،1ج الفضالء، وحياض العلماء رياض). 5(
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. م1979/هـ1399 لبنان، بيروت، صادر دار ط ،»االطروش على بن الحسن ظهور ذكر« 81ص ،8ج التاريخ، في الكامل). 6(

. 425 شماره ،179ص ،5ج الشيعة، اعيان). 7(

. 7ص الفضيلة، شهداء ;682 شماره ،260ص كشّى، رجال: نك). 8(

. 1857 شماره ،493ص ،1ج االعتدال، ميزان). 9(

. 257 شماره ،104ص ،5ج الشيعة، اعيان). 10(

. 10ص الفضيلة، شهداء: نك). 11(

. 6ص ،22ج ;الشيعة تصانيف الى الذريعة ;69ص ،1ج العارفين، هدية). 12(

. 226ص النديم، ابن فهرست ;642 شماره ،238ص ،4ج الميزان، لسان ;155 شماره ،222ص ،16ج النبالء، اعالم سير: نك). 13(

. 446ص ،1ج وااللقاب، الكنى ;88 شماره ،131ص ،16ج النبالء، اعالم سير: نك). 14(

. 155ص ،2ج عالم،اال ;336ص ،1ج العربية، المطبوعات معجم ;399ص ،3ج الغدير،). 15(

. هـ 1390 تهران الحيدرية، ط ،19ص ،3ج الجنّات، روضات). 16(

. »الشيعة ونقباء والقضاة واالمراء الوزراء في عشر الحادي البحث« 191ص ،1ج الشيعة، اعيان). 17(

. مصر للطباعة، دارالمعلم هـ، 1396 سال ،4 ط ،113ص االسالم، وفنون الشيعة). 18(

. 327ص ،4ج االعالم، ;5076 شماره ،221ص ،43ج دمشق، مدينة تاريخ ;168ص االميني، العالمة عم قرن ربع). 19(

. هـ 1390 تهران الحيدرية، ط ،163 شماره ،168ص ،2ج الجنّات، روضات). 20(

. 12 شماره 7ص ،4ج الشيعة، اعيان). 21(

. 173ص االسالم، وفنون الشيعة). 22(

. 31ص الفضيلة، شهداء ;248ص ،1ج العارفين، هدية). 23(

. 31ص الفضيلة، شهداء). 24(

. 301/126 شماره ،150ص ،1ج نقدالرجال، ;114 شماره ،42ص داود، ابن رجال ;210 شماره ،87ص نجاشى، رجال). 25(

. 117ص االسالم، وفنون الشيعة). 26(

. هـ 1408 تبيرو العربي، التراث احياء دار ط ،20ص ،12ج كثير، ابن والنهاية، البداية). 27(

. 161ص االميني، العالمة مع قرن ربع). 28(
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. 106ص ،3ج االنساب، ;104ص ،3ج البلدان، معجم). 29(

. 8ص ،1ج بحاراألنوار،). 30(

. 264،ص2ج المستدرك، خاتمة). 31(

. 860 شماره ،288ص ،2ج اآلمل، امل). 32(

. 32 شماره ،28ص وآله، عليه اهللا صلى النبي سنن ;117ص ،8ج البحار، سفينة مستدرك ;37ص الفضيلة، شهداء). 33(

. 230 شماره ،87ص ،2ج اآلمل، امل). 34(

. 264ص ،2ج المستدرك، خاتمة). 35(

. 41 ،شماره13ص ،1ج الجامع، جوامع تفسير ;40ص الفضيلة، شهداء ;104ص ،3ج االعالم،). 36(

. 262 شماره ،95ص ،2ج مل،اآل امل ;454ص ،16ج النبالء، سيراعالم ;40ص الفضيلة، شهداء). 37(

. 9362 شماره ،304ص ،14ج الحديث، رجال معجم ;650 شماره ،216ص ،2ج اآلمل، امل ;45ص الفضيلة، شهداء). 38(

. 384ص الدين، منتجب فهرست ;48ص الفضيلة، شهداء). 39(

. 188 شماره ،181ص ،1ج اآلمل، امل ;18 شماره ،24ص وآله، عليه اهللا صلى النبي سنن ;80ص الفضيلة، شهداء). 40(

. 81 شماره ،85ص ،1ج اآلمل، امل ;19 شماره ،24ص وآله، عليه اهللا صلى النبي سنن ;132ص الفضيلة، شهداء). 41(

. 387 شماره ،230ص ،4ج الجنات، روضات). 42(

. 168ص الفضيلة، شهداء). 43(

. 136ص ،4ج االعالم، ;329ص ،2ج الذريعة، ;269ص ،2ج المستدرك، خاتمة). 44(

. 1037 شماره ،336ص ،2ج اآلمل، امل ;271ص ،2ج المستدرك، خاتمة ;171ص الفضيلة، شهداء). 45(

. 138 شماره ،129ص ،1ج اآلمل، امل ;206ص الفضيلة، شهداء). 46(

. 2 شماره ،54ص ،2ج المستدرك، خاتمة ;215ص الفضيلة، شهداء). 47(

. 275ص الفضيلة، شهداء). 48(

. 377 شماره ،198ص ،4ج الجنات، روضات ;266 شماره ،83ص ،1ج المقال، طرائف ;286ص ة،الفضيل شهداء). 49(

. 350ص الفضيلة، شهداء). 50(

 .271ص ،5ج البحار، سفينة مستدرك ;354ص الفضيلة، شهداء). 51(
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 وظيفه اي همگاني

 خود رعيت برابر در تان وهمه هستيد راعى شما همه ؛*رعيته عن مسؤول وكلكم راع كلكم«: وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

. »مسؤوليد

 قيامت، وفرداى است، همگان وظيفه بلكه نيست علما وظيفه تنها وجامعه مردم اوضاع وبهبود اصالح براى وتالش سياسى امور در دخالت

 مبارزه آن با موظفند مسلمانان همه آيد ىم پديد اسالمى امت در كه انحرافى يا گمراهى هر زيرا شد؛ خواهند بازخواست باره اين در همه

 رعيت از تان وهمه هستيد راعى شما همه«: است فرموده حديثى در وآله عليه اهللا صلى اسالم بزرگ پيامبر. نمايند واصالحش كنند

 ديگران به نسبت نيز مسلمانى هر است، مسؤول آنها ونگهدارى وحفظ گوسفندان به نسبت] شبان[ راعى كه طور همان. »مسؤوليد خويش

. نيست... و وناتوان وقوى وزن، ومرد واستاد، ودانشجو سواد، وبى وعالم ومحكوم حاكم ميان فرقى ميان اين ودر دارد، مسؤوليت

 وكشور دين هاى پايه آنان شكوهمند ومقاومت راستين ايمان سبب وبه رفت پيش اسالم آنان مجاهدتهاى با كه ـ اسالم صدر مسلمانان

 ميان از را آن تا خاستند مى بر ومقابله مخالفت به آن با خود وتوان نيرو تمام با ديدند مى را ومنكرى انحراف هرگاه ـ شد تواراس اسالم

. داشتند برمى

 وآن. امير از: گويد مى شخص آن كيست؟ از اين: گويد مى است، قمار ابزار دستش در كه بيند مى را شخصى وقتى مسلمانان از يكى مثال

 كند نمى فرقى وبرايم بشكنم، را قمار آلت اين دارم ووظيفه مسلمانم ومن. است حرام قمار: گويد ومى شكند ومى گيرد مى را آن انمسلم

. برى مى كسى چه وبراى اى گرفته كسى چه از

 دار به را وجسدش بريدند را وسرش كشتند را ووليد آوردند در محاصره به را او خانه مسلمانان كرد، پاره را قرآن وليد كه زمانى: يا

 جهان نصف تقريباً بر كه بود امپراتورى هنگام آن در وليد كه آن با. »كرد پاره را قرآن كه است كسى سزاى اين«: نوشتند آن وبر آويختند

. راند مى فرمان

 حمله مشكها طرف به مرد. رابش: گفتند چيست، اينها: پرسيد كنند، مى حمل اشتران پشت بر كه ديد را مشكهايى شام در مسلمانى: يا

 با است، سفيان ابى بن معاوية از اينها: گفتند او به ووقتى ريخت، زمين بر را شرابها وهمه دريد هم از را آنها داشت كه كاردى با و كرد

. باشد: گفت تندى لحن

 مصيبتها همه نشست، خود خانه در سوهرك دادند، دست از را شناسى ومسؤوليت كردند، سستى عمل عرصه در مسلمانان كه زمانى اما

. شدند وديگران وشرق وغرب صهيونيسم وطعمه ريخت، فرو آنان سر بر دنيا وبدبختيهاى

 خداى خواست به ـ كه است اميد رو اين از اند؛ كرده خود پيرامون حوادث وشناخت شدن بيدار به شروع امروز مسلمانان بينيم، مى اما

 راستين وايمان درست، وآگاهى بيدارى وعزّت، وبركت پيشرفت اساس كه چرا باشند؛ داشته وعزّتمند توبرك خير پر اى آينده ـ متعال

. »شود نمى واقع مصيبتها هجوم مورد خود زماِن به آگاه شخص ؛)1(النوائب عليه التهجم بزمانه العالم«: است آمده شريف حديث در. است
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 مسلمانان همه كه اين تا گرداند تر وگسترده تر عميق مسلمانان در را بيدارى واين آگاهى ينا كه كنيم مى مسألت توانا خداوند از بنابراين،

. نيست دشوار خداوند بر واين. سازند وارونه كلّى به را جهان ستمگران ومعيارهاى ها پيمانه وتمام شوند وبيدار آگاه

 پروردگار كه را خداوند وستايش ،]الهى[ فرستادگان بر وسالم د،گوين مى او وصف در آنچه از عزّت، خداوندگار تو، پروردگار است منزه

. او پاك وخاندان محمد بر وصلوات ودرود است، جهانيان

 

 شيرازى حسينى صادق سيد

. 36ح ،35ب ،38ص ،72ج بحاراألنوار،(*). 

 ).اللّوابس عليه التهجم بزمانه العالم( 29ح »والجهل العقل كتاب« 27ص ،1ج كافي،: ك.ر). 1(
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