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 آشنائى من با نھج البالغھ
 

 - و اگر ھم پیش نیامده مى توانید آنچھ را مى خواھم بگویم در ذھن خود مجسم سازید  -شاید برایتان پیش آمده باشد 
 ال اقل روزى یك بار او را مى بینید و طبق عرف و عادت, كھ سالھا با فردى در یك كوى و محلھ زندگى مى كنید 

روزھا و ماھھا و سالھا بھ ھمین منوال مى گذرد, سالم و تعارفى مى كنید و رد مى شوید   . . .  
تا آنكھ تصادفى رخ مى دھد و چند جلسھ با او مى نشینید و از نزدیك با افكار و اندیشھ ھا و گرایشھا و احساسات و 

ى توانستھ اید او را آنچنانكھ ھست حدس با كمال تعجب احساس مى كنید كھ ھرگز نم, عواطف او آشنا مى شوید 
  . بزنید و پیش بینى كنید



عمق و , حتى قیافھ اش در چشم شما طور دیگر مى نماید , از آن بھ بعد چھره او در نظر شما عوض مى شود 
گوئى شخص , شخصیتش از پشت پرده شخصش متجلى مى گردد  , معنى و احترام دیگرى در قلب شما پیدا مى كند

احساس مى كنید دنیاى جدیدى كشف كرده اید. است غیر آنكھ سالھا او را مى دیده اید  دیگرى  .  
از كودكى با نام نھج البالغھ آشنا بودم و آنرا در میان كتاب ھاى , برخورد من با نھج البالغھ چنین برخوردى بود 

مقدمات عربى را در حوزه , ى كردم پس از آن سالھا بود كھ تحصیل م , مرحوم پدرم اعلى هللا مقامھ مى شناختم
سطوح( دروسى كھ اصطالحا , علمیھ مشھد و سپس در حوزه علمیھ قم بھ پایان رسانده بودم  نامیده مى شود  (

, نزدیك بھ پایان بود و در ھمھ این مدت نام نھج البالغھ بعد از قرآن بیش از ھر كتاب دیگرى بھ گوشم مى خورد 
اما اعتراف مى كنم كھ مانند , منبر را آن قدر شنیده بودم كھ تقریبا حفظ كرده بودم چند خطبھ زھدى تكرارى اھل 

بیگانھ وار مى , بیگانھ وار با آن برخورد مى كردم . ھمھ طالب و ھم قطارانم با دنیاى نھج البالغھ بیگانھ بودم 
براى فرار از , اقامت داشتم  تا آنكھ در تابستان سال ھزار و سیصد و بیست پس از پنج سال كھ در قم. گذشتم 

او دست مرا گرفت و , تصادف كوچكى مرا با فردى آشنا با نھج البالغھ آشنا كرد . گرماى قم بھ اصفھان رفتم 
آن وقت بود كھ عمیقا احساس كردم این كتاب را نمى شناختم و بعدھا مكرر , اندكى وارد دنیاى نھج البالغھ كرد 

ا شود و مرا با دنیاى قرآن نیز آشنا سازدآرزو كردم كھ اى كاش كسى پید  .  
گوئى كتاب دیگرى , مورد عالقھ ام قرار گرفت و محبوبم شد , از آن پس چھره نھج البالغھ در نظرم عوض شد 

احساس كردم كھ دنیاى جدیدى كشف كرده ام, است غیر آن كتابى كھ از دوران كودكى آنرا مى شناختم   .  
كھ نھج البالغھ را با شرح مختصرى در مصر چاپ كرد و منتشر ساخت و , بق مصر مفتى اس, شیخ محمد عبده 

مدعى است كھ اصال نھج البالغھ را نمى شناختھ و نسبت بھ آن , براى اولین بار بھ توده مصرى معرفى كرد 
, ت مى ماند تا اینكھ در یك حالت دورى از وطن این كتاب را مطالعھ مى كند و سخت در شگف, آگاھى نداشتھ است 

ھمان وقت تصمیم مى گیرد آنرا چاپ كند و بھ توده . احساس مى كند كھ بھ گنجینھ اى گرانبھا دست یافتھ است 
  . عرب معرفى نماید

در میان , عجیب اینست كھ نھج البالغھ در دیار خودش , بیگانگى یك عالم سنى با نھج البالغھ چندان عجیب نیست 
علمیھ شیعھ در حوزه ھاى, شیعیان على  . ھم چنان كھ خود على غریب و تنھا است . است ) تنھا( و ) غریب ) 

بدیھى است كھ اگر محتویات كتابى و یا اندیشھ ھا و احساسات و عواطف شخصى با دنیاى روحى مردمى سازگار 
تعظیم برده شود این كتاب و یا آن شخص عمال تنھا و بیگانھ مى ماند ھر چند نامشان با ھزاران تجلیل و, نباشد   .  

دنیاى روحیى كھ براى خود ساختھ ایم دنیاى دیگرى است , ما طالب باید اعتراف كنیم كھ با نھج البالغھ بیگانھ ایم 
 . غیر از دنیاى نھج البالغھ

 یادى از استاد
 

او را  دریغ است در این مقدمھ از آن بزرگمردى كھ مرا اولین بار با نھج البالغھ آشنا ساخت و درك محضر
گرانبھاى عمر خودم كھ حاضر نیستم با ھیچ چیز معاوضھ كنم مى شمارم و شب و روزى ) ذخائر( ھمواره یكى از 

یادى نكنم و نامى نبرم و ذكر خیرى ننمایم, نیست كھ خاطره اش در نظرم مجسم نگردد   .  
متعلم ( ین جراتى ندارم كھ بگویم من اما چن, بود ) عالم ربانى( بھ خود جرات مى دھم و مى گویم او بھ حقیقت یك 

دى در ذھنم جان مى گرفتیادم ھست كھ در برخورد با او ھمواره این بیت سع. بودم  (1)(على سبیل نجاه  : 
ن رھند نیست عابد و زاھد و صوفى ھمھ طفل ) عالم ربانى ( مرد اگر ھست بھ جز   
فقھ و فلسفھ و ادبیات عربى و فارسى و طب قدیم را كامال مى . او ھم فقیھ بود و ھم حكیم و ھم ادیب و ھم طبیب 

وعلى را كھ اكنون مدرس ندارد او بھ خوبى قانون ب, شناخت و در برخى متخصص درجھ اول بھ شمار مى رفت 
اما ھرگز نمى شد او را در بند یك تدریس مقید , تدریس مى كرد و فضال در حوزه درسش شركت مى كردند 

, یگانھ تدریسى كھ با عالقھ مى نشست نھج البالغھ بود , قید و بند بھ ھر شكل با روح او ناسازگار بود , ساخت 
مى داد و روى بال و پر خود مى نشاند و در عوالمى كھ ما نمى توانستیم درست درك كنیم نھج البالغھ بھ او حال 

 .سیر مى داد 
نبضش با این كتاب , روحش با این كتاب ھمدم بودم , با نھج البالغھ تنفس مى كرد , او با نھج البالغھ مى زیست 

غالبا , نش بود و بھ آنھا استشھاد مى نمود جملھ ھاى این كتاب ورد زبا , مى زد و قلبش با این كتاب مى طپید
براى ما درگیرى . جریان كلمات نھج البالغھ بر زبانش با جریان سرشك از چشمانش بر محاسن سپیدش ھمراه بود 

كھ از ما و ھر چھ در اطرافش بود مى برید و غافل مى شد منظره اى تماشائى و لذتبخش و , او با نھج البالغھ 
او نمونھ اى عینى از سلف . تاثیر و جاذبھ و كشش دیگرى دارد , ن دل را از صاحبدلى شنیدن سخ, آموزنده بود 

سخن على درباره اش صادق مى نمود, صالح بود   :  



عظم , شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب , و لوال االجل الذى كتب لھم لم تستقر ارواحھم فى اجسادھم طرفھ عین 
ا دونھ فى اعینھمالخالق فى انفسھم فصغر م (2). 

زا على آقا شیرازى عالم ربانى مرحوم آقاى حاج میر, طبیب عالیقدر , فقیھ بزرگوار , حكیم متالھ , ادیب محقق 
با ھمھ مقامات . از خود و خودى رستھ و بھ حق پیوستھ بود , اصفھانى قدس هللا سره راستى مرد حق و حقیقت بود 

احساس وظیفھ نسبت بھ ارشاد و ھدایت جامعھ و عشق سوزان بھ حضرت اباعبدهللا , علمى و شخصیت اجتماعى 
ود و موعظھ كندالحسین علیھ السالم موجب شده بود كھ منبر بر مواعظ و اندرزھایش چون از جان برون مǢآمد  , 

ھر وقت بھ قم مǢآمد علماء طراز اول قم با اصرار از او مى خواستند كھ منبر برود و , الجرم بر دل مى نشست 
بود) حال( باشد ) قال( منبرش بیش از آنكھ . موعظھ نماید   .  

بارك رمضان با اصرار زیاد او را وادار كردند كھ این یك ماھھ در سالى در ماه م, از امامت جماعت پرھیز داشت 
, با اینكھ مرتب نمى آمد و قید منظم آمدن سر ساعت معین را تحمل نمى كرد , مدرسھ صدر اقامھ جماعت كند 

اداو ھم دیگر ادامھ ند, شنیدم كھ جماعتھاى اطراف خلوت شد , جمعیت بى سابقھ اى براى اقتدا شركت مى كردند   .  
ھمچنانكھ حوزه , تا آنجا كھ من اطالع دارم مردم اصفھان عموما او را مى شناختند و بھ او ارادت مى ورزیدند 

ولى او از قید. ھنگام ورودش بھ قم علماء قم با اشتیاق بھ زیارتش مى شتافتند , علمیھ قم بھ او ارادت مى ورزید   ( 
رحمھ هللا علیھ و رحمھ و اسعھ و حشره هللا مع اولیائھ. د مانند قیود دیگر آزاد بو) مرادى( و ) مریدى  .  

با ھمھ اینھا من ادعا نمى كنم كھ او در ھمھ دنیاھاى نھج البالغھ وارد بود و ھمھ سرزمینھاى نھج البالغھ را فتح 
, ود ب) متحقق( او متخصص برخى از دنیاھاى نھج البالغھ بود و در آنچھ متخصص بود خود بدان . كرده بود 

, دنیاى زھد و تقوا : نھج البالغھ چندین دنیا دارد . یعنى آن قسمت از نھج البالغھ در او عینیت خارجى یافتھ بود 
دنیاى حكمت و فلسفھ, دنیاى عبادت و عرفان  دنیاى سیاست و , دنیاى مالحم و مغیبات , دنیاى پند و موعظھ  , 

این ھمھ از یك فرد دور از انتظار است . . .مسؤولیتھاى اجتماعى دنیاى حماسھ و شجاعت  او توانستھ بود بخشى  . 
  . از این اقیانوس عظیم را بپیماید و بر قسمتھائى از آن احاطھ یابد

 نھج البالغھ و جامعھ امروز اسالمى
 

آنكھ مى , ت جامعھ اسالمى این كتاب را نمى شناخ, تنھا من و امثال من نبودیم كھ با دنیاى نھج البالغھ بیگانھ بودیم 
. روح و محتواى نھج البالغھ از ھمگان مخفى بود , شناخت از حدود شرح كلمات و ترجمھ الفاظ تجاوز نمى كرد 

نھج البالغھ جھان اسالم را فتح مى كند: اخیرا جھان اسالم دارد نھج البالغھ را كشف مى كند و بھ تعبیر دیگر   .  
چھ در كشور شیعھ ایران و چھ در , محتواى نھج البالغھ را  چیزى كھ مایھ حیرت است اینست كھ قسمتى از

ھاى غیر مسلمان كشف كردند و در اختیار توده مردم ) با خدا( ھا و یا ) بى خدا( اولین بار , كشورھاى عربى 
  . مسلمان قرار دادند

براى درستى پاره اى از  البتھ ھدف غالب یا ھمھ آنھا از این كار این بود كھ از على و نھج البالغھ على توجیھى
زیرا براى اولین بار توده , و خود را تقویت كنند ولى براى آنھا نتیجھ معكوس داد , مدعاھاى اجتماعى خود بسازند 

در , بھترش در نھج البالغھ على است , مسلمان دانست كھ سخنان پر زرق و برق دیگران چیز تازه اى نیست 
نتیجھ این شد كھ بھ جاى . ان على از قبیل سلمان و ابوذر و عمار است در سیرت تربیت شدگ, سیرت على است 

ولى بھ ھر حال باید اعتراف كنیم كھ قبل . دادند ) شكست( نمایند آنھا را ) توجیھ( اینكھ على و نھج البالغھ آنھا را 
عھد ( جینھ اى مانند گن, از این جریان آشنائى اكثریت ما از حدود چند خطبھ زھدى و موعظھ اى تجاوز نمى كرد 

مولى بھ مالك اشتر نخعى را كسى نھ مى شناخت و نھ توجھى مى كرد) نامھ  . 
نھج البالغھ منتخبى است از خطبھ ھا و وصایا و دعاھا و نامھ ھا و , ھمچنانكھ در فصل اول و دوم كتاب ذكر شده 

نھ كلمات . جمع آورى كرده است كلمات كوتاه على علیھ السالم كھ سید شریف رضى در حدود ھزار سال پیش 
مولى منحصر است بدانچھ سید رضى گرد آورده است مسعودى كھ صد سال قبل از سید رضى بوده است در جلد 

در ) در حال حاضر چھارصد و ھشتاد و اندى خطبھ از على در دست مردم است: ( دوم مروج الذھب مى گوید 
یعنى كمتر از نصف عددى كھ مسعودى مى , است  239 صورتى كھ ھمھ خطبھ ھاى گرد آورى شده سید رضى

  . گوید و نھ گرد آورى كلمات امیرالمؤمنین علیھ السالم منحصر بھ سید رضى بوده است
تا , یكى غور و تعمق در محتواى نھج البالغھ است , اكنون دو كار الزم در مورد نھج البالغھ در پیش است  .



كھ در نھج البالغھ مطرح است دقیقا روشن شود كھ جامعھ اسالمى سخت  مكتب على در مسائل مختلف و متنوعى
خوشبختانھ مى شنویم كھ در گوشھ و كنار جامعھ . دیگر تحقیق در اسناد و مدارك نھج البالغھ  , بدان نیازمند است
 . اسالمى فضالئى مشغول انجام این دو مھم مى باشند

51متسلسلى است كھ در سالھاى مجموع مقاالت , آنچھ در این كتاب آمده است  در مجلھ گرامى مكتب اسالم  52 - 
قبال پنج جلسھ در . منتشر شده است و اكنون بھ صورت یك كتاب در اختیار خوانندگان محترم قرار مى گیرد 

بعد از آن بود كھ عالقھ مند شدم با تفصیل , موسسھ اسالمى حسینیھ ارشاد تحت ھمین عنوان سخنرانى كرده بودم 
یشتر بھ صورت یك سلسلھ مقاالت آنھا را منتشر كنمب  .  

نام ) گردش( و یك ) سیر( بھ آن دادم توجھ داشتم كھ كار من جز یك ) سیرى در نھج البالغھ( از اول كھ نام 
نھ وقت و فرصت یك . نامید ) تحقیق( ھرگز نمى توان این كوشش مختصر را , دیگرى نمى تواند داشتھ باشد 

بھ عالوه تحقیق عمیق و دقیق در محتواى نھج , تم و نھ خودم را الیق و شایستھ این كار مى دانستم تحقیق را داش
. كار گروه است , البالغھ و شناخت مكتب على و ھمچنین تحقیق در اسناد و مدارك نھج البالغھ كار یك فرد نیست 

اه را براى كارھاى بزرگ باز مى كند سیر و ولى از باب ماالیدرك كلھ الیترك كلھ و بھ حكم اینكھ كارھاى كوچك ر
برنامھ اى كھ براى این سیر تنظیم كرده , متاسفم كھ ھمین سیر ھم بھ پایان نرسید . گردش خود را شروع كردم 

نمى دانم موفق خواھم شد كھ بار . بھ علت گرفتاریھاى زیاد ناتمام ماند . بودم كھ در فصل سوم كتاب ذكر شده است 
سیر بپردازم یا نھ ؟ ولى سخت آرزومندم دیگر بھ این  . 

شمسى  1353دیماه  25, قلھك   
قمرى  1395محرم الحرام  3مطابق   

 مرتضى مطھرى 
---------------------- 
 . یا كمیل ! الناس ثلثھ : فعالم ربانى و متعلم على سبیل نجاه و ھمج رعاع . نھج البالغھ : حكمت 147 - 1
اگر نبود اجل معینى كھ براى آنھا مقدر شده روانھاشان در تن ھاشان نمى ماند , از كمال اشتیاق بھ پاداشھاى  - 2

الھى و ترس از كیفرھاى الھى . آفریننده در روحشان بھ عظمت تجلى كرده , دیگر غیر او در چشمھایشان كوچك 
 . مى نماید

 

 كتابى شگفت
 
 . . . این مجموعھ نفیس

سید رضى و نھج البالغھ دو امتیاز زیبائى و فصاحت جامعیت اعترافات دیگران نھج . . . این مجموعھ نفیس 
در میدانھاى گوناگون نگاھى كلى بھ مباحث نھج البالغھ, البالغھ در آئینھ عصر ما شاھكارھا على   

ت و روزگار از كھنھ كردن آن ناتوان است كھ اكنون در دست ما اس) نھج البالغھ( این مجموعھ نفیس و زیبا بھ نام 
خطابھ ( منتخبى از , و گذشت زمان و ظھور افكار و اندیشھ ھاى نوتر و روشن تر مرتبا بر ارزش آن افزوده است 

و) ھا ع( موالى متقیان على ) جملھ ھاى كوتاه( و) نامھ ھا( و ) وصایا( و ) دعاھا )  است كھ بوسیلھ سید شریف  ( 
آنچھ تردید ناپذیر است اینست . رضوان هللا علیھ در حدود ھزار سال پیش گردآورى شده است )  رضى( بزرگوار 

و ھمچنین بھ تناسبھاى مختلف جملھ , خطابھ ھاى فراوان انشاء كرده , چون مرد سخن بوده است ) ع ( كھ على 
مخصوصا در زمان خالفت نوشتھ ھمچنانكھ نامھ ھاى فراوان , ھاى حكیمانھ كوتاه فراوان از او شنیده شده است 

كھ تقریبا صد سال پیش ) مسعودى. ( و مردم مسلمان عالقھ و عنایت خاصى بھ حفظ و ضبط آنھا داشتھ اند , است 
در جلد دوم مروج الذھب تحت ) اواخر قرن سوم و اوایل قرن چھارم ھجرى ( از سید رضى مى زیستھ است 

آنچھ مردم از خطابھ ھاى على در مقامات مختلف : (مى گوید ) زھده فى ذكر لمع من كالمھ و اخباره و( عنوان 
آن خطابھ ھا را بالبدیھھ و بدون یادداشت و ) ع(على , مى شود بالغ بر چھارصد و ھشتاد و اندى  (1)حفظ كرده اند

گواھى دانشمند ) . و مردم ھم الفاظ آنرا مى گرفتند و ھم عمال از آن بھره مند مى شدند, پیشنویس انشاء مى كرد 
 239نھا در نھج البالغھ ت, خبیر و متتبعى مانند مسعودى مى رساند كھ خطابھ ھاى على چھ قدر فراوان بوده است 



در صورتیكھ مسعودى چھارصد و ھشتاد و اندى آمار مى دھد و بھ عالوه , قسمت بھ نام خطبھ نقل شده است 
  .اھتمام و شیفتگى طبقات مختلف را بر حفظ و ضبط سخنان مولى مى رساند

 سید رضى و نھج البالغھ
 

ثعالبى كھ , و سخن شناس بود  او مردى ادیب و شاعر, بوده است ) ع ( سید رضى شخصا شیفتھ سخنان على 
 : معاصر وى بوده درباره اش گفتھ است
او امروز شگفت ترین مردم عصر و شریفترین سادات عراق است و گذشتھ از اصالت نسب و حسب بھ ادب  )

او از ھمھ شعراى آل ابى طالب برتر است با اینكھ آل ابى طالب شاعر . . . روشن و فضلكامل آراستھ شده است 
اگر بگویم در ھمھ قریش شاعرى بھ این پایھ نرسیده است دور از صواب نگفتھام, تھ فراوان دارند برجس  .(2) 

خصوصا) ع(طر ھمین شیفتگى كھ بھ ادب عموما و بھ كلمات على سید رضى بھ خا داشتھ است بیشتر از زاویھ  , 
و بھ ھمین جھت در انتخاب آنھا این خصوصیت را , فصاحت و بالغت و ادب بھ سخنان مولى مى نگریستھ است 

غت برجستگى خاص یعنى آن قسمت ھا بیشتر نظرش را جلب مى كرده است كھ از جنبھ بال, در نظر گرفتھ است 
نھاده است ) نھج البالغھ( و از این رو نام مجموعھ منتخب خویش را, داشتھ است  و بھ ھمین جھت نیز اھمیتى بھ  ,

فقط در موارد معدودى بھ تناسب خاصى نام كتابى را مى برد كھ آن خطبھ یا نامھ , ذكر ماخذ و مدارك نداده است 
خى و یا حدیثى در درجھ اول باید سند و مدرك مشخص باشد وگرنھ اعتبار در یك مجموعھ تاری. در آنجا آمده است 

در عین حال نمى توان گفت كھ . ولى ارزش یك اثر ادبى در لطف و زیبایى و حالوت و شیوائى آن است , ندارد 
. سید رضى از ارزش تاریخى و سایر ارزشھاى این اثر شریف غافل و تنھا متوجھ ارزش ادبى آن بوده است 
, خوشبختانھ در عھدھا و عصرھاى متاخرتر افراد دیگرى در پى گرد آورى اسناد و مدارك نھج البالغھ برآمده اند 

كھ در حال حاضر ) نھج السعاده فى مستدرك نھج البالغھ( و شاید از ھمھ مشروحتر و جامعتر كتابى است بھ نام
در این كتاب , مد باقر محمودى در حال تكوین است بوسیلھ یكى از فضالى متتبع و ارزشمند شیعھ عراق بھ نام مح

اعم از خطب) ع ( ذى قیمت مجموعھ سخنان على  كلمات قصار جمع , ادعیھ , وصایا , كتب و رسائل , اوامر  , 
آورى شده است این كتاب شامل نھج البالغھ فعلى و قسمت ھاى عالوه اى است كھ سید رضى آنھا را انتخابنكرده و 

ش نبوده است و ظاھرا جز قسمتى از كلمات قصاریا در اختیار تاكنون . مدارك و ماخذ ھمھ بدست آمده است  , 
این نكتھ نیز ناگفتھ نماند كھ كار گردآورى مجموعھ اى از سخنان  . چھار جلد از این كتاب چاپو منتشر شده است

ع(على  ھاǢمختلف در این زمینھ تالیف كرده افراد دیگرى نیز كتابھایى با نام , منحصر بھ سید رضى نبوده است  (
است كھ محقق جمال الدین خوانسارى آن را بھ فارسى شرح كرده است ) غرر و دررآمدى( معروف ترین آنھا. اند 

ازطرف دانشگاه تھران چاپ شده است, و اخیرا بھ ھمت فاضل متتبع عالیقدر آقاى میر جالل الدین محدث ارموى   
.  
( ) شعره و حكمھ, على بن ابى طالب (ده علوم در دانشگاه قاھره در مقدمھ اى كھبر كتابرئیس دانشك) على الجندى

چند كتاب ونسخھ از این مجموعھ ھا نام مى برد كھ برخى از آنھا بھ صورت خطى مانده است و , نوشتھ است 
از این قرار, ھنوز چاپ نشده است   :  

از قضاعى صاحب الخطط, دستور معالم الحكم  - 1  . 
این كتاب بھ وسیلھ یك مستشرق روسى در یك جلد ضخیم ترجمھ و منتشر شده است) نثراللئالى ) - 2  . 
نسخھ خطى در دارالكتب المصریھ) ع(حكم سیدنا على  - 3  . 

 دو امتیاز
 

: ست از قدیم ترین ایام با دو امتیاز ھمراه بودھاست و با این دو امتیاز شناختھ مى شده ا) ع ( كلمات امیرالمومنین 
ھر یك از این دو امتیاز بھ . ودیگر چند جانبھ بودن و بھ اصطالح امروز چند بعدى بودن , یكى فصاحت و بالغت 

ولى توام شدن این دو با یكدیگر یعنى اینكھ سخنى ,ارزش فراوان بدھد ) ع ( تنھایى كافى است كھ بھ كلمات على 
در عین حال كمال فصاحت و بالغت خود را درھمھ آنھا  در مسیرھا و میدانھاى مختلف و احیانا متضاد رفتھ و

سخن على , حفظ كرده باشد  را قریب بھ حد اعجاز قرار دادھاست و بھ ھمین جھت سخن على در حد وسط ) ع  )
فوق كالم المخلوق و دون كالم الخالق: (كالم مخلوق و كالم خالق قرار گرفتھ است و درباره اش گفتھ اند  ) ! 

 زیبایى



 
امتیاز نھج البالغھ براى فردى كھ سخن شناس باشد و زیبایى سخن رادرك كند نیاز بھ توضیح و توصیف ندارد این 

اساسا زیبایى درك كردنى است نھ وصف كردنى,  نھج البالغھ پس از نزدیك چھارده قرن براى شنونده  . 
ما نمى خواھیم در , داشتھاست امروزھمان لطف و حالوت و گیرندگى و جذابیت را دارد كھ براى مردم آنروز 

بھ تناسب بحث و گفتگویى درباره تاثیر و نفوذ سخن على در دلھا و در , مقام اثبات این مطلب برآئیم 
برانگیختناعجابھا كھ از زمان خود آنحضرت تا امروز با این ھمھ تحوالت و تغییراتǢكھ در فكرھا و ذوقھا پیدا شده 

ادامھ دارد,  از زمان خودآنحضرت آغاز مى كنیم انجام مى دھیم و ,   :  
. ابن عباس یكى از آنھاست , خصوصا آنان كھ از سخنورى بھره اى داشتند شیفتھ سخنانش بودند ) ع ( یاران على 

نقل مى كند خود خطیبى زبردست بوده است) البیان و التبیین(در ) جاحظ( ابن عباس آنچنان كھ  (3) . 
و لذت بردن خویش را ازسخنان نغز آن حضرت كتمان نمى كرده ) ع(وى اشتیاق خود را بھ شنیدن سخنان على 

در این بین , وف شقشقیھ را انشاء فرمود ابن عباس حضور داشت خطبھ معر) ع(چنان كھ ھنگامى كھ على , است 
على علیھ . مردى از اھل سواد كوفھ نامھ اى كھ مشتمل بر مسائلى بود بھ دست آن حضرت داد و سخن قطع شد ,

ابن عباس گفت ھرگز , السالم پس از قرائت آن نامھ با آنكھ ابن عباس تقاضا كرد سخن را ادامھ دھد ادامھ نداد 
 . درعمر خود از سخنى متاسف نشدم آنچنانكھ بر قطع این سخن متاسف شدم

بعد از سخن پیامبر : ( ابن عباس در مورد یكى از نامھ ھاى كوتاه على كھ بھ عنوان خودش صادرشده مى گوید 
از ھیچ سخنى بھ اندازھاین سخن سود نبردم) ص ( اكرم  )(4).  

  . معاویھ بن ابى سفیان كھ سرسخت ترین دشمنان وى بود بھ زیبایى و فصاحت خارق العاده سخن او معترف بود
ھ معاویھ رو مǢآورد وبراى این كھ دل معاویھ را كھ از كینھ على پشت مى كند و ب) ع ( محقن بن ابى محقن بھ على 

از نزد بى زبانترین مردم بھ نزد تو آمدم:مى جوشد خرسند سازد گفت ) ع (   .  
گفت.آنچنان این چاپلوسى مشمئز كننده بود كھ خود معاویھ او را ادب كرد  على بى زبانترین افراد ! واى بر تو  : 

على بھ قریش درس فصاحت آموخت, على ازفصاحت آگاھى نداشت قریش پیش از ! است ؟   . 

 تأثیر و نفوذ
 

مواعظوى دلھا را مى لرزانید و اشكھا را , آنان كھ پاى منبر او مى نشستند سخت تحت تاثیر قرار مى گرفتند 
د و بلرزه را بخواند و یا گوش كن) ع ( ھنوز ھم كدام دل است كھ خطبھ ھاى موعظھ اى على , جارى مى ساخت 

الغراء( سید رضى پس از نقل خطبھ معروف ,در نیاید  ا كرد این خطابھ را الق) ع ( وقتى كھ على: مى گوید  (5)(
دلھا بھ طپشافتاد, اشكھا جارى شد , بدنھا لرزید   !  

با اصرار و , دلى از عشق خدا سرشار و روحى از آتشمعنى شعلھ ور داشت , ھمام بن شریح از یاران وى است 
از على علیھ السالم مى خواھد سیماǢكاملى از پارسایان ترسیم كند على از طرفى نمى خواھد جواب یاس , ابرام 

و ازطرفى مى ترسد ھمام تاب شنیدن نداشتھ باشد لذا با چند جملھ مختصر سخن راكوتاه مى كند  بدھد اما ھمام  ,
على شروع بھ . بیشتراصرار مى كند و او را سوگند مى دھد , راضى نمى شود بلكھ آتش شوقش تیزتر مى گردد 

صفت1.  5در حدود , سخن كرد  در این ترسیم گنجانیده و ھنوز ادامھ داشت اما ھر چھ سخن علǢادامھ مى یافت  (*)
گشت و مانند مرغ محبوسى مى و اوج مى گرفت ضربان قلب ھمام بیشتر مى شد و روح متالطمش متالطمتر مى 

فریاد كننده كسى جز ھمامنبود , ناگھانفریاد ھولناكى جمع شنوندگان را متوجھ خود كرد , خواست قفس تن را بشكند 
وقتى كھ بر بالینش رسیدند قالب تھى كرده و جان بھ جان آفرین تسلیم كرده بود,   .  

این بود عكس العمل ( ! بلیغ با دلھاǢمستعد چنین مى كند ؟ مواعظ! عجب , من از ھمین مى ترسیدم : ( على فرمود 
  . معاصران على در برابرسخنانش

 اعترافات
یگانھ كسى است بعد از رسول خدا كھ مردم بھ حفظ و ضبطسخنانش اھتمام داشتند) ع ( على   .  

كھ در فن نویسندگى ضرب المثالست( عبدالحمید كاتب( ابن ابى الحدید از  و در اوایل قرن دوم ھجرى مى  (6). 
ذھنم جوشید كھ را حفظ كردم و پس از آن ) ع ( زیستھ است نقل مى كند كھ گفت ھفتاد خطبھ از خطبھ ھاى على 

  . جوشید
چھ چیز تو را بھ این پایھ از بالغت رساند ؟ گفت: پرسیدند ) عبدالحمید( نیز نقل مى كند كھ از) على الجندى )  :  
  . (ازبر كردن سخنان على ) (7) = حفظ كالم االصلع



وǢاعتراف مى كند كھ سرمایھ فكرى و ذوقى , عبدالرحیم بن نباتھ ضرب المثل خطباى عرب است در دوره اسالمى 
یدوى بھ نقل ابن ابى الحدید در مقدمھ شرح نھج البالغھ مى گو.گرفتھ است ) ع ( خود را از على   : 

  . (صد فصل از سخنان على را حفظ كردم و بھ خاطر سپردم و ھمانھا براى منگنجى پایان ناپذیر بود)
ادیب سخندان و سخن شناس معروف كھ از نوابغ ادب است و دراوایل قرن سوم ھجرى مى زیستھ است و , جاحظ 

توى یكǢاز اركان چھارگانھ ادب بشمار آمده اس( البیان و التبیین( كتاب  مكرر در كتاب خویشستایش و اعجاب  (8)
اظھارمى دارد) ع ( فوق العاده خود را نسبت بھ سخنان على   .  

درمیان مردم پخش بوده است) ع ( وى بر مǢآید كھ در ھمانوقت سخنان فراوانى از على  از گفتھ ھاى  .  
البیان و التبیین( در جلد اول  و سخن زیاد , راى و عقیده كسانى را نقلمى كند كھ صحت و سكوت را ستایش  (9)(

جاحظ مى گوید,نكوھش كرده اند , را   : 
( نھ سخن مفید و سودمند وگرنھ على بن ابى طالب و عبدهللا بن , سخن زیاد كھ نكوھش شده است سخن بیھوده است 
  . (عباس نیز سخن فراوان داشتھ اند

ھمان جلد اولجاحظ در  نقل مى كند) ع ( این جملھ معروف را از على  (10) :  
  . (11)قیمھ كل امرء ما یحسنھ
 : آنگاه بیش از نیم صفحھ این جملھ را ستایش مى كند و مى گوید
تو را از , بھترین سخن آن است كھ كم آن , ت بودبلكھ كفای, اگر جز این یك جملھ نبود كافى , در ھمھ كتاب ما  )

ومعنى در لفظ پنھان نشده باشد بلكھ ظاھر و نمودار باشد, بى نیاز كند , بسیارش  ) . 
 : آنگاه مى گوید
  .(و كان هللا عز و جل قد البسھ من الجاللھ و غشاه من نورالحكمھ علǢحسب نیھ صاحبھ و تقوا قائلھ )
بر این جملھ , از جاللت و پرده اى از نور حكمت متناسب با نیت پاك و تقواى گوینده اش گویا خداوند جامھ اى  )
 (. . . كوتاه پوشانیده است

آنجا كھ مى خواھد درباره سخنورى صعصعھ بن صوحان, جاحظ در ھمین كتاب   : بحث كند مى گوید (12)
 (از ھر دلیلى باالتر بر سخنورى او اینست كھ على گاھى مى نشست و از اومى خواست سخنرانى كند)

مى گوید:دارد ) ع (سید رضى جملھ معروفى در ستایش و توصیف سخنان مولى   : 
یرالمومنین علیھ السالم مشرع الفصاحھ و موردھا و عنھ اخذت قوانینھا و على امثلتھ حذا كل قائل خطیب و كان ام )

الكالمالذى , الن كالمھ علیھ السالم , و تقدم و تاخروا , بكالمھ استعان كل واعظ بلیغ ومع ذلك فقد سبق و قصروا 
 . (علیھ مسحھ من العلم االلھى و فیھ عبقھ من الكالم النبوى

اسرار مستوربالغت از وجود او ظاھر گشت و . امیرالمؤمنین آبشخور فصاحت و ریشھ و زادگاه بالغت است 
, ھر گویندھسخنور از او دنبالھ روى كرد و ھر واعظ سخندانى از سخن او مدد گرفت . قوانین آن از او اقتباس شد 

بر كالم او نشانھ اى از دانش خدایى و بوئǢاز سخن  بدان جھت كھ. در عین حال بھ او نرسیدند و ازاو عقب ماندند 
  . نبوى موجود است

او ادیبى ماھر وشاعرى چیره دست است و چنانكھ مى , ابن ابى الحدید از علماء معتزلى قرن ھفتم ھجرى است 
  .دانیم سخت شیفتھ كالم مولى است و مكرردر خالل كتاب خود شیفتگى خویش را ابراز مى دارد

كتاب خویش مى گویددر مقدمھ   : 
سخن على را از سخن خالق فروتر و از سخن مخلوق فراترخوانده اند, بھ حق  ) مردم ھمھ دو فن خطابھ و  , 

ھمین كافى است كھ یك دھم بلكھ یك بیستم آنچھ مردم از سخنان على گردآورده . .. نویسندگى را از او فرا گرفتھ اند 
نقل نكرده , م از صحابھ رسول اكرم با آنكھ فصحایى در میان آنھا بوده است و نگھدارى كرده اند از سخنان ھیچكدا

و باز كافى است كھ مردǢمانند جاحظ در البیان و التبیین و سایر كتب خویش ستایشگر او است, اند  ). 
پاھیان ابن ابى الحدید در جلد چھارم كتاب خود در شرح نامھ امام بھ عبدهللا بنعباس پس از فتح مصر بھ دست س

خبر این فاجعھ را براى عبدهللا بھ بصره مى نویسد, معاویھ و شھادت محمد بن ابى بكركھ امام  (13).  
ویدمى گ  : 



( نظم عجیب الفاظ , فصاحت را ببین كھ چگونھ افسار خود را بھ دست این مرد داده و مھارخود را باو سپرده است 
یكى پس از دیگرǢمǢآیند و در اختیار او قرار مى گیرند مانند چشمھ اى كھ خود بھ خود و بدونزحمت , را تماشا كن 

با ھیچ حكیمى برخورد نكرده , رى مانند مكھ بزرگ مى شود سبحان هللا جوانى از عرب در شھ, از زمین بجوشد 
با اھل حكمت , است اما سخنانش در حكمت نظرى باالدست سخنان افالطون و ارسطو قرار گرفتھ است 

میان شجاعان و دالورانتربیت نشده است زیرا مردم مكھ , عملǢمعاشرت نكرده است اما از سقراط باالتر رفتھ است 
از . از كار در آمد كھ بر روى زمین راه رفتھ است , اماشجاعترین بشرى , د و اھل جنگ نبودند تاجر پیشھ بودن

عنبسھ و بسطام را با افراد بشر باید (شجاعتر است یا عنبسھ و بسطام ؟ گفت ) ع (على : خلیل بن احمد پرسیدند 
 .على مافوق افراد بشراست , مقایسھ كرد
وائل و قس بن ساعده از كار در آمد و حاآلنكھ قریش كھ قبیلھ او بودند افصح  این مرد فصیحتر از سحبان بن . )

است ھر چند زیركى زیادى ندارند) جرھم( افصح عرب , عرب نبودند   . . . .). 
----------------------- 
براى من معلوم نیست كھ مقصود مسعودى اینست كھ در متن كتب حفظ شده است و یا مقصود اینست كھ مردم  - 1
 . از بركرده اند و یا ھر دو قصد شده است
  . مقدمھ عبده بر شرح نھج البالغھ صفحھ 9 - 2
  . جلد اول صفحھ 230 - 3
 . نھج البالغھ , بخش نامھ ھا , شماره 22 - 4
  . 1خطبھ 8 - 5
 . بھ حسب آنچھ من شخصا شمرده ام , اگر در عدد اشتباه نكرده باشم - *
وى (كاتب مروان بن محمد) آخرین خلیفھ اموى است , ایرانى االصل و استاد ابن مقفع دانشمند و نویسنده  - 6
معروف است , درباره اش گفتھ اند : نویسندگى با عبدالحمید , آغاز شد و با (ابن العمید) پایان یافت . ابن العمید 
 . وزیر آل بویھ بود
اصلع : یعنى كسى كھ موى جلو سرش ریختھ است عبدالحمید با اینكھ عمال فضیلت و كمال مولى را اعتراف  - 7
  .مى كند , بھ حكم وابستگى اموى , نام آن حضرت را با تعبیر طنز آمیزى مǢآورد
النوادر ابى على قالى) مقدمھ البیان  ) , (سھ ركن دیگر عبارت است از : ( ادب الكاتب ابن قتیبھ),( الكامل مبرد - 8
 . و التبیین نقل از مقدمھ ابن خلدون
  . صفحھ 202 - 9
  . صفحھ 83 - 10
  . ارزش ھر كسى ھمان است كھ مى داند - 11
وى از اكابر اصحاب امیرالمؤمنین است و از خطباى معروف است ,ھنگامى كھ مولى پس از عثمان خلیفھ  - 12
شد خطاب بھ آن حضرت گفت : زینت الخالفھ و مازانتك و رفعتھا و ما رفعتك و ھى الیك و احوج منك الیھا( یعنى) 
تو بھ خالفت  , بھ آن زینت بخشیدى و جالل دادى اما خالفت ,تو را زینت نبخشید و جالل نداد , تو با قبول خالفت

رفعت دادى و مقامش را باالبردى ولى خالفت بھ تو رفعت نداد و مقام تو را باال نبرد , خالفت بھ تونیازمندتر است 
 . از تو بھ خالفت
صعصعھ جزء افراد معدودى است كھ در شب وفات امیرالمومنین در تشییعجنازه آن حضرت و مراسم تدفین او , 
در دل تاریك شب , شركت كرد . صعصعھ پس از پایان تدفین , كنار قبر على ( ع ) ایستاد , یك دست روى قلب 
متھیج و پرطپش خود گذاشت و با دستى دیگر مشتى از خاك برداشت و بر سرخود ریخت و خطابھ اى پر شور و 
پر ھیجان در مجمع خاندان و یاران خاص على( ع ) ایراد كرد . مرحوم مجلسى در جلد نھم بحار باب شھادت 
  . امیرالمومنین( ع ) آن خطابھ عالى را نقل كرده است
نامھ با این جملھ آغاز مى شود:( اما بعد فان مصر قد افتتحت و محمد بن ابى بكر رحمھ هللا قد استشھد (نامھ  - 13
 . (35 از بخش نامھ ھا نھج البالغھ



 

 

  در آئینھ این عصر
  

فرھنگ ھاتغییر و تحول یافتھ و ذائقھ ھا , جھان ھزاران رنگ بھ خود گرفتھ . از چھارده قرن پیش تاكنون 
ممكن است كسى بپنداردكھ فرھنگ قدیم و ذوق قدیم سخن على را مى پسندید و در , دگرگون شده است 

چھ از ) ع (اما باید بدانیم كھ سخن على , كر و ذوق جدید بنحو دیگرى قضاوت مى كند ف,برابرش خاضع بود 
ما بعد در , انسانى و جھانى است , نظر صورت و چھ از نظر معنى محدود بھ ھیچ زمان و ھیچ مكانى نیست 

اظھار نظرھاى این باره بحث خواھیم كرد فعالبھ موازات اظھار نظرھایى كھ در قدیم در این زمینھ شده است 
  . صاحب نظران عصر خود را اندكى منعكس مى كنیم 

مفتى اسبق مصر از افرادى است كھ تصادف ودورى از وطن او را با نھج البالغھ ) شیخ محمد عبده( مرحوم 
آشنا مى كند و این آشنایى بھ شیفتگǢمى كشد و شیفتگى بھ شرح این صحیفھ مقدس و تبلیغ آن در میان نسل 

  . منجر مى گردد , جوان عرب 
  :وى در مقدمھ شرح خود مى گوید 

, بعد از قرآن و كالم نبوى ) ع(یك نفر نیست مگر آنكھ معتقد است سخن على , در ھمھ مردم عرب زبان ( 
  ) .شریفترین وبلیغ ترین و پرمعنى ترین و جامعترین سخنان است
) شعره و حكمھ, على بن ابى طالب (تاب على الجندى رئیس دانشكده علوم در دانشگاه قاھره در مقدمھ ك

  :مى گوید ) ع(درباره نثر على 
, از نظر سجع , نوعى خاص از آھنگ موسیقى كھ بر اعماق احساسات پنجھ مى افكند دراین سخنان ھست ( 

  ) .نامید) شعرمنثور( چنان منظوم است كھ مى توان آنرا 
  :وى از قدامھ بن جعفر نقل مى كند كھ گفتھ است 

و على درھر دو قسمت بر ھمھ پیشى , توانایند و برخى در خطبھ ھاى طوالنى , رخى در سخنان كوتاه ب( 
  ) .ھمچنانكھ در سایر فضیلتھا, گرفتھ است 

داستان مردى را نقل مى كند ) على وبنوه( در كتاب , ادیب و نویسنده معروف مصرى معاصر ) طھ حسین(
با خود مى گوید چطور ممكن است شخصیت ھایى از طراز , دكھ در جریان جنگ جمل دچار تردید مى شو

در میان مى گذارد و از خود علǢمى پرسد كھ ) ع ( درد دل خود را با خود على ! طلحھ و زبیر برخطاباشند ؟ 
  :مگر ممكن است چنین شخصیتھاى عظیم بى سابقھ اى برخطا روند ؟ علǢبھ او مى فرماید 

و اعرف الباطل , اعرف الحق تعرف اھلھ ,الباطل ال یعرفان باقدار الرجال ان الحق و , انك لملبوس علیك (
  ) .تعرف اھلھ 

تو بھ جاى اینكھ حق و باطل را مقیاس عظمت و , تو كار واژگونھ كرده اى , یعنى تو سخت در اشتباھى 
س حق و باطل مقیا,عظمتھا و حقارتھا را كھ قبال با پندار خود فرض كرده اى , حقارت شخصیتھاقرار دھى 

, اول خود حق را بشناس ! برعكس رفتار كن ! تو مى خواھى حق را با مقیاس افراد بشناسى, قرار داده اى 
آنوقت , آن وقت اھل باطل را خواھى شناخت , خود باطل را بشناس , آن وقت اھل حق را خواھى شناخت 

واز خطا بودن آن شخصیتھا , باطل دیگر اھمیت نمى دھى كھ چھ كسى طرفدار حق است و چھ كسى طرفدار 
  . در شگفت و تردید نخواھى بود 

  :پس از نقل جملھ ھاى باال مى گوید ) طھ حسین(
  .)جوابى پر جالل تر و شیواتر از این جواب ندیده و نمى شناسم, من پس از وحى و سخن خدا (
در . در عصر حاضر است ملقب بھ امیرالبیان یكى دیگر از نویسندگان زبر دست عرب ) شكیب ارسالن(

یكى از حضار مى رود پشت تریبون و ضمن سخنان خود , جلسھ اى كھ بھ افتخار او در مصر تشكیل شده بود
  : مى گوید 

یكى على بن ابى طالب و : نامیده شوند ) امیر سخن( دو نفر در تاریخ اسالم پیدا شده اند كھ بھ حق شایستھ اند 
  . دیگرى شكیب 

ناراحتى برمى خیزد و پشت تریبون قرار مى گیرد و ازدوستش كھ چنین مقایسھ اى بھ عمل شكیب ارسالن با 
  :آورده گلھ مى كند و مى گوید 

  . )1()من بند كفش على ھم بھ حساب نمǢآیم ! من كجا و على بن ابى طالب كجا ) 
تالیف جرج جورداق مسیحى ) االمام على(نویسنده مسیحى معاصر لبنانى در مقدمھ كتاب ) میخائیل نعیمھ(

  



  :مى گوید , لبنانى 
جذابیت سحر , پاكى وجدان , درصفاى دل : در ھمھ جا قھرمان بود , على تنھا در میدان جنگ قھرمان نبود (

تسلیم حقیقت بودن در ھر , یارى مظلومان , آرامش شكوھمند , حرارت ایمان , انسانیت واقعى , آمیز بیان 
  .)او در ھمھ این میدانھا قھرمان بود, نقطھ وھر جا كھ رخ بنماید 

ع ( زیم ستایشگر سخن على سخن خود را پایان مى دھیم و بیش از این بھ نقل ستایش افراد و اشخاصنمى پردا
  .ستایشگر خود است ) 

  .كھ دو چشمم روشن و نامرمد است 
  مداح خود است , مادح خورشید 

  :پایان مى دھیم ) ع ( سخن خود را در این زمینھ بھ سخن خود على 
ى عل, نتوانست وزبانش بھ اصطالح بند آمد , خواست خطابھ اى ایراد كند ) ع ( روزى یكى از اصحاب على 

  :فرمود 
اگر ذھن نجوشدو واپس رود از زبان كارى ساختھ , پاره اى از انسان است و در اختیار ذھن او , ھمانا زبان 

  .اما آنگاه كھ ذھن باز شود مھلت بھ زبان نمى دھد , نیست 
  :سپس فرمود 

  .)و انا المراء الكالم و فینا تنشبت عروقھ و علینا تھدلت غصونھ( 
ریشھ درخت سخن در میان ما دویده و جاگرفتھ و شاخھ ھایش بر سر ما , سپاه سخنیم  ھمانا ما فرماندھان

  )2(آویختھ است
فرموده ) ع(نقل مى كند كھ على ) عبدهللا محض ( از عبدهللا بن الحسن بن على ) و التبیینالبیان ( جاحظ در 

  :است 
  : ما بھ پنج خصلت از دیگران ممتازیم 

  .)3(محبوبیت در میان زنان,شجاعت و دلیرى , گذشت و اغماض , زیبایى رخسار , فصاحت 
كھ موضوعاصلى این سلسلھ مقاالت , یعنى چند بعدى معانى آن , اكنون درباره خصیصھ دوم سخنان على 

  .است وارد بحث مى شویم 

  شاھكارھا
بگذریم . بى آثارى دارد كھ برخى از آنھاشاھكار بھ شمار مى رود ھر ملتى كم و بیش در میان خود از نظر اد

از برخى شاھكارھاى دنیاى قدیم در یونان وغیر یونان و برخى شاھكارھاى ادبى قرون جدید در ایتالیا و 
گفتگو و قضاوت درباره آنھا را بر عھده كسانى مى گذاریمكھ با آن ادبیات آشنا , انگلستان وفرانسھ و غیره 

سخنخود را محدود مى كنیم بھ شاھكارھایى كھ در زبان , ند و شایستگى داورى درباره آنھا را دارند ھست
  . عربى و فارسى وجود دارد وكم و بیش مى توانیم آنھا را درك كنیم 

ولى این اندازه مسلم , البتھ قضاوت صحیح درباره شاھكارھاى زبان عربى و فارسى خاصھ ادبا و اھلفن است 
: و بھ عبارت صحیحتر , ھر یك از این شاھكارھا از جنبھخاصى شاھكار است نھ از ھمھ جنبھ ھا  است كھ

در واقع , ھر یك ازخداوندان این شاھكارھا تنھا در یك زمینھ خاص و محدود توانستھ اند ھنرنمائى كنند 
خارج شده اند از آسمان بھ  و اگر احیانا از آن زمینھ, استعداد ھنریشان در یك زمینھ معین و محدود بودھاست 

  .زمین سقوط كرده اند 
تمثیالت روحى و , پندو اندرز , غزل عادى , در غزل عرفانى , در زبان فارسى شاھكارھایى وجود دارد 

قصیده و غیره ولى چنان كھ مى دانیم ھیچیك از شعراى ما كھ شھرت جھانى دارند در ھمھ , حماسھ , عرفانى 
  . اند شاھكار بھ وجود آورند این رشتھ ھا نتوانستھ 

مولوى , فردوسى در حماسھ ,سعدى در پند و اندرز و غزل معمولى , شھرت و ھنر حافظ در غزل عرفانى 
و نظامى در چیز دیگر است و بھ , خیام در بدبینى فلسفى ,در تمثیالت و نازك اندیشى ھاى روحى و معنوى 

حداكثر اینست كھ گفتھ شود ھر كدام , میانشان ترجیح قائل شد  ھمین جھت نمى توانآنھا را با ھم مقایسھ كرد و
ھر یك از این نوابغ اگر احیانا از رشتھ اى كھ در آن استعداد . از اینھا در رشتھ خود مقام اول را واجد است 

  . داشتھ اند خارجشده اند تفاوت فاحشى میان دو نوع سخن آنھا مالحظھ شده است 
  .نیز چنین اند , جاھلیت و چھ در دوره اسالم چھ در دوره , شعراى عرب 

شاعرترین شاعران عرب كیست ؟ ایشان جواب : در نھج البالغھ آمده است كھ از على علیھ السالم سؤال شد 
  :دادند 



یعنى این شاعران در ) . فان كان البدفالملك الضلیل , ان القوم لم یجروا فى حلبھ تعرف الغایھ عند قصبتھا ( 
  .اسب نتاختھ اند تا معلوم شود كدامیك گوى سبقت ربوده اندیك میدان 

  :آنگاه فرمود 
  .الضلیل )4(فان كان و البد فالملك

  .بر دیگران مقدم است ) یعنǢامرؤالقیس ( اچار باید اظھار نظرى كرد باید گفت آن پادشاه تبھ كار اگر ن
  :مى گوید , ابن ابى الحدید در شرح نھج البالغھ ذیل جملھ باال داستانى با سند نقلمى كند 

  .ورانید على علیھ السالم در ماه رمضان ھر شب مردم را بھ شام دعوت مى كرد و بھآنھا گوشت مى خ
یك شب , پس از صرف شام براى آنھا خطابھ مى خواند و موعظھ مى كرد . اما خود از غذاى آنھا نمى خورد 

على پساز , حاضران در حالى كھ مشغول صرف غذا بودند درباره شاعران گذشتھ بھ بحث مى پرداختند 
, ظ و نگھدارى شما تقوا است مایھ حف, مالك كار شما دین است : ( صرف غذا سخن گفت و در ضمن فرمود 

آنگاه رو كرد بھ ابواالسود دئلى كھ جزء حاضران بود و ) . ادب زیور شما است و حلم حصار آبروى شمااست
! قبال دربحث درباره شاعران شركت كرده بود و گفت بگو ببینم عقیده تو دربارھشاعرترین شاعران چیست ؟ 

على فرمود . گفت بھ عقیده من این شخص از ھمھ شاعرتر است  ابواالسود شعرى از ابودؤاد ایادى خواند و
مردم كھ دیدند على درباره موضوعى كھ قبال مورد بحث آنھا بود اظھار عالقھ , اشتباه كرده اى چنین نیست 

شما بفرمایید كھ تواناترین شاعران كیست , شمانظر بدھید یا امیرالمومنین : مى كند یك صدا فریاد كردند 
ھمھ آنھا در یك جھت , زیرا اگر در مسابقھ شعرى, مود قضاوت درباره این موضوع صحیح نیست ؟على فر

اگر الزم باشد حتما اظھار نظرى . سیر كرده بودند ممكن بود درباره آنھا داورى كردھبرنده را معرفى كنیم 
لكھ صرفا تحت تاثیر قوه ب( بشود باید بگوییم آنكس كھ نھ تحت تاثیر میل شخصى و نھ تحت تاثیر بیم و ترس 

گفتند یا امیرالمؤمنین آن كیست ؟ گفت پادشاه تبھكار ,سروده است بر دیگران مقدم است ) خیال و ذوق شعرى 
  .امرء القیس 

  :پرسیدند بزرگترین شاعر جاھلیت كیست ؟ گفت , نحوى معروف , مى گویند كھ از یونس 
  . یر اذا رغب و االعشǢاذا طرب و زھ, و النابغھ اذا ھرب , امرء القیس اذا ركب 

بزرگترین شاعران امرء القیس است آنگاه كھ سوار شود یعنى در وقتى كھاحساسات دالورى و شجاعتش 
و دیگر نابغھ ذبیانى است اما آنگاه كھ تحت تاثیر واھمھ و ترس قرار , تحریك شود و بخواھد حماسھ بگوید 

و زھیر بن ابى سلمى است آنگاه كھ چیزي را دوست بدارد و , گیرد وبخواھد معتذر شود و از خود دفاع كند 
  .اعشى است آنگاه كھ بھ طرب آید , بخواھد توصیف كند 

مقصود این مرد اینست كھ ھر یك از این شاعران در زمینھ معین استعداددارند و شاھكارھایى كھ بھ وجود 
ھر كدام در رشتھ خود اولند و ھیچكدام . شتھ اند آورده اند تنھا در ھمان زمینھ معین است كھ استعداد آن را دا

  .در رشتھ دیگرى نبوغى بخرج نداده اند 

  على در میدانھاى گوناگون
  

امروز در دست ما است اینست كھ محدود ) نھج البالغھ( از امتیازات برجستھ سخنان امیرالمومنین كھ بھ نام 
در میدانھاى گوناگونكھ , یدان اسب نتاختھ است على بھتعبیر خودش تنھا در یك م, بھ زمینھ خاصى نیست 

نھج البالغھ شاھكار است اما نھ . احیانا بعضى با بعضى متضاد است تكاور بیان را بھ جوالن در آورده است 
بلكھ در زمینھ . یا مدح و ھجا و غیره , یا فرضا عشق و غزل , یاحماسھ , موعظھ : مثال , تنھا در یك زمینھ 

  . شرح خواھیم داد ھاǢگوناگون كھ 
. این كھ سخن شاھكار باشد ولى در یك زمینھ البتھ زیاد نیست و انگشت شمار است ولى بھ ھر حال ھست 

ولى اینكھ سخنى شاھكار , فراوان است , اینكھ در زمینھ ھاى گوناگون باشد ولى درحد معمولى نھ شاھكار 
  .ت نھج البالغھ است باشد و درعین حال محدود بھ زمینھ خاصى نباشد از مختصا

كدام شاھكار را مى توان پیدا كرد كھ بھ اندازه نھج البالغھ , بگذریم از قرآن كریم كھ داستانى دیگر است 
  !متنوع باشد ؟ 

, سخن ھر كس بھ ھمان دنیایى تعلق دارد كھ روح گوینده اش بھ آنجا تعلق دارد , سخن نماینده روح است 
و . علق داردنشانھ روحیھ اى است كھ در انحصار یك دنیاى بخصوص نیست طبعا سخنى كھ بھ چندین دنیا ت

( , و بھ اصطالح عرفا , در ھمھ دنیاھا و جھانھا حضور دارد , چون روح علǢمحدود بھ دنیاى خاصى نیست 
سخنش نیز بھ دنیاى خاص , و دارنده ھمھ مراتب است ) جامع ھمھ حضرات( و) كون جامع( و) انسان كامل



  . ازامتیازات سخن على اینست كھ بھ اصطالح شایع عصر ما چند بعدى است نھ یك بعدى . یست محدود ن
مطلبى است كھ حداقل , خاصیت ھمھ جانبھ بودن سخن على و روح على مطلبى نیست كھ تازه كشف شدھباشد 

متوجھ این , د سید رضى كھ بھ ھزار سال پیش تعلق دار. از ھزار سال پیش اعجابھا را بر مى انگیختھ است 
  :مى گوید , نكتھ و شیفتھ آن است 

از عجایب على كھ منحصر بھ خود اوست و احدى با او در این جھت شریك نیست اینست كھ وقتى انسان در (
, و موقتا از یاد مى برد كھ گوینده این سخن , آن گونھ سخنانش كھ در زھد و موعظھ و تنبھ است تامل مى كند 

شك , عظیمى داشتھ و فرمانش ھمھ جا نافذ و مالك الرقاب عصرخویش بوده است  شخصیت اجتماعى, خود
نمى كند كھ این سخن از آن كسى است كھ جز زھد و كناره گیرى چیزى را نمى شناسد و كارى جز عبادت و 

جز صداǢخود چیزى نمى شنود و جز , گوشھ خانھ یا دامنھ كوھى را براى انزوا اختیار كرده , ذكرندارد 
كسى باور نمى كند كھ سخنانى كھ در . خص خود كسى را نمى بیند و از اجتماع و ھیاھوى آنبى خبر است ش

زھد و تنبھ و موعظھ تااین حد موج دارد و اوج گرفتھ است از آن كسى است كھ در میدان جنگ تاقلب لشكر 
بھ خاك مى افكند و از دم  دلیران را, شمشیرش در اھتزاز است و آماده ربودن سر دشمناست , فرو مى رود 

  .)و در ھمین حال این شخص زاھدترین زھاد و عابدترین عباد است, تیغش خون مى چكد 
  :سید رضى آنگاه مى گوید 

  ).من این مطلب را فراوان با دوستان در میان مى گذارم و اعجاب آنھا رابدین وسیلھ بر مى انگیزم( 
تغییر پرده ھا در نھج البالغھ و سیر ,ھج البالغھ قرار گرفتھ است شیخ محمد عبده نیز تحت تاثیر ھمین جنبھ ن

بھ عوالم گوناگون بیشاز ھر چیز دیگر مورد توجھ و اعجاب او قرار گرفتھ است چنانكھ خود , دادن خواننده 
  . او درمقدمھ شرح نھج البالغھ اظھار مى دارد 

و ھمواره بھ , ھمھ جانبھ وچند بعدى است  بطور كلى روح على یك روح وسیع و, قطع نظر از سخنان على 
در محراب عبادت , عابدى است شب زنده دار , او زمامدارى است عادل . این خصلت ستایش شده است 

حكیمى , سربازǢاست خشن و سرپرستى است مھربان و رقیق القلب , گریان و در میدان نبرد خندان است 
معلم است و ھم خطیب و ھم قاضى و ھم مفتى وھم كشاورز  او ھم, فرماندھى است الیق , است ژرف اندیش

  . او انسان كامل است و بر ھمھ دنیاھاى روحǢبشریت محیط است , و ھم نویسنده 
  :صفى الدین حلى متوفى در قرن ھشتم ھجرى درباره اش مى گوید 

  و لھذا عزت لك االنداد 
  فاتك ناسك فقیر جواد

  و ال حاز مثلھن العباد 
  منھ الجماد  و باس یذوب

  الشعر و یحصى صفاتك النقاد
  جمعت فى صفاتك االضداد 

  زاھد حاكم حلیم شجاع
  شیم ما جمعن فى بشر قط

  خلق یخجل النسیم من اللطف
  جل معناك ان تحیط بھ

از ھمھ اینھا گذشتھ نكتھ جالب دیگر اینست كھ على علیھ السالم با اینكھ ھمھ درباره معنویات سخن رانده است 
على ازمى و معشوق و یا مفاخرت و امثال اینھا كھ میدانھایى باز . را بھ اوج كمال رسانیده است فصاحت 

بھ عالوه او سخن را براى خود سخن و اظھار ھنر سخنورى ایراد نكرده , براى سخن ھستند بحث نكرده است 
ثر ھنرى و یك شاھكار ادبى او نمى خواستھ است بھ این وسیلھ یك ا, سخن براى او وسیلھ بوده نھ ھدف , است 

  .باالتر اینكھ سخنش كلیت دارد محدود بھ زمان و مكان و افراد معینى نیست , از خود باقى بگذارد 
ھمھ اینھا میدان را از نظر شخص , است و بھ ھمین جھت نھ مرز مى شناسد و نھ زمان ) انسان( مخاطب او 

ت در اعجاز لفظى قرآن كریم اینست كھ با اینكھ یكسره عمده جھ. سخنور محدود و خود او را مقید مى سازد 
موضوعات و مطالبش با موضوعات سخنان متداول عصر خود مغایر است و سر فصل ادبیات جدیدى است و 

نھج البالغھ در این جھت , زیبایى و فصاحتش در حد اعجاز است , با جھان و دنیاى دیگرى سر و كار دارد 
  .ر از قرآن و در حقیقت فرزند قرآن است نیز مانند سایر جھات متاث

 ---------------------  
نان در احتفالى كھ بھ افتخار ایشان در مشھد مقدس این داستان را دانشمند معاصر محمد جواد مغنیھ مقیم لب -1
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 مباحث و موضوعات در نھج البالغھ
 
مباحث و موضوعاتى كھ در نھج البالغھ مطرح است و رنگھاى مختلفى بھ این سخنھاى آسمانى داده است زیاد 

فقط در نظر دارد , كھ بتواند نھج البالغھ را تجزیھ و تحلیل كند و حق مطلب را ادا نماید این بنده ادعا ندارد . است 
نھج البالغھ را با این دید مورد بررسى قرار دھد و شك ندارد كھ در آینده كسانى پیدا خواھند شد كھ حق مطلب را 
  . بھتر ادا كنند

 نگاھى كلى بھ مباحث و مسائل نھج البالغھ 
 

بھ قرار ذیل است, البالغھ كھ ھر كدام شایستھ بحث و مقایسھ است مباحث نھج   :  
  , الھیات و ماوراء الطبیعھ - 1
  , سلوك و عبادت - 2
  , حكومت و عدالت - 3
 , اھل البیت و خالفت - 4
 , موعظھ و حكمت - 5
  , دنیا و دنیا پرستى - 6
 , حماسھ و شجاعت - 7
 , مالحم و مغیبات - 8
ناجاتدعا و م - 9  , 
  , شكایت و انتقاد از مردم زمان - 10
  , اصول اجتماعى - 11
  , اسالم و قرآن - 12
  , اخالق و تھذیب نفس - 13
  . شخصیتھا - 14
  . و یك سلسلھ مباحث دیگر

سیرى در نھج البالغھ( بدیھى است كھ ھمانطورى كھ عنوان مقاالت نشان مى دھد  این بنده نھ ادعا دارد كھ  ( 
عات باال جامع ھمھ موضوعاتى است كھ در نھج البالغھ طرح شده اند و نھ مدعى است كھ بحث درباره موضو

 . موضوعاتنامبرده را بھ پایان خواھد رسانید و نھ دعوى شایستگى چنین كارى را دارد
شد و بھره شاید بعدھا توفیق حاصل . آنچھ در این مقاالت مالحظھ مى فرمائید از حد یك نگاه تجاوز نمى كند 

انھ خیر . خدا دانا است . بیشترى از این گنجینھ عظیم حاصل گشت و یا دیگران چنین توفیقى بھ دست خواھند آورد 
 . موفق و معین

 توحید و معرفت
 

در مجموع خطبھ ھا و . مسائل مربوط بھ الھیات وماوراء الطبیعھ است , یك بخش از بخشھاى اساسى نھج البالغھ 
البتھ بعضى از این مواردجملھ , ت قصار در حدود چھل نوبت درباره این مطالب بحث شده است نامھ ھا و كلما

ولى غالبا چند سطر و احیانا چند صفحھ است. ھاى كوتاھى است   . 
بدون مبالغھ این بحثھا با توجھ بھ  , بحثھاى توحیدى نھج البالغھ را شاید بتوان اعجاب انگیزترین بحثھاى آن دانست

رائط پدید آمدن آنھادر حد اعجاز استمجموع ش  .  



قسمتى از آنھااز نوع مطالعھ در مخلوقات و آثار صنع و , بحثھاى نھج البالغھ در این زمینھ مختلف و متنوع است 
مثال , گاه موجود معینى را . در این قسمت گاھى نظام كلى آسمان و زمین را مطرح مى كند , حكمت الھى است 

یا) خفاش( مورد مطالعھ قرار مى دھد و آثار آفرینش یعنى دخالت تدبیر و توجھ بھ , را ) مورچھ( یا ) طاووس ) 
ما براى اینكھ نمونھ اى از این قسمت بھ دست داده باشیم بیان آن . ھدف را در خلقت این موجودات ارائھ مى دھد 

مورچھ( حضرت را در مورد  ستچنین آمده ا 177در خطبھ :نقل و ترجمھ مى كنیم  (  : 
, و سوى لھ العظم و البشر , لھالسمع والبصر , اال ینظرون الى صغیر ما خلق كیف احكم خلقھ و اتقن تركیبھ و فلق 

و ال بمستدرك الفكر كیف دبت على , انظروا الى النملھ فى صغر جثتھاو لطافھ ھیئتھا ال تكاد تنال بلحظ البصر 
تجمع فى حرھا لبردھا و فى وردھا ,و تعدھا فى مستقرھا  تنقل الحبھ الى جحرھا, ارضھا و صبت على رزقھا 

ال یغفلھا المنان ,مرزوقھ بوفقھا , لصدرھا مكفولھ برزقھا  و لو فى الصفا الیابس و , و ال یحرمھا الدیان  ,
و ما فى , و ما فى الجوف من شراسیف بطنھا , و لو فكرت فى مجارى اكلھا فى علوھا و سفلھا , الحجرالجامس 

من عینھا و اذنھا لقضیت من خلقھاعجبا الراس  . . .  
بھ او , یعنى آیا در مخلوق كوچك او دقت نمى كنند ؟ چگونھ بھ خلقتش استحكامبخشیده و تركیبش را استوار ساختھ 

در مورچھ با این جثھ كوچك و  . . . دستگاه شنوائى و بینائى عنایت كرده و استخوان و پوست كامل داده است ؟
چگونھ بااین , و از اندیشھ غائب گردد , آنچنان كوچك است كھ نزدیك است با چشم دیده نشود , ف بیندیشید اندام لطی

و در , و دانھ رابھ النھ خود حمل مى كند , عشق مى ورزد , جثھ كوچك روى زمین مى جنبد و بر جمع روزى 
زمان بیرون , ھنگام ورود اقامت زمستانى و , در تابستانش براǢزمستانش گرد مǢآورد , انبار نگھدارى مى نماید 

خداوند منان , و تطبیق داده شده است , اینچنین موجود اینچنینروزیش تضمین شده  ,آمدن را پیش بینى مى كند 
اگر در مجراى ورودى و خروجǢغذا و در ساختمان , ولو در زیر سنگ سخت باشد , ھرگز او را ازیاد نمى برد 
كھ در سرش قرار داده شدھتفكر و تحقیق كنى و آنھا را كشف كنى سخت در شگفت , شكم او و گوش و چشم او 

 . خواھى رفت
بحثھاى تعقلى و فلسفى است, ولى بیشتر بحثھاى نھج البالغھ درباره توحید  اوج فوق العاده نھج البالغھ در این  , 

ور و تكیھ گاه ھمھ بحثھا و استداللھا در بحثھاى توحیدǢتعقلى نھج البالغھ آنچھ اساس و مح, بحثھا نمایان است 
على , واستنتاجھا است اطالق و الحدى و احاطھ ذاتى و قیومى حق است  دراین قسمت داد و سخن را داده ) ع  )

نھ پیش از او و نھ بعد از او كسى بھاو نرسیده است, است   .  
, مغایرت صفات حق با ذات حق است و نفى ھر گونھ كثرت و تجزى و نفى ھرگونھ ) بساطت مطلقھ( مسالھ دیگر 

  . در این قسمت نیز مكرر بحث بھمیان آمده است
اولیت حق در عین آخریت او و ظاھریت او در : یك سلسلھ مسائل عمیق و بى سابقھ دیگر نیز مطرح است از قبیل 

علو و ,عددى نیست و اینكھ قدمت او قدمت زمانى و وحدت او وحدت , تقدم او بر زمان وبر عدد , عین باطنیتش 
. كالم او عین فعلش است , مبدعیت او و اینكھ شانى او را از شان دیگر شاغل نمى شود , سلطان و غناى ذاتى حق 

نھ از نوع احاطھ اذھان بر یك , حدود توانائى عقول برادراك او و اینكھ معرفت حق از نوع تجلى او برعقول است 
ت و سكون و تغییر و مكان و زمان و مثل و ضد و شریك و شبیھ و سلب جسمیت و حرك, معنى و مفھوم دیگر 

و یك سلسلھ مسائل دیگر كھ بھ حول و قوه الھى براى ھر یك از اینھا , استخدام آلت و محدودیت و معدودیت از او 
 . نمونھ اى ذكر خواھیم كرد

د و افكار فالسفھ قدیم و جدید را اینھا مباحثى است كھ در این كتاب شگفت مطرح است و یك فیلسوف وارددر عقائ
 . سخت غرق در اعجاب مى كند
خود یك كتاب مفصل مى شود و با  , بحث تفصیلى درباره ھمھ مسائلى كھ در نھج البالغھ در این زمینھ آمده است

توضیح دادھنمى شود, یك مقالھ و دو مقالھ  جمالى بھ این ناچار بھ اجمال باید بگذریم ولى براى اینكھ بتوانیم نگاھǢا , 
  : بخش نھج البالغھ بكنیم ناچاریم مقدمتان بھ چند نكتھ اشارھكنیم

 اعتراف تلخ
 
 

است ) ع ( آیا اگر نھج البالغھ از دیگران مى بود با او ھمین گونھ رفتار مى شد ؟ كشورایران كانون شیعیان على 
ھج البالغھ بیافكنید و آنگاه درباره و مردم ایران فارسى زبانند شما نگاھǢبھ شرحھا و ترجمھ ھاى فارسى ن

  . كارنامھخودمان قضاوت كنید
از نظر معارف الھى و ھمچنین از نظر سایر , و ھمچنین دعاھاى شیعى , بطور كلى اخبار و احادیث شیعى 

با اخبار و احادیث و دعاھاǢمسلمانان غیر شیعى , مضامین  وحید مسائلى كھ در اصول كافى یات, قابل مقایسھ نیست  ,



آنچھ در كتب غیر شیعى. در ھیچ كتاب غیر شیعى مطرحنیست , صدوق یا احتجاج طبرسى مطرح است  در این  , 
زمینھ مطرح است احیانا مسائلǢاست كھ میتوان گفت قطعا مجعول است زیرا بر خالف نصوص و اصول قرآنǢاست 

دراسات فى الكافى للكلینى و ( بھنام  اخیرا ھاشم معروف حسنى در كتابى كھ. و بوى تجسیم و تشبیھ مى دھد 
مقایسھ مختصرى میان صحیح بخارى و كافى , تالیف كرده است ابتكار خوبى بھ خرج داده ( الصحیح للبخارى

  . كلینى از نظر روایات مربوط بھ الھیات بھ عمل آوردھاست

 عقل شیعى
 

حلیآلن مسائل كھ نمونھ آنھا و در صدر آنھا نھج طرح مباحث الھیات بوسیلھ ائمھ اھل بیت علیھم السالم و تجزیھ و ت
البالغھ است سبب شد كھ عقلشیعى از قدیم االیام بھ صورت عقل فلسفى در آید و البتھ این یك بدعت وچیز تازه در 

راھى است كھ خود قرآن پیش پاى مسلمانان نھادھاست و ائمھ اھل بیت علیھم السالم بھ تبع تعلیمات , اسالم نبود 
اگر توبیخى ھست متوجھدیگران است كھ این راه . و بھ عنوانتفسیر قرآن آن حقائق را ابراز و اظھار نمودند  قرآنى

  . را نرفتند و وسیلھ را از دست دادند
در میان اھل , شیعھ بیش از دیگران بھ سوى اینمسائل گرایش داشتھ است , تاریخ نشان مى دھد كھ از صدر اسالم 

ولى چنانكھ مى دانیم مزاجاجتماعى , بھ شیعھنزدیكتر بودند گرایشى بدین جھت داشتند  تسنن گروه معتزلھ كھ
و تقریبا از قرن سوم بھ بعد منقرض شدند, جماعت آنرا نپذیرفت  .  

او پس از بحثى درباره جنبش فلسفى , این مطلب را تصدیقمى كند ) ظھراالسالم( مصرى در جلد اول ) احمد امین )
اطمیین كھشیعى بودند مى گویددر مصر بوسیلھ ف  : 

و حتى فى , و لذالك كانت الفلسفھ بالتشیع الصق منھا بالتسنن نرى ذالك فى العھد الفاطمى و العھد البویھى  )
و لما جاء جمال الدین , العصور االخیره كانت فارس اكثر االقطار عنایھ بدراسھ الفلسفھ االسالمیھ و نشركتبھا

لحدیث و كان فیھ نزعھ تشیعو قد تعلم الفلسفھ االسالمیھ بھذه االقطار الفارسیھ كان ھو االفغانى مصرفى عصرنا ا
  . (الذى نشر ھذھالحركھ فى مصر

حتى در , و این را در عھد فاطمیون مصر و آلبویھ ایران مى بینیم , فلسفھ بھ تشیع بیش از تسنن مى چسبد 
سید . شورھاى اسالمى دیگر بیشتر بھ فلسفھ عنایت داشت عصرھاى اخیر نیز كشور ایران كھ شیعھ است ازتمام ك

جمال الدیناسد آبادى كھ تمایالت شیعى داشت و در ایران تحصیل فلسفھ كرده بود ھمینكھ بھ مصر آمد یك جنبش 
  . (فلسفى در آنجا بوجود آورد

, سھوا دچار اشتباه مى شود ولى احمد امین در اینكھ چرا شیعھ بیش از غیر شیعھ تمایل فلسفى داشتھاست عمدا یا 
آنھا براى ,باطنیگرى و تمایل آنھا بھ تاویل است , علت تمایل بیشترشیعھ بھ بحثھاى عقلى و فلسفى : او مى گوید 

و ھمچنین , وبدین جھت مصر فاطمى و ایران بویھى , توجیھ باطنیگرى خود ناچار بودند از فلسفھ استمداد كنند 
از سایر اقطار اسالمى تمایل فلسفى داشتھ است بیشتر,ایران صفوى و قاجارى   .  

این تمایل را ائمھ شیعھ بھ وجود آوردند, سخن احمد امین یاوه اى بیش نیست  , آنھا بودند كھ در احتجاجات خود  , 
عالى ترین و دقیق ترین مسائل حكمت الھى را , در دعاھاى خود , در احادیث و روایات خود , در خطابھ ھاى خود 

كردند  طرح ما در روایات شیعھ روایات بلندى , حتى از نظر احادیث نبوى , نھج البالغھ یك نمونھ از آن است  ,
, عقل شیعى اختصاص بھ فلسفھ ندارد , مى یابیم كھ در روایات غیر شیعى از رسول اكرم روایت نشده است 

تدركالم و فقھ و اصول فقھ نیز امتیاز خاص دارد و ریشھ ھمھ یك چیز اس  . 
دانستھ اند و گفتھ اندچون شیعیان ایرانى بودند و ایرانیان شیعھ ) ملت شیعھ( برخى دیگر این تفاوت را مربوط بھ 

بودند و مردم ایران مردمى متفكرو نازك اندیش بودند با فكر و عقل نیرومند خود معارف شیعى را باالتربردند و بھ 
  . آن رنگ اسالمى دادند

راسل ھمچنان كھ مقتضاى . بر این اساساظھار نظر مى كند ) تاریخ فلسفھ غرب( دوم كتاب  برتراند راسل در جلد
البتھ او در ادعاى خود معذور است زیرا او فلسفھ . طبیعت و یا عادت او است بǢادبانھ این مطلب را ادا مى نماید 

خواھد مبدا و منشا آنرا تشخیص دھدو كوچكترین آگاھى از آن نداردتا چھ رسد كھ ب, اسالمى را اساسا نمى شناسد   
.  

آیا , و نھ ھمھ ایرانیان شیعھ بودند , نھ ھمھ شیعیان ایرانǢبودند ) اوال( ما بھ طرفداران این طرز فكر مى گوئیم 
محمد بن یعقوب كلینى و محمد بن على بن حسین بن بابویھ قمى ومحمد بن ابیطالب مازندارانى ایرانى بودند اما 

عیل بخارى وابوداود سجستانى و مسلم بن حجاج نیشابورى ایرانى نبودند ؟ آیا سید رضى كھ جمع محمد بن اسما
 آورى كننده نھج البالغھ است ایرانى بود ؟ آیا فاطمیین مصر ایرانǢبودند ؟ 

 و سپس بوسیلھ یك سید, چرا با نفوذ فاطمیین در مصر فكر فلسفى احیا مى شود و با سقوط آنھا آنفكر مى میرد 



 ! شیعھ ایرانى مجددا احیا مى شود ؟
ھمھ محققان , بودند ) ع ( فقط وفقط ائمھ اھل بیت , حقیقت اینست كھ سلسلھ جنبان این طرز تفكر و این نوع تمایل 

, اھل تسنن اعتراف دارند كھعلى علیھ السالم حكیم اصحاب بود و عقل او با مقایسھ با عقول دیگران نوعدیگر بود 
نا نقل شده كھ مى گویداز ابو على سی  : 

بین اصحاب محمد صلى هللا علیھ و آلھ كالمعقول بینالمحسوس) ع (كان على  )  
) عقول قاھره(بود و یا مانند ) جزئیات محسوسھ( در میان ) كلى( على در میان یاران رسول خدا مانند : یعنى 

بود) اجسام مادیھ( نسبت بھ   . 
امامى با مقایسھ با دیگران تفاوت فاحش پیدا مى كند بدیھى است كھ طرز تفكر پیروان چنین  .  

آنان در انتساب ایننوع كلمات بھ على علیھ السالم تردید كرده . احمد امین و برخى دیگر دچار توھمى دیگر شده اند 
این سخنان ,و مى گویند عرب قبل ازفلسفھ یونان با این نوع بحثھا و تجزیھ و تحلیلھا و موشكافى ھا آشنا نبود , اند 

  ! را بعدھا آشنایان با فلسفھ یونان ساختھ اند و بھ امام على بن ابیطالب بستھ اند
یونان , نھ تنھا عرب آشنا نبود غیر عرب ھم آشنا نبود , ما ھم مى گوئیم عرب با چنین كلمات و سخنانى آشنا نبود 

اعرابى از قبیل ابوجھل و ابوسفیان ازلحاظ آقاى احمد امین اول على را در سطح ,و فلسفھ یونان ھم آشنا نبود 
مگر عرب جاھلى با معانى و مفاھیمى كھ قرآن آورد ! اندیشھ پائین مǢآورد و آنگاه صغرى و كبرى ترتیب مى دھد 

را بھ عنواناعلم ) ع ( مگر پیامبر على ! مگر على تربیت شدھو تعلیم یافتھ مخصوص پیامبر نبود ؟ ! آشنا بود ؟ 
چھ ضرورتى دارد كھ ما بھ خاطر حفظ شانبرخى از صحابھ كھ در یك سطح عادى ! رفى نكرد ؟ اصحاب خود مع

بوده اند شان و مقام دیگرى را كھ ازعالیترین مقام عرفانى و افاضھ باطنى از بركت اسالم بھره مند بوده است 
عانى ومفاھیمى كھ در نھج البالغھ آقاى احمد امین مى گوید قبل از فلسفھ یونان مردم عرب با این م ! انكار كنیم ؟
  . آمده است آشنا نبودند

نھ تنھا عرب ! جواب اینست كھ با معانى و مفاھیمى كھ در نھج البالغھ آمده است بعد ازفلسفھ یونان ھم آشنا نشدند 
سفھاسالمى اینھا از مختصات فل, زیرا فلسفھ یونان ھم آشنا نبود ! مسلمانان غیر عرب ھم آشنا نشدند , آشنا نشد 

 یعنى از مختصات اسالم است و فالسفھ اسالم تدریجا با الھام ازمبادى اسالمى آنھا را وارد فلسفھ خود كردند , است
. 

 ارزش تعقالت فلسفى در مسائل ماوراء طبیعى
 

كھ در در یك گونھ آن جھان محسوس با نظاماتى : گفتیم كھ در نھج البالغھ مسائل الھى بھ دو گونھ مطرح شده است 
كھ آگاھى و كمال پدید آورنده خود را ارائھ مى دھد مورد تامل وجستجو قرار ) آئینھ اى(آن بھ كار رفتھ بھ عنوان 

. و در گونھ دیگر اندیشھ ھاى تعقلى محض و محاسبات فلسفى خالص وارد عمل گردیده است . گرفتھ است 
درباره شؤون , اسبات فلسفى خالص تشكیل مى دھد بیشترین بحثھاى الھى نھج البالغھ راتفكرات عقلى محض و مح

 . وصفات كمالیھ و جاللیھ ذات حق تنھا از شیوه دوم استفاده شده است
ھمواره افرادى , شك و تردیدھائى ھست , در ارزش اینگونھ بحثھا و در بكار بردن این شیوه تفكر, چنانكھ مى دانیم 

در عصر ما گروھǢادعا مى . و یا شرعى و یا ھر دو ناروا مى دانند  بوده و ھستند كھ اینگونھ بحثھارا از نظر عقلى
نھ بھ ھدایت و الھام , كنند كھ روح اسالم با اینچنین تجزیھ و تحلیلھا ناسازگار است ومسلمین تحت تاثیر فلسفھ یونان 

خود را گرفتار اینمباحث , و اگر دقیقا تعلیمات قرآن را مد نظر قرار مى دادند ,وارد این گونھ مباحث شدند , قرآن 
این افراد بھ ھمین جھت در اصالت انتساب این قسمت از مباحث نھج البالغھ بھ على . پر پیچ و تاب نمى كردند 

  .علیھ السالم تشكیك مى كنند
این گروه مدعى بودند كھ بر  . در قرن دوم و سوم ھجرى گروھى از نظر شرعى با اینگونھ بحثھا مخالفت كردند

فھمیده مى شود , ن فرض است كھ بھ آنچھ ازظواھر الفاظ در ھمان حدى كھ عامھ مردم فھم مى كنند مسلمانا
: احیانا اگر فǢالمثل كسى درباره آیھ قرآن . متعبدباشند و ھر گونھ سوال و جواب و چون و چرائى بدعت است 

Ǣپرسش مى كرداخم مى كردند و ناراحت مى شدند و طرح چنین سؤالى را ناروا مى  (1)الرحمن على العرش استو
ست و پرسش ممنوعیعنى حقیقت مطلب بر مامجھول ا. الكیفینھ مجھولھ و السوال بدعھ : دانستند ومى گفتند  (2). !  

پیروز , ى شمردند در قرن سوم این گروه كھ بعدھا اشاعره نامیده شدند بر معتزلھ كھ اینگونھتعقالت را جایز م
اخباریین خود ما در قرنھاى دھم تا چھاردھم . شدند و این پیروزى ضربھ بزرگى بر حیات عقلى اسالم وارد آورد 

این ازجنبھ شرعى. ومخصوصا در قرنھاى دھم و یازدھم دنبالھ رو افكار اشاعره بودند   .  
این فكر پیدا شد , بى بر روشقیاسى در طبیعیات در اروپا بھ دنبال پیروزى روش حسى و تجر: اما از جنبھ عقلى 

نتیجھ , فلسفھ حسǢاست , بلكھ در ھیچ جا اعتبار ندارد و تنھا فلسفھ قابل اعتماد , كھ روش تعقلى نھ تنھا در طبیعیات 



طبیعى این نظر این بود كھ مسائل الھى مشكوك و غیر قابالعتماد اعالم شود زیرا از قلمرو مشاھدات حسى و 
بیرون است تجربى  . 

موفقیتھاى پیاپى وحیرت انگیز روش حسى و تجربى در , سابقھ موج اشعریگرى در دنیاى اسالم از یك طرف 
گروھى ازنویسندگان مسلمان غیر شیعى را سخت بھ ھیجان آورده و سبب پدید آمدن یك , طبیعیات از طرف دیگر 

كار بردن روشتعقلى را در الھیات مردود اعالم كردند  نظر تلفیقى شد كھ ھم از جنبھ شرعى و ھم از جنبھ عقلى بھ
از جنبھ شرعى مدعى شدند كھ ازنظر قرآن تنھا راه قابل اعتماد براى خداشناسى ھمان روش حسى و تجربى . 

قرآن در ده ھاآیھ خود در كمال صراحت مردم را , یعنǢمطالعھ در آفرینش است و آنچھ غیر این است بیھوده است 
ظاھر طبیعت دعوت كرده است و كلید و رمز مبدا و معاد را در طبیعت دانستھ است و از جنبھ بھ مطالعھ م

 . عقلǢگفتھ ھاى فیلسوفان حسى اروپا را در گفتھ ھا و نوشتھ ھاى خود منعكس كردند
حطاط ماذا خسرالعالم بان( و سید ابوالحسن ندوǢھندى در كتاب ) على اطالل المذھب المادى( فرید وجدى در كتاب 

از قبیل سید قطب و غیره در كتابھاى خود این نظر را تبلیغ و نظر ) اخوان المسلمین(و نویسندگان ) المسلمین
  . مخالف را سخت تخطئھ كردند

تحت عنوان ) عبور مسلمان از جاھلیت بھ اسالم( ندوى در فصل  ( میگوید) محكمات و بینات در الھیات  : 
صفات او و آغاز و انجام جھان وسرنوشت نھائى بشر آگاه كردند و اطالعاتى بھ  پیامبران مردم را از ذات خدا و )

رایگان در این زمینھ ھا دراختیار بشر قرار دادند و او را از بحث در این مسائل كھ مبادى و مقدماتشدر اختیار او 
بى نیاز ) سات است زیرا این علوم ماوراء حس و طبیعت است و قلمروعلم و اندیشھ بشر منحصرا محسو( نیست 

و بھ بحث و فحص در این مسائل كھ جز گام گذاشتندر منطقھ ھاى تاریك , ساختند اما مردم ایننعمت را قدر ندانستند 
  .(3)(و مجھول نیست پرداختند

كم اھمیت دادن ( ھمین نویسنده در فصلى دیگر از كتاب خود كھ درباره انحطاط مسلمین بحث مى كند تحت عنوان 
علماء اسالم رااینچنین مورد انتقاد قرار مى دھد) بھ علوم مفید  : 

رباره مابعدالطبیعھ كھ از یونان آموختھ بودند اھمیت دادند بھ دانشمندان و اندیشمندان اسالمى آن اندازه كھ بھ بحث د
ما بعد الطبیعھ و فلسفھ الھى یونانǢچیزى جز ھمان معتقدات بت پرستى آنھا كھ  , علوم تجربى و عملى اھمیت ندادند

, خداوند , اردیك سلسلھ گمانھا و حدسھا و لفاظیھا است كھ حقیقت و معنى ند. آب و رنگ فنى بھ آنھا داده اندنیست 
مسلمانان را با تعلیمات آسمانى خود از بحث و فحص و تجزیھ وتحلیل در این مسائل كھ بى شباھت بھ تجزیھ و 

اما مسلمانان این نعمت عظمى را ناسپاسى كردند و نیروو نبوغ خود . تحلیلھاى شیمیائى نیست بǢنیاز ساختھ است 
 .(4)(را صرف در این مسائل كردند

اشعریگرى است ولى بھ صورت مدرن و امروزى ) رجعت( بدون شك نظر امثال فرید و جدى و ندوى نوعى 
  . یعنى پیوند خورده با فلسفھ حسى

( و مقالھ ) ارزش معلومات( در مقالھ ,ما فعال نمى توانیم از جنبھ فلسفى وارد بحث ارزش تعقالت فلسفى بشویم 
در , بحث نسبھ كافى در این زمینھ شدھاست ) اصول فلسفھ و روش رئالیسم( كتاب ) پیدایش كثرت در ادراكات

یمتنھا راه تحقیق در الھیات را مطالعھ در طبیعت مى اینجا سخن را از جنبھ قرآنى دنبال مى كنیم كھ آیا قرآن كر
داند و راه دیگرى را بھرسمیت نمى شناسد یا چنین نیست ؟ ولى قبال یك نكتھ الزم است یادآورى شود و آن اینكھ 
اختالف نظر اشعرى وغیر اشعرى در این نیست كھ آیا باید در مسائل الھى از منابع كتاب و سنت استفاده كرد یا نھ 

یعنى ما از آن جھت خداوند را . از نظر اشعریان استفادھباید بھ شكل تعبد باشد و بس . بلكھ در شكل استفاده است  ؟
وگرنھ ما نمى دانیم و ,بھ وحدت وعلم و قدرت و سایر اسماء حسنى توصیف مى كنیم كھ در شرع وارد شده است 

, نھ ؟ زیرا اصول و مبادى اینھا در اختیار ما نیست  نمى توانیم بدانیم كھ خداوند موصوف بھ این اوصاف ھست یا
نقش نصوص دینى در این . ولى نمى توانیم بدانیم و بفھمیم كھ خدا چنیناست , پس ما بایدبپذیریم كھ خدا چنین است 

تاھمانگونھ زمینھ اینست كھ ما بدانیم از نظر دینچگونھ باید فكر كنیم تا ھمانگونھ فكر كنیم و چگونھ باید معتقد باشیم 
  . معتقد باشیم

یعنى اصول و مبادىء . ولى طبق نظر مخالفان آنھا این مطالب مانند ھر مطلب عقلى و استداللǢدیگر قابل فھم است 
نقش نصوصشرعى . در كار است كھ اگر بشر درست بھ آن اصول و مبادىء واقف گردد مى تواند آنھا را فھم كند 

اصول ومبادىء الزم و قابل درك را در اختیار مى , ر و محرك اندیشھ ھا است اینست كھ الھام بخش عقول و افكا
بخواھد ) فرمایشى: ( اینكھ انسان طبق دستور و بھ اصطالح . اساسا در مورد مسائل فكرǢتعبد معنى ندارد . گذارد 

ز طرف بپرسد این شىء ا. فكر و قضاوت كند و نتیجھ بگیرد مثل اینست كھ در یك امر دیدنǢبخواھد فرمایشى ببیند 
را چگونھ ببینیم ؟ بزرگ یا كوچك ؟ سفید یا سیاه یا آبى ؟ زیبا یا زشت ؟ تعبدى فكر كردن جز فكر نكردن وبدون 
  . فكر پذیرفتن معنى دیگر ندارد



 خالصھ اینكھ سخن در این نیست كھ آیا بشر قادر است پا از تعلیمات اولیاء وحى فراتر بگذارد یا نھ ؟ معاذ هللا
, آنچھبوسیلھ وحى و خاندان وحى رسیده است آخرین حد صعود و كمال معارف الھǢاست , فراترى وجود ندارد 

سیر علمى و عقلى بكند , سخن در استعداد عقل و اندیشھ بشرى است كھ مى تواند با ارائھ اصولو مبادى این مسائل 
  . یا نھ ؟

ت و وسیلھ بودن طبیعت براى شناختن خدا و ماوراء طبیعتاما مسالھ دعوت قرآن بھ تحقیق و مطالعھ در طبیع  .  
در اینكھ توجھ دادن فكر بشر بھ طبیعت و پدیده ھاى خلقت بھ عنوان آیات معرفت الھى یكى از اصول اساسى 

زمین و آسمان و گیاه و حیوان و انسان را , تعلیمات قرآن است و قرآن اصرار و ابرامفوق العاده دارد كھ مردم 
و در اینكھ مسلمین دراین راه آنطور كھ شایستھ بود , شكنند و مورد جستجوى علمى قرار دھند جاى سخن نیست كاو

شایدعلت اصلى این كندى ھمان فلسفھ یونان بود كھ قیاسى و تعقلى محض بود . گام برنداشتند باز جاى شك نیست 
ور كھ تاریخ علوم گواھى مى دھد البتھ ھمانط, وحتى در طبیعیات ھم از این روش استفاده مى كرد 

مسلمین مبتكرو مخترع اولى روش تجربى  , دانشمنداناسالمى روش تجربى را مانند یونانیان بكلى بھ دور نیفكندند
اروپا برخالف آنچھ معروف شدھاست مبتكر این روش نیست بلكھ دنبالھ رو مسلمین است, بھ شمار مى روند   .  

 ارزش مطالعھ در آثار و آیات
آیا بھ , با ھمھ اینھا یك نكتھ قابل تامل است و آن اینكھ اھتمام عظیم قرآن بھ مطالعھ در مخلوقات زمینى و آسمانى 

خدا ) آیات(این صورت است كھ ھر گونھراه دیگر را باطل شناختھ است ؟ یا قرآن ھمچنانكھ مردم را بھ مطالعھ 
؟اساسا ارزش مطالعھ در مخلوقات و آثار آفرینش از  دعوت كرده است بھ نوعى دیگر تفكر نیز دعوت كرده است

نظر كمك بھ معارفى كھ مطلوب قرآن است و در این كتاب بزرگ آسمانى بدانھا اشاره یا تصریح شدھاست چقدر 
 است ؟

حقیقت این است كھ میزان كمكى كھ مطالعھ در آثار آفرینش مى تواند بكندنسبت بھ مسائلى كھ صریحا قرآن كریم 
قرآن مسائلى در الھیات مطرح كرده كھ بھیچ وجھ با مطالعھ در طبیعت . ا عنوان كرده است اندك است آنھا ر

  . وخلقت قابل تحقیق نیست
ارزش مطالعھ در آثار آفرینش این قدر است كھ بھ روشنى ثابت مى كندقوه مدبر و حكیم و علیمى جھان را تدبیر 

ربى ھمین اندازه است كھطبیعت ماورائى دارد و دست توانا و دانائى آئینھ بودن جھان از نظر حسى و تج, مى كند 
 . كارخانھ جھان را مى گرداند

این , ولى قرآن براى بشر بھ این اندازه قانع نیست كھ بداند دست توانا ودانا و حكیم و علیمى جھان را اداره مى كند 
ن كھ آخرین پیام آسمانى است ومطالب زیادى اما درباره قرآ, مطلب درباره سایر كتب آسمانى شاید صدق كند 

بھیچوجھ صدقنمى كند, درباره خدا و ماوراء طبیعت طرح كرده است   .  

 مسائل تعقلى محض
 

اولین مسالھ اساسى كھ مطالعھ آثار آفرینش بھ تنھائى قادر بھ جوابگوئǢآن نیست واجب الوجود بودن و مخلوق 
ئینھ جھان حداكثر این است كھ نشان دھنده دست توانا و دانائǢاست كھ آ. نبودن خود آن قدرت ماوراء طبیعǢاست 

یا قائم بھ ذات  , جھان را مى گرداند اما خود آن دست چھ حال و وضعى دارد ؟ آیا اوخود مسخر دست دیگرى است
ا و اگر مسخر دست دیگرǢاست آن دست دیگر چگونھ است ؟ ھدف قرآن تنھا این نیست كھ بدانیم دستǢدان. است 

, مصداق لیس كمثلھ شىء است ) هللا( است و ) هللا(ھدف اینست كھ بدانیم گرداننده اصلى , توانا جھانرا مى گرداند 
. لھ المثل االعلى است ( و بھ تعبیر خود قرآن , و بھ عبارت دیگر كمال مطلق است , ذات مستجمعكماالت است 

ى آشنا سازد ؟ مطالعھ طبیعت چگونھ مى تواند ما را باچنین مفاھیم  
قیاس ( مسالھ دیگر وحدت و یگانگى خداوند است قرآن این مسالھ را بھ صورت استداللى طرح كرده است و با یك 

( برھانى كھ اقامھ كرده ھمان است كھ فلسفھ اسالمǢآن را . مطلب را ادا كرده است ) بھ اصطالح منطق )( استثنائى
قل لو كان فیھما الھھ اال هللا لفسدتا:( مانع علل فاعلى واردشده است گاھى از طریق ت. مى خواند  (برھان تمانع )(5) 

خذ هللا من ولد و ما كان معھ من الھاذا لذھب كل الھ بما خلق و لعلى بعضھم ما ات:( و گاھاز طریق تمانع علل غائى 
  . (7)در آن بحث كرده است (6)(على بعض

قرآن ھرگز معرفت بھ یگانگى خدا را از طریق مطالعھ در نظام خلقت موجودات بدان سان كھ اصل معرفت بھ 
و چنین توصیھ اى صحیح نبوده است. توصیھ نكرده است , را از آن راه تاكیدكرده  خالق ماورائى  .  



 : در قرآن مسائلى از این قبیل مطرح است
لھ االسماء الحسنى و االمثااللعلیا -و r المثل االعلى  -لیس كمثلھ شىء  الملك القدوس العزیز المؤمن المھیمن  - 

ھو االول واالخر و الظاھر و  -ھو هللا فى السموات و فى االرض  -وا فثم وجھ هللا اینما تول-العزیز الجبار المتكبر 
و لم یكن لھ كفوا احد- لم یلد و لم یولد  -هللا الصمد  -الحى القیوم  -الباطن   . 

قرآن این مسائل را براى چھ منظورى طرح كرده است ؟ آیا براى این بودھاست كھ مسائلى نفھمیدنى و درك نشدنى 
اصول ومبادیش در اختیار بشر نیست بر بشر عرضھ بدارد و از مردم بخواھد تعبدابدون اینكھ ) ندوى(بھ قول  كھ

و یا واقعا مى خواستھ است كھمردم خدا را با این شؤون و صفات بشناسند ؟ اگر خواستھ , آنھا را درك كنند بپذیرند 
نھ ممكن است مطالعھ در طبیعت ما را با این معارف است خداوند بااین صفات شناختھ شود از چھ راه است ؟ چگو

مطالعھ در مخلوقات بر ما روشن مى كندكھ خداوند علیم است یعنى چیزى كھ ساختھ است از روى علم , آشنا نماید 
و دانائى بودھاست ولى آنچھ قرآن از ما مى خواھد تنھا این نیست كھ او آنچھ را آفریدھاست از روى علم و دانائى 

ال یغزب عن علمھ مثقال ذره قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى 0نھ بكل شىء علیم: است بلكھ اینست كھ  بوده  . 
چگونھ و ازكجا مى توان از مشاھده عینى و حسى , قدرتش نامتناھى است , یعنى علم خداوند نامتناھى است 

  . مخلوقات بھ نامتناھى بودن علم و قدرت پروردگار پى برد
, جبر و اختیار , لوح محو و اثبات ,لوح محفوظ : از قبیل كتب علوى : بسیار مسائل دیگر مطرح است  در قرآن

قرآن این مسائل را  . وحى و اشراق و غیره كھ ھیچكدام ازآنھا از طریق مطالعھ حسى مخلوقات قابل تحقیق نیست
ا فال یتدبرون : درسھا را با آیاتى از قبیل قطعا بھ عنوان یك سلسلھ درسھا القا كرده است و ازطرفى تدبر در این 

ناچار راھى را .توصیھ و تاكید كرده است  -. القرآن ام على قلوب اقفالھا كتاب انزلناه الیك مبارك لیدبروا آیاتھ 
  . براى وصول بھ این حقایق معتبر مى دانستھ است و بھ عنوانیك سلسلھ مجھوالت درك نشدنى القا نمى كرده است

مسائلى كھ قرآن در زمینھ مسائل ماوراء الطبیعھ مطرح كرده است بسیار وسیعتر از آن است كھ مطالعھ در دایره 
ھمینھا سبب شد كھ مسلمانان گاھى از طریق سیر و سلوك روحى و  . مخلوقات مادى بتواند جوابگوى آنھاباشد
  . گاھǢاز طریق سلوك عقلى و فكرى دنبال این مسائل را بگیرند

درباره , دانم كسانى كھ مدعى مى شوند قرآن در مسائل الھى تنھا مطالعھ درمخلوقات را كافى دانستھ است من نمى 
 اینھمھ مسائل متنوع كھ در قرآنمطرح است و از مختصات این كتاب مقدس آسمانى است چھ مى گویند ؟

كردیم تنھا و تنھا تفسیر قرآن در طرح مسائلى كھ در دو شماره پیشبدانھا اشاره ) ع (محرك و الھام بخش على 
نبود شاید براى ھمیشھ معارف عقلى قرآن بدون تفسیر مى ماند) ع(اگر على , مجید است  اكنون كھ اندكى بھ  . 

 . ارزش این بحثھا اشارت رفت بھ ذكر نمونھ ھائى ازنھج البالغھ مى پردازیم
--------------------- 
  . رجوع شود بھ مقدمھ جلد پنجم اصول فلسفھ و روش رئالیسم - 1
 . ماذا خسرالعالم بانحطاط المسلمین , چاپ چھارم , صفحھ 97 - 2
  . مصدر سابق - صفحھ 135 - 3
  . رجوع شود بھ مقدمھ جلد پنجم اصول فلسفھ و روش رئالیسم - 4
  . االنبیاء 22 - 5
  . المومنون 91 - 6
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  ذات و صفات پروردگار
  

نمونھ ھائى از بحثھاى نھج البالغھ درباره مسائل مربوط بھ الھیات یعنى مسائل مربوط بھ ذات و  در این فصل
صفات حق را ذكر مى كنیم و سپسارزیابى و مقایسھ مختصرى بھ عمل مǢآوریم و بحث در این بخش نھج 

  



  . البالغھ را خاتمھ مى دھیم 
سھ فصل اخیر ومخصوصا این فصل بحث ما جنبھ  قبال الزم است از خوانندگان محترم معذرت بخواھم كھ در

فنى و فلسفى بھ خود گرفتھ است و طبعا مسائلى طرح مى شود كھ بر اذھانى كھ با این گونھ تجزیھ و تحلیلھا 
  . آشنائǢندارند سنگین است 

ھمین  ما بھ. اوج و حضیضھا ونشیب و فرازھائى دارد , چاره چیست ؟ بحث درباره كتابى مانند نھج البالغھ 
مناسبت بحث را بھ اصطالح درزمى گیریم و بھ ذكر چند نمونھ قناعت مى كنیم و اگر بخواھیم كلمھ بھ كلمھ 

  ) .مثنوى ھفتاد من كاغذ شود( نھج البالغھ را شرح كنیم 

  ذات حق
  

ت ؟ آیا در نھج البالغھ درباره ذات حق و اینكھ او چیست و چھ تعریفى مى توانبرایش ذكر كرد بحثى شده اس
ولى ھمھ در اطراف یك نكتھ دور مى زند و آن اینكھ ذات حق , زیاد ھم بحث شده است , بلى بحث شده است 

, او ذاتى است محدودیت ناپذیر و بى مرز , ندارد ) ماھیت ( و ھستى مطلق است و , وجودبى حد و نھایت 
موجود متحرك , باشد و یا ساكن  خواه آن موجود متحرك, ھر موجودى از موجودات حد و مرز و نھایتى دارد

و ماھیت كھ او را در نوع خاصى , ولى ذات حق حد و مرزى ندارد , نیز دائما مرزھارا عوض مى كند 
ھیچ زاویھ اى از زوایاى وجود از او ,محدود كند و وجود محدودى را بھ او اختصاص دھد در او راه ندارد 

فقدان فقدان است و تنھا سلبǢكھ , ھا فقدانى كھ در او راه دارد تن, ھیچ فقدانى در او راھندارد , خالى نیست 
درباره او صادق است سلب سلب است و تنھا نفى و نیستى كھ وصف اوواقع مى شود نفى ھر نقص و نیستى 

و باالخره تنھا مرزى كھ او در , از قبیل مخلوقیت و معلولیت و محدودیت و كثرت و تجزى و نیازمندى است 
او با ھمھ چیز است ولى در ھیچ چیز نیست وھیچ چیز ھم با او نیست , مى گذارد مرز نیستى است آن مرز پان

او از ھر گونھ كیفیت و چگونگى و از ھر گونھ . داخل در ھیچ چیز نیست ولى از ھیچ چیز ھم بیرون نیست , 
  :ت دار است زیرا ھمھ اینھا اوصاف یك موجود محدود و متعین و ماھی. تشبیھ و تمثیل منزھاست 

   )1(مع كل شىء ال بمقارنھ و غیر كل شیىء ال بمزایلھ
ین چیزى واقع شود و درنتیجھ آن چیز نیز قرین و ھمدوش او با ھمھ چیز ھست ولى نھ باین نحو كھ جفت و قر

و مغایر با ھمھ چیز است و عیناشیاء نیست ولى نھ بھ این وجھ كھ از اشیاء جدا باشد و وجودات , او باشد 
  .اشیاءمرزى براى ذات او محسوب شود 

  .  )2()لیس فى االشیاء بوالج و ال عنھا بخارج ( 
در , زیرا حلول مستلزم محدودیت شىء حلولكننده و گنجایش پذیرى او است , او در اشیاء حلول نكرده است 

  . یرون بودن نیز خود مستلزم نوعى محدودیت است عین حال از ھیچ چیز ھم بیرون نیست زیرا ب
  )3() . بان من االشیاء بالقھر لھا و القدره علیھا و بانت االشیاء منھ بالخضوع لھ( 

و البتھ ھرگز قاھر عین , مغایرت و جدائى او از اشیاء بھ این است كھ او قاھر و قادر و مسلط برآنھا است 
مقھور و قادر عین مقدور و مسلط عینمسخر نیست و مغایرت و جدائى اشیاء از او بھ این نحو است كھ خاضع 

عین خضوع و اطاعت ( در ذات خود خاضع و مسخراست ومسخر پیشگاه كبریائى او مى باشند و ھرگز آنكھ 
جدائى و مغایرت حق با اشیاء بھ این نحو نیست كھ حد . با آنكھ در ذات خود بى نیاز است یكى نیست ) است 

  . و قوت و صعف است , كمال و نقص . و مرزى آنھارا از ھم جدا كند بلكھ بھ ربوبیت و مربوبیت 
ھمھ مسائل دیگر كھ بعدا ذكر خواھد شد بر اساس . ھ سخن بسیار مى توان یافت از اینگون) ع (در كلمات على 

این اصل است كھ ذات حق وجود مطلق وبى نھایت است و ھیچ نوع حد و ماھیت و چگونگى درباره او 
  . صادق نیست 

  وحدت عددى نیست , وحدت حق 
  

نوعى . وحدت عددى نیست , قدساحدیت اینست كھ وحدت ذات ا) نھج البالغھ( یكى دیگر از مسائل توحیدى 
ھرگاه . وحدت عددى یعنǢوحدت چیزى كھ فرض تكرار وجود در او ممكن است . دیگر از وحدت است 

ماھیتى ازماھیات و طبیعتى از طبایع را در نظر بگیریم كھ وجود یافتھ است عقال فرضاینكھ آن ماھیت فرد 
وحدت عددى , دراینگونھ موارد وحدت افراد آن ماھیت .  دیگر پیدا كند و بار دیگر وجود یابد ممكن است
یكى است یعنى دو تا نیست و قھرا این نوعاز وحدت با صفت , است این وحدت درمقابل اثنینیت و كثرت است 



ولى . یعنى آن یك فرد نسبت بھ نقطھ مقابلش كھ دو یا چند فرد است كم است , متصف مى شود ) قلت ( كمى 
نمى گوئیم وجود فرد دیگر محال است ( ھ نحوǢباشد كھ فرض تكرار در او ممكن نیست اگر وجود چیزى ب

زیرابى حد و بى نھایت است و ھر ) بلكھ مى گوئیم فرض تكرار و فرض فرد دیگر غیر آن فرد ممكن نیست 
ھ موارد در اینگون, چھ را مثل او و دوم او فرض كنیم یا خود اوست و یا چیزى ھست كھ ثانى و دوم اونیست 

یعنى این وحدت در مقابل اثنینیت و كثرت نیست و معنى اینكھ یكى است این نیست كھ , وحدت عددى نیست 
  . دو تا نیست بلكھ اینست كھ دوم براى او فرض نمى شود 

مى دانیم كھ دانشمندان جھان درباره تناھى یا عدم تناھى ابعاد : این مطلب را با یك تمثیل مى توان روشن كرد 
, بعضى مدعى التناھى ابعاد جھانند و مى گویند عالم اجسام را حد و نھایتى نیست , الم اختالف نظر دارند ع

بعضǢدیگر معتقدند كھ ابعاد جھان محدود است و از ھر طرف كھ برویم باالخره بھ جائى خواھیم رسید كھ پس 
ن جسمانى منحصر است بھ جھانى كھ از آن جائى نیست مسالھ دیگرى نیز محل بحث است و آن اینكھ آیا جھا

  ما در آن زندگى مى كنیم و یا یك و یا چند جھان دیگر نیز وجود دارد ؟ 
بدیھى است كھ فرض جھان جسمانى دیگر غیر از جھان ما فرع بر اینست كھ جھان جسمانى ما محدود و 

سمانى و ھر كدام محدود بھ تنھا در این صورت است كھ مى توان فرض كرد مثال دو جھان ج. . متناھى باشد 
اما اگر فرض كنیم جھان جسمانى ما نامحدود است فرض جھانǢدیگر غیر . ابعادى معین وجودداشتھ باشد 

  . ممكن است زیرا ھر چھ را جھانى دیگر فرض كنیم خود ھمین جھان ویا جزئى از این جھان خواھد بود 
نكھ ذات حق وجود محض و انیت صرف و واقعیت فرض وجودى دیگر مانند وجود ذات احدیت با توجھ بھ ای

مطلقھ است نظیر فرض جھان جسمانى دیگر در كنار جھان جسمانى غیر متناھى است یعنى فرضى غیرممكن 
  . است 

در نھج البالغھ مكرر در این باره بحث شده است كھ وحدت ذات حق وحدت عددى نیست و او با یكى بودن 
  . در آمدن ذات حق مالزم است با محدودیت او عددى توصیف نمى شود و تحت عدد 

ھیچ حد و اندازه اى او  )5( یحسب بعدال یشمل بحد و ال. او یك است ولى نھ یك عددى  )4(االحد ال بتاویل عدد
  . را در برنمى گیرد و با شمارش بھ حساب نمǢآید 

ھر كس بدو اشاره كنداو را محدود ساختھ است و ھر كس او را  )6(حده فقد عده من اشار الیھ فقد حده و من
من وصفھ فقد حده و من حده فقد عده و من عده فقد ابطل . ت محدود سازد او را تحت شمارشدرآورده اس

د او را محدود ساختھ است و ھر كس او را توصیف كن) زائد بر ذات ( ھر كس او را با صفتى  )7(ازلھ
محدود سازد او را شماره كرده است و ھر كھ او راشماره كند ازلیت و تقدم او را بر ھمھ چیز از بین برده 

  . است 
ھر چیزى كھ با وحدت نامبرده شودكم است جز او كھ با اینكھ واحد است بھ  )8(كل مسمى بالوحده غیره قلیل

  . كمى و قلت موصوف نمى شود 
این جملھ مى گوید ھر چھ جزذات حق اگر واحد است كم ھم . چقدر زیبا و عمیق و پر معنى است این جملھ 

پس خود او وجود محدودى است و با اضافھ , یعنى چیزى است كھ فرض فرد دیگر مثالو ممكن است  .ھست 
و اما ذات حق با اینكھ واحد است بھ كمى و قلت موصوف نمى شود زیرا . شدن فرد دیگر بیشتر مى شود 

  . وحدت او ھمان عظمت و شدت و النھائى وجود و عدم تصور ثانى ومثل و مانند براى اوست 
در ھیچ مكتب , از اندیشھ ھاى بكر و بسیارعالى اسالمى است , این مسالھ كھ وحدت حق وحدت عددى نیست 

خود فالسفھ اسالمى تدریجا بر اثر تدبر در متون اصیل اسالمى بالخصوص كلمات , فكرى دیگر سابقھ ندارد 
در كلمات قدماء از . ى وارد كردند على علیھ السالم بھ عمق این اندیشھ پى بردند و آنرا رسما در فلسفھ الھ

حكماء متاخر كھ این اندیشھ , حكماء اسالمى از قبیل فارابى و بوعلى اثرى از این اندیشھ لطیف دیده نمى شود 
  . اصطالح كردند ( وحدت حقھ حقیقیھ( را وارد فلسفھ خود كردندنام این نوع وحدت را 

  اولیت و آخریت و ظاھریت و باطنیت حق
  

ھم ظاھر است و ھم , بحثھاى نھج البالغھ بحثھائى است درباره اینكھ خداوند ھم اوالست و ھم آخر از جملھ 
البتھ این بحث مانند سایر مباحث مقتبس از قرآن مجید است و فعال ما در مقام استناد بھ قرآن مجید , باطن 

ظاھر است نھبمعنى اینكھ محسوس بھ و , خداونداول است نھ اولیت زمانى تا با آخریت او مغایر باشد . نیستیم 
و ظاھریت او عین , حواس است تا با باطن بودن او دو معنى و دو جھت مختلف باشد اولیت او عین آخریت 

  .باطنیت او است 



و كل . . . الحمد هللا الذى لم یسبق لھ حال حاال فیكون اوال قبل ان یكون آخرا ویكون ظاھرا قبل ان یكون باطنا 
  . )9(غیر باطن و كل باطنغیره غیر ظاھرظاھر غیره 

و , لیت او مقدم بر آخریتش سپاس خدایرا كھ ھیچ حال و صفتى از او بر حال و صفتى دیگر تقدم نداردتا او
ھر پیدائى جز او فقط پیداست و دیگر پنھان نیست و ھر پنھانى جز . ظاھریت او مقدم بر باطنیتش بوده باشد

اوفقط پنھان است و دیگر پیدا نیست او است كھ در عین اینكھ پیدا است پنھان است و در عین اینكھ پنھان است 
  . پیدا است 

  )10(. سبق االوقات كونھ و العدم وجودھو االبتداء ازلھ , ترفده االدوات  ال تصحبھ االوقات و ال
واسباب و ابزارھا او را كمك نمى كنند ) تبھ ذات او زمان وجود ندارد در مر( زمانھا او را ھمراھى نمى كنند 

  .و ازلیت او بر ھر آغازى تقدم دارد , و وجود او برنیستى , ھستى او بر زمانھا . 
تقدم ذات حق بر زمان و بر ھر نیستى و بر ھر آغاز و ابتدائى یكى ازلطیفترین اندیشھ ھاى حكمت الھى است 

اما ھمیشھ , شك نیست كھ ھمیشھ بوده است . قط این نیست كھاو ھمیشھ بوده است و معنى ازلیت حق ف
مستلزم ) ھمیشھ بودن( زیرا ,ازلیت حق فوق ھمیشھ بودن است . بودنیعنى زمانى نبوده كھ او نبوده است 

ارد و حتى بر زمان تقدم د, ذات حق عالوه بر اینكھ باھمھ زمانھا بوده است بر ھمھ چیز , فرض زمان است 
  .از اینجا معلوم مى شود كھ تقدم او نوعى دیگر غیراز تقدم زمانى است . او ) ازلیت( این است معنى 

الحمد r الدال على وجوده بخلقھ و بمحدث خلقھ على ازلیتھ وباشتباھھم على ان ال شبیھ لھ ال تستلمھ المشاعر و 
سپاس خدایرا كھ آفرینش دلیل بر ھستى او و حدوث مخلوقاتش دلیل برازلیت او و  )11(.ال تحجبھ السواتر 

و دست حواس بھ دامن كبریائیش نمى  از حواسپنھان است. مانند داشتن مخلوقاتش دلیل بر بیمانندى او است 
  .و در عین حال ھویداست و ھیچ چیزى نمى تواند مانع و حاجب و پرده وجودش شود , رسد 

پنھانى او از , امااز حواس انسان پنھان است , او در ذات خود پیدا است , یعنى او ھم پیداست و ھم پنھان است 
  . ناحیھ ذات او  حواس انسان از ناحیھ محدودیت حواس است نھ از

و ھر چھ وجود كاملتر و قویتر باشد ظاھرتر , در جاى خود ثابت شده است كھ وجود مساوى با ظھور است 
  . از خود و از غیر پنھانتر است , است و بر عكس ھر چھ ضعیفتر و با عدم مخلوطتر باشد 

جود ھر چیزى براى ما وابستھ و) . وجود براى ما(و ) وجود فى نفسھ: ( براى ھر چیز دو نوع وجود است 
: و از اینرو ظھور نیز بر دو قسم است , است بھ ساختمان قواى ادراكى ما و بھشرائط خاصى كھ باید باشد 

  . ظھور فǢنفسھ و ظھور براى ما 
حواس ما بھ حكم محدودیتى كھ دارد فقط قادر است موجودات مقید و محدودو داراى مثل و ضد را در خود 

حواس ما از آن جھت رنگھا وشكلھا و آوازھا و غیر اینھا را درك مى كنند كھ بھ مكان و زمان  ,منعكس كند 
مثال , در یك زمان ھستند ودر زمانى دیگر نیستند , در یك جا ھستند و در جائى دیگر نیستند , محدودمى شوند 

آواز بطور مداوم و یك اگر یك , اگر روشنى ھمیشھ و ھمھ جا بطور یكنواخت مى بود قابل احساس نبود 
  . نواخت شنیدھشود ھرگز شنیده نمى شود 

ذات حق كھ صرف الوجود و فعلیت محض است و ھیچ مكان و زمان او رامحدود نمى كند نسبت بھ حواس ما 
باطن است اما او در ذات خود عین ظھوراست و ھمان كمال ظھورش كھ ناشى از كمال وجودش است سبب 

او ازآن جھت پنھان است كھ , جھت ظھور و جھت بطون در ذات او یكى است ,  خفاى او ازحواس ما است
  .او از شدت ظھور در خفاست , در نھایت پیدائى است 

  الظاھر الباطن فى ظھوره
  نھان زچشم جھانى زبس كھ پیدایى

  یا من ھواختفى لفرط نوره
  حجاب روى تو ھم روى تو است در ھمھ حال

  مقایسھ و داورى
  

میان منطق نھج البالغھ با منطق سایر مكتبھاى فكرى بھ عمل نیاید  -و لو بطور مختصر  -یسھ اگر یك مقا
آنچھ در فصل پیش بھ عنوان نمونھ ذكر شد , ارزش واقعى بحثھاى توحیدى نھج البالغھ روشن نمى شود 

اندازه قناعت قسمت بسیار مختصرى بودو از لحاظ نمونھ ھم چندان كافى بھ نظر نمى رسد ولى فعال بھمان 
  : مى كنیم و بھ مقایسھ مى پردازیم 

در قدیم و جدید از طرف , در شرق و غرب , درباره ذات و صفات حق قبل از نھج البالغھ و بعد از آن 



سبك و روش . بحثھاى فراوان بھ عمل آمده است ولى با سبكھا و روشھاى دیگر , متكلمین , عرفا , فالسفھ 
از . قرآن مجیداست و بس , تنھا زمینھ اندیشھ ھاى نھج البالغھ , رى و بى سابقھ است نھج البالغھ كامال ابتكا

  . قرآن مجید كھ بگذریم ھیچگونھ زمینھ دیگرى براى بحثھاى نھج البالغھ نخواھیم یافت 
قبال اشاره كردیم كھ برخى دانشمندان براى اینكھ بتوانند زمینھ قبلى براى این مباحث فرض كنند اصالت 

و چنین فرض كرده اند كھ این بیانات در ! تساب آنھا را بھ على علیھ السالم مورد تردید قرار داده اند ان
پیدا شده , عصرھاى متاخرتر پس از پدید آمدن افكار معتزلھ از یك طرف واندیشھ ھاى یونانى از طرف دیگر 

معتزلى یا یونانى كجا وافكار نھج البالغھ اندیشھ ھاى ) ! چھ نسبت خاك را با عالم پاك ؟( غافل از آنكھ , است 
  .اى كجا 

  نھج البالغھ و اندیشھ ھاى كالمى 
  

و ) مقارن(ھر گونھ صفت , در نھج البالغھ در عین این كھ خداوند متعال با اوصاف كمالیھ توصیف شدھاست 
زائد بر ذاتند و ھم چنان كھ مى دانیم اشاعره طرفدار صفات , از طرف دیگر . زائد بر ذات نفى شده است 

  .معتزلھ ھرگونھ صفت را نفى مى كنند 
  و قال بالنیابھ المعتزلھ
  االشعرى بازدیاد قائلھ

ھمین امر سبب شده كھ بعضى بپندارند آنچھ در نھج البالغھ در این زمینھ آمده است در عصرھاى متاخرتر 
اندیشھ شناس باشد مى فھمد در نھج  و حال آنكھ اگر فردى, ساختھ شده و تحت تاثیر افكار معتزلى بوده است 

ات نامحدود مستلزم و صفت نامحدود براى ذ )12(صفت محدود نفى مى شود, البالغھ كھ صفت نفى مى شود 
و اگر معتزلھ بھ چنین اندیشھ اى , عینیت ذات با صفات است نھ انكار صفات آن چنان كھ معتزلھ پنداشتھ اند 

  . ذات از صفات نمى شدند ) نیابت(رسیده بودند ھرگز نفǢصفات نكرده و قائل بھ 
مكن است توھم شود كھ آن درباره حدوث كالم پروردگار آمده است م 184و ھمچنین است آنچھ در خطبھ 

چیزى كھ در این خطبھ آمده است مربوط است بھ بحث در قدم و حدوث قرآن كھ مدتھا بازار داغى در میان 
. متكلمین اسالمى داشت و آنچھ در نھج البالغھ آمده است در آن عصرھا یا عصرھاى بعدتر الحاقشده است 

, درباره حدوث و قدم قرآن كھ یك بحث بى معنى است ولى اندك دقت معلوم مى دارد كھ بحث نھج البالغھ 
على مى فرماید امر پرودگار و اراده , تكوینى و اراده انشائى پروردگار است ) امر( نیست بلكھ درباره 

انشائى پروردگار فعل اوست و بھ ھمین دلیل حادث و متاخر از ذات است واگر قدیم و در مرتبھ ذات باشد 
  :راى ذات است مستلزم ثانى و شریك ب

ال بصوت یقرع و ال بنداء یسمع و انماكالمھ سبحانھ فعل منھ انشائھ و مثلھ لم , یقول لمن اراد كونھ كن فیكون 
  .یكن من قبل ذلك كائنا و لو كانقدیما لكان الھا ثانیا 

گوشھا را آوازى كھ دروازه , این گفتن , پس وجود مى یابد ) باش( یعنى ھر چھ را بخواھد باشد مى گوید 
و چون فعل او است حادث است و در مرتبھ , سخن او فعل او است , نیست , بكوبد و یا فریادى كھ شنیده شود 

  .قبل موجود نبوده است و اگر قدیم باشد خداى دوم خواھد بود 
الغھ جمع روایاتى كھ در این زمینھ از على علیھ السالم رسیده است و فقط برخى از آنھا در نھج الب, بھ عالوه 

بنابراین چھ جاى تردید است ؟ و , شده است روایاتى مسند است و بھ زمانخود آن حضرت متصل مى شود 
اگر شباھتى میان كلمات على علیھ السالم و برخى سخنان معتزلھ مشاھده شود احتمالى كھ باید داده شود اینست 

  . كھ معتزلھ از آن حضرت اقتباس كرده اند 
حسن و قبح ( محور بحثھاى خود را  -اشعرى یا معتزلى , اعم از شیعى و سنى  -وما متكلمین اسالمى عم

این اصل كھ جز یك اصل عملى اجتماعى بشرى نیست از نظر متكلمین در عالم الوھیت . قرار داده اند ) عقلى
اره و ولى ما در سراسر نھج البالغھ كوچك ترین اش. نیز جارǢاست و بر سنن تكوین ھم حكومت مى كند 

و اگر افكار و عقاید متكلمین , ھم چنان كھ در قرآن نیزاشاره اى بدان نیست , استنادى بھ این اصل نمى بینیم 
  . در نھج البالغھ راھیافتھ بود در درجھ اول مى بایست پاى این اصل باز شده باشد 

  نھج البالغھ و اندیشھ ھاى فلسفى
  

ز قبیل وجود و عدم و حدوث وقدم و مانند اینھا برخورده اند برخى دیگر كھ بھ كلماتى در نھج البالغھ ا



فرضیھ دیگرى پیش آورده احتمال داده اند كھ این كلمات و اصطالحات پس از آنكھ فلسفھ یونانى وارد دنیاى 
  . السالم قرار گرفتھ است  -اسالم شده بھ عمد و یا سھو در ردیف كلمات على علیھ 

. چنین فرضى را ابراز نمى داشتند ,الفاظ عبور كرده بھ معانى رسیده بودند  صاحبان این فرضیھ نیز اگر از
و حتى تا قرنھا پس , سبك و روش استدالل در نھج البالغھ باسبك و روش فالسفھ متقدم و معاصر سید رضى 

  . صددرصد متفاوت است , از سیدرضى و گرد آورى نھج البالغھ 
بحث خود را بھ الھیاتى , یھ بحثى نمى كنیم كھ در چھ حد وپایھ بوده است فعال در الھیات فلسفھ یونان و اسكندر

البتھ شك , كھ از طرف فارابى و ابن سینا وخواجھ نصیرالدین طوسى بیان شده است اختصاص مى دھیم 
 كھ قبال نبود. نیست كھ فالسفھ اسالمى تحت تاثیر و نفوذ تعلیمات اسالمى برخى مسائل را وارد فلسفھ كردند 

در عین حال با آنچھ از . و بھ عالوه در بیان و توجیھ و استدالل بعضى مسائل دیگرابتكاراتى بوجود آوردند 
  . نھج البالغھ مى تواناستفاده كرد تفاوتھائى دارد 

در مقدمھ بحث روایات معارف  2حضرت استاد عالمھ طباطبائى روحى فداه در نشریھ مكتب تشیع شماره 
  :اسالمى مى فرمایند 

ین بیانات در فلسفھ الھیھ یك رشتھ مطالب و مسائل را حل مى كنند كھ عالوه بر اینكھ در میان مسلمین مطرح 
نشده بوده و در میان اعراب مفھوم نبوده اساسا در میان كلمات فالسفھ قبل از اسالم كھ كتبشان بھ عربى نقل 

پیداشده و آثارى از خود گذاشتھ اند یافت نمى  شده عنوانى ندارند و در آثار حكماى اسالم كھ از عرب و عجم
این مسائل ھمانطور در حاالبھام مانده و ھر یك از شراح و باحثین بھ حسب گمان خود تفسیر مى . شوند 

مسالھ وحدت , مانند , كردندتا تدریجا راه آنھا تا حدى روشن و در قرن یازده ھجرى حل شده و مفھومگردیدند 
وجود (ومسالھ اینكھ ثبوت وجود واجبى ھمان ثبوت وحدت او است , در واجب ) وحدت غیر عددى(حقھ 

و اینكھ واجب معلوم بالذات است و اینكھ واجب خود ) واجب چون وجود مطلق است مساوى با وحدت است 
  )13(. . . .بھ خود بال واسطھ شناختھ مى شود و ھمھ چیز با واجب شناختھ مى شود نھ بھ عكس 

محور استداللھاى فالسفھ پیشین اسالم از قبیل فارابى و بوعلى و خواجھ نصیرالدین طوسى در مباحث مربوط 
وجوب (از وحدت وبساطت و غناى ذاتى و علم و قدرت و مشیت و غیره بھ ذات و صفات و شؤون حق 

استنتاج مى شود و خود وجوب وجوداز یك طریق غیر ) وجوب وجود( یعنى ھمھ چیز دیگر از, است ) وجود
از این راه بھ اثبات مى رسد كھ بدون فرض واجب الوجود ممكنات غیر قابل توجیھ , مستقیم اثبات مى گردد 

برھانى كھ براین مطلب اقامھ مى شود از نوع برھان خلف نیست ولى از نظر غیر مستقیم بودن  گرچھ. است 
دست نمى یابد و ) وجوب وجود( و خاصیت الزامى داشتنمانند برھان خلف است و لھذا ذھن ھرگز بھ مالك 

) لم(ن بیان بوعلى در اشارات بیان مخصوصǢدارد و مدعى مى شود كھ با آ, مطلب را كشف نمى كند ) لم(
نامیده است ولى حكماى بعداز او ) برھان صدیقین(مطلب را كشف كرده است ولھذا برھان معروف خود را

  . مطلب كافى نشمرده اند ) لم(بیان او را براى توجیھ 
آنچھ در این , در نھج البالغھ ھرگز بر وجوب وجود بھ عنوان اصل توجیھ كننده ممكنات تكیھ نشده است 

یعنى واقعیت , تكیھ شده است ھمان چیزى است كھ مالك واقعى وجوب وجود را بیان مى كند  كتاب بر آن
  . محض و وجود صرف بودن ذات حق 

حضرت استاد در ھمان كتاب ضمن شرح معنى یك حدیث كھ در توحید صدوق ازعلى علیھ السالم روایت شده 
  :مى فرمایند 

انھ واقعیتى است كھ ھیچ گونھ محدودیت و نھایتى نمى اساس بیان روى این اصل است كھ وجود حق سبح( 
پذیرد زیرا وى واقعیت محض است كھ ھر چیزواقعیت دارى در حدود و خصوصیات وجودى خود بھ وى 

  )14() . نیازمند است و ھستǢخاص خود را از وى دریافت مى دارد
آرى آنچھ در نھج البالغھ پایھ و اساس ھمھ بحثھا درباره ذات حق قرار گرفتھ اینست كھ او ھستى مطلق و 

او , چ شیىء از اوخالى نیست ھیچ مكان و یا زمان و ھی, قیدو حد بھ ھیچ وجھ در او راه ندارد , نامحدود است 
با ھمھ چیز ھست ولى ھیچ چیز با او نیست و چون مطلق وبى حد است بر ھمھ چیز حتى بر زمان و بر عدد 

یعنى زمان و مكان و عدد و حد و اندازه در مرتبھ افعال اواست و از , تقدم دارد ) ماھیت(و بر حد و اندازه 
او در ھمان حال كھ , از او است و بازگشت ھمھچیز بھ او است ھمھ چیز , فعل و صنع او انتزاع مى شود 

  .آخراالخرین است , اول االولین است 
اینست آنچھ محور بحثھاى نھج البالغھ است و در كتب فارابى و بوعلى وابن رشد و غزالى و خواجھ 

  .نصیرالدین طوسى نشانھ اى از آن نمى توان یافت 
مبتنى بر یك سلسلھ ) الھیات بالمعنى االخص( اند این بحثھاى عمیق درھمچنانكھ استاد عالمھ متذكر شده 



و ما در اینجا نمى توانیم بھ ذكر آن  )15(مسائل دیگر است كھ در امور عامھ فلسفھ بھ ثبوت رسیده است 
  . مسائل و بیان مبتنى بودن این بحثھا بر آن مسائل بپردازیم 

گرد آورنده نھج , وقتى كھ ما مى بینیم اوال مسائلى كھ در نھج البالغھ مطرح است كھ در عصرسید رضى 
بیل اینكھ وحدت ذات واجب از نوع وحدت عددى از ق,در میان فالسفھ جھان مطرح نبوده است , البالغھ 

و اینكھ وجود او مساوى با وحدت است و دیگربسیط الحقیقھ , نیست و عدد در مرتبھ متاخر از ذات او است 
و ثانیا مى بینیمتكیھ گاه بحث در این كتاب با . بودن ذات واجب و با ھمھ چیز بودن او و برخى مسائل دیگر 

چگونھ مى توانیم ادعا كنیم كھ این سخنان از طرف , ھان تا امروز متفاوت است بحثھاى فلسفى متداول ج
  . آشنایان با مفاھیم فلسفى آنروز اختراع شده است 

  نھج البالغھ و اندیشھ ھاى فلسفى غرب
  

نھج البالغھ در تاریخ فلسفھ شرق سھم عظیم دارد صدر المتالھین كھ اندیشھ ھاى حكمت الھى را دگرگون 
روش او در مسائل توحید براساس استدالل از ذات بھ , تحت تاثیر عمیق كلمات على علیھ السالم بود , ساخت 

و آن بر پایھ , واز ذات بر صفات و افعال است و ھمھ اینھا مبتنى است بر صرف الوجود بودن واجب , ذات 
  . بنا شده است , یك سلسلھ اصول كلى دیگر كھ در فلسفھ عامھ اومطرح است 

ت الھى شرق از بركت معارف اسالم بارور شد و استحكام یافت و بریك سلسلھ اصول و مبادى خلل حكم
فلسفھ مادى در غرب علل و  )16(گرایش بھ . ولى حكمت الھى غرب از این مزایا محروم ماند , ناپذیر بنا شد 

بھ عقیده ما علت عمده آن ناتوانى ونارسائى مفاھیم , موجبات فراوانǢدارد كھ اكنون مجال شرح آنھا نیست 
اشاره شد بھ حكمت الھى غرب بود اگر كسى بخواھد مقایسھ اى در زمینھ بحثھائى كھ در این دو سھ فصل 

تادكارت و اسپینوزا و الیب نیتس و ) آنسلم مقدس( عمل آورد الزم است در اطراف برھان وجودى كھ از 
مطالعھ كند و آنگاه آن را با برھان صدیقین صدر , كانت و غیره بھ بحث و رد و قبول آن پرداختھ اند 

: ( ھام یافتھ است مقایسھنماید تا ببیند ال) ع(المتالھین كھ از اندیشھ ھاى اسالمى و مخصوصا كلمات على 
  ) .تفاوت ره از كجا است تا بھ كجا ؟
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 عبادت در اسالم



 
یكى ازاصول تعلیمات پیامبران  , عبادت در اسالم، عبادت و پرستش خداوند یكتا و ترك پرستش ھر موجود دیگر

تتعلیمات ھیچ پیامبرى از عبادت خالǢنبوده اس, الھى است   .  
چیزى كھ ھست در اسالم عبادت  , چنانكھ مى دانیم در دیانت مقدسھ اسالم نیز عبادت سر لوحھ ھمھ تعلیمات است

عبادات , بھ صورت یك سلسلھ تعلیمات جدا اززندگى كھ صرفا بھ دنیاى دیگر تعلق داشتھ باشد وجود ندارد 
تاسالمǢبا فلسفھ ھاى زندگى توام است و در متن زندگى واقع اس  .  

اسالم بھ , گذشتھ از اینكھ برخى عبادات اسالمى بھ صورت مشترك و ھمكارى دستھ جمعǢصورت مى گیرد 
مثال نماز كھ مظھر , عبادتھاى فردى نیز آنچنان شكل داده است كھ متضمن انجام پاره اى از وظایف زندگى است 

ردى كھ مى خواھد در گوشھ خلوت بھ كامل اظھارعبودیت است چنان در اسالم شكل خاص یافتھ است كھ حتى ف
احترام بھ حقوق , تنھائى نماز بخواند خود بھ خود بھ انجام پاره اى از وظائف اخالقǢو اجتماعى از قبیل نظافت 

اعالم صلح و سلم با بندگان شایستھ خدا و غیره مقید مى , ضبط احساسات , جھت شناسى , وقت شناسى , دیگران 
  . گردد

كار و , لھذا درس خواندن , ر كار خیر و مفیدى اگر با انگیزه پاك خدائى توام باشدعبادت است از نظر اسالم ھ
فعالیت اجتماعǢكردن اگر r و فى هللا باشد عبادت است, كسب كردن  اسالم نیز پاره اى تعلیمات , در عین حال  . 

و این خود فلسفھ اى خاص دارد دارد كھ فقط براى انجام مراسمعبادت وضع شده است از قبیل نماز و روزه  . 

 درجات عبادتھا
 

از نظر برخى افرادعبادت نوعى معاملھ و معاوضھ و مبادلھ . متفاوت است , تلقى افراد از عبادت یكسان نیست 
كار فروشى و مزدبگیرى است, كار و مزد است  روزانھ نیروى كار خود را براى یك , ھمانطور كھ یك كارگر  , 

عابد نیز براى خدا زحمت مى كشد و خمو راست مى شود و طبعا , ى كند و مزد مى گیرد كارفرما مصرف م
  . مزدى طلب مى كند كھ البتھ آن مزد در جھان دیگر بھاو داده خواھد شد

و ھمانطور كھ فائده كار براى كارگر در مزدى كھ از كارفرما مى گیرد خالصھمى شود و اگر مزدى در كار نباشد 
ر رفتھ است فائده عبادت عابد نیزنیرویش بھ ھد ھمان مزد و اجرى است كھ در جھان دیگر بھ , از نظر اینگروه  , 

  . او بھ صورت یك سلسلھ كاالھاى مادى پرداخت مى شود
و اما اینكھ ھر كار فرما كھ مزدى مى دھد بھ خاطر بھره اى است كھ از كاركارگر مى برد و كارفرماى ملك و 

ى تواند از كار بندھضعیف و ناتوان خود ببرد و ھم اینكھ فرضا اجر و مزد از جانب آن ملكوت چھ بھره اى م
پس چرا این تفضل بدون صرف مقدارى انرژى كار بھ او , كارفرماǢبزرگ بھ صورت تفضل و بخشش انجام گیرد 

مسالھ اى است كھ براى این چنین عابدھائى ھرگز مطرح نیست, داده نمى شود   .  
ونھ افراد تار و پود عبادت ھمین اعمال بدنى و حركات محسوس ظاھرى است كھ بھ وسیلھ زبان و از نظر اینگ

 . سایر اعضاء بدن صورت مى گیرد
, وبھ تعبیر بوعلى در نمط نھم اشارات , این یك نوع تلقى است از عبادت كھ البتھ عامیانھ و جاھالنھ است 

ذیرفتھ استخدانشناسانھ است و تنھا از مردمعامى و قاصر پ  .  
مسالھ كارگر و كارفرما و مزد بھ شكلى كھ میان , برحسب این تلقى , تلقى عارفانھ است , تلقى دیگر از عبادت 

عبادت نردبان قرب , بر حسب این تلقى . كارگر و كارفرما متداول است مطرح نیست و نمى تواند مطرح باشد 
پرورش , ز روح است بھ سوى كانون نامرئى ھستى پروا, تعالى روان است , معراج انسان است , است 

پیروزى روح بر بدن است , استعدادھاǢروحى و ورزش نیروھاى ملكوتى انسانى است  عالیترین عكس العمل ,
اظھار شیفتگى و عشق انسان است بھ كامل مطلق و جمیل على ,سپاسگزارانھ انسان است از پدید آورنده خلقت 

سیر الى هللا است و باالخرھسلوك و, االطالق   .  
آنچھ بوسیلھ زبان و سایر اعضاء بدن ,ظاھرى دارد و معینى , عبادت پیكرى دارد و روحى , برحسب این تلقى 

روح عبادت وابستگǢكامل , روح و معنى عبادت چیز دیگر است  , انجام مى شود پیكره و قالب و ظاھرعبادت است
ھ نوع تلقى او از عبادت و بھ انگیزه اى كھ او را بھ عبادت برانگیختھ دارد بھ مفھومى كھ عابد از عبادت دارد و ب

است و بھ بھره و حظى كھ ازعبادت عمال مى برد و اینكھ عبادت تا چھ اندازه سلوك الى هللا و گامبرداشتن در بساط 
  . قرب باشد

 تلقى نھج البالغھ از عبادت



 
بلكھ سرچشمھ و الھام , تلقى عارفانھ است ,البالغھ از عبادت  تلقى نھج البالغھ از عبادت چگونھ است ؟ تلقى نھج

كلمات علǢو عبادتھاى , پس از قرآن مجید و سنت رسول اكرم , بخش تلقى ھاى عارفانھ ازعبادتھا در جھان اسالم 
  . عارفانھ على است

وجھھ , چھ در فارسى  چھدر عربى و, یكى از وجھھ ھاى عالى و دور پرواز ادبیات اسالمى , چنانكھ مى دانیم 
, تمثیل , دعا , اندیشھ ھاى نازك وظریفى بھ عنوان خطابھ  .روابط عابدانھ و عاشقانھ انسان است با ذات احدیت 

بھ صورت نثر و یا نظم دراین زمینھ بھ وجود آمده است كھ راستى تحسین آمیز و اعجاب انگیز است, كنایھ   . 
م در قلمرو كشورھاى اسالمى مى توانفھمید كھ اسالم چھ جھش عظیمى در با مقایسھ با اندیشھ ھاى ما قبل اسال

اسالم از مردمى كھ بت یا انسان و یا آتش , اندیشھ ھا در جھت عمق و وسعت و لطف ورقت بھ وجود آورده است 
اى رامى پرستیدند و بر اثر كوتاھى اندیشھ مجسمھ ھاى ساختھ دست خود را معبود خودقرار مى دادند و یا خد

الیزال را در حد پدر یك انسان تنزل مى دادند واحیانا پدر و پسر را یكى مى دانستند و یا رسما اھورامزدا را 
مردمى ساخت كھ مجردترینمعانى و رقیقترین اندیشھ ھا , مجسممى دانستند و مجسمھ اشرا ھمھ جا نصب مى كردند 

دادند و لطیف ترین افكار و عالیترین تصورات را درمغز خود جاى  .  
احساسات رقت یافت و , افكار اوجگرفت , منطق ھا تغییر كرد , چطور شد كھ یك مرتبھ اندیشھ ھا عوض شد 

 متعالى شد و ارزشھا دگرگون گشت ؟
( اما از نظر محتوى , ھر دو نسلنمونھ فصاحت و بالغت اند , دو نسل متوالى ھستند ) نھج البالغھ(و ) سبعھ معلقھ

در آن یكى ھر چھ ھست وصف اسب است و نیزه و شتر و شبیخون و چشمو ابرو و . آسماناست تفاوت از زمین تا 
و در این یكى عالیترین مفاھیم انسانى, معاشقھ و مدح و ھجو افراد   .  

مى پردازیم ) على( از عبادت روشن شود بھ ذكرنمونھ ھائى از كلمات ) نھج البالغھ( اكنون براى اینكھ نوع تلقى 
د را با جملھ اى آغازمى كنیم كھ درباره تفاوت تلقیھاى مردم از عبادت گفتھ شده استو سخن خو  . 

 عبادت آزادگان
 

و ان قوما عبدوا هللا شكرا , و ان قوما عبدوا اللھرھبھ فتلك عباده العبید, ان قوما عبدوا هللا رغبھ فتلك عباده التجار 
 . (1)فتلك عباده االحرار

و گروھى او را از ترس مى پرستند , این عبادت تجارت پیشگان است , ھمانا گروھى خدایرا بھ انگیزه مى پرستند 
این عبادت ,و گروھى او را براى آنكھ او را سپاسگزارى كرده باشند مى پرستند , این عبادت برده صفتاناست , 

 . آزادگان است
لو لم یتوعد هللا على معصیتھ لكان یجب ان ال یعصى شكرا لنعمتھ فرضاخداوند كیفرى براى نافرمانى معین نكرده 

سپاسگزارى ایجاب مى كرد كھفرمانش تمرد نشود, بود  ستاز كلمات آن حضرت ا .   :  
 (2) .الھى ما عبدتك خوفا من نارك و ال طمعا فى جنتك بل وجدتك اھالللعباده فعبدتك 

من تو را بدان جھت پرستش , ز كیفرت و یا بھ خاطر طمع در بھشتت پرستش نكرده ام من تو را بھ خاطر بیم ا
  . كردم كھ شایستھ پرستش یافتم

یاد حق و غیر او را از یاد : یاد حق ریشھ ھمھ آثار معنوى اخالقى و اجتماعى كھ در عبادت است در یك چیز است 
نماز از كار بد : ( یتى روحى عبادت اشاره مى كند ومى گوید قرآنكریم در یك جا بھ اثر تربیتى و جنبھ تقو. بردن 

اشاره بھ اینكھ ) نماز را براى اینكھ بھ یاد من باشى بھ پادار:( و در جاى دیگر مى گوید ) و زشت باز مى دارد
وش نمى انسانكھ نماز مى خواند و در یاد خدا است ھمواره در یاد دارد كھ ذات دانا وبینائى مراقب او است و فرام

  . كند كھ خودش بنده است
دل را جال مى دھد و صفا مى بخشدو آنرا آماده تجلیات الھى قرار مى , ذكر خدا و یاد خدا كھ ھدف عبادت است 

على درباره یاد حق كھ روح عبادت است چنین مى فرماید, دھد   : 
عد العشوه و تنقاد بھ المعائده و ما برح r تسمع بھ بعد الوقره و تبصر بھب, ان هللا تعالى جعل الذكر جالء للقلوب 

 (3) . عزت آالئھ فى البرھھ بعدالبرھھ و فى ازمان الفترات رجال ناجاھم فى فكرھم وكلمھم فى ذات عقولھم
دلھا بدین وسیلھ از پسكرى, خداوند یاد خود را صیقل دلھا قرار داده است  بینا و از پس , شنوا و از پس نابینائى  , 

ھمواره چنین بوده و ھست كھ خداوند متعال در ھر برھھ ئى از زمانو در , راممى گردند , سركشى و عناد 
ر میان مردم نبوده است بندگانى داشتھ و داردكھ در سر ضمیر آنھا با آنھا راز مى گوید و زمانھائى كھ پیامبرى د

 . از راه عقلھایشان با آنان تكلممى كند
در این كلمات خاصیت عجیب و تاثیر شگرف یاد حق در دلھا بیان شدھاست تا جائى كھ دل قابل الھامگیرى و 



  . مكالمھ با خدا مى گردد
  : حاالت و مقامات
در ھمین خطبھ حاالت و مقامات و كرامتھائى كھ براى اھل معنى در پرتوعبادت رخ مى دھد توضیح داده شده 

از آن جملھ مى فرماید, است   : 
قد حفت بھم المالئكھ و تنزلت علیھم السكینھ و فتحت لھم ابواب السماء و اعدت لھم مقاعد الكرامات فى مقام اطلع هللا 

مد مقامھم یتنسمون بدعائھ روح التجاوزعلیھم فرضى سعیھمو ح  . . . 
درھاى ملكوت بر روى آنان گشوده شده ,آرامش برایشان فرود آمده است , فرشتگان آنان را در میان گرفتھ اند 

خداوند متعال مقام و درجھ آنان را كھ بوسیلھبندگى , جایگاه الطاف بى پایان الھǢبراى شان آماده گشتھ است , است 
آنگاه كھ خداوند را مى خوانند بوى مغفرت , ورده اند دیده و عملشان را پسندیده و مقامشان را ستودھاست بھ دست آ

 . و گذشت الھى را استشمامو پس رفتن پرده ھاى تاریك گناه را احساس مى كنند

 شب مردان خدا
 

لذتى كھ با لذت دنیاى , لذت است  دنیاى عبادت آكنده از, دنیاى عبادت دنیاى دیگرى است , از دیدگاه نھج البالغھ 
( دنیاى عبادت پر از جوشش و جنبش و سیر و سفر است اما سیر و سفرى كھ . سھ بعدى مادى قابل مقایسھ نیست 

بھ شھرى منتھى مى شود , و یا ھر شھر دیگر زمینى منتھى نمى شود ) بھ مصر و عراق وشام ( ) كاو را نام نیست
زیرا ھمھ روشنائǢاست ,دنیاى عبادت شب و روز ندارد  یكسره صفا و خلوص , تیرگى و اندوه و كدورت ندارد  , 

از نظرنھج البالغھ چھ خوشبخت و سعادتمند است كسى كھ بھ این دنیا پاگذارد ونسیم جانبخش این دنیا او را , است 
بر دیبا سر نھد یا بر آن كس كھ بھ این دنیا گام نھددیگر اھمیت نمى دھد كھ در دنیاى ماده و جسم , نوازش دھد 

 : خشت
طوبى لنفس ادت الى ربھا فرضھا و عركت بجنبھا بوسھا و ھجرت فǢاللیل غمضھا حتى اذا غلب الكرى علیھا 

و ھمھمت , افترشت ارضھا و توسدت كفھا فǢمعشر اسھر عیونھم خوف معادھم و تجافت عن مضاجعھم جنوبھم 
اولئك حزب هللا االان حزب هللا ھم المفلحون, بھم بذكر ربھم شفاھھم و تقشعت بطول استغفارھم ذنو  .  

, یار و حمد و قل ھو هللا , هللا  , چھ خوشبخت و سعادتمند است آنكھ فرائض پروردگار خویش را انجاممى دھد )
شب ھنگام از .در زیر پھلوى خود خورد مى كند , مانند سنگ آسیا دانھ را , رنجھا وناراحتیھا را , كار او است 

آنگاه كھ سپاه خواب حملھ مǢآورد زمین را فرش و دست خود , اب دورى مى گزیند و شب زنده دارى مى نماید خو
در گروھى است كھ نگرانى روز بازگشت,را بالش قرار مى دھد  پھلوھاشان از ,خواب از چشمان شان ربوده  , 

ابر مظلم گناھھایشان بر , ركت مى كنند لبھاشان بھ ذكر پروردگارشان آھستھ ح , خوابگاھھاشان جا خالى مى كنند
ھمانا آنانندرستگاران , آنانند حزب خدا . اثراستغفارھاى مداومشان پس مى رود  ! .  

 شب مردان خدا روز جھان افروز است
 روشنانرا بھ حقیقت شب ظلمانǢنیست

 ترسیم چھره عبادت و عباد در نھج البالغھ
 

عبادت تنھا انجام یك , معلوم شدكھ از نظر نھج البالغھ , عبادت بیان شد  از) نھج البالغھ( در فصل پیش طرز تلقى 
, روح و معنى چیز دیگراست , اعمال بدنى صورت و پیكره عبادت است . سلسلھ اعمال خشك و بى روحنیست 

عبادت  .اعمال بدنى آنگاه زنده و جاندار است و شایستھ نام واقعى عبادت است كھ با آن روح و معنى توام باشد 
دنیائى كھ بھ نوبھ خود پر است , واقعى نوعى خروج و انتقاالز دنیاى سھ بعدى و قدم نھادن در دنیائى دیگر است 

و از واردات قلبى و لذتھاى خاص بھ خود, از جوشش و جنبش  .  
چھره  ترسیمھا از: بھ عبارت دیگر ,در نھج البالغھ مطالب مربوط بھ اھل سلوك و عبادت فراوان آمده است 

شوق و , خوف و خشیتھا , عبادت و عبادت پیشگان شده است گاھǢسیماى عباد و سالك از نظر شب زنده داریھا 
سوز و گدازھا, لذتھا گاھى واردات قلبى و عنایات غیبى كھ ,تالوت قرآنھا ترسیم و نقاشى شده است , آه و نالھ ھا  , 

گناه ( گاھى تاثیر عبادت از نظر , دد بیان شده است در پرتو عبادت و مراقبھ و جھادنفس نصیب شان مى گر
گاھى بھ اثر عبادت از نظر درمانپاره اى از , و محو آثار تیره گناھان مورد بحث قرار گرفتھ است ( زدائى

بیماریھاى اخالقى و عقده ھاى روانى اشاره شده است و گاھى ذكرǢاز لذتھا و بھجت ھاى خالص و بى شائبھ و بى 
و زھاد و سالكانراه بھ میان آمده استرقیب عباد   . : 



 شب زنده داریھا
 
اما اللیل فصافون اقدامھم تالین الجزاء القرآن یرتلونھ ترتیال یحزنون بھ انفسھم و یستثیرون بھ دواء دائھم فاذا  )

ا مروا بایھ فیھا و اذ,مروا بایھ فیھا تشویقركنوا الیھا طمعا و تطلعت نفوسھم الیھا شوقا و ظنوا انھا نصب اعینھم 
, فھم حانون على اوساطھم , تخویف اصغوا الیھا مسامع قلوبھم و ظنوا ان زفیرجھنم و شھیقھا فى اصول آذانھم 

و اما النھار فحلماء علماء ,مفترشون لجباھھمو اكفھم و ركبھم و اطراف اقدامھم یطلبون الى هللا تعالى فكاك رقابھم 
 (4) .( ابرار اتقیاء

با , آیات قرآن را با آرامى وشمرده شمرده تالوت مى نمایند , شبھا پاھاى خود را براى عبادت جفت مى كنند 
در معنى آنھا غمǢعارفانھ در دل خود ایجاد مى كنند و دواى دردھاى خویش را بدین وسیلھ  زمزمھ آن آیات و دقت

ھرگاه بھ آیھ اى از آیات رحمت , ھر چھ از زبان قرآن مى شنوند مثل اینست كھ بھ چشم مى بینند  , ظاھرمى سازند
و چون بھ , كھ نصب العین آنھا است چنین مى نماید  , مى رسند بدان طمع مى بندند و قلبشان از شوقلبریز مى گردد

رسند بدان گوش فرا مى دھند و مانند اینست كھ آھنگ باال و پایین رفتن شعلھ ھاى  -آیھ اǢاز آیات قھر و غضب مى 
كمرھا را بھ عبادت خم كرده پیشانیھا وكف دستھا و زانوھا و سر انگشت پاھا بھ خاك , جھنم بھ گوششان مى رسد 

ھمین ھا كھ چنین شب زنده دارى مى كنند و تا این حدروح شان , ند آزادǢخویش را مى طلبند مى سایند و از خداو
نیك و پارسا, دانا , بردبار, روزھا مردانى ھستند اجتماعى , بھ دنیاى دیگر پیوستھ است   .  

 واردات قلبى 
 

فابان لھ الطریق و سلك بھ , لبرق حتى دق جلیلھ و لطف غلیظھ و برق لھالمع كثیر ا, عقلھ و امات نفسھ , قد احیى 
و ثبتت رجاله بطمانینھ بدنھ فى قرار االمن و الراحھ بمااستعمل قلبھ و , السبیل و تدافعتھ االبواب الى باب السالمھ 

تا آنجا كھ ستبرى ھاǢبدن تبدیل بھ نازكى و , عقل خویش را زنده و نفس خویش را میرانده است  : (5) .ارضى ربھ 
خشونتھاى روح تبدیل بھ نرمى شده است و برق پر نورǢبر قلب او جھیده و راھرا بر او روشن و او را بھ رھروى 

تھ از این منزل بھ آن منزل برده شده است تا بھ آخرین منزل كھ منزلسالمت و بارانداز اقامت پیوس,سوق داده است 
ثابت ایستاده است این ھمھ بھ موجب اینست كھ , است رسیده و پاھایش ھمراه بدن آرام او درقرارگاه امن و آسایش 

 . دل و ضمیر خود را بھ كار گرفتھ و پروردگار خویش راخوشنود ساختھ است
سخن از مجاھده و , در این جملھ ھا چنانكھ مى بینیم سخن از زندگى دیگرى است كھ زندگى عقل خوانده شده است 

سخن از برقى است كھ بر اثر مجاھده در دل سالك , سخن ازریاضت بدن و روح است , میراندن نفس اماره است 
كھ یك روحمشتاق و سالك بھ ترتیب طى  سخن از منازل و مراحلى است, مى جھد و دنیاى او را روشن مى كند 

  : مى كند تا بھ منزل مقصود كھ آخرین حد سیر وصعود معنوى بشر است مى رسد
 (6). (یا ایھا االنسان انك كادح الى ربك كدحا فمالقیھ )
  : سخن از طمانینھ و آرامشى است كھ نصیب قلب ناآرام و پراضطراب و پرظرفیت بشر در نھایت امر مى گردد
  . (7)اال بذكر هللا تطمئن القلوب 

اھتمام این طبقھ بھ زندگى دل چنین توصیف شده است:  221در خطبھ   : 
 (8) . ( یرون اھل الدنیا لیعظمون موت اجسادھم و ھم اشد اعظاما لموت قلوب احیائھم )

اھل دنیا مردن بدن خویش را بزرگ مى شمارند اما آنھا براى مردن دلخودشان اھمیت قائل ھستند و آن را بزرگتر 
  . مى شمارند

ستعد را مى رباید و بدان سو مى كشد اینچنین بیان شده استخلسھ ھا و جذبھ ھائى كھ روحھاى م  : 
با دنیا و اھل دنیا با بدنھائى معاشرت كردند كھ روحھاى آن  (9).صحبوا الدنیا بابدان ارواحھا معلقھ بالمحل االعلى 
  . بدنھا بھباالترین جایگاھھا پیوستھ بود
 (10) .لوال االجل الذى كتب لھم لم تستقر ارواحھم فى اجسادھم طرفھ عینشوقا الى الثواب و خوفا من العقاب 

اگر اجل مقدر و محتوم آنھا نبود روحھاى آنھا در بدنھاشان یك چشم بھ ھمزدن باقى نمى ماند از شدت عشق و 
  . شوق بھ كرامتھاى الھى و خوف از عقوبتھاǢاو

ستخلصھ قد اخلص r سبحانھ فا . (11) 
او را , او خود را و عمل خود را براى خدا خالص كرده است خداوند نیز بھ لطف وعنایت خاص خویش 

ص خویش قرار داده استمخصو  . 
علوم افاضى و اشراقى كھ در نتیجھ تھذیب نفس و طى طریق عبودیت برقلب سالكان راه سرازیر مى شود و یقین 
  :جازمى كھ نصیب آنان مى گردد اینچنین بیان شده است 



نسوا بما استوحش منھ ھجم بھم العلم على حقیقھ البصیره و باشروا روح الیقین و استالنواما استوعره المترفون و ا
 (12).الجاھلون 

آنچھ بر اھل تنعم , لمس كرده اند علمى كھ بر پایھ بینش كامل است بر قلبھاى آنان ھجوم آورده است روحیقین را 
 . سخت و دشوار است بر آنان نرمگشتھ است و با آن چیزى كھ جاھالن از آن دروحشتند انس گرفتھ اند

 گناه زدائى 
 

ھر گناه اثرى تاریك كننده و كدورت آور بر دآلدمى باقى مى گذارد و در نتیجھ میل و , از نظر تعلیمات اسالمى 
و خدائى كاھشمى گیرد و رغبت بھ گناھان دیگر افزایش مى یابدرغبت بھ كارھاى نیك  متقابال عبادت و بندگى و  . 

میل و رغبت بھ كار نیك را افزون مى كند و از میل و  ,در یاد خدا بودن وجدان مذھبى انسان را پرورشمى دھد 
گرداند ومیل بھ خیر و نیكى را  یعنى تیرگیھاى ناشى از گناھان را زایل مى. رغبت بھ شرو فساد و گناه مى كاھد 

  . جایگزین آن مى سازد
پس از توصیھ و تاكیدھائى . در نھج البالغھ خطبھ اى ھست كھ درباره نماز زكوه و اداء امانت بحث كرده است 

مى فرماید, درباره نماز   :  
ص(و انھا لتحت الذنوب حت الورق و تطلقھا اطالق الربق و شبھھا رسول هللا  تكون على باب الرجل فھو بالحمھ  (

 (13) . یغتسل منھا فى الیوم واللیلھ خمس مرات فما عسى ان یبقى علیھ من الدرن ؟
پیامبر خدا نماز را بھ , اھان را مانند برگ درخت مى ریزد و گردنھا را از ریسمان گناھآزاد مى سازد نماز گن

آیا با چنین , چشمھ آب گرم كھ بر در خانھ شخصباشد و روزى پنج نوبت خود را در آن شستشو دھد تشبیھ فرمود 
 شستشوھا چیزى از آلودگى بر بدن باقى مى ماند ؟ 

 درمان اخالقى 
 

مى فرماید, كبر , ظلم, پس از اشاره بھ پاره اى از اخالق رذیلھ از قبیل سركشى  196خطبھ  در  : 
و من ذلك ما حرس هللا عباده المؤمنین بالصلوات و الزكوات ومجاھده الصیام فى االیام المفروضات تسكینا 

خیالء عنھمو تخفیضا لقلوبھم و ازالھ لل, الطرافھم و تخشیعا البصارھم وتذلیال لنفوسھم   . 
چون بشر در معرض این آفات اخالقى و بیماریھاى روانى است خداوندبوسیلھ نمازھا و زكاتھا و روزه ھا بندگان 

چشمھا را ,این عبادات دستھا و پاھا را از گناه باز مى دارند , مؤمن خود را از این آفات حراست و نگھبانى كرد 
و باد دماغ , دلھا را متواضع مى نمایند , نفوس را راممى گردانند ,  از خیرگى بازداشتھ بھ آنھا خشوع مى بخشند

 . را زایل مى سازند

 انس و لذت
 
اللھم انك آنس االنسین الولیائك و احضرھم بالكفایھ للمتوكلین علیك تشاھدھم فى سرائرھم و تطلع علیھم فى 

ان اوحشتھم الغربھ آن سھم ذكرك و ان , ھوفھ ضمائرھم و تعلم مبلغ بصائرھمفاسرارھم لك مكشوفھ و قلوبھم الیك مل
  : . (14)صبت علیھم المصائب لجاوا الى االستجاره بك 

و از ھمھ آنھا براǢكسانى كھ بھ تو اعتماد كنند براى , از ھر انیسى براى دوستانت انیسترى پروردگارا تو 
آنان را در باطندل شان مشاھده مى كنى و در اعماق ضمیرشان بر حال آنان آگاھى و , كارگزارى آماده ترى 

اگر . در فراق تو بیتاب است  رازھاى آنان نزد تو آشكار است و دلھاǢآنھا, میزانبصیرت و معرفتشان را مى دانى 
 . تنھائى سبب وحشت آنان گردد یاد تو مونس شان است و اگر سختیھا بر آنان فرو ریزد بھ تو پناه مى برند
 . (15) ( و ان للذكر الھال اخذوه عن الدنیا بدال )
  . ھمانا یاد خدا افراد شایستھ اى دارد كھ آن را بھ جاى ھمھ نعمتھاى دنیاانتخاب كرده اند

گروھى را در , و در آخر سخن ,اشاره اى بھ مھدى موعود عجل هللا تعالى فرجھ الشریف دارد  150در خطبھ 
مى فرماید, ان یاد مى كند كھ شجاعت و حكمت وعبادت تواما در آنھا گرد آمده است آخرالزم  : 

و یغبقون كاس , ویرمى بالتفسیر فى مسامعھم , تجلى بالتنزیل ابصارھم . ثم لیشحذن فیھا قوم شحذ القین النصل 
 ! الحكمھ بعد الصبوح
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 حكومت و عدالت

  

  
  نھج البالغھ و مسالھ حكومت 

  
از جملھ مسائلى كھ در نھج البالغھ فراوان درباره آنھا بحث شده است مسائل مربوط بھ حكومت و عدالت 

  . ت اس
دربارھحكومت و عدالت حساسیت ) ع (ھر كسى كھ یك دوره نھج البالغھ را مطالعھ كند مى بیند على 

قطعا براى كسانى كھ با اسالم آشنائى ندارند و . اھمیت و ارزش فراوانى براى آنھاقائل است , خاصى دارد 
ا یك پیشواى دینى اینقدر بھ برعكس باتعلیمات سایر ادیان جھانى آشنا مى باشند باعث تعجب است كھ چر

اینگونھ مسائل مى پردازد ؟ مگر اینھا مربوط بھ دنیاو زندگى دنیا نیست ؟ آخر یك پیشواى دینى را با دنیا و 
  زندگى و مسائالجتماعى چھ كار ؟ 

رامى داند كھ در دامان مقدس ) ع ( كسى كھ با تعلیمات اسالمى آشنا است و سوابق على , و بر عكس 
پیغمبراو را در كودكى از پدرش گرفتھ در خانھ خود و روى دامان , مكرم اسالم پرورش یافتھ است پیغمبر 

رموز اسالم را بھ او آموختھ , خود بزرگ كرده است و با تعلیمو تربیت مخصوص خود او را پرورش داده 
ى او اگر جز این اصول و فروع اسالم را در جان او ریختھ است دچار ھیچگونھ تعجبى نمى شودبلكھ برا,

  . بود جاى تعجب بود 
  :مگر قرآن كریم نمى فرماید 

  )1(.لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معھم الكتاب و المیزان لیقومالناس بالقسط 
سوگند كھ ما پیامبران خویشرا با دالئل روشن فرستادیم و با آنان كتاب وتراز و فرود آوردیم كھ در میان 

  .مردم بھ عدالت قیام كنند 
مقام قداست عدالت تا . برقرارى عدالت بھ عنوان ھدف بعثت ھمھ انبیامعرفى شده است , در این آیھ كریمھ 

علیھذا چگونھ ممكن است كسى مانند على . نجا باال رفتھ كھ پیامبران الھǢبھ خاطر آن مبعوث شده اند آ
كھشارح و مفسر قرآن و توضیح دھنده اصول و فروع اسالم است درباره این مسالھ سكوت كند و یا در 

     



  درجھ كمترى از اھمیت آنرا قرار دھد ؟ 
سائل ندارند و یا خیال مى كننداین مسائل در حاشیھ است و تنھا آنان كھ در تعلیمات خود توجھى بھ این م

  . الزم است در افكار و عقاید خود تجدید نظر نمایند , مسائلى از قبیل طھارت و نجاست در متندین است 

  ارزش و اعتبار 
  

ر چھ اولین مسالھ اى كھ باید بحث شود ھمین است كھ ارزش و اھمیت این مسائل از نظر نھج البالغھ د
بحث مفصل از . بلكھ اساس ا اسالم چھ اھمیتى بھ مسائل مربوط بھ حكومت و عدالت مى دھد , درجھ است 

  . اما اشاره بھ آنھا الزم است . حدود این مقاالت خارجاست 
قرآن كریم آنجا كھ رسول اكرم را فرمان مى دھد كھ خالفت و والیت و زعامت على علیھ السالم را بعد از 

  :مى فرماید , مردم ابالغ كند خودش بھ 
  )2(. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالتھ 

اگر نكنى رسالت الھى را , این فرمان را كھ از ناحیھ پروردگارت فرود آمده بھ مردمبرسان ! ستاده اى فر
  .ابالغ نكرده اى 

كدام موضوعدیگر است كھ ابالغ نكردن آن با , بھ كدام موضوع اسالمى این اندازه اھمیت داده شده است 
  عدم ابالغ رسالت مساوى باشد ؟ 

ن شكست خوردند و خبر كشتھ شدن پیغمبر اكرمپخش شد و گروھى از در جریان جنگ احد كھ مسلمی
  :قرآن كریمچنین مى فرماید , مسلمین پشت بھ جبھھ كرده فرار كردند 

  )3(.و ما محمد اال رسول قد خلت من قبلھ الرسل ا فان مات او قتل انقلبتمعلى اعقابكم؟ 
آیا اگر او بمیرد و یا در جنگ كشتھ شودشما , محمد جز پیامبرى كھ پیش از او نیز پیامبرانى آمده اند نیست 

  !فرار مى كنید و دیگر كار از كار گذشتھ است ؟ 
ازاین آیھ چنین استنباط فرموده اند ( والیت و حكومت( ھ طباطبائى روحى فداه در مقالھ حضرت استاد عالم

شما فورا باید تحت , كھ كشتھ شدن پیغمبر اكرم در جنگ نباید ھیچ گونھ وقفھ اى در كار شما ایجاد كند 
پیغمبر كشتھ لواى آن كس كھ پس از پیغمبر زعیم شما است بھ كار خود ادامھ دھید بھ عبارت دیگر فرضا

  . نظام اجتماعى و جنگى مسلمین نباید از ھمبپاشد , شود یا بمیرد 
ھمسفر شدید حتما یكى از سھ نفر را امیر و ) حداقل ( اگر سھ نفر : در حدیث است كھ پیغمبر اكرم فرمود 

وه حاكم از اینجا مى توان فھمید كھ از نظر رسول اكرم ھرج و مرج و فقدان یك ق. رئیس خود قرار دھید 
  . بر اجتماع كھ منشا حل اختالفات و پیوند دھنده افراد اجتماع با یكدیگر باشد چھ اندازھزیان آور است 

مسائل مربوط بھ حكومت و عدالت كھ در نھج البالغھ مطرح شده است فراواناست و ما بھ حول و قوه الھى 
  : برخى از آنھا را طرح مى كنیم 
على علیھ السالم مكرر لزوم یك حكومت . شود ارزش و لزوم حكومت است  اولین مسالھ كھ الزم است بحث

مقتدر را تصریح كرده است و با فكر خوارج كھدر آغاز امر مدعى بودند با وجود قرآن از حكومت بى 
این شعار از قرآن , شعارشان الحكم اال r بود , ھمچنانكھ مى دانیم , خوارج . مبارزه كردھاست , نیازیم 

تنھا از ناحیھ خداوند و یا از ناحیھكسانى كھ ) قانون ( اقتباس شده است ومفادش اینست كھ فرمان  مجید
ولǢخوارج این جملھ را در ابتدا طور دیگر , خداوند بھ آنان اجازه قانونگذارى داده است باید وضع شود 

حاصل , در نظر مى گرفتند از این كلمھ حق معنى باطلى را , تعبیر مى كردند و بھ تعبیر امیرالمؤمنین 
  .حكومت منحصرا از آن خداست , تعبیر آن این بود كھ بشر حق حكومت ندارد 

لكن , بلى من ھم مى گویم ال حكم اال r اما بھ این معنى كھاختیار وضع قانون با خدا است , على مى فرماید 
قانون خدا بایست بوسیلھ افراد بشر , و این معقول نیست , اینھا مى گویند حكومت و زعامت ھم باخدا است 

حكومت و در سایھ حكومت در پرتو , چاره اى نیست  )4() بد(یا ( نیك( مردم را از فرمانروائى , اجراشود 
بھ . است كھ مومن براى خدا كار مى كند وكافر بھره دنیاى خود را مى برد و كارھا بھ پایان خود مى رسد 

و حقضعیف از قوى باز ستانده , و راھھا امن , و با دشمن نبرد , وسیلھحكومت است كھ مالیاتھا جمع آورى 
  )5(. ز شربدان راحتى بدست آید تا آنوقتى كھ نیكان راحت گردند و ا, مى شود 

ن یك پست و مقام حكومت و زعامت را بھ عنوا, على علیھ السالم مانند ھر مرد الھى و رجل ربانى دیگر 
دنیوى كھ اشباعكننده حس جاه طلبى بشر است و بھ عنوان ھدف و ایده آل زندگى سخت تحقیرمى كند و آنرا 

آنرا مانند سایر مظاھر مادى دنیا ازاستخوان خوكى كھ در دست انسان خورده دارى , پشیزى نمى شمارد 



مسیر اصلى و واقعیتش یعنى بھ عنوان  اماھمین حكومت و زعامت را در, باشد بى مقدارتر مى شمارد 
وسیلھ اǢبراى اجراء عدالت و احقاق حق و خدمت بھ اجتماع فوق العاده مقدس مى شمارد و مانع دست یافتن 

از شمشیر زدن براى حفظ و نگھداریش از دستبرد , حریف و رقیب فرصت طلب و استفاده جو مى گردد
  .چپاولگران دریغ نمى ورزد 

در حالى كھبا دست خودش كفش كھنھ , بر آن حضرت وارد شد ) ع ( ران خالفت على ابن عباس در دو
امام فرمود , از ابن عباس پرسید قیمت این كفش چقدر است ؟ ابن عباس گفت ھیچ , خویش را پینھ مى زد 

 مگر آنكھ بوسیلھآن عدالتى را, ارزش ھمین كفشكھنھ در نظر من از حكومت و امارت بر شما بیشتر است 
  )6(. یا باطلى را از میانبردارم , حقى را بھ ذى حقى برسانم , اجرا كنم 
. مى فرماید , حقوق ھمواره طرفینى است : كند و مى فرماید بحثى كلى در مورد حقوق مى  214در خطبھ 

آنھا را چنان وضع كرده كھ ھر , از جملھ حقوق الھى حقوقى است كھ براى مردم برمردم قرار داده است 
ھر حقى بھ نفع یك فرد و یا یك جمعیت موجب حقى دیگر است , حقى در برابر حقى دیگر قرار مى گیرد 

ھر حقى آنگاه الزام آور مى گردد كھ دیگرى ھم وظیفھ خود را در مورد حقوقى , كند  كھ آنھا را متعھد مى
  . كھ بر عھده داردانجام دھد 

  :پس از آن چنین بھ سخن ادامھ مى دھد 
فریضھ , و اعظم ما افترض سبحانھ من تلك الحقوق حق الوالى على الرعیھ و حق الرعیھ على الوالى 

فلیست تصلح الرعیھ اال بصالح الواله , فجعلھا نظاما النفسھم و عزا لدینھم , كل فرضھا هللا سبحانھ لكل على 
فاذا ادت الرعیھ الى الوالى حقھ و ادى الوالى الى الرعیھ حقھا عز , و ال تصلح الواله اال باستقامھ الرعیھ 

بذلك الزمان و طمع  الحق بینھم و قامت مناھج الدین و اعتدلت معالم العدل وجرت على اذاللھا السنن فصلح
  )7(. . . . فى بقاء الدولھ و یئست مطامع االعداء 

, فریضھ الھى است , بر مردم و حق مردم برحكومت است  حق حكومت, یعنى بزرگترین این حقوق متقابل 
این حقوق را مایھ انتظام روابط مردم و عزت دین آنان قرار ,كھ براى ھمھ بر ھمھ حقوقى مقرر فرموده 

مردم ھرگز روى صالح و شایستگى نخواھند دید مگر حكومتشان صالح باشد وحكومتھا ھرگز ,داده است 
ھرگاه توده ملت بھ حقوق حكومت وفادار . وده ملت استوار و با استقامت شوند بھ صالح نخواھند آمد مگر ت

آنوقت ,در اجتماع محترم و حاكم خواھد شد ) حق(آنوقت است كھ , باشند و حكومت حقوق مردمرا ادا كند 
است كھ اركان دین بھ پا خواھد خاست آن وقت است كھ نشانھ ھا وعالئم عدل بدون ھیچگونھ انحرافى 

ر خواھد شد و آن وقت است كھ سنتھا درمجراى خود قرار خواھد گرفت و محیط و زمانھ محبوب و ظاھ
  .دوست داشتنى مى شود و دشمن از طمع بستن بھچنین اجتماع محكم و استوارى مایوس خواھد شد 

  ارزش عدالت 
  

نھ تنھا تعلیمات . د تعلیمات مقدس اسالم اولین تاثیرى كھ گذاشت روى اندیشھ ھا و تفكرات گروندگان بو
اھمیت این , جدیدى در زمینھ جھان و انسان و اجتماعآورد بلكھ طرز تفكر و نحوه اندیشیدنھا را عوض كرد 

  . قسمت كمتر از اھمیت قسمت اول نیست 
ھر معلمى معلومات تازه اى بھ شاگردان خود مى دھد و ھر مكتبى اطالعات جدیدى در اختیار پیروان خود 

اما تنھا برخى از معلمان و برخى ازمكتبھا است كھ منطق جدیدى بھ شاگردان و پیروان خود , مى گذارد 
  . مى دھند و طرز تفكرآنان را تغییر داده نحوه اندیشیدنشان را دگرگون مى سازند 

چگونھ است كھ منطقھا عوض مى شود ؟ طرزتفكر و نحوه اندیشیدنھا . این مطلب نیازمند توضیح است 
  گردد ؟ دگرگون مى 

انسان چھ در مسائل علمى و چھ در مسائل اجتماعى از آن جھت كھ یك موجودمتفكر است استدالل مى كند و 
خواه ناخواه بر برخى اصولو مبادى تكیھ مى نماید و با تكیھ بھ ھمان اصول و مبادى , در استداللھاى خود 

  . است كھ استنتاجمى نماید و قضاوت مى كند 
ز تفكرھا در ھمان اصول و بادى اولى است كھ در استداللھا و استنتاجھا بھ كار مى تفاوت منطقھا و طر

اینجا , در اینست كھچھ نوع اصول و مبادئى نقطھ اتكاء و پایھ استدالل و استنتاج قرار گرفتھباشد , رود 
  . است كھ تفكرات و استنتاجات متفاوت مى گردد 

اگر , مانى میان آشنایان با روح علمǢزمان یكسان است در مسائل علمى تقریبا طرز تفكرھا در ھر ز
اختالفى ھست میان تفكرات عصرھاى مختلف است ولǢدر مسائل اجتماعى حتى مردمان ھمزمان نیز 



  . ھمسان و ھمشكل نیستند و این خودرازى دارد كھ اكنون مجال بحث در آن نیست 
در ارزیابى خود . بھ نوعى ارزیابǢمى پردازد  بشر در برخورد با مسائل اجتماعى و اخالقى خواه ناخواه

براى آن مسائل درجات و مراتب یعنى ارزشھاǢمختلف قائل مى شود و بر اساس ھمین درجھ بندى ھا و 
طبقھ بندیھا است كھنوع اصول و مبادئى كھ بھ كار مى برد با آنچھ دیگرى ارزیابى مى كند متفاوت مى شود 

  . ى گردد و در نتیجھ طرز تفكرھا مختلف م
آیا ھمھ مردم درارزیابى خود درباره این , یك مسالھ اجتماعى است , خصوصا براى زن , مثال عفاف 

برخى از مردم ارزش این موضوع را , بى نھایت اختالف است , موضوع یك نوع فكر مى كنند ؟ البتھ نھ 
مؤثرى ندارد و بعضǢبى نھایت  پس این موضوع در اندیشھ و تفكرات آنان ھیچ نقش.بھ حد صفر رسانده اند 

  . ارزش قائلند و با نفى این ارزش براى حیات و زندگى ارزشقائل نیستند 
ارزشھائى كھ در , اسالم كھ طرز تفكرھا را عوض كرد بھ این معنى است كھ ارزشھا را باال وپائین آورد 

ن براى آنھا تعیین كرد و ارزشھاى مانند تقوا در درجھ اعلى قرارداد و بھاى فوق العاده سنگی, حد صفر بود 
  .خیلى باال رااز قبیل خون و نژاد و غیر آن را پائین آورده تا سر حد صفر رساند 

. عدالت یكى از مسائلى است كھ بھ وسیلھ اسالم حیات و زندگى را از سرگرفت و ارزش فوق العاده یافت 
ناعت نكرد بلكھ عمده اینست كھ ارزش آنرا باال تنھا توصیھ نكرد و یاتنھا بھ اجراء آن ق, اسالم بھ عدالت 

  .در نھج البالغھ بشنویم ) ع ( بھتر است این مطلب را از زبان على ,برد 
  :سوال مى كند ) ع ( فرد باھوش و نكتھ سنجى از امیرالمومنین على 

  )8(العدل افضل ام الجود ؟ 
  آیا عدالت شریفتر و باالتر است یا بخشندگى ؟

گریزان بودھاست و ھمواره احسان و نیكى , بشر ھمواره از ستم , مورد سوال دو خصیصھ انسانى است 
  . انجاممى داده مورد تحسین و ستایش قرار داده است دیگرى را كھ بدون چشمداشت پاداش 

جود و بخشندگى از عدالت باالتر است زیرا عدالت رعایت : پاسخ پرسش باال خیلى آسان بھ نظر مى رسد 
اما جود اینست كھآدمى با دست خود حقوق مسلم , حقوق دیگران و تجاوز نكردن بھ حدود و حقوق آنھاست 

آن كھ عدالت مى كندبھ حقوق دیگران تجاوز نمى كند و یا حافظ حقوق دیگران , خود را نثار غیر مى كند 
و حق مسلم خود را بھدیگرى , و اما آنكھ جود مى كند فداكارى مى نماید , است از تجاوز ومتجاوزان 

  . تفویض مى كند پس جود باالتر است 
یعنى جود بیش از عدالت , ین قراراست واقعا ھم اگر تنھا با معیارھاى اخالقى و فردى بسنجیم مطلب از ا

  . . . اما , معرف و نشانھ كمال نفس و رقاء روحانسان است 
, بھ دو دلیلمى گوید عدل از جود باالتر است ) ع (على . برعكس نظر باال جواب مى دھد ) ع ( ولى على 
  :یكى اینكھ 

  . العدل یضع االمور مواضعھا و الجود یخرجھا من جھتھا 
اما جودجریانھا را از مجراى طبیعى خود . ل جریانھا را در مجراى طبیعى خود قرار مى دھد عد(یعنى 

  ) .خارج مى سازد
زیرا مفھوم عدالت ایناست كھ استحقاقھاى طبیعى و واقعى در نظر گرفتھ شود و بھ ھر كس مطابقآنچھ بھ 

دا مى كند كھ ھر جزء آن در جاى اجتماع حكم ماشینǢرا پی, لیاقت دارد داده شود , حسب كار و استعداد 
و اما جوددرست است كھ از نظر شخص جود كننده كھ مایملك مشروع خویشرا . خودش قرار گرفتھ است 

مانند , اما باید توجھ داشت كھ یك جریان غیر طبیعى است , بھ دیگرǢمى بخشد فوق العاده با ارزش است 
ضاء موقتا براى اینكھ آن عضو را نجات دھندفعالیت بدنى است كھ عضوى از آنبدن بیمار است و سایر اع

از نظر اجتماعى چھ بھتر كھاجتماع چنین اعضاء بیماریرا . خویش را متوجھ اصالح وضع او مى كنند 
, نداشتھ باشد تا توجھ اعضاء اجتماع بھ جاǢاینكھ بھ طرف اصالح و كمك بھ یك عضو خاص معطوف شود 

  . گردد  بھ سوى تكاملعمومى اجتماع معطوف
  :دیگر اینكھ 

  . العدل سائس عام و الجود عارض خاص 
كھ ھمھاجتماع را در بر مى گیرد و , عدالت قانونى است عام و مدیر و مدبرى است كلى و شامل 

اماجود و بخشش یك حالت استثنائى و غیر كلى است كھ نمى , بزرگراھى است كھ ھمھ باید از آن بروند 
  ,شود رویش حساب كرد 

  . سا جود اگر جنبھ قانونى و عمومى پیدا كند و كلیت یابد دیگر جودنیست اسا



  )9(. فالعدل اشرفھما و افضلھما . آنگاه نتیجھ گرفت ) ع ( على 
  .آنكھ اشرف و افضل است عدالت است , یعنى پس از میان عدالت وجود 

ریشھ , این گونھ تفكر درباره انسان و مسائل انسانى نوعى خاص از اندیشھ است بر اساس ارزیابى خاصى 
ماعى بر ریشھ این ارزیابى اینست كھ اصول و مبادى اجت.این ارزیابى اھمیت و اصالت اجتماع است 

, آن یكى تنھ است و این یكى شاخھ, آن یكى اصل است و این یكى فرع , اصول و مبادى اخالقى تقدمدارد 
  . آن یكى ركن است و این یكى زینت و زیور 

بھ پیكر , آن اصلى كھ مى تواند تعادل اجتماع را حفظ كند و ھمھ راراضى نگھدارد ) ع ( از نظر على 
ظلم و جور و تبعیض قادر نیست حتى روح , اجتماع آرامش بدھدعدالت است  سالمت و بھ روح, اجتماع 

خود ستمگر و روح آن كسى كھ بھ نفع او ستمگرى مى شود راضى و آرام نگھدارد تا چھ رسد بھ 
عدالت بزرگراھى است عمومى كھ ھمھ رامى تواند در خود بگنجاند و بدون , ستمدیدگان و پایمال شدگان 

  . اما ظلم و جور كوره راھǢاست كھ حتى فرد ستمگر را بھ مقصد نمى رساند , مشكلى عبور دھد 
مى دانیم كھ عثمان بن عفان قسمتى از اموال عمومى مسلمین را در دورھخالفتش تیول خویشاوندان و 

از آن حضرت خواستند كھ . زمام امور را بھ دست گرفت )ع ( بعد از عثمان على , نزدیكانش قرار داد 
كوشش خود را محدود كند بھ حوادثى كھاز این بھ بعد . ما سبقنكند و كارى بھ گذشتھ نداشتھ باشد  عطف بھ

  :اما او جواب مى داد كھ , در زمان خالفت خودش پیش مǢآید 
  الحق القدیم ال یبطلھ شىء

  .حق كھن بھ ھیچ وجھ باطل نمى شود 
شند و یا كنیزكان خریده باشند باز ھم آن را بھ بیت فرمود بھ خدا قسم اگر با آن اموال براى خود زن گرفتھ با

  .المال برمى گردانم 
  )10(.فان فى العدل سعھ و من ضاق علیھ العدل فالجور علیھ اضیق 

و , عدالت مى تواند ھمھ را دربرگیرد و در خود جاى دھد , یعنى ھمانا در عدالت گنجایش خاصى است 
  .آنكس كھ بیمار است اندامش آماس كرده درعدالت نمى گنجد باید بداند كھ جایگاه ظلم و جور تنگتر است 

, مرز ایمان داشت وبھ حدود آن راضى و قانع بود  یعنى عدالت چیزى است كھ مى توان بھ آن بھ عنوان یك
اما اگر این مرز شكستھ و این ایمان گرفتھشود و پاى بشر بھ آن طرف مرز برسد دیگر حدى براى خود 

بھ ھرحدى كھ برسد بھ مقتضاى طبیعت و شھوت سیرى ناپذیر خود تشنھ حد دیگرمى گردد و , نمى شناسد 
  .بیشتر احساس نارضائى مى نماید 

  نتوان تماشاچى صحنھ ھاى بیعدالتى بود 
  

ھرگز روا نمى شمارد كھ یك , بلكھ یك ناموس الھǢمى داند , عدالت را یك تكلیف و وظیفھ الھى ) ع(على 
  . تماشاچى صحنھ ھاى تبعیض و بى عدالتى باشد ,مسلمان آگاه بھ تعلیمات اسالمى 

بدانجا مى رسد كھ , سى گذشتھ را شرحمى دھد پس از آنكھ ماجراھاى غم انگیز سیا, در خطبھ شقشقیھ 
مردم پس از قتل عثمان بھ سوى او ھجوم آوردند و با اصرار و ابرام از اومى خواستند كھ زمامدارى 

مسلمین را بپذیرد و او پس از آن ماجراھاى دردناك گذشتھ و با خرابى اوضاع حاضر دیگر مایل نبود این 
حكم اینكھ اگر نمى پذیرفت حقیقت لوث شده بود و گفتھ مى شد على از  اما بھ, مسؤولیت سنگین رابپذیرد 

و بھ حكم اینكھ اسالم اجازه نمى , اول عالقھ اى بھ این كار نداشت و براى این مسائل اھمیتى قائل نیست 
و دیگرى گرسنھ , یكى پرخور ناراحت از پرخورى , دھد كھ آنجا كھ اجتماع بھ دو طبقھ ستمگر و ستمكش 

این وظیفھ سنگین , دست روى دست بگذارد و تماشاچى صحنھ باشد , تقسیم مى شود , احت از گرسنگى نار
  :را برعھده گرفت 

لوال حضور الحاضر و قیام الحجھ بوجود الناصر و ما اخذ هللا علǢالعلماء ان ال یقاروا على كظھ ظالم و ال 
  )11(.اولھا سغب مظلوم اللقیت حبلھا علǢغاربھا و لسقیت آخرھا بكاس 

اگر آن اجتماع عظیم نبود و اگر تمام شدن حجت و بستھ شدن راه عذر بر مننبود و اگر پیمان خدا از 
شمندان نبود كھ در مقابل پرخورى ستمگر وگرسنگى ستمكش ساكت ننشینند و دست روى دست نگذارند دان
  .ھمانا افسارخالفت را روى شانھ اش مى انداختم و مانند روز اول كنار مى نشستم , 

  عدالت نباید فداى مصلحت بشود 



  
ھمواره ابزار الزم , و دوختن  تبعیض و رفیق بازى و باند سازى و دھانھا را با لقمھ ھاى بزرگ بستن

, سیاست قلمداد شده است اكنون مردى زمامدار و كشتى سیاست را ناخدا شده است كھ دشمن این ابزاراست 
  . ھدف و ایده اش مبارزه با این نوع سیاست بازى است 

بھ  رنجش منجر,رنجش پیدا مى كنند , یعنى ھمان رجال سیاست , طبعا ازھمان روز اول ارباب توقع 
آمدند و با نھایت ) ع(دوستانخیراندیش بھ حضور على , خرابكارى مى شود و دردسرھائى فراھم مǢآورد 

انعطافى در سیاست خود پدید آورد , خلوص و خیر خواھى تقاضا كردند كھ بھ خاطر مصلحت مھمتر 
اینھا افراد ( ھ بھدھن سگ بھ لقمھ دوخت( پیشنھاد كردند كھ خودت را از دردسر این ھوچى ھا راحت كن ,

تو فعال در مقابل دشمنى مانند معاویھ قرار , بعضى از اینھا از شخصیتھاى صدر اولند , متنفذى ھستند 
فعال ( ! مصلحت(چھ مانعى دارد كھ بھ خاطر , دارى كھ ایالتى زرخیز مانند شام را در اختیار دارد 

  موضوع مساوات و برابرى را مسكوت عنھ بگذارى ؟ 
  :جواب داد ) ع(على 

لو كان المال , ا تامرونى ان اطلب النصر بالجور و هللا ما اطور بھ ما سمر سمیر و امنجم فى السماء نجما 
  )12(.لى لسویت بینھم فكیف و انما المالمال هللا

شما از من مى خواھید كھ پیروزى را بھ قیمت تبعیض و ستمگرى بھ دست آورم ؟ از من مى خواھید كھ 
خیر سوگند بھ ذات خدا كھ تا دنیا دنیا است چنین كارى , عدالت را بھ پاى سیاست و سیادت قربانى كنم ؟

من و تبعیض ؟ من و پایمال كردنعدالت ؟ اگر ھمھ این , ن كارى نخواھم گشت نخواھمكرد و بھ گرد چنی
اموال عمومى كھ در اختیار من است مال شخص خودم ومحصول دسترنج خودم بود و مى خواستم میان 

این . تا چھ رسد كھ مال مال خدا است و من امانت دار خدایم , مردم تقسیم كنم ھرگز تبعیض روانمى داشتم 
  ) .ع ( و اینست ارزشعدالت در نظر على , درباره عدالت ) ع ( مونھ اى از ارزیابى على بود ن
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  اعتراف بھ حقوق مردم

  
یك اسب و یایك كبوتر را مى توان با سیر , ن و جامھ و خانھ خالصھ نمى شود احتیاجات بشر در آب و نا

عوامل روانى , ولى براى جلب رضایت انسان . راضى نگھداشت ,نگھداشتن و فراھم كردن وسیلھ آسایش تن 
  . بھ ھماناندازه مى تواند موثر باشد كھ عوامل جسمانى 

در عین حال از نظر جلب و ,یكسان عمل كنند , مردم حكومت ھا ممكن است از نظر تامین حوائج مادى 
بدانجھت كھ یكى حوائج روانى اجتماع را برمǢآورد و دیگرى , تحصیل رضایت عمومى یكسان نتیجھ نگیرند 

  



  .برنمǢآورد 
یكى از چیزھائى كھ رضایت عموم بدان بستگى دارد اینست كھ حكومت با چھدیده اى بھ توده مردم و بھ 

مالك و صاحب اختیار است ؟ و یا با این چشم , كند ؟ با این چشم كھ آنھا برده ومملوك و خود خودش نگاه مى 
كھ آنھاصاحب حقند و او خود تنھا وكیل و امین و نماینده است ؟ در صورت اول ھر خدمتى انجام دھد از نوع 

م از نوعخدمتى است و در صورت دو, انجام مى دھد , تیمارى است كھ مالك یك حیوان براى حیوان خویش 
اعتراف حكومت بھ حقوق واقعǢمردم و احتراز از ھر نوع عملى كھ مشعر , كھ یك امین صالح انجام مى دھد 

  . ازشرایط اولیھ جلب رضا و اطمینان آنان است , بر نفى حق حاكمیت آنھا باشد 

  كلیسا و مسالھ حق حاكمیت
  

ب در اروپا بر پا شد وكم و بیش دامنھ اش بھ بیرون چنانكھ مى دانیم نھضتى بر ضد مذھ, در قرون جدید 
وقتى كھ علل و ریشھ ھاى این امر را . گرایش این نھضت بھ طرف مادیگرى بود . دنیاى مسیحیت كشیده شد 

ارباب كلیسا و .از نظر حقوق سیاسى است , جستجو مى كنیم مى بینیم یكى از آنھا نارسایى مفاھیم كلیسایى 
نوعى پیوند تصنعى میاناعتقاد بھ خدا از یك طرف و سلب حقوق سیاسى و , فان اروپائى ھمچنین برخى فیلسو

طبعا نوعى ارتباط مثبت میان دموكراسى وحكومت . برقرار كردند , تثبیت حكومتھاى استبدادǢاز طرف دیگر 
  . مردم بر مردم و بى خدائى فرض شد 

را از طرف اوتفویض شده بھ افراد معینى كھ ھیچ چنین فرض شد كھ یا باید خدا را بپذیریم و حق حكومت 
  . نوع امتیاز روشنى ندارند تلقى كنیم ویا خدا را نفى كنیم تا بتوانیم خود را ذى حق بدانیم 

اینست كھ اولیاء مذھب میان مذھب و یك نیاز , یكى از موجبات عقبگرد مذھبى , از نظر روانشناسى مذھبى 
درست در . صوصاھنگامى كھ آن نیاز در سطح افكار عمومى ظاھر شود مخ, تضاد برقرار كنند , طبیعى 

مرحلھ اى كھ استبدادھا و اختناقھا در اروپا بھ اوج خود رسیده بود و مردم تشنھ ایناندیشھ بودند كھ حق 
دم این فكر عرضھ شد كھ مر, كلیسا یا طرفداران كلیسا ویا با اتكاء بھ افكار كلیسا , حاكمیت از آن مردم است 

ھمین كافى بود كھ تشنگان آزادى ودموكراسى و , فقط تكلیف و وظیفھ دارند نھ حق ,در زمینھ حكومت 
ھم در غرب و ھم , این طرز تفكر . بلكھ بر ضد دین و خدا بھ طور كلǢبرانگیزد , حكومت را بر ضد كلیسا 

  .ریشھ اى بسیار قدیمى دارد , در شرق 
  : مى نویسد ژان ژاك روسو در قرارداد اجتماعى 

مى ) امپراطور خونخوار رم ( نقل مى كند كھ كالیگوال ) حكیم یونانى اسكندرانى در قرن اول میالدى ( فیلون 
گفتھ است ھمان قسمى كھ چوپان طبیعھبر گلھ ھاى خود برترى دارد قائدین قوم جنسا بر مرئوسین خویش 

  . و رعایا نظیرچارپایان مى باشند , نظیر خدایان  تفوق دارند واز استدالل خود نتیجھ مى گرفتھ است كھ آنھا
احساسات را بر ضد , در قرون جدید این فكر قدیمى تجدید شد و چون رنگ مذھب و خدا بھ خود گرفت 

  : درھمان كتاب مى نویسد . مذھب برانگیخت 
( و در سال  رجل سیاسى و تاریخ نویس ھلندى كھ در زمان لوئى سیزدھم درپاریس بھ سر مى برد(گرسیوس 

قبول ندارد كھ قدرت رؤسا فقط براى آسایش ) كتابى بھ اسم حق جنگ و صلح نوشتھ است ) م 1625
براى اثبات نظریھ خود وضعیت غالمان را شاھد مǢآورد و نشان مى دھد كھ , مرئوسین ایجاد شده است 

  . . .بندگان براى راحتى اربابان ھستند نھ اربابان براى راحتى بندگان 
تشكیل شده كھ ھر یك براى , نوع بشر ازگلھ ھایى چند , بھ گفتھ این دو دانشمند , بز نیز ھمین نظر را دارد ھو

  )1(. خود رئیسى دارند كھ آنھا را براǢخورده شدن پرورش مى دھند 
  : مى خواند بھ این استدالل چنینپاسخ مى دھد ) قوه = حق ( روسو كھ چنین حقى را حق زور 

ولى این دلیل نمى شود كھ . مى گویند تمام قدرتھا از طرف خداوند است و تمام زورمندان را اوفرستاده است 
تمام بیماریھا از طرف خداست ولى این مانع نمى شود كھ از آوردن طبیب ,ام نكنیم براى رفع زورمندان اقد

آیا كافى است فقط در مقابل زور تسلیم شده , دزدى در گوشھ جنگل بھ من حملھ مى كند . خوددارى نمائیم 
آنرا بھ , ن كنم كیسھ ام را بدھم یا باید از این حد تجاوزنمایم و با وجود این كھ مى توانم پول خود را پنھا

  )2(.تكلیف من در مقابل قدرت دزد یعنى تفنگ چیست ؟ , رغبت تقدیم دزد نمایم 
خداوند را نقطھ اتكاء قرار نمى , ھ نظریھ او اشاره شد ھر چند در منطق استبدادى خویشتنكھ در باال ب –ھابز 

تجسم دھنده شخص مردم است و ھر , دھد و اساس نظریھ فلسفى وى در حقوقسیاسى اینست كھ حكمران 
ھاى كلیسا  ولى دقت در نظریھ او نشان مى دھد كھ ازاندیشھ, كارى كھ بكندمثل اینست كھ خود مردم كرده اند 



  : مى گوید , ھوبز مدعى است كھ آزادى فرد با قدرت نامحدود حكمران منافات ندارد . متاثر است 
قدرت حكمران را بر جان و مال كسان از ) آزادى فرد در دفاع از خود( نباید پنداشت كھ وجود این آزادى 

زیرا ,  )3(تواند ستمگرى خوانده شود  نمى, چونھیچ كار حكمران با مردم , میان مى برد یا از آن مى كاھد 
حقى نیست كھ او , ندكارى كھ او بكند مثل آن است كھ خود مردم كرده ا, تجسم دھنده شخص مردم است 

نداشتھ باشد و حدى كھ بر قدرت او ھست از آن لحاظ است كھبنده خداوند است و باید قوانین طبیعت را محترم 
. اما نمى توان گفت بدو ستمكرده است , ممكن است واغلب پیش مǢآید كھ حكمران فردى را تباه كند , شمارد 

در این موارد كسى كھ چنین دچار مرگ مى .موجب شد كھ دخترش قربانى شود ,  )4(مثل وقتى كھ یفتاح 
در مورد حكمرانى كھ مردم , د یا نكند شود آزادى دارد كارى كھ براى آنكار محكوم بھ مرگ خواھد شد بكن

زیرا ھر چند عمل او خالف قانون طبیعت و خالف , رابیگناه بھ ھالكت مى رساند نیز حكم ھمان است 
. بلكھ ستم بھ خداوند شد , اما بھ اوریا ستم نشد . چنین بود ) داود( توسط ) اوریا( چنانكھ كشتن , انصاف است 

. . .)5(  
در این فلسفھ ھا مسؤولیت در مقابل خداوند موجب سلب مسؤولیت در مقابل مردم , چنانكھ مالحظھ مى كنید 

دربرابر خداوند كافى دانستھ شده است براى اینكھ مردم ھیچ حقى  مكلف و موظف بودن, فرض شده است 
بھ . . . عدالت ھمان باشد كھ حكمران انجام مى دھد و ظلم براى او مفھوم و معنى نداشتھ باشد , نداشتھ باشند

در عیناینكھ بر حسب ) ھوبز( مسلما آقاى . حقاr موجب سقوط حق الناس فرض شده است , عبارت دیگر 
اگر نوع اندیشھ ھاى كلیسایى در , یك فیلسوف آزاد فكر است و متكى بھ اندیشھ ھاǢكلیسائى نیست  ظاھر

  . مغزش رسوخ نمى داشت چنین نظریھ اى نمى داد 
تلقى , آنچھ در این فلسفھ ھا دیده نمى شود اینست كھ اعتقاد و ایمان بھ خداوندپشتوانھ عدالت و حقوق مردم 

  . شود 
یمان بھ خداوند از طرفى زیربناى اندیشھ عدالت وحقوق ذاتى مردم است و تنھا با اصل حقیقت اینست كھ ا

قبول وجود خداوند است كھ مى توان وجودحقوق ذاتى و عدالت واقعى را بھ عنوان دو حقیقت مستقل از 
  . بھترین ضامن اجراى آنھا است , و از طرف دیگر , فرضیھ ھا وقراردادھا پذیرفت 

  غھمنطق نھج البال
  

  : اینك نمونھ ھائى در ھمین زمینھ . بر این اساس است , منطق نھج البالغھ در باب حق و عدالت 
  : كھ قبال قسمتى از آنرا نقل كردیم چنین مى فرماید  214در خطبھ 

ء فى فالحق اوسع االشیا, اما بعد فقد جعل هللا لى علیكم حقا بوالیھ امركم و لكم على من الحقمثل الذى لى علیكم 
  التواصف و اضیقھا فى التناصف ال یجرى الحد اال جرى علیھ و ال یجرى علیھ اال جرى لھ 

خداوند براى من بھ موجب اینكھ ولى امر و حكمران شما ھستم حقى بر شماقرار داده است و براى شما نیز بر 
نھا و براى عمل كردن و وسیعترین میدا, ھمانا حق براى گفتن . من ھمان اندازه حق است كھ از من برشما 

حق بھ سود كسى جریان نمى یابد مگر آنكھ بھ زیان او نیز جارى مى . تنگترین میدانھا است , انصاف دادن 
و برزیان كسى جارى نمى شود و كسى را متعھد نمى , گردد و حقى از دیگران بر عھده اش ثابت مى شود 

  . ن را درباره او متعھد مى كند كند مگر اینكھ بھ سود او نیزجارى مى گردد و دیگرا
اما نھ بھ , در این بیان ھمھ سخن از خدا است و حق وعدالت و تكلیف و وظیفھ , چنانكھ مالحظھ مى فرمائید 

این شكل كھ خداوند بھ بعضى از افرادمردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنھا را تنھا در برابر خود مسؤول 
بى حد و , از حقوق محروم كرده آنان را در مقابل خودش وصاحبان حقوق و برخى دیگر را , قرارداده است 

  . نھایت مسؤول قرار داده است و در نتیجھ عدالت وظلم میان حاكم و محكوم مفھوم ندارد 
  :و ھم در آن خطبھ مى فرماید 

هللا من حقھ وال  و لیس امرؤ و ان عظمت فى الحق منزلتھ و تقدمت فى الدین فضیلتھبفوق ان یعان على ما حملھ
  .امرؤ و ان صغرتھ النفوس واقتحمتھ العیون بدون ان یعین على ذلك او یعان علیھ 

ھیچكس ھر چند مقام و منزلتى بزرگ و سابقھ اى درخشان در راه حق و خدمت بھ دین داشتھ باشد در مقامى 
زه مردماو را كوچك بشمارند باالتر ازھمكارى و كمك بھ او در اداء وظائفش نمى باشد و ھیچكس ھم ھر اندا

  .و چشمھا او را خرد ببینند در مقامى پائین تر ازھمكارى و كمك رساندن و كمك گرفتن نیست 
  :و نیز در ھمان خطبھ مى فرماید 

فال تكلمونى بما تكلم بھ الجبابره و ال تتحفظوا منى بما یتحفظ عنداھل البادره و ال تخالطونى بالمصانعھ و ال 



تثقاال فى حق قیل لى وال التماس اعظام لنفسى فانھ من استثقل الحق ان یقال لھ او العدل ان یعرض تظنوا بى اس
  .علیھ كان العمل بھما اثقل علیھ فال تكفوا عن مقالھ بحق او مشوره بعدل 

آن , القاب پر طنطنھ برایم بھ كار نبرید ,با من آنسان كھ با جباران و ستمگران سخن مى گویند سخن نگوئید 
با من ,در برابر من اظھار مدارید , مالحظھ كاریھا و موافقتھاǢمصلحتى كھ در برابر مستبدان اظھار مى دارند 

گمان مبرید كھ اگر بھ حق سخنى بھمن گفتھ شود بر من سنگین آید و یا , بھ سبك سازشكارى معاشرت نكنید 
رضھ شدن عدالت بر او ناخوش و سنگین از كسى بخواھم مرا تجلیل و تعظیم كندكھ ھر كس شنیدن حق یا ع

  .آید عمل بھحق و عدالت بر او سنگین تر است پس از سخن حق یا نظر عادالنھ خوددارǢنكنید 

  حكمران امانتدار است نھ مالك
  

در فصل پیش گفتیم كھ اندیشھ اى خطرناك و گمراه كننده در قرون جدیدمیان بعضى از دانشمندان اروپائى 
و آن اینكھ نوعى ارتباط تصنعى میانایمان , سھم بھ سزایى دارد . رایش گروھى بھماتریالیسم پدید آمد كھ در گ

مسؤولیت در برابر . و سلب حق حاكمیت توده مردم ازطرف دیگر برقرار شد , و اعتقاد بھ خدا از یك طرف 
ایمان و اعتقادبھ  .خدا مستلزم عدم مسؤولیت دربرابر خلق خدا فرض شد و حق هللا جانشین حق الناس گشت 

بر پا ساختھ است بھ جاى اینكھ زیر بنا و پشتوانھ اندیشھ حقوق ) عدل( و بھ ) حق( ذات احدیت كھ جھان را بھ 
  .ضد ومناقض آن شناختھ شد و بالطبع حق حاكمیت ملى مساوى شد با بى خدائى , ذاتى و فطرى تلقى شود 

با آنكھ , در نھج البالغھ كھاكنون موضوع بحث ما است  ,درست امر برعكس آن اندیشھ است , از نظر اسالم 
این كتاب مقدس قبل از ھر چیزǢكتاب توحید و عرفان است و در سراسر آن سخن از خدا است و ھمھ جا 

از حقوق واقعى توده مردم و موقع شایستھ و ممتاز آنھا در برابر حكمران و اینكھ , نامخدا بھ چشم مى خورد 
  . امانتدارى و نگھبانى حقوق مردم است غفلت نشده بلكھ سخت بدانتوجھ شده است مقام واقعǢحكمران 

از این , امین و پاسبان حقوق مردم ومسؤول در برابر آنھا است , امام و حكمران , در منطق این كتاب شریف 
نھ , ست این حكمران است كھ براى توده محكوم ا, دو حكمران و مردم اگر بنا است یكǢبراى دیگرى باشد 

  :سعدى ھمین معنى را بیان كرده آنجا كھ گفتھ است , تودھمحكوم براى حكمران 
  گوسفند از براى چوپان نیست بلكھ چوپان براى خدمت او است 

مفھومى زیبا و , على رغم مفھوم منفورى كھ تدریجا در زبان فارسى بھ خودگرفتھ است ) رعیت( واژه 
توده ( را در مورد ) رعیت( و كلمھ ) حكمران( را در مورد ) راعى( استعمال كلمھ . انسانى داشتھ است 

  . مى بینیم )ع ( اولین مرتبھ در كلمات رسول اكرم و سپس بھ وفور در كلمات على ) محكوم
اطالق ) رعیت( بھمردم از آن جھت كلمھ , است كھ بھ معنى حفظ و نگھبانى است ) رعى( این لغت از ماده 

  . عھده دار حفظو نگھبانى جان و مال و حقوق و آزادیھاى آنھا است شده است كھ حكمران 
  :فرمود )ص ( رسول اكرم , حدیث جامعى از نظر مفھوم این كلمھ وارد شده است 

و المراه راعیھعلى بیت زوجھا و ھى مسئولھ و العبد , فاالمام راع و ھو مسؤول , كلكم راع و كلكم مسئول ( 
  )6() . االفكلكم راع و كلكم مسئول , ؤول راع على مال سیده و ھو مس

زن نگھبان و مسؤول , مردم است امام و پیشوا نگھبان و مسؤول, ھمانا ھر كدام از شما نگھبان و مسئولید 
ھان پس ھمھ نگھبان و ھمھ مسؤولید , غالم نگھبان ومسؤول مال آقاى خویش است , خانھ شوھر خویش است 

.  
در این , در فصل پیش چند نمونھ از نھج البالغھ كھ نمایشگر دید على در مورد حقوقمردم بود ذكر كردم 

  : ھمطلبى از قرآن یادآورى مى شود مقدم. شماره نمونھ ھائى دیگر ذكر مى كنم 
  : چنین مى خوانیم  58آیھ ) النساء( در سوره مباركھ 

  ). ان هللا یامركم ان تودوا االمانات الى اھلھا و اذا حكمتم بینالناس ان تحكموا بالعدل( 
بھ عدالت ,  خدا فرمان مى دھد كھ امانتھا را بھ صاحبانشان برگردانید و در وقتى كھمیان مردم حكم مى كنید

  . حكم كنید 
  : طبرسى در مجمع البیان در ذیل این آیھ مى گوید 

و اعم از , اعم از الھى و غیر الھى , یكى اینكھ مقصود مطلق امانتھا است : در معنى این آیھ چند قول است ( 
نان را فرمان مى خداوند با تعبیر لزوم اداء امانت حكمرا, دوم اینكھ مخاطب حكمرانانند , مالى و غیر مالى 

  : سپس مى گوید ) دھدكھ بھ رعایت مردم قیام كنند
  :موید این معنى اینست كھ بعد از این آیھ بالفاصلھ مى فرماید ( 



  ) یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و اولى االمرمنكم( 
  .ت كنند در این آیھ مردم موظف شده اند كھ امر خدا و رسول و واله امر رااطاع

از ائمھ علیھم السالم روایت , حقوق مردم و در این آیھ متقابال حقوق واله امریادآورى شده است , در آیھ پیش 
مبین ( و دیگرى مال شما است ) مبین حقوق ما بر شما است ( رسیده است كھ از این دوآیھ یكى مال ما است 

از جملھ , ماز و زكوه وروزه و حج از جملھ امانات است امام باقر فرمود اداء ن) . . . حقوق شما بر ما است 
كھ بھ والھامر دستور داده شده است كھ صدقات و غنائم و غیر آنھا را از آنچھ بستگǢدارد بھ , امانت ھا اینست 

  ) . . . حقوق رعیت تقسیم نمایند
چنین ) ع ( المنثور از على در تفسیر المیزان نیز در بحث روائى كھ در ذیل این آیھ منعقد شده است از در 

  : روایت مى كند 
فاذا فعلذلك فحق على الناس ان یسمعوا هللا و ان , حق على االمام ان یحكم بما انزل هللا و ان یودى االمانھ ( 

  ) . یطیعوا و ان یجیبوا اذا دعوا 
رده است و امانتى كھ بر امام الزم است كھ آنچنان حكومت كند در میان مردم كھ خداوند دستورآنرا فرود آو

ھر گاه چنینكند بر مردم است كھ فرمان او را بشنوند و اطاعتش را بپذیرند , خداوند بھ او سپرده است ادا كند 
  .و دعوتشرا اجابت كنند 

اجتماع مى ) نگھبان( و ) امین( حاكم و سرپرست اجتماع را بھ عنوان, قرآن كریم , چنانكھ مالحظھ مى شود 
برداشت ائمھ . عادالنھ را نوعǢامانت كھ بھ او سپرده شده است و باید ادا نماید تلقى مى كند حكومت , شناسد 

دین و بالخصوص شخص امیرالمؤمنین على علیھ السالم عینا ھمان چیزǢاست كھ از قرآن كریم استنباط مى 
  . شود 

بیشتر باید , نھج البالغھ بپردازیم اكنون كھ با منطق قرآن در این زمینھ آشنا شدیم بھ ذكر نمونھ ھاى دیگرǢاز 
در این نامھ , مخصوصا آنھا كھ جنبھ بخشنامھ دارد , بھ فرماندارانش برویم ) ع ( بھ سراغ نامھ ھاى على 

  . ھااست كھ شان حكمران و وظائف او در برابر مردم و حقوق واقعى آنان منعكسشده است 
  : مى فرماید در نامھ اى كھ بھ عامل آذربایجان مى نویسد چنین 

) . . . و ان عملك لیس لك بطعمھ و لكنھ فى عنقك امانھ و انت مسترعǢلمن فوقك لیس لك ان تفتات فى رعیتھ ( 
 .)7(  

امانتى , خیر , مبادا بپندارى كھ حكومتى كھ بھ تو سپرده شده است یك شكار است كھ بھچنگت افتاده است 
تو را . برگردنت گذاشتھ شده است و ما فوق تواز تو رعایت و نگھبانى و حفظ حقوق مردم را مى خواھد 

  .نرسد كھ بھ استبداد و دلخواه در میانمردم رفتار كنى 
: شنامھ اى كھ براى مامورین جمع آورى مالیات نوشتھ است پس از چندجملھ موعظھ و تذكر مى فرماید در بخ

  )8() . فانصفوا الناس من انفسكم و اصبروا لحوائجھم فانكم خزان الرعیھ ووكالء االمھ و سفراء االئمھ ( 
پرحوصلھ باشید و در بر آوردن حاجات ,بھ مردم درباره خودتان حق بدھید , بھ عدل و انصاف رفتار كنید 

  .ن حكومتید و نمایندگان ملت و سفیرا, مردم تنگ حوصلگى نكنید كھ شماگنجوران و خزانھ داران رعیت 
  : خطاب بھ مالك اشتر مى نویسد , در فرمان معروف 

, فانھم صنفان , و اشعر قلبك الرحمھ للرعیھ و المحبھ لھم و اللطف بھم و ال تكوننعلیھم سبعا ضاریا تغتنم اكلھم 
  . اما اخ لك فى الدین اونظیر لك فى الخلق 

مبادا مانند یك درنده كھ دریدن و خوردن ,بیدار كن  محبت و لطف بھ مردم را, در قلب خود استشعار مھربانى 
. را فرصت مى شمارد رفتار كنى كھمردم تو یا مسلمانند و برادر دینى تو و یا غیر مسلمانند و انسانى مانندتو 

 . .  
  .و ال تقولن انى مؤمر آمر فاطاع فان ذلك ادغال فى القلب ومنھكھ للدین و تقرب من الغیر 

كھ این عین راه یافتن فساد , از منفرمان دادن است و از آنھا اطاعت كردن , آنان مسلطم مگو من اكنون بر 
  .و نزدیك شدن بھ سلب نعمت است . دردل و ضعف در دین 

  :در بخشنامھ دیگرى كھ بھ سران سپاه نوشتھ است چنین مى فرماید 
وان یزیده ما قسم هللا لھ من نعمھ دنوا فان حقا على الوالى ان ال یغیره على رعیھ فضل نالھ و ال طول خص بھ 

  )9(. من عباده و عطفا على اخوانھ 
سب مى كند و بھ افتخارى نائلمى شود آن فضیلتھا و موھبتھا او را الزم است والى را كھ ھر گاه امتیازى ك

او را بیشتر بھبندگان , رفتار او را با رعیت تغییر ندھد بلكھ باید نعمتھا و موھبتھاى خدا بر او , عوض نكند 
  . خدا نزدیك و مھربانتر گرداند 



بھ مردم و محترم شمردن شخصیت  حساسیت عجیبى نسبت بھ عدالت و مھربانى) ع ( در بخشنامھ ھاى على 
  . مردم و حقوق مردم مشاھده مى شود كھ راستى عجیب و نمونھ است 

است یعنى براى ) لمنیستعملھ على الصدفات( نقل شده كھ عنوان آن ) وصیتى ( در نھج البالغھ سفارشنامھ اى 
صورت , ھ اختصاصى نیست عنوان حكایت مى كند ك, كسانى است كھ ماموریت جمع آورǢزكات را داشتھ اند 

خواه بھ صورت نوشتھ اى بوده است كھ در اختیار آنھا گذاشتھ مى شده است و خواه , عمومǢداشتھ است 
  . سفارش لفظى بوده كھ ھمواره تكرار مى شده است 

و مى گوید ما این قسمت رادر اینجا مǢآوریم تا دانستھ شود , سید رضى آنرا در ردیف نامھ ھا آورده است 
و چگونھ در بزرگ و كوچك كارھا آنھا را منظور مى . حق و عدالت را چگونھ بھ پامى داشت ) ع ( لى ع

  :دستورھا اینست .داشت 
طورى رفتار نكن كھ از تو ,  )10(مسلمانى را ارعاب نكنى , بھ راه بیفت بر اساس تقواى خداى یگانھ 

وقتى كھ بر قبیلھ اى كھ بر سر , بیشتر از حقى كھ بھمال او تعلق گرفتھ است از او مگیر . كراھت داشتھ باشد 
با تمام , ون آنكھ بھ خانھ ھاى مردم داخل شوى آبى فرود آمده اند وارد شدى تو ھم در كنار آن آب فرود آى بد

: سپس بگو , درود بفرست بر آنھا , بر آنھا وارد شو و سالم كن ,آرامش و وقار نھ بھ صورت یك مھاجم 
آیا حق الھى در اموال , مرا ولى خدا و خلیفھ او فرستاده است كھ حق خدا را از اموال شما بگیرم, بندگان خدا

اگر , سخنشان را بپذیر و قول آنھا را محترم بشمار , بار دیگرمراجعھ نكن , نھ : ر گفتند شما ھست یا نھ ؟ اگ
ھر چھ زر و سیم داد بگیر , فردى جواب مثبت داد او را ھمراھى كن بدون آنكھ او را بترسانى و یا تھدید كنى

شتران یا گوسفندان مشو كھ اگر گوسفند یا شتر دارد كھ باید زكوه آنھا را بدھد بدون اجازه صاحبش داخل , 
وقتى كھ داخل گلھ شتریا رمھ گوسفندى شدى بھ عنف و شدت و متجبرانھ داخل مشو , بیشتر آنھا از او است 

)11( .  
  . تا آخر این وصیتنامھ كھ مفصل است 

بھ نظر مى رسد ھمین اندازه كافى است كھ دید على را بھ عنوان یك حكمراندرباره مردم بھ عنوان توده 
  .محكوم روشن سازد 
 ------------------  
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  اھل بیت و خالفت

  
نظریات كلى نھج البالغھ را در ) حكومت و عدالت(فتار گذشتھ تحت عنوان در چھار گسھ مسألھ اساسى 

اكنون نظر بھ اینكھ یكى از مسائلى كھ , منعكسكردیم ( عدالت( مسالھ حكومت و مھمترین وظیفھ اش یعنى 

  



الزم است پس ازآن , مكرر در این كتاب مقدسدرباره آن سخن رفتھ است مسالھ اھل بیت و خالفت است 
ھ كلیاتى بود در امر حكومت و عدالت در این مبحث كھ مربوطاست بھ مسالھ خاص خالفت بعد از مباحث ك

  . پیغمبر و مقام اختصاصى اھل بیت در میانامت وارد شویم 
  : مجموع مسائلى كھ در این زمینھ طرح شده است عبارت است از 

ازیك منبع فوق بشرى سرچشمھ مى گیرد  مقام ممتاز و فوق عادى اھل بیت و اینكھ علوم و معارف آنھا. الف 
  . و دیگران را باآنھا نتوان قیاس كرد , و آنھا را با دیگران 

ھم بھ حكم وصیت و . بھ امر خالفت ) ع (احقیت و اولویت اھل بیت و از آن جملھ شخص امیرالمؤمنین : ب 
  . ھم بھ حكم لیاقت و فضیلت و ھم بھ حكمقرابت 

از حق مسلم خود و حدود آن كھ از آن حدود نھ ) ع(فلسفھ اغماض و چشمپوشى على  :د . انتقاد از خلفا : ج 
  . تجاوز كرده نھ در آن حدود از انتقاد و اعتراض كوتاھى كرده است 

  مقام ممتاز اھل البیت
  
بھم اقام انحناء ظھره و : وجبال دینھ , و كھوف كتبھ , موضع سره و لجا امره و عیبھ علمھ و موئل حكمھ ( 

ال یقاسبال محمد صلى هللا علیھ و آلھ من ھذه االمھ احد و ال یسوى بھم من جرت . . . اذھب ارتعاد فرائصھ 
الیھم یفىء الغالى وبھم یلحق التالى و لھم خصائص حق , ھم اساس الدین و عماد الیقین , نعمتھم علیھ ابدا 

  )1() .و نقل الى منتقلھ االناذ رجع الحق الى اھلھ, الوالیھ و فیھم الوصیھ و الوراثھ 
و كوھھاى دین او ,  گنجینھ ھاى كتابھاى او,مرجع حكم او , صندوق علم او , پناھگاه دین او , جایگاه راز خدا 

احدى از امت با آل محمدقابل . . . بوسیلھ آنھا پشت دینرا راست كرد و تزلزلش را مرتفع ساخت , مى باشند 
, آنان ركن دین و پایھ یقینند , كسانى را كھ از نعمت آنھا متنعمند با خود آنھا نتوانھم ترازو كرد . قیاس نیست 

شرائطوالیت امور , برگردند و كند روان باید سعى كنند بھ آنان برسند ) وند كھمیانھ ر( تند روان باید بھ آنان 
, مسلمین در آنھا جمع است و پیغمبر درباره آنھا تصریح كرده است وآنان كماالت نبوى را بھ ارث برده اند 

  . این ھنگام است زمانى كھ حق بھاھلش بازگشتھ بھ جاى اصلى خود منتقل گشتھ است 
برخوردارى اھل بیت از یك معنویت فوق العاده است كھ آنان را در , چند جملھ بھ چشم مى خورد آنچھ در این 

ھمچنانكھ در , و در چنین سطحى احدى با آنان قابل مقایسھ نیست .سطحى مافوق سطح عادى قرار مى دھد 
ا وجود افرادى در این در امر خالفت وامامت نیز ب, مسالھنبوت مقایسھ كردن افراد دیگر با پیغمبر غلط است 

  .سخن از دیگران بیھوده است , سطح 
  )2(). نحن شجره النبوه و مھبط الرسالھ و مختلف المالئكھ و معادن العلم وینابیع الحكم( 

. ( ما درخت نبوت و فرودگاه رسالت و محل آمد و شد فرشتگان و معدنھاǢعلوم و سرچشمھ ھاى حكمتھائیم 
كذبا و بغیاعلینا ان رفعنا هللا و وضعھم و اعطانا و حرمھم و , این الذین زعموا انھم الراسخون فى العلم دوننا 

ان االئمھ من قریش غرسوا فى ھذا البطن من ھاشم التصلح . یستجلى العمى  ادخلنا و اخرجھم بنایستعطى و
  )3(). على سواھم و ال تصلح الواله من غیرھم

بھ ما عنایت كرده و آنھا , كجایند كسانى كھ بھ دروغ و از روى حسد كھ خداوند ما را باال برده و آنھارا پائین 
) كھ در قرآن آمده است(و آنھا را خارج گفتند كھ راسخان در علم , ما را وارد كرده , را محروم ساختھ است 

امامان از قریش اند اما نھ ھمھ , بر طرف مى گردد وكورى , تنھا بوسیلھ ما ھدایت جلب ! آنانند نھ ما ؟ 
جامھ امامت جز بر تن آنان راست نیاید و كسǢغیر از آنان چنین , از بنى ھاشم , قریش بلكھ خصوصیك تیره 

  . شایستگى را ندارد 
ھا سمى نحن الشعار و االصحاب و الخزنھ و االبواب ال توتى البیوت اال منابوابھا فمن اتاھا من غیر ابواب( 

  )4() . سارقا
ئى كھ براى بھخانھ ھا جز از درھا, جامھ زیرین و یاران واقعى و گنجوران دین و درھاى ورودى اسالم مائیم 

فیھم كرائم . ( وارد مى شود ) نھ از در ( فقط دزداست كھ از دیوار , آنھا مقرر شده است نتوان داخل شد 
  )5() . ان نطقوا صدقوا و ان صمتوالم یسبقوا, القرآن و ھم كنوز الرحمن 

اگر لب بھ سخن بگشایند آنچھ بگویند .گنجھاى خداى رحمانند , باالترین آیات ستایشى قرآن درباره آنان است 
  . گیرند  -فرضا سكوت كننددیگران بر آنان پیشى نمى , عین حقیقت است 

ال یخالفون , و صمتھم عن حكم منطقھم .عن علمھم ) حكمھم ( یخبركم حلمھم , جھل ھم عیش العلم و موت ال( 
بھم عاد الحق فى نصابھ و انزاح الباطل عن , ھم دعائم االسالم و والئج االعتصام . الحق و ال یختلفون فیھ 



ن رواه العلم كثیر و فا, و انقطع لسانھ عن متنھ عقلوا الدین عقل رعایھ و وعایھ ال عقل سماع و روایھ,مقامھ 
  )6() . رعاتھ قلیل 

ى كھ صادر مى كنند و رایھائى یاحكمھائ( حلم و بردبارى شان , آنان مایھ حیات علم و مرگ جھل مى باشند 
و سكوت ھاى بھ موقع شان از توام بودن حكمت با منطق , از میزان علم شان حكایت مى كند ) كھ مى دھند 

آنانپایھ ھاى اسالم و وسائل . نھ با حق مخالفت مى ورزند و نھ در حق اختالف مى كنند , آنھا خبرمى دھد 
اى خودبرمى گردد و باطل از جائى كھ قرار گرفتھ دور مى شود و بھ وسیلھ آنھا حق بھ ج, احتفاظ مردمند 

نھ آن كھ , آنان دین را از روى فھم و بصیرت و براى عمل فرا گرفتھ اند , زبانش از بیخ بریدھمى شود 
  . ھمانا ناقالن علوم فراوانند اما جانبداران آن كم اند , طوطى وار شنیده و ضبط كرده باشند و تكرار كنند 

در ) ( ع ( امیرالمؤمنین : ضمن كلمات قصار نھج البالغھ داستانى نقل شده كھ كمیل بن زیاد نخعǢگفت در 
دست مرا گرفت و با ھم از شھر بھ طرف قبرستان خارج شھر بیرون ) دوره خالفت و زمان اقامت در كوفھ 

  .رفتیم 
  . غازكرد ھمینكھ بھ خلوتگاه صحرا رسیدیم آه عمیقى از دل بر كشید و بھ سخن آ

بھترین ظرفھا آن است كھ بھتر ,اى كمیل دلھاى فرزندان آدم بھ منزلھ ظرفھا است : در مقدمھ سخن فرمود 
  . مظروف خود را نگھدارى كند پس آنچھ مى گویمضبط كن 

مردم را از نظر پیروى راھحق بھ سھ دستھ تقسیم مى كند و , على در این سخنان خود كھ اندكى مفصل است 
اظھار , اینكھ انسانھاى الیقى نمى یابد كھ اسرار فراوانى كھ در سینھ انباشتھ دارد بدانان بسپارد سپس از 

البتھ چنین نیست كھ زمین بھ كلى ازمردان الھى آنچنان كھ على : دلتنگǢمى كند اما در آخر سخن خود مى گوید 
  :د ھر چند كمند خیر ھمواره و در ھرزمانى چنین افرادى ھستن, آرزو دارد خالى بماند 

لئال تبطل حجج هللا و , اللھم بلى ال تخلو االرض من قائم r بحجھ اما ظاھرا مشھورا و اماخائفا مغمورا ( 
یحفظ هللا بھم حججھ و , و كم ذا ؟ و این اولئك ؟اولئك و هللا االقلون عددا و االعظمون عند هللا قدرا . بیناتھ 
و باشروا , ھجم بھمالعلم على حقیقھ البصیره . یزرعوھا فى قلوب اشباھھم و , حتى یودعوھا نظرائھم , بیناتھ 

و انسوا بما استوحش منھ الجاھلون و صحبوا الدنیا , و استالنوا و ما استوعره المترفون , روح الیقین 
  )7() . ى رویتھمآه آه شوقا ال, اولئك خلفاء هللا فى ارضھ و الدعاه الǢدینھ . بابدانارواحھا معلقھ بالمحل االعلى 

اید زمین ھرگز از حجت خواه ظاھر و آشكار یا ترسان و پنھان خالǢنیست زیرا حجتھا و آیات الھى ب! چرا 
اما چند نفرند ؟ وكجایند ؟ آنان بھ خدا قسم از نظر عدد از ھمھ كمتر و از نظر منزلت در نزد خدا . باقى بمانند 

خداوند بھ وسیلھ آنھا دالئل خود را نگھدارى مى كند تا آنھا را نزد مانندھاǢخود بسپارند و ,از ھمھ بزرگترند 
بھ , ب و باطن درمنتھاى بصیرت بر آنھا ھجوم كرده است در دل امثال خود بذر آنھا را بكارند علم از غی

و آنچھ مایھ وحشت جاھالن است مایھ , آنچھ براھل تنعم دشوار است بر آنھا آسان است , روح یقین پیوستھ اند 
دنیا و اھل دنیا را با بدنھائى ھمراھى مى كنند كھ روحھاى آن بدنھا در جاى دیگر است و بھ , انس آنان است 

آه ,آرى جانشینان خدا در زمین خدا و دعوت كنندگان مردم بھ دین خدا اینانند ,رین جایگاھھا پیوستھ است عالیت
  .آه چقدر آرزوى دیدن اینھا را دارم 

اما با توجھ بھ جملھ ھاى , در این جملھ ھا ھر چند نامى ولو بھ طور اشاره از اھل بیت برده نشدھاست 
ائمھ اھل بیت مى باشند , یقین پیدا مى شود كھ مقصود , ه اھل بیت آمده است مشابھى كھ در نھج البالغھ دربار

.  
از مجموع آنچھ در این گفتار از نھج البالغھ نقل كردیم معلوم شد كھ درنھج البالغھ عالوه بر مسالھ خالفت و 

قائل ( تحج( مسالھ امامت بھ مفھوم خاصى كھ شیعھ تحت عنوان ,زعامت امور مسلمین در مسائل سیاسى 
  .است عنوان شده و بھ نحو بلیغ و رسائى بیان شده است 

  احقیت و اولویت
  

در فصل پیش عباراتى از نھج البالغھ درباره مقام ممتاز و فوق عادى اھلبیت و اینكھ علوم و معارف آنھا از 
ین فصل قسمت در ا. نقل كردیم , منبع فوق بشرى سرچشمھ مى گیرد ومقایسھ آنھا با افراد عادى غلط است 

دوماین بحث را یعنى عباراتى درباره احقیت و اولویت و بلكھ تقدم و حق اختصاصى اھل بیت و مخصوصا 
  . مǢآوریم ) ع (شخص امیرالمؤمنین 

دیگر شایستگى , وصیت ونص رسول خدا : در نھج البالغھ درباره این مطلب بھ سھ اصل استدالل شده است 
سوم روابط نزدیك نسبى و روحى آن , خالفت تنھا بر اندام او راست مǢآید و اینكھ جامھ ) ع(امیرمؤمنان 



  ) . ص (حضرت بارسول خدا 

  نص و وصیت
  

تنھا بھ مسالھ صالحیت , برخى مى پندارند كھ در نھج البالغھ بھ ھیچ وجھ بھ مسالھ نص اشاره اى نشدھاست 
نھج البالغھ كھ در فصل پیش  2درخطبھ زیرا اوال , این تصور صحیح نیست . و شایستگى اشاره شده است 

) ص(و فیھم الوصیھ و الوراثھ یعنى وصیت رسول خدا : صریحا درباره اھل بیت مى فرماید , نقل كردیم 
  . در میان آنھا است ) ص(وھمچنین وراثت رسول خدا 

خص شدن از حق خویش چنان سخن مى گوید كھ جز بامسالھ تنصیص و مش) ع (ثانیا در موارد زیادى على 
در این موارد سخن على این نیست كھ چرا . قابل توجیھ نیست ) ص(حق خالفت براى او بوسیلھ پیغمبر اكرم 

سخنش اینست كھ حققطعى و مسلم مرا از , مرا با ھمھ جامعیت شرائط كنار گذاشتند و دیگران را برگزیدند 
است كھ مى توان از حق ) ص(ل اكرم بدیھى است كھ تنھا با نص و تعیین قبلǢاز طریق رسو. من ربودند 

و در مورد حق بالقوه , صالحیت و شایستگى حق بالقوه ایجاد مى كند نھ حق بالفعل ,مسلم و قطعى دم زد 
  . سخن از ربوده شدن حق مسلم و قطعى صحیح نیست 

كھ در اوایل  6ازآنجملھ در خطبھ . خالفت را حق خود مى داند ) ع (اكنون مواردى را ذكر مى كنیم كھ على 
دوره خالفت ھنگامى كھ از طغیان عایشھ وطلحھ و زبیر آگاه شد و تصمیم بھ سركوبى آنھا گرفت انشاء شده 

  :پساز بحثى درباره وضع روز مى فرماید , است 
  ) . حتى یوم الناس ھذا ) ص(فو هللا ما زلت مدفوعا عن حقى مستاثرا على منذ قبض هللا نبیھ ( 

زى كھ خدا جان پیامبر خویش را تحویل گرفت تا امروز ھمواره حق مسلم من از من بھ خدا سوگند از رو
  . سلب شده است 

, كھ واقعا خطبھ نیست و بھتر بود سید رضى اعلى هللا مقامھآنرا در كلمات قصار مǢآورد  170در خطبھ 
  :جریانى را نقل مى فرماید و آن اینكھ 

  : من گفتم , تو بر امر خالفت حریصى ! الب پسر ابوط: شخصى در حضور جمعى بھ من گفت 
و انما طلبت حقا لى و انتم تحولون بینى و بینھ و تضربون , بل انتم و هللا احرص و ابعد و انا اخص و اقرب (

  .) فلما قرعتھبالحجھ فى المالء الحاضرین ھب ال یدرى ما یجیبنى بھ, وجھى دونھ 
من حق خود را طلب كردم , ن از نظر روحى و جسمى نزدیكترمبلكھ شما حریصتر و از پیغمبر دورترید و م

آیا آنكھ بھ حق . و شما مى خواھید میان من و حق خاص من حائل ومانع شوید و مرا از آن منصرف سازید 
خویش را مى خواھد حریصتر است یا آنكھ بھ حق دیگران چشم دوختھ است ؟ ھمینكھ او را بانیروى استدالل 

  .د و نمى دانست در جواب من چھ بگوید كوبیدم بھ خود آم
: معلوم نیست اعتراض كننده چھ كسى بوده ؟ و این اعتراض در چھ وقت بوده است ؟ ابن ابى الحدید مى گوید 

سپس مى گوید ولى امامیھ معتقدند كھ اعتراض كننده ابو , اعتراض كننده سعد وقاص بوده آنھم در روز شورا 
  . فھ عبیده جراح بوده در روز سقی

  :در دنبالھ ھمان جملھ ھا چنین آمده است 
اللھم انى استعدیك على قریش و من اعانھم فانھم قطعوا رحمى وصغروا عظیم منزلتى و اجمعوا على (

  .) منازعتى امرا ھو لى
 اینھا با منقطع رحم كردند و مقام و منزلت بزرگ, و ھمدستان آنھا بھ تو شكایت مى كنم , خدایا از ظلم قریش 

  . بر ضد من قیام كنند , اتفاق كردند كھدر مورد امرى كھ حق خاص من بود , مرا تحقیر نمودند 
  :ابن ابى الحدید در ذیل جملھ ھاى باال مى گوید 

كلماتى مانند جملھ ھاى باال از على مبنى بر شكایت از دیگران و اینكھ حقمسلم او بھ ظلم گرفتھ شده بھ حد 
ر امامیھ است كھ مى گویند على بانص مسلم تعیین شده و ھیچكس حق نداشت بھ ھیچ تواتر نقل شده و مؤید نظ

ولى نظر بھ اینكھ حمل این كلمات بر آنچھ كھ ازظاھر آنھا استفاده مى شود , عنوان برمسند خالفت قرار گیرد 
ند آیات متشابھ قرآن این كلمات مان, الزم است ظاھر آنھا را تاویل كنیم , مستلزم تفسیق یا تكفیر دیگران است 

  .است كھنمى توان ظاھر آنھا را گرفت 
جملھ ھاى نھج البالغھ تا آنجا كھ مفھوم ,است ) ع (طرفدار افضلیت و اصلحیت على , ابن ابى الحدید خود 

احقیت مولى را مى رساند از نظر ابنابى الحدید نیازى بھ توجیھ ندارد ولى جملھ ھاى باال از آن جھت از 
و این جز با , ز بھ توجیھ دارد كھ تصریح شده است كھ خالفت حق خاص على بوده است نظراو نیا



متصور , از جانب خدا تكلیف راتعیین و حق را مشخص كرده باشد ) ص ( منصوصیت و اینكھ رسول خدا 
  . نیست 

  :از آن حضرت مى پرسد ) ع (مردى از بنى اسد از اصحاب على 
  .)ام و انتم احق بھكیف دفعكم قومكم عن ھذا المق( 

  شما را از خالفت باز داشتند و حال آنكھ شما شایستھ تر بودید ؟ , چطور شد كھ قوم شما 
در نھج البالغھ  160این پاسخ ھمان است كھ بھعنوان خطبھ . بھ پرسش او پاسخ گفت ) ع ( امیرالمؤمنان 
( و گذشت , حرص از یك طرف  صریحا در پاسخ گفت در این جریان جز طمع و) ع ( على , مسطور است 

  :عاملى در كار نبود , ازطرف دیگر ) بنا بھ مصلحتى 
  .)فانھا كانت اثره شحت علیھا نفوس قوم و سخت عنھا نفوس آخرین(

با معاویھ و نیرنگھاى او ) ع (درست در ھمان زمانى كھ على , ) ع (این سؤال و جواب در دوره خالفت على 
لھذا ,خوش نداشت كھ در چنین شرائطى این مسالھ طرح شود ) ع (امیرالمؤمنین , درگیر بود واقع شده است 

حاال وقتى نیست كھ , ھر پرسشǢجائى دارد , كھ آخر , بھ صورت مالمت گونھ اى قبل از جواب بھ او گفت 
ر عین ما د. . . مسالھ روز ما مسالھ معاویھ است و ھلم الخطب فى ابن ابى سفیان , درباره گذشتھ بحث كنیم 

حال ھمان طور كھ روش معتدل و ھمیشگى او بود از پاسخ دادن و روشن كردن حقایق گذشتھ خوددارى نكرد 
 .  

یعنى حق موروثى خود را مى دیدم كھ بھ غارت  )8(ارى تراثى نھبا : صریحا مى فرماید ) شقشقیھ(در خطبھ 
مقصود وراثت معنوى , وراثت فامیلى و خویشاوندى نیست ,بدیھى است كھ مقصود از وراثت . برده مى شود 
  .و الھى است 

  لیاقت و فضیلت
  

در این زمینھ , از مسالھ نص صریح و حق مسلم و قطعى كھ بگذریم مسالھ لیاقت و فضیلت مطرح مى شود 
  :مى فرماید ) شقشقیھ(در خطبھ, نیز مكرر در نھج البالغھ سخن بھ میان آمده است 

السیل و ال  اما و هللا لقد تقصمھا ابن ابى قحافھ و انھ لیعلم ان محلى منھا محاللقطب من الرحى ینحدر عنى(
  .) یرقى الى الطیر

بھ خدا سوگند كھ پسر ابوقحافھ خالفت را مانند پیراھنى بھ تن كرد درحالى كھ مى دانست آن محورى كھ این 
سرچشمھ ھاى علم و فضیلت از كوھسار شخصیت من سرازیر مى .دستگاه باید برگرد آن بچرخد من ھستم 

  . لھ عظمت من باز مى ماندشود و شاھباز و ھماندیشھ بشر از رسیدن بھ ق
و سپس فداكاریھا و مواساتھاى خود ) ص(اول مقام تسلیم و ایمان خود را نسبت بھ رسول اكرم  195در خطبھ 

را در حالى كھ سرش بر سینھ او ) ص(را در مواقع مختلف یاد آورى مى كند وبعد جریان وفات رسول اكرم 
در حالǢكھ فرشتگان او را در این , بھ دست خود نقل مى كند را ) ص(وآنگاه جریان غسل دادن پیغمبر , بود 

كار كمك مى كردند و او زمزمھ فرشتگان را مى شنید وحس مى كرد كھ چگونھ دستھ اى مǢآیند و دستھ اى 
را در مدفن مقدسش بھ خاك ) ص(و تا لحظھ اى كھ پیغمبر . درود مى فرستند ) ص( مى روند و بر پیغمبر 

بعداز یادآورى موقعیت ھاى . قطع نگشتھ بود ) ع(تگان یك لحظھ ھم از گوش على سپردند زمزمھ فرش
گرفتھ تا فداكاریھاى بى نظیر و ) بر خالف بعضى صحابھ دیگر( مخصوص خود از مقام تسلیم و عدم انكار 

ن مى از تن مفارقت مى كند چنی) ع(در دامن على ) ص(تا جائى كھ جان پیغمبر ) ص(تا قرابت خود با پیغمبر
  :فرماید 

  فمن ذا احق بھ منى حیا و میتا 
  چھ كسى از من بھ پیغمبر در زمانحیات و بعد از مرگ او سزاوارتر است ؟

  قرابت و نسب
  

سعد بن عباده انصارǢمدعى خالفت شد و گروھى از افراد ) ص ( چنانكھ مى دانیم پس از وفات رسول اكرم 
تا آنكھ ابوبكر و , ى محل سقیفھ را براى اینكار انتخاب كرده بودند سعد و اتباعو, قبیلھ اش دور او را گرفتند 

عمرو ابوعبیده جراح آمدند و مردم را از توجھ بھ سعد بن ابى عباده باز داشتندو از حاضرین براى ابوبكر 
در این مجمع سخنانى میان مھاجران و انصار ردو بدل شد و عوامل مختلفى در تعیین , بیعت گرفتند 



  .نھائى این جلسھ تاثیر داشت  سرنوشت
یكى از بھ اصطالح برگھاى برنده اى كھ مھاجران و طرفداران ابوبكر مورداستفاده قرار دادند این بود كھ 

  :مى گوید  65ابن ابى الحدید در ذیل شرح خطبھ . از قریش است و ما ازطائفھ پیغمبریم ) ص (پیغمبر اكرم 
ارت و حكومت شما راضى نمى شودزیرا پیغمبر از قبیلھ شما نیست عرب ھرگز بھ ام: (عمر بھ انصار گفت 

كیست كھ بتواند . . . امتناع نخواھد كرد , حكومت كند ) ص(ولى عرب قطعا از اینكھ مردى از فامیل پیغمبر , 
  ) .باما در مورد حكومت و میراث محمدى معارضھ كند و حال آنكھ ما نزدیكان و خویشاوندان او ھستیم

در حین این ماجراھا مشغول وظائف شخصǢخود در مورد جنازه پیغمبر ) ع(نانكھ مى دانیم على و باز چ
از افرادى كھ در آن مجمع حضور داشتند استدالل ھاى طرفین ) ع(پس از پایان این جریان على . بود ) ص(

انھا است كھ سید در اینجا ھم) ع(سخنان على . را پرسید و استدالل ھر دو طرف را انتقاد كرد و رد كرد 
  . آورده است  65رضى آنھا را در خطبھ 

  انصار چھ مى گفتند ؟ , پرسید ) ع(على 
  . حكمفرمائى از ما و حكمفرماى دیگرى از شما باشد : گفتند  -
با نیكان انصار : چرا شما بر رد نظریھ آنھا بھ سفارشھاى پیغمبر اكرم درباره آنھا استدالل نكردید كھ فرمود  -

  ! كنید و از بدان آناندرگذرید ؟ نیكى 
  اینھا چھ جور دلیل مى شود ؟  -
اینكھ بھ دیگران درباره آنان سفارش ,سفارش درباره آنان معنى نداشت , اگر بنا بود حكومت با آنان باشد  -

  . شده است دلیل است كھ حكومت با غیرآنان است 
  قریش چھ مى گفتند ؟ ! خوب  -

نیز شاخھ دیگر از آن درخت ) ص (آنھا شاخھ اى از درختى ھستند كھ پیغمبر اكرم  استدالل قریش این بود كھ
  . است 

براى صالحیت خود ) ص(احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره ب ا انتساب خود بھ شجره وجود پیغمبر  -
  .استدالل كردند اما میوه را ضایع ساختند 

ز آن درخت مى باشند كھ پیغمبر یكى از آن شاخھ ھاى دیگران شاخھ اى ا, یعنى اگر شجره نسبت معتبر است 
  . آن است اما اھل بیت پیغمبر میوه آن شاخھ اند 

آن ) ع(كھ قسمتى از آنرا قبال نقل كردیم و سؤال و جوابى است از یك مرد اسدى با على  160در خطبھ 
  :عبارت اینست , حضرت بھ مسالھ نسب نیز استدالل مى كند 

  ) .نوطا ) ص(ینا بھذا المقام و نحن االعلون نسبا و االشدون برسول هللا اما االستبداد عل(
نظر بر این كھ دیگران قرابت نسبى را مالك , نوعى جدل منطقى است ) ع(استدالل بھ نسب از طرف على 

اگر ھمان , از قبیل نص و لیاقت و افضلیت گذشتھ , مى فرمود از ھر چیزدیگر ) ع(قرار مى دادند على 
  .باز من از مدعیان خالفت اوالیم, مالك قرار دھیم , ت و نسب را كھ مورد استناد دیگران است قراب
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 انتقاد از خلفا
 

ازخلفا غیر قابل انكار است و طرز انتقاد ) ع ( قاد على انت, مسالھ سوم در این موضوع انتقاد از خلفا است 



تحلیلى و منطقى است وھمین , از خلفاء احساساتى و متعصبانھ نیست ) ع ( انتقادعلى . آنحضرت آموزنده است 
, انتقادات اگراز روى احساسات و طغیان ناراحتیھا باشد . است كھ بھ انتقادات آن حضرت ارزش فراوان مى دھد 

انتقادھاى احساساتǢمعموال . و اگر منطقى وبراساس قضاوت صحیح در واقعیات باشد شكلى دیگر , ل دارد یك شك
سب و لعن ضابطى . زیرا یك سلسلھ ناسزاھا وطعن ھا است كھ نثار مى شود , درباره ھمھ افراد یك نواخت است 

  . ندارد
ى بر نقطھ ھاǢخاص تاریخى زندگى افراد مورد اما انتقادھاى منطقى مبتنى بر خصوصیات روحى و اخالقى و متك

در ھمین جا است كھ . چنین انتقادى طبعا نمى تواند در مورد ھمھ افراد یكسان و بخشنامھ وار باشد , انتقاد مى باشد 
  . ارزش درجھ واقع بینى انتقاد كننده روشن مى گردد

جزئى ومشخصانتقادھاى نھج البالغھ از خلفاء برخى كلى و ضمنى است و برخى  انتقادھاى كلى و ضمنى  . 
ما در فصل پیش , صریحا اظھارمى كند كھ حق قطعى و مسلم من از من گرفتھ شده است ) ع(ھمانھا است كھ على 

 . بھ مناسبت بحث از استناد آن حضرت بھ منصوصیت خود آنھا را نقل كردیم
 : ابن ابى الحدید مى گوید

روزى امام شنید كھ مظلومى فریاد بر مى .بھ صورت ضمنى و كلى متواتر است شكایت و انتقاد امام از خلفاء ولو 
. بیا با ھم فریادكنیم ) بیا سوتھ دالن گردھم آئیم : ( على بھ او گفت  , كشید كھ من مظلومم و بر من ستم شده است
 . زیرا من نیز ھمواره ستم كشیده ام

ھ ابن عالیھ نقلمى كند كھ گفتھایضا از یكى از معاصرین مورد اعتماد خودش معروف ب  . 
در محضر اسماعیل بن على حنبلى امام حنابلھ عصر بودم كھ مسافرى از كوفھ بھ بغداد مراجعت كرده بود و 

او در ضمن نقل وقایع با تاسف زیاد جریان , اسماعیل از مسافرتش و از آنچھ در كوفھ دیده بود از او مى پرسید 
فقیھ حنبلى گفت تقصیرآنمردم چیست ؟ این در را . ز غدیر از خلفاء اظھار مى كرد انتقادھاǢشدید شیعھ را در رو

آن مرد گفت پس تكلیف ما در این میان چیست ؟ آیا این انتقادھا را صحیح و درست بدانیم . باز كرد ) ع(خود على 
گر رایا نادرست ؟ اگر صحیح بدانیم یك طرف را باید رھا كنیم و اگر نادرست بدانیم طرف دی  !  

ھمین قدر گفت این پرسشى است كھ خود .اسماعیل با شنیدن این پرسش از جا حركت كرد و مجلس را بھ ھم زد 
 .من ھم تاكنون پاسخى براى آن پیدانكرده ام

 ابوبكر
 
  : انتقاد از ابوبكر بھ صورت خاص در خطبھ شقشقیھ آمده است و در دو جملھ خالصھ شده است

او . بى مى دانست من از او شایستھ ترم و خالفت جامھ ایست كھ تنھا بر اندام من راست مǢآید اینكھ او بھ خو: اول 
مانند كسى بودم كھ خاردر , من در دوره خالفت , با اینكھ این را بھ خوبى مى دانست چرا دست بھ چنین اقدامى زد 

 : چشم یا استخوان در گلویش بماند
افھ و انھ لیعلم ان محلى منھا محل القطب من الرحىاما و هللا لقد تقمصھا ابن ابى قح )  ) .  
 . بھ خدا قسم پسر ابو قحافھ پیراھن خالفت را بھ تن كرد در حالى كھ خودمى دانست محور این آسیا سنگ منم

این است كھ چرا خلیفھ پس از خود را تعیین كرد خصوصا اینكھ او در زمان خالفت خود یك نوبت از مردم : دوم 
كسى كھ , كھ قراربیعت را اقالھ كنند و او را از نظر تعھدى كھ از این جھت بر عھده اشآمده آزاد گذارند خواست 

در شایستگى خود براى این كار تردید مى كند و ازمردم تقاضا مى نماید استعفایش را بپذیرند چگونھ است كھ خلیفھ 
 . پس از خودرا تعیین مى كند
فى حیاتھ اذ عقدھا الخر بعد وفاتھفیا عجبا بینا ھو یستقیلھا  )  ) . 
شگفتا كھ ابوبكر از مردم مى خواھد كھ در زمان حیاتش او را از تصدǢخالفت معاف بدارند و در ھمان حال زمینھ 
  . را براى دیگرى بعد از وفات خویش آماده مى سازد

ھ ضمنا نشان دھنده ریشھ پیوند آنھا با شدیدترین تعبیراتش را درباره دوخلیفھ ك) ع ( على , پس از بیان جملھ باال 
 : یك دیگر است بكار مى بردمى گوید
  . ( لشد ما تشطرا ضرعیھا )

پستان خالفت را دوشیدند, بھ قوت و شدت , با ھم   .  
ابوبكر مى گوید جملھ اى بھ دوصورت مختلف از ابوبكر نقل شده كھ در ) استعفاء ( ابن ابى الحدید درباره استقالھ 

ولیتكم ولست بخیركم یعنى خالفت بر عھده : برخى بھ این صورت نقل كرده اند ,خالفت بر منبر گفتھ است دوره 
, اقیلونى فلست بخیركم : اما بسیارى نقل كرده اند كھ گفتھ است . من گذاشتھ شد در حالى كھ بھترین شما نیستم 



غھ تایید مى كند كھ جملھ ابوبكر بھ صورت دوم جملھ نھج البال . یعنى مرا معاف بدارید كھ من بھترین شما نیستم
  . اداء شده است

 عمر
عالوه بر انتقاد مشتركى كھاز او و ابوبكر با جملھ لشد ما تشطرا , انتقاد نھج البالغھ از عمر بھ شكل دیگر است 

دو ) ع (لى ع. ضرعیھا شده است یك سلسلھانتقادات با توجھ بھ خصوصیات روحى و اخالقى او انجام گرفتھ است 
  : خصوصیت اخالقى عمر را انتقاد كرده است

عمر اخالقا مردى خشن و درشتخو . اول خشونت و غلظت او عمر در این جھت درست در جھت عكس ابوبكر بود
 . و پر ھیبت و ترسناك بوده است
  : ابن ابى الحدید مى گوید

بعد از فوت عمر ( عول( ه خود رادرباره مسالھ ابن عباس عقید. اكابر صحابھ از مالقات با عمر پرھیز داشتند 
بھ او گفتند چراقبال نمى گفتى ؟ گفت از عمر مى ترسیدم. ابراز داشت   .  

یعنى تازیانھ او ضرب المثل ھیبت بود تا آنجا كھ بعدھا گفتند) دره عمر ) یعنى ) دره عمر اھیب من سیف حجاج ) : 
. زنان از اومى ترسیدند , مر نسبت بھ زنان خشونت بیشترى داشت ع . تازیانھ عمر از شمشیر حجاج مھیب تر بود

اما زنان ھمچنان بھ نالھ و فریاد ادامھ , در فوت ابوبكر زنان خانواده اش مى گریستند و عمر مرتب منعمى كرد 
ان پس از عاقبت عمر ام فروه خواھر ابوبكر را ازمیان زنان بیرون كشید و تازیانھ اى بر او نواخت زن, مى دادند 

  . این ماجرامتفرق گشتند
, مورد انتقاد واقعشده شتابزدگى در راى و عدول از آن ) ع(دیگر از خصوصیات روحى عمر كھ در كلمات على 

مكرر راى صادر مى كرد و بعد بھ اشتباه خود پى مى برد و اعتراف مى كرد, و بالنتیجھ تناقضگوئى او بود   . 
ھمھ شما از عمر فقیھ ترید : كلكم افقھ من عمر حتى ربات الحجال : جملھ . ھست داستانھاى زیادى در این مورد 

اگر : ھمچنین جملھ لوال على لھلك عمر . در چنین شرایطى از طرف عمر بیان شده است , حتى خداوندان حجلھ 
ھات بود كھ على او را درمورد ھمین اشتبا. علǢنبود عمر ھالك شده بود كھ گفتھ اند ھفتاد بار از او شنیده شده است 

  . واقف مى كرد
مورد انتقاد قرار مى , سخت آنرا تایید مى كند , عمر را بھ ھمین دو خصوصیت كھ تاریخ ) ع (امیرالمؤمنین على 

یعنى خشونت زیاد او بھ حدǢكھ ھمراھان او از گفتن حقایق بیم داشتند و دیگر شتابزدگى و اشتباھات مكرر و , دھد 
درباره قسمت اول مى فرماید. ى از اشتباه سپس معذرت خواھ  : 

فصاحبھاكراكب الصعبھ ان اشنق لھا خرم و ان اسلس لھا . . . فصیرھا فى حوزه خشناء یغلظ كلمھا و یخشن مسھا  )
  . ( تقحم
 یعنى ابوبكر زمام خالفت را در اختیار طبیعتى خشن قرار داد كھ آسیب رساندنھایش شدید و تماس با او دشوار بود

اگر مھارش را , آنكھ مى خواست با او ھمكارى كند مانندكسى بود كھ شترى چموش و سرمست را سوار باشد . . 
  . محكم بكشد بیني اش را پاره مى كند و اگر سست كند بھ پرتگاه سقوط مى نماید
 : و درباره شتابزدگى و كثرت اشتباه و سپس عذر خواھى او مى فرماید
و االعتذار منھاو یكثر العثار فیھا  )  ) .  
 . لغزشھایش و سپس پوزشخواھیش از آن لغزشھا فراوان بود

در نھج البالغھ تا آنجا كھ من بھ یاد دارم از خلیفھ اول و دوم تنھا درخطبھ شقشقیھ كھ فقراتى از آن نقل كردیم بطور 
مثآلنجا كھ در , بھ كنایى دارد در جاى دیگر اگر ھست یا بھ صورت كلى است و یا جن. خاص یاد و انتقاد شده است 

باور نمى كردم كھ : مى گوید  62و یا در نامھ  .نامھ معروف خود بھ عثمان بن حنیف اشاره بھ مسالھ فدك مى كند
كھ در جواب 28ناگھان متوجھ شدم كھ مردم دور فالنى را گرفتند و یا در نامھ  , عرب این امر را از منبرگرداند

اینكھ مى گویى مرا بھ زور وادار بھ بیعت كردند معاویھ نوشتھ و مى گوید ھرگز بر , نقصى بر من وارد نمى كند  , 
  . یك مسلمان عیب و عارنیست كھ مورد ستم واقع شود مادامى كھ خودش در دین خودش در شك و ریب نباشد

كنایھ تحت عنوان جملھ ھایى آمده است مبنى بر ستایش از شخصى كھ بھ  226در نھج البالغھ ضمن خطبھ شماره 
شراح نھج البالغھ درباره اینكھ این مردى كھ مورد ستایش على واقع شده كیست . از او یاد شده است ( فالن( 

اختالف دارند غالبا گفتھ اند مقصود عمر بن الخطاب است كھ یا بھ صورت جد و یابھ صورت تقیھ ادا شده است و 
, كى از گذشتگان صحابھ از قبیل عثمان بن مظعون و غیره است برخى مانند قطب راوندى گفتھ اند مقصود كھ ی

زیرا سخن از , ولى ابن ابǢالحدید بھ قرینھ نوع ستایشھا كھ مى رساند از یك مقام متصدى حكومت ستایششده است 
مردى است كھ كجیھا را راست و علتھا را رفع نموده است و چنین توصیفى بر گذشتگان صحابھ قابل انطباق نیست 

قطعا جز عمر كسى مقصود نبوده است:مى گوید ,   .  



 : ابن ابى الحدید از طبرى نقل مى كند كھ
امات الفتن و احیا , اقام االودو ابرا العمد : در فوت عمر زنان مى گریستند دختر ابى حثمھ چنین ندبھ مى كرد 

خرج نقسى الثوب بریئا منالعیب, السنن  قل مى كند كھ پس از دفن عمر بھ سراغ آنگاه طبرى از مغیره بن شعبھ ن . 
على بیرون آمد درحالى كھ سر و صورتش را شستھ بود و . على رفتم و خواستم سخنى از او درباره عمر بشنوم 

ھنوز آب مى چكید و خود را در جامھ اǢپیچیده بود و مثل اینكھ تردید نداشت كھ كار خالفت بعد از عمر بر او 
لقد قوم االود: ر ابى حثمھ راست گفت كھ گفت گفت دخت. مستقر خواھد شد   . . . 

 ابن ابى الحدید این داستان را موید نظر خودش قرار مى دھد كھ جملھ ھاǢنھج البالغھ در ستایش عمر گفتھ شده است
.  

ولى برخى از متتبعین عصر حاضر از مدارك دیگر غیر از طبرى داستان را بھ شكل دیگر نقل كرده اند و آن 
آیا دختر ابى حثمھ آن : على پس از آنكھ بیرون آمد و چشمش بھ مغیره افتاد بھ صورت سؤال و پرسش فرمود  اینكھ

 ستایشھارا كھ از عمر مى كرد راست مى گفت ؟ 
است و نھ تاییدى از ایشان است نسبت بھ گوینده اصلى كھ زنى بوده است و ) ع(علیھذا جملھ ھاى باال نھ سخن على 

كھ این جملھ ھا را ضمن كلمات نھج البالغھ آورده است دچار اشتباه شده است )ره ( سید رضى   .  

 عثمان
 

عثمان در جریانى كھ تاریخ . علت آنروشن است , ذكر عثمان در نھج البالغھ از دو خلیفھ پیشین بیشتر آمده است 
كشتھ , گران در آن دست داشتندآن را فتنھ بزرگ نامید و خودخویشاوندان نزدیك عثمان یعنى بنى امیھ بیش از دی

را گرفتند و آنحضرت طوعا اوكرھابیعت آنان را پذیرفت و این كار طبعا ) ع (شد و مردم بالفاصلھ دور على 
 . مسائلى را براى حضرتش در دورھخالفت بھ وجود آورد

او ناچار بود از  داعیھ داران خالفت شخص او را متھممى كردند كھ در قتل عثمان دست داشتھ است و, از طرفى 
گروھانقالبیون كھ علیھ حكومت , و از طرف دیگر , خود دفاع وموقف خویش را در حادثھ قتل عثمان روشن سازد 

بودند و مخالفان على از او مى ) ع (عثمان شوریده بودند و قدرتى عظیم بھ شمارمى رفتند جزو یاران على 
مى بایست اینمسالھ را در سخنان خود ) ع (قصاص كنند و على  خواستند آنان را تسلیم كند تا بھ جرم قتل عثمان

  . طرح كند و تكلیف خود را بیان نماید
در زمان حیات عثمان آنگاه كھ انقالبیون عثمان را در محاصرھقرار داده بودند و بر او فشار آورده بودند , بعالوه 

ماد طرفین و سفیر فى ما بین بود و نظریات ھر یك از یگانھ كسى كھ مورد اعت , كھ یا تغییر روش بدھد یااستعفا كند
على بود,آنھا را عالوه بر نظریات خود بھ طرف دیگر مى گفت   .  

ع(در دستگاه عثمان فساد زیادترى راه یافتھ بود وعلى , از ھمھ اینھا گذشتھ  بر حسب وظیفھ نمى توانست در  ( 
اینھا مجموعاسبب شده كھ . بحث نكند و بھ سكوت برگزار نماید  زمان عثمان و یا در دوره بعد ازعثمان درباره آنھا

بیاید) ع (ذكر عثمان بیش از دیگران در كلمات على   . 
در پنج . نوبت درباره عثمان بحث شده كھ بیشتر آنھادرباره حادثھ قتل عثمان است  16در نھج البالغھ مجموعا 

در یك مورد طلحھ را كھ مسالھ قتل عثمان را بھانھ اǢبراى  مورد على خود را از شركت در قتلجدا تبرئھ مى كند و
در دو مورد معاویھ را كھ قتل . قرار داده بود شریك در توطئھ علیھ عثمان معرفى مى نماید ) ع (تحریك علیھ على 

دم عثمان را دستاویز براǢتوطئھ و اخالل در حكومت انسانى و آسمانى على قرار داده و اشك تمساحمى ریخت و مر
بیچاره را تحت عنوان قصاص از كشندگان خلیفھ مظلوم بھ نفع آرمانھاى دیرینھ خود تھییج مى كرد سخت مقصر 
  . مى شمارد

 نقش ماھرانھ معاویھ در قتل عثمان
 
على در نامھ ھاى خود بھ معاویھ مى گوید تو دیگر چھ مى گوئى ؟ دست نامرئǢتو تا مرفق در خون عثمان آلوده 

از خون عثمان مى زنى ؟ باز دم, است   
على پرده از رازى بر مى دارد كھ چشم تیز بین تاریخ كمتر توانستھ است آنرا , این قسمت فوق العاده جالب است 

تنھا در عصر جدید است كھ محققان بھ دستیارى و رھنمائى اصول روانشناسى و جامعھ شناسى از , كشف كند 
اند اگر نھ اكثر مردم دوره ھاى پیشین باورنمى كردند كھ معاویھ در قتل زوایاى تاریخ این نكتھ را بیرون آورده 

  . عثمان دست داشتھ باشد و یا حداقل در دفاع ازاو كوتاھى كرده باشد



امویان بالخصوص چنان پیوند محكم براساس ھدفھاى , معاویھ و عثمان ھر دو اموى بودند و پیوند قبیلھ اى داشتند 
ص شدھداشتند كھ مورخین امروز پیوند آنھا را از نوع پیوندھاى حزبى در دنیاǢامروز حساب شده و روشھاى مشخ

  . مى دانند
پیوند قبیلھ اى زمینھ اى بود كھ آنھا را گرد ھم ,یعنى تنھا احساسات نژادى و قبیلھ اى آنھا را بھ یكدیگر نمى پیوست 

ویھ شخصا نیز از عثمان محبتھا و حمایتھادیده بود معا. جمع مى كند و در راه ھدفھاǢمادى متشكل و ھماھنگ نماید 
لذا كسى باور نمى كرد كھ معاویھ باطنا در این كار دست داشتھ باشد, و متظاھر بھ دوستى و حمایت او بود   .  

معاویھ كھ تنھا یك ھدف داشت و ھر وسیلھ اى را براى آن ھدف مباح مى دانست و در منطق او و امثال او نھ 
آنروزى كھ تشخیص داد از مرده عثمان بھتر مى تواند بھرھبردارى كند تا , ى نقشǢدارد و نھ اصول عواطف انسان

, از زنده او و خون زمین ریختھ عثمان بیشتر بھ او نیرو مى دھدتا خونى كھ در رگھاى عثمان حركت مى كند 
او , ھ او بدھد و جلو قتل او رابگیرد براى قتل او زمینھ چینى كرد ودر لحظاتى كھ كامال قادر بود كمكھاى موثرى ب

  . را در چنگال حوادث تنھا گذاشت
اینست كھ رسما خود , ولى چشم تیزبین على دست نامرئى معاویھ را مى دید و جریانات پشت پردھرا مى دانست 

  . معاویھ را مقصر و مسئول در قتل عثمانمعرفى مى كند
جواب نامھ معاویھ نوشتھ است در نھج البالغھ نامھ مفصلى است كھ امام در معاویھ در نامھ خود امام را متھم مى  . 

 : كند بھ شركت در قتل عثمان وامام علیھ السالم بھ او اینطور پاسخ مى گوید
فاینا كان اعدى لھ و اھدى الى مقاتلھ ا  , ثم ذكرت ما كان من امرى و امر عثمان فلك ان تجاب عن ھذه لرحمك منھ )

و ما كنت . .. ھ فاستقعده واستكفھ ؟ ام من استنصره فتراخى عنھ و بث المنون الیھ حتى اتى قدره ؟ من بذل لھ نصرت
العتذر من انى كنت انقم علیھ احداثا فان كان الذنب الیھارشادى و ھدایتى لھ فرب ملوم ال ذنب لھ و قد یستفید الظنھ 

باr علیھ توكلتالمتنصح و مااردت اال االصالح ما استطعت و ما توفیقى اال   ).(1) 
, اسخ آنرا بشنوى این حق براǢتو محفوظ است كھ پ, یعنى اما آنچھ درباره كار مربوط بھ من و عثمان یاد كردى 

كدامیك از من و تو بیشتر با او دشمنى كردیم و راھھایى را كھبھ قتل او منتھى مى شد . زیرا خویشاوند او ھستى 
بیشتر نشان دادیم ؟ آنكس كھ بیدریغ در صدد یارى اوبر آمد اما عثمان بھ موجب یك سوء ظن بیجا خود طالب 

نكس كھ عثمان از او یارى خواست و او بھ دفع الوقت گذراند و سكوت او شد وكناره گیرى او را خواست یا آ
موجبات مرگ او را برانگیخت تا مرگش فرا رسید ؟ البتھ من ھرگز از اینكھ خیر خواھانھ در بسیارى از بدعتھا و 

ارشاد  اگر گناه من این بودھاست كھ او را. انحرافات بر عثمان انتقاد مى كردم پوزش نمى خواھم و پشیمان نیستم 
آرى گاھى ناصح و , چھ بسیارند افرادبیگناھى كھ مورد مالمت واقع مى شوند , و ھدایت كرده ام آنرا مى پذیرم 

من جز اصالح تا حدى كھ در قدرت دارم قصدى . خیرخواه نتیجھ اى كھاز كار خود مى گیرد بدگمانى طرف است 
 . ندارم جز از خدا توفیقى نمى خواھم و بر او توكل مى كنم
 : در یك نامھ دیگر خطاب بھ معاویھ چنین مى نویسد

و خذلتھ حیث كان النصر لھ, فاما اكثارك الحجاج فى عثمان و قتلتھ فانك انما نصرت عثمان حیث كان النصر لك   
.(2) 

تو آنجا كھ یارى عثمان بھ سودت بود او رایارى , اما اینكھ تو فراوان مسالھ عثمان و كشندگان او را طرح مى كنى 
 . كردى و آنجا كھ یارى او بھ سود خود او بود او را واگذاشتى

ھایى دیگر را بر جھان اسالم گشود كھ قرنھا دامنگیر اسالم شد و  قتل عثمان خود مولود فتنھ ھایى بود و باب فتنھ
از مجموعسخنان على در نھج البالغھ بر مǢآید كھ بر روش عثمان سخت انتقاد داشتھاست . آثار آن ھنوز باقى است 

با در عین حال قتل عثمان رادر مسند خالفت بھ دست شورشیان . و گروه انقالبیون را ذیحق مى دانستھ است 
پیش از آنكھ عثمان كشتھ شود على این نگرانى را داشتھ است و بھ . مصالح كلى اسالمى منطبق نمى دانستھ است 

اینكھ جرائم عثمان در حدى بود كھ او را شرعامستحق قتل كرده بود یا نھ و . عواقب وخیم آن مى اندیشیده است 
او بھ عمد یا بھ جھل فراھم كردند و ھمھ راھھا را جز راه  دیگر اینكھ آیا موجبات قتل عثمان را بیشتراطرافیان خود

یك مطلب است و اینكھ قتل عثمان بھ دستورشورشیان در مسند خالفت بھ مصلحت , قتلعثمان بر انقالبیون بستند 



مطلب دیگراست, اسالم و مسلمین بود یا نبود   .  
ى را كھمى رود رھا كند و راه صحیح عدل از مجموع سخنان على بر مǢآید كھ آن حضرت مى خواست عثمان راھ

و در صورت امتناع . اسالمى را پیشھ نماید  , و خلیفھ اى كھ شایستھ . انقالبیون او را بركنار و احیانا حبس كنند 
آن خلیفھ كھ مقام صالحیت داراست بعدھا بھ جرائم عثمان رسیدگى كند و حكم الزم را صادر , است روى كار بیاید 

 . نماید
على نھ فرمان بھ قتل عثمان داد و نھ او را علیھ انقالبیون تاییدكرد لھذا تمام كوشش على در این بود كھ بدون اینكھ  . 

یا عثمان خود علیھ روش گذشتھ خود انقالب كندو یا , خونى ریختھ شود خواستھ ھاى مشروع انقالبیون انجام شود 
طرف این چنین قضاوت كرد على درباره دو. كنار رود و كار را بھ اھلش بسپارد   : 

 (3) .استاثر فاساء االثره و جزعتم فاساتم الجزع 
مھ چیز را بھ خود و خویشاوندان خود اختصاص داد و بھ نحو بدى این یعنى عثمان روش مستبدانھ پیش گرفت ھ

 . كار را پیشھ كرد و شما انقالبیون نیزبى تابى كردید و بد بیتابى كردید
نگرانى خود را از اینكھ عثمان در ,آنگاه كھ بھ عنوان میانجى خواستھ ھاى انقالبیون را براى عثمان مطرح كرد 

فرمود. اب فتنھ اǢبزرگ براى مسلمین باز شود بھ خود عثمان اعالم كرد مسند خالفت كشتھ شود و ب  : 
یقتل فى ھذه االمھ امام یفتح علیھا القتل و القتال الى :فانھ كان یقال , و انى انشدك هللا اال تكون امام ھذه االمھ المقتول 

و , یموجون فیھا موجا ,من الباطل  فال یبصرون الحق, و یبث الفتن فیھا , ویلبس امورھا علیھا , یوم القیامھ 
 (4) .یمرجون فیھا مرجا 

مقتول این امت بشوى زیرا این سخن گفتھ مى شد كھ در  من تو را بھ خدا سوگند مى دھم كھ كارى نكنى كھ پیشواى
این امت یك پیشوا كشتھ خواھد شد كھ كشتھ شدناو در كشت و كشتار را بر این امت خواھد گشود و كار این امت را 
بر اومشتبھ خواھد ساخت و فتنھ ھا بر این امت خواھد انگیخت كھ حق را از باطل نشناسند و در آن فتنھ ھا غوطھ 

ورند و درھم بیامیزندبخ  . 
آن حضرت در زمان عثمان رو درروى او و یا در غیاب او بر او , ھمانطور كھ قبال از خود مولى نقل كردیم 

ھمچنان كھ بعد از درگذشت عثمان نیز انحرافات او را ھمواره یاد مى كرده است . اعتراض و انتقاد مى كرده است 
فتھ مى شود سخن معاویھ است و بھ نفع حكومتھا و شخصیتھاى فاسد گفتھ اذكروا موتاكم بالخیر كھ گ: و ازاصل 

شده كھ سابقھ شان با مردنشان لوث شود تابراى نسلھاى بعدى درسى و براى حكومتھاى فاسد بعدى خطرى نباشد 
اینك موارد انتقاد. پیروى نكردھاست   .  

امى كھ ازجانب عثمان بھ ربذه تبعید مى شد در بدرقھ ابوذر ھنگ) ع ( جملھ ھایى كھ على  128در خطبھ  - 1
در آن جملھ ھا كامال حق رابھ ابى ذر معترض و منتقد و انقالبى مى دھد و او را تایید مى كند و , فرموده است 

  : بطورضمنى حكومت عثمان را فاسد معرفى مى فرماید
مان راه استبداد و استیثار و مقدم داشتن استاثر فاساء االثره عث: جملھ اى است كھ قبال نقل شد  30در خطبھ  - 2
  . خود وخویشاوندان خویشرا بر افراد امت پیش گرفت و بھ شكل بسیار بدى رفتاركرد
مخصوصا مروان حكم كھ تبعید شده پیغمبر ,از خود اراده اى نداشت خویشاوندانش , عثمان مرد ضعیفى بود  - 3

سخت بر او مسلط شدند و بھ نام او ھركارى , نزلھ وزیر عثمان شد بود و عثمان او را بھ مدینھ آورد وكم كم بھ م
این قسمت را انتقاد كرد ورو در روى عثمان فرمود ) ع (على . كھ دلشان مى خواست مى كردند  : 

 (5) . (فال تكونن لمروان سیقھ یسوقك حیث شاء بعد جالل السن و تقضى العمر )
تو اكنون در با شكوه ترین ایام عمر خویش ھستى و مدتت ھم پایان رسیدھاست با اینحال مھار خویش را بھ دست 

د ببردمروان مده كھ ھر جا دلش بخواھد تورا بھ دنبال خو  . 
على تكیھ , عثمان وجود على را در مدینھ مخل و مضربھ حال خود مى دید , على مورد سوء ظن عثمان بود  - 4

گاه و مایھ امید آینده انقالبیون بھ شمارمى رفت خصوصا كھ گاھى انقالبیون بھ نام على شعار مى دادند و رسما 
عثمان مایل بود على در مدینھنباشد تا چشم انقالبیون كمتر  لھذا, عزل عثمانو زمامدارى على را عنوان مى كردند 

ولى از طرف دیگر بالعیانمى دید خیرخواھانھ میان او و انقالبیون وساطت مى كند و وجودش مایھ , بھ او بیفتد 



كھ در حدود ده ) ینبع( آرامشاست از اینرو از على خواست از مدینھ خارج شود و موقتا بھ مزرعھ خود در 
گ یا بیشتر با مدینھ فاصلھ داشت برودفرسن  .  

  . اما طولى نكشید كھ از خالء ناشى از نبود على احساس ناراحتى كرد و پیغامداد كھ بھ مدینھ برگردد
ابن عباس پیغام . بار دیگر از علǢخواست مدینھ را ترك كند , طبعا وقتى كھ على برگشت شعارھا بنامش داغتر شد 

على از اینرفتار توھین . ا كردھبود بار دیگر مدینھ را ترك كند و بھ سر مزرعھ اش برود عثمان را آورد كھ تقاض
 : آمیز عثمان ناراحت شد و فرمود
بعث الى ان اخرج ثم بعث الى ان اقدم  , یا ابن عباس ما یرید عثمان اال ان یجعلنى جمال ناضحا بالغرب اقبلو ادبر )

لقد دفعت عنھ حتى خشیت ان اكون آثما و هللا, ثم ھو االن یبعث الى اناخرج   ) .  
عثمان جز این نمى خواھد كھ حالت من حالت شتر آبكش باشدكھ كارش اینست در یك مسیر معین ھى ! پسر عباس 

عثمان پیام فرستاد كھ از مدینھ خارج شوم سپس پیام داد كھ برگردم اكنون بار دیگر تو رافرستاده , برود و برگردد 
بھ خدا قسم آنقدر از عثمان دفاع كردم كھ مى ترسم گنھ كار باشم. ارج شوم كھ از مدینھ خ . 

 : از ھمھ شدیدتر آنچیزى است كھ در خطبھ شقشقیھ آمده است - 5
الى ان قام ثالث القوم نافجا حضنیھ بین نثیلھ و معتلفھ و قام معھبنو ابیھ یخضمون مال هللا خضم االبل نبتھ الربیع  )

ھ قتلھو اجھز عملھ و كبت بھ بطنتھالى ان انتكث علی  ) .  
خویشاوندان وى نیز قد علم كردند و مال ,تا آنكھ سومین آن گروه بھ پا خاست آكنده شكم میان سرگین و چراگاھش 

خوردن گرفتند تا آنگاه كھ رشتھ اش باز شد و كارھاى , خدا را با تمام دھان مانند شتر كھ علف بھارǢرا مى خورد 
او را بھ سر در آورد, ش را رساند و شكم پرستى ناھنجارش مرگ  . 

  : ابن ابى الحدید در شرح این قسمت مى گوید
این تعبیرات از تلخترین تعبیرات است و بھ نظر من از شعر معروف حطیئھ كھ گفتھ شده است ھجو آمیزترین شعر 
 : عرب است شدیدتر است شعرمعروف حطیئھ اینست

اسىو اقعد فانك انت الطاعم الك  
 دعالمكارم الترحل لبغیتھا 
------------------------ 
  . نھج البالغھ , نامھ 28 - 1
  . نھج البالغھ , نامھ 37 - 2
  . نھج البالغھ , خطبھ 30 - 3
  . نھج البالغھ خطبھ 162 - 4
 . نھج البالغھ خطبھ 162 - 5

 

 
 سكوت تلخ
 

سومین بخش از مسائل مربوط بھ خالفت كھ در نھج البالغھ انعكاس یافتھ است مسالھ سكوت و مداراى آن حضرت 
لسفھ آن استو ف  .  

على از طرح دعوى خود , و اال چنان كھ قبال گفتھ ایم , ترك قیام و دست نزدن بھ شمشیر است , مقصود از سكوت 
  . و مطالبھ آن و از تظلم در ھر فرصت مناسب خوددارى نكرد
 :على از این سكوت بھ تلخى یاد مى كند و آنرا جانكاه و مرارتبار مى خواند
لقذى و شربت على الشجى و صبرت على اخذ الكظم وعلى امر من العلقمو اغضیت على ا )  ) .  

گلویم فشرده مى شد و , استخوان در گلویم گیر كردھبود و نوشیدم , خار در چشمم بود و چشمھا را بر ھم نھادم 
  . تلختر از حنظل در كامم ریختھ بود وصبر كردم

ناشى از اضطرار وبیچارگى سكوت على سكوتى حساب شده و منطقى بود نھ صرفا یعنى او از میان دو كار بنا  , 



براى او آسان بود كھ قیام كند و حداكثر آن بود كھ ,بھ مصلحت یكى را انتخاب كرد كھ شاق تر و فرساینده تر بود 
شھادت آرزوى على بود و اتفاقا درھمین شرایط است , بواسطھ نداشتن یار ویاور خودش و فرزندانش شھید شوند 

  :كھ جملھ معروف را ضمن دیگر سخنان خود بھ ابوسفیان فرمود
 (1). ( و هللا البن ابیطالب آنس بالموت من الطفل بثدى امھ )
على با این بیان بھ ابوسفیان  ,بھ خدا سوگند كھ پسر ابوطالب مرگ را بیش از طفل پستان مادر را دوست مى دارد 
از آن است كھ قیام و شھادت در این شرایط بر زیاناسالم  , و دیگران فھماند كھ سكوت من ازترس مرگ نیست
  . است نھ بھ نفع آن

من از دو راه آنرا كھبھ مصلحت نزدیكتر بود انتخاب , ن حساب شده بود على خود تصریح مى كند كھ سكوت م
  :كردم
یھرم فیھا الكبیر و یشیب فیھا الصغیرو یكدح , و طفقت ارتاى بین ان اصولبید جذاء او اصبر على طخیھ عمیاء  )

لق شجىفرایت ان الصبر على ھاتى احجى فصبرت وفى العین قذى و فى الح, فیھا مؤمن حتى یلقى ربھ   ) . (2) 
, یى كور صبر كنم در اندیشھ فرو رفتم كھ در میان دو راه كدام را برگزینم ؟ آیا با كوتھ دستى قیام كنم یا بر تاریك

تاریكي اى كھ بزرگسال در آن فرتوت مى شود و تازه سال پیر مى گردد و مؤمن در تالشى سخت تا آخرین نفس 
دیدم صبر بر ھمین حالت طاقت فرسا عاقالنھ تر است پس صبركردم در حالي كھ خارى در چشم و  ,واقع مى شود 
  . استخوانى در گلویم بود

 اتحاد اسالمى
 

آنچھ على آن , آسیب ببیند , آنچھ علǢنمى خواست , كسى مى خواھد بداند آنچھ على درباره آن مى اندیشید  طبعا ھر
اندازه برایش اھمیت قائل بود كھ چنان رنج جانكاه را تحمل كرد چھ بود ؟ حدسا باید گفت آن چیز وحدت صفوف 

را كھ تازه داشتند بھ جھانیان نشان مى دادند مسلمین قوت و قدرت خود , مسلمین و راه نیافتن تفرقھ در آن است 
موفقیت ھاى محیر العقول خود را در سالھاى بعد نیز از بركت , مدیون وحدت صفوف و اتفاق كلمھ خود بودند 
سكوت ومدارا كرد, على القاعده على بھ خاطر ھمین مصلحت , ھمین وحدت كلمھ كسب كردند   .  

ى و سھ سالھ دورنگرى و اخالص را تا آنجا رسانده باشد و تا آنحد بر نفس اما مگر باور كردنى است كھ جوانى س
خویش مسلط و نسبت بھ اسالم وفا دارو متفانى باشد كھ بھ خاطر اسالم راھى را انتخاب كند كھ پایانش محرومیت 
  ! و خرد شدن خود او است ؟

نمى گرددشخصیت خارق العاده على در چنین مواقعى روش, بلى باور كردنى است  تنھا حدس نیست على شخصا  , 
در این موضوع بحث كرده و با كمال صراحت علت را كھ جز عالقھ بھ عدم تفرقھ میان مسلمین نیست بیان 

مخصوصا در دوران خالفت خودش آنگاه كھ طلحھ و زبیر نقض بیعت كردند و فتنھ داخلى ایجاد , كردھاست 
مبر با اینھا مقایسھ مى كند و مى گوید من بھ خاطر پرھیز از تفرق كلمھ على مكرروضع خود را بعد از پیغ ,نمودند 
مسلمین از حق مسلم خودم چشم مى پوشیدم و اینان بااینكھ بھ طوع و رغبت بیعت كردند بیعت خویش را نقض 

و پرواى ایجاد اختالف در میان مسلمین را نداشتند, كردند   .  
دهللا بن جناده نقل مى كند كھ گفتاز عب 119ابن ابى الحدید در شرح خطبھ   : 

داخل , در مكھ عمره بجا آوردم و بھ مدینھ آمدم , روزھاى اول خالفت على در حجاز بودم و آھنگ عراق داشتم  )
على در حالي كھ شمشیر خویش را حمایل كرده بود بیرون آمد , مردم براى نمازاجتماع كردند , مسجد پیغمبر شدم 

پس از وفات : در آن خطابھ پس از حمد و ثناى الھى و درود برپیامبر خدا چنین فرمود .  وخطابھ اى ایراد كرد
حق ما , رسول خدا ما خاندان باور نمى كردیمكھ امت در حق ما طمع كند اما آنچھ انتظار نمى رفت واقع شد 

ى ھا بھ وجود آمد و ایم چشمھایى از ماگریست و ناراحت, راغصب كردند و ما در ردیف توده بازارى قرار گرفتیم 
 . هللا لوال مخافھ الفرقھ بینالمسلمین و ان یعود الكفر و یبور الدین لكنا على غیر ما كنا لھم علیھ
  . بھ خدا سوگند اگر بیم وقوع تفرقھ میان مسلمین و بازگشت كفر و تباھǢدین نبود رفتار ما با آنان طور دیگر بود

ادامھ داد و فرمود این دو نفر با منبیعت كردند ولى بعد بیعت خویش را نقض آنگاه سخن را درباره طلحھ و زبیر 
عایشھ را برداشتھ باخود بھ بصره بردند تا جماعت شما مسلمین را متفرق سازند, كردند   .  

  : ایضا از كلبى نقل مى كند
را از ما گرفت و بھ  قریش پس ازرسول خدا حق ما: على قبل از آنكھ بھ سوى بصره برود در یك خطبھ فرمود 

فرایت ان الصبرعلى ذلك افضل من تفریق كلمھ المسلمین و سفك دمائھم و الناس حدیثوا عھد . خود اختصاص داد 
 . باالسالم و الدین یمخض مخض الوطب یفسده ادنى وھن و یعكسھ اقل خلق

و دین مانند مشكى كھ تكان داده  مردم تازھمسلمانند, دیدم صبر از تفرق كلمھ مسلمین و ریختن خونشان بھتر است 



آنگاه فرمود چھ مى شود . مى شود كوچكترین سستى آنرا تباھمى كند و كوچكترین فردى آنرا وارونھ مى نماید 
طلحھو زبیر را ؟ خوب بود سالى و الاقل چند ماھى صبر مى كردند و حكومت مرامى دیدند آنگاه تصمیم مى 

علیھ من شوریدند و در امرى كھ خداوند حقى براى آنھا قرار نداده با من بھ كش  اما آنان طاقت نیاوردند و, گرفتند 
  . مكش پرداختند
 : ابن ابى الحدید در شرح خطبھ شقشقیھ نقل مى كند
در داستان شورا چون عباس مى دانست كھ نتیجھ چیست از على خواست كھ درجلسھ شركت نكند اما على با اینكھ 

و عذرش این بود انى اكره الخالف مناختالف را , یجھ تاییدمى كرد پیشنھاد را نپذیرفت نظر عباس را از لحاظ نت
  .عباس گفت اذا ترى ما تكره یعنى بنابراین باآنچھ دوست ندارى مواجھ خواھى شد  , دوست نمى دارم

نقل مى كند 65در جلد دوم ذیل خطبھ   :  
على او را از , حق بودن على و برذم مخالفانش سرود یكى از فرزندان ابولھب اشعارى مبتنى بر فضیلت و ذی

سالمھ الدین احب الینا من غیره : سرودن این گونھ اشعار كھ در واقع نوعǢتحریك و شعار بود نھى كرد و فرمود 
  .براى ما سالمت اسالم و اینكھ اساس اسالم باقى بماند از ھر چیز دیگرمحبوبتر و با ارجتر است 

در سھ مورد ازنھج البالغھ این تصریح دیده مى شود. ریحتر در خود نھج البالغھ آمده است از ھمھ باالتر و ص  :  
فتنھ بھ پا كند فرمود) ع ( در جواب ابوسفیان آنگاه كھ آمد و مى خواست تحت عنوان حمایت ازعلى  - 1  :  
فاخرهشقوا امواج الفتن بسفن النجاه و عرجوا عن طریق المنافره وضعوا عنتیجان الم )  ) . (3) 

ر بر یكدیگر از راه خالف و تفرقھدورى گزینید و نشانھ ھاى تفاخ, امواج دریاى فتنھ را با كشتیھاى نجات بشكافید 
 . را از سر بر زمین نھید
نفرى پس از تعیین و انتخاب عثمان از طرف عبدالرحمنبن عوف فرمود 6در شوراى  - 2  :  
 قد علمتم انى احق الناس بھا من غیرى و و هللا السلمن ما سلمت امور المسلمین و لم یكن فیھا جور اال على خاصھ )
) . (4) 
شما خود مى دانید من از ھمھ براى خالفت شایستھ ترم بھ خدا سوگند مادامي كھ كار مسلمین رو بھ راه باشد و تنھا 

فتǢنخواھم كردبر من جور و جفا شده باشد مخال  . 
نامزد حكومت مصر شدآنحضرت نامھ اى براى مردم مصر نوشت ) ع(آنگاه كھ مالك اشتر از طرف على  - 3

در آن نامھ جریان صدر اسالم را نقل مى كند تا ) این نامھ غیر از دستور العمل مطولǢاست كھ معروف است(
رجعت عن االسالم یدعون الى محقدین محمد فامسكت یدى حتى رایت راجعھ الناس قد  : آنجاكھ مى فرماید ( ) ص
فخشیت ان لم انصر االسالم و اھلھ ارى فیھ ثلما او ھدما تكون المصیبھ بھ على اعظم من فوت والیتكم التى انما ھى 
 (5). متاع ایام قالئل
و مردم را بھ ) مرتد شدند اھل رده  )من اول دستم را پس كشیدم تا آنكھ دیدم گروھى از مردم از اسالم برگشتند

یا  ترسیدم كھ اگردر این لحظات حساس اسالم و مسلمین را یارى نكنم خرابى, محو دین محمد دعوت مى كنند 
 شكافى در اساساسالم خواھم دید كھ مصیبت آن بر من از مصیبت از دست رفتن چند روزھخالفت بسى بیشتر است
.  

 دو موقف ممتاز
 

ممتاز , در كلمات خود بھ دو موقف خطیر در دو مورد اشاره مى كند وموقف خود را در این دو مورد ) ع ( على 
از این دو مورد خطیر تصمیمى گرفتھ كھ كمتر كسى در جھان در  و منحصر بھ فرد مى خواند یعنى او درھر یك
على در یكى از این دو مورد حساسسكوت كرده است و در دیگرى . چنانشرائطى مى تواند چنان تصمیمى بگیرد 

موقف سكوت على ھمین است كھ شرح دادیم,سكوتى شكوھمند و قیامى شكوھمندتر , قیام   .  
مردى را در نظر . ط بیش از قیامھاى خونین نیرو و قدرت تملك نفس مى خواھد سكوت و مدارا در برخى شرائ

ھرگز بھ دشمن پشت نكرده و پشت دالوران از بیمش مى , بگیرید كھ مجسمھ شجاعت و شھامت و غیرت است 
نگ مى اوضاع واحوالى پیش مǢآید كھ مردمى سیاست پیشھ از موقع حساس استفاده مى كنند وكار را بر او ت, لرزد 

گیرند تا آنجا كھ ھمسر بسیار عزیزش مورد اھانت قرار مى گیرد و او خشمگین وارد خانھ مى شود و با جملھ 
  : ھائى كھ كوه را از جا مى كند شوھر غیور خود را موردعتاب قرار مى دھد و مى گوید

نداشتند اكنون در برابر مردمى پسر ابو طالب چرا بھ گوشھ خانھ خزیده اى ؟ تو ھمانى كھ شجاعان از بیمتو خواب 
اي كاش مرده بودم و چنین روزى را نمى دیدم, ضعیف سستى نشان مى دھى   .  



این چھ , على خشمگین از ماجراھا از طرف ھمسرى كھ بى نھایت او را عزیز مى دارداین چنین تھییج مى شود 
من , نھ : نرمى او را آرام مى كند كھ پس از استماع سخنان زھرا با , قدرتى است كھ على را از جا نمى كند 

مصلحت چیز دیگر است تا آنجا كھ زھرا راقانع مى كند و از زبان زھرا مى , من ھمانم كھ بودم  , فرقǢنكرده ام
حسبى هللا و نعم الوكیل: شنود   . 

این داستان معروف را نقل مى كند 215ابن ابى الحدید در ذیل خطبھ   : 
در ھمین حال فریاد موذن بلند شد كھ اشھد ان , را دعوت بھ قیام مى كرد ) ع(یھا على روزى فاطمھ سالم هللا عل

فرمود سخن منجز , نھ : بھ زھرافرمود آیا دوست دارى این فریاد خاموش شود ؟ فرمود ) ع(محمد رسول هللا على 
  . این نیست

قیام . دǢدیگر جرات چنین كارى را نداشت اما قیام شكوھمند و منحصر بھ فرد على كھ بھ آن مى بالد و مى گوید اح
 . در برابر خوارج بود
تنھا من بودم كھ چشم این  . ( فانا فقات عین الفتنھ و لم یكن لیجترا علیھا احد غیرى بعد ان ماجغیھ بھا و اشتد كلبھا )

مى زدم كھ موج ھنگامى دست بھ چنین اقدا, احدى غیر از من جرات برچنین اقدامى نداشت , فتنھ را در آوردم 
  . تاریكى وشبھھ ناكى آن باال گرفتھ ھارى آن فزونى یافتھ بود

و , جوى تاریك و مبھم , تقواى ظاھرى خوارج طورى بود كھ ھر مؤمن نافذ االیمانى را بھ تردید وامى داشت 
یشانیشان و آنان دوازده ھزار نفر بودند كھ از سجده زیاد پ . فضائى پر از شك و دو دلى بھ وجود آمدھبود

زبانشان . زاھدانھ مى خوردند و زاھدانھ مى پوشیدند وزاھدانھ زندگى مى كردند , سرزانوھاشان پینھ بستھ بود 
ھمھ كسریھا را با فشار , اما روحاسالم را نمى شناختند و ثقافت اسالمى نداشتند , ھمواره بھ ذكر خدا جارى بود 

جاھل وجامد بودند و سدى بزرگ در , ظاھر پرست , تنگ نظر . برروى ركوع و سجود مى خواستند جبران كنند 
  . برابر اسالم

این من بودم كھ خطر بزرگى راكھ از ناحیھ این خشكھ مقدسان متوجھ : على بھ عنوان یك افتخار بزرگ مى فرماید 
شان نتوانست چشم پیشاني ھاى پینھ بستھ اینھا و جامھ ھاى زاھدانھ و زبانھاى دائم الذكر, شده بود درك كردم 

من بودم كھ دانستم اگر اینھا پا بگیرند چنان اسالمرا بھ جمود و تقشر و تحجر و ظاھر , بصیرت مرا كور كند 
  . گرائى خواھند كشاند كھ دیگر كمر اسالم راست نشود

ن حق بھ جانب كدام روح نیرومند است كھ در مقابل قیافھ ھاى آنچنا, آرى این افتخار تنھا نصیب پسر ابوطالب شد 
  ! تكان نخورد ؟ و كدام بازو است كھ براى فرود آمدن بر فرق اینھا باال رود و نلرزد ؟
--------------------- 
  . نھج البالغھ , خطبھ 5 - 1
  . نھج البالغھ , خطبھ 3 - 2
  . نھج البالغھ , خطبھ 5 - 3
  . نھج البالغھ , خطبھ 72 - 4
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  موعظھ و حكمت

  
  مواعظ بى نظیر

عظ است تقریبا نیمى از نھج البالغھ را این بخش تشكیل مى دھد و بخش موا, بزرگترین بخش نھج البالغھ 
  . بیشترین شھرت نھج البالغھ مدیون موعظھ ھا وپندھا و اندرزھا و حكمتھاى عملى آن است 

بگذریم از مواعظ قرآن و یك سلسلھ مواعظى كھ از رسول اكرم ولو مختصرباقى مانده است و بھ منزلھ ریشھ 
  . مواعظ نھج البالغھ در عربى و فارسى بى نظیر است .غھ بھ شمار مى رود و سر رشتھ نھج البال

  



ھنوز در این , بیش از ھزار سال است كھ این مواعظ نقش موثر و خارق العاده خود راایفا كرده و مى كند 
جارى آن نفوذ و تاثیر ھست كھ دلھا را بھ تپش اندازد و بھ احساسات رقت بخشد و اشكھا را , كلمات جاندار 

  .سازدو تا بوئى از انسانیت باقى باشد این كلمات اثر خود را خواھد بخشید 

  مقایسھ با سایر مواعظ 
  

در . مواعظى در اوج تعالى و لطافت ولى در قالب نظم و شعر , ما در فارسى و عربى مواعظ زیادى داریم 
  : كھ با این بیت آغاز مى شود ) ابوالفتح بستى( عربى قصیده معروف 

  یاده المرء فى دنیاه نقصانز
  و ربحھ غیر محض الخیز نقصان 

  : و ھمچنین قصیده رثائیھ ابوالحسن تھامى كھ بھ مناسبت مرگ فرزند جوانش سروده است و اولش اینست 
  حكم المنیھ فى البریھ جار

  ما ھذه الدنیا بدار قرار
  : صرى آنجا كھ مى گوید اثر طبع بلند بوصیرǢم) برده( و ھمچنین قسمتھاى اول قصیده معروف 

  فان امارتى بالسوء ما اتعظت
  من جھلھا بنذیر الشیب و الھرم 

مى شود و اصل قصیده در مدحایشان است و باقى مقدمھ ) ص ( تا آنجا كھ وارد مدح حضرت رسول اكرم 
  :است و مى گوید 

  ظلمت سنھ من احیى الظالم الى
  ان اشتكت قدماه الضر من ورم

یك اثر جاویدان است و مانند ستاره در ادبیات اسالمǢعربى مى درخشد و ھرگز كھنھ و  ھر كدام از اینھا
  . فرسوده نخواھد شد 

فوقالعاده جالب و موثر است و در نوع , اشعار موعظھ اى سعدى در گلستان و بوستان و قصائد , در فارسى 
  : بااین بیت آغاز مى شود مانند اشعار معروفى كھ در مقدمھ گلستان آورده و . خود شاھكار است 

  ھر دم از عمر مى رود نفسى
  چون نگھ مى كنم نمانده بسى

  : و یا در قصائد آنجا كھ مى گوید 
  ایھا الناس جھان جاى تن آسانى نیست
  مرد دانا بھ جھان داشتن ارزانǢنیست

  :یا آنجا كھ مى گوید 
  و زندگى بر باد, جھان بر آب نھاده است 

  ر اوننھادغالم ھمت آنم كھ دل ب
  :یا آنجا كھ مى گوید 

  بس بگردید و بگردد روزگار
  دل بھ دنیا در نبندد ھوشیار

بوستان سعدى پر است از موعظھ ھاى آبدار جاندار و شاید باب نھم كھ درتوبھ و راه صواب است از ھمھ 
  . عالیتر باشد 

كھ فعال مجال ذكر نمونھ از  ھمچنین است پاره اى از مواعظ مولوى در مثنوى و سایر شعراى فارسى زبان
  . آنھا نیست 

منحصر بھ این دو زبان , اعم از عربى یا فارسى مواعظ و حكم بسیار عالى وجوددارد , در ادبیات اسالمى 
نیست در زبان تركى و اردو و بعضى اززبانھاى دیگر نیز این بخش از ادبیات اسالمى جلوه خویش را 

  . ا حكمفرما است نمودھاست و یك روح خاص بر ھمھ آنھ
اگر كسى با قرآن كریم و كلمات رسول اكرم و امیرالمؤمنین و سایر ائمھدین و اكابر اولیھ مسلمین آشنا باشد 

ھمان روح است ولى در , مى بیند یك روح كھ ھمان روح اسالمǢاست در ھمھ مواعظ فارسى آشكار است 
  . جامھ و پیكرھزبان شیرین فارسى 

دو زبان عربى و فارسى تبحر داشتھ باشند و با سایرزبانھایى كھ ادبیات اسالمى را  اگر كسى یا كسانى در



منعكس كرده اند نیز آشنایى داشتھ باشند وشاھكارھایى كھ در زمینھ مواعظ اسالمى بوجود آمده جمع آورى 
ب در اینست ولى تعج. كنند معلومخواھد شد كھ فرھنگ اسالمى از این نظر فوق العاده غنى و پیشرفتھ است 

كھ ھمھ نبوغ فارسى زبانان از نظر مواعظ در شعرظھور كرده است اما در نثر ھیچ اثر برجستھ اى وجود 
مانند نثر گلستان كھ قسمتى , در نثر آنچھ وجود دارد بھ صورت جملھ ھاى كوتاه و كلمات قصار است . ندارد 

. ى كھاز خواجھ عبدهللا انصارى نقل شده است از آنھا موعظھ است و در نوع خود شاھكار است و یا جملھ ھای
البتھ اطالعات من ضعیف است ولى تا آنجا كھ اطالع دارم در متون فارسǢیك نثر موعظھ اى قابل توجھ كھ از 

, حدود كلمات قصار تجاوز كرده باشد و بھاصطالح در حد یك مجلس ولو كوتاه بوده باشد وجود ندارد 
  . القلب القا شده باشد و سپس جمع آورى و در متن كتب ثبت شده باشد  خصوصا اینكھ شفاھا و از ظھر

مجالسى كھ از موالنا یا از سعدى نقل شده كھ در مجالس ارشاد براى پیروانخود بھ صورت وعظ القا مى كرده 
اند در دست است ولى بھ ھیچ وجھ آب و رنگ اشعار موعظھ اى آن مردان بزرگ را ندارد تا چھ رسد بھ 

  . ھ با مواعظ نھج البالغھ قابل مقایسھ باشد اینك
نصیحھ : نظیر , ھمچنین است متونى كھ بھ صورت رسالھ یا نامھ نوشتھ شده است و اكنوندر دست است 

الملوك ابوحامد محمد غزالى و تازیانھ سلوك احمد غزالى كھ نامھ اى است مفصل خطاب بھ مرید و شاگردش 
  . عین القضاه ھمدانى 

  كمتموعظھ و ح
  

مجادلھ بھ نحو , موعظھ , حكمت (ھمچنانكھ در قرآن كریم آمده است یكى از طرق سھ گانھ دعوت , وعظ 
  . است ) احسن 

حكمت براى آگاھى است و موعظھ ,تفاوت موعظھ و حكمت در اینست كھ حكمت تعلیم است و موعظھ تذكار 
سر و كار حكمت با عقل و فكر است و , ت حكمت مبارزه با جھل است وموعظھ مبارزه با غفل, براى بیدارى 

حكمت برموجودى ذھنى , حكمت یاد مى دھد و موعظھ یادآورى مى كند , سر و كارموعظھ با دل و عاطفھ 
حكمت چراغ است و , مى افزاید و موعظھ ذھن را براى بھره بردارى از موجودى خودآماده مى سازد 

حكمت , اى اندیشیدن است و موعظھ براى بھخود آمدن حكمت بر, موعظھ باز كردن چشم است براى دیدن 
بر خالف , از اینرو شخصیت گوینده در موعظھ نقش اساسى دارد . زبان عقل است و موعظھ پیام روح 

در حكمت روحھا بیگانھ وار با ھم سخن مى گویند و در موعظھ حالتى شبیھ جریان برق كھ یك . حكمت 
اگر ( نونده بھ وجود مǢآید و از این رو دراینگونھ از سخن است كھ و طرف دیگر ش, طرف آن گوینده است 

درباره سخنان موعظھ اى . و گرنھ از گوش شنونده تجاوز نمى كند , )از جان برون آید نشیند الجرم بر دل
ز سخن اگر ا) الكالم اذا خرج من القلب دخل فى القلب و اذا خرج من اللسان لمیتجاوز االذان: ( گفتھ شدھاست 

دل برون آید و پیام روح باشد در دل نفوذ مى كنداما اگر پیام روح نباشد و صرفا صنعت لفظى باشد از گوشھا 
  .آنطرفتر نمى رود

  موعظھ و خطابھ
  

سر و كار خطابھ نیز با احساسات است اما خطابھ براى تھییج و بیتات , موعظھ با خطابھ نیز متفاوت است 
خطابھ آنجا بھ كار آید كھ احساسات , ى رامساختن و تحت تسلط در آوردن كردن احساسات است و موعظھ برا

. خمود وراكد است و موعظھ آنجا ضرورت پیدا مى كند كھ شھوات و احساسات خودسرانھ عمل مى كنند 
, مردانگى , عزت طلبى , برترى طلبى , عصبیت ,سلحشورى , حمایت , حمیت , خطابھ احساسات غیرت 

اما , نیكوكارǢو خدمت را بھ جوش مǢآورد و پشت سر خود حركت و جنبش ایجاد مى كند  ,كرامت , شرافت 
خطابھ زمام كار را از دست حسابگریھاى عقل خارج , موعظھ جوششھا و ھیجانھاى بیجا را خاموشمى نماید 

 مى كند و بھدست طوفان احساسات مى سپارد اما موعظھ طوفانھا را فرو مى نشاند و زمینھرا براى
  . خطابھ بھ بیرون مى كشد وموعظھ بھ درون مى برد . حسابگرى و دور اندیشى فراھم مى كند 

مسالھ عمده موقع , در نھج البالغھ از ھر دواستفاده شده است , خطابھ و موعظھ ھر دو ضرورى و الزم است 
ى مھیج امیرالمؤمنین خطابھ ھا. شناسى است كھ ھر كدام در جاى خود وبھ موقع مورد استفاده واقع مى شود 

در موقعǢایراد شده كھ احساسات باید برافروختھ شود و طوفانى بھ وجود آید و بنیادى ظالمانھ بركنده شود 
  . خطابھ اǢمھیج و آتشین ایراد كرد , آنچنانكھ در صفین در آغاز برخورد معاویھ 



كار آب را بر امیرالمؤمنین و یارانش را گرفتھ بودند و) شریعھ( معاویھ و سپاھیانش پیشدستى كرده بودند و 
امیرالمؤمنین كوشش داشت كھ حتى االمكان از برخورد نظامى پرھیز كند و مى خواست . دشوار ساختھ بودند 

از طریق مذاكره بھ حل مشكلى كھ معاویھ براى مسلمین ایجاد كرده بود بپردازد امامعاویھ كھ سودایى دیگر 
را موفقیتى براى خود تلقى كرد و از ھر گونھ ) شریعھ(و تصاحب  در سر داشت فرصت را غنیمت شمرد

, اینجا بود كھ مى بایست با یك خطابھ حماسى آتشین , كار بر یاران على سخت شد . مذاكره اى خوددارǢنمود 
  :على براى اصحاب خود چنین خطابھ سرود . طوفانى ایجاد كرد و با یك یورش دشمن را عقب راند 

او روواالسیوف من الدماء ترووا من الماء فالموت , فاقروا على مذلھ و تاخیر محلھ , م القتال قد استطعموك( 
اال و ان معاویھ قاد لمھ من الغواه و عمس علیھم الخبرحتى . و الحیاھفى موتكم قاھرین , فى حیاتكم مقھورین 

  ) : جعلوا نحورھم اغراض المنیھ 
اكنون دو راه درپیش دارید یا تن بھ ذلت و پستى و , رد مى طلبد ھمانا دشمن گرسنھ جنگ است و از شما نب

مرگ اینست كھ زنده باشید اما . عقب ماندگى دادن یا تیغ ھا را با خونسیراب كردن و سپس سیراب شدن 
ھمانا معاویھگروھى ناچیز از گمراھان را . اما غالب و پیروز , زندگى آن است كھ بمیرید , مقھور ومغلوب 

ل خود كشانده و حقیقت را بر آنھاپنھان داشتھ است تا آنجا كھ گلوى خویش را ھدف تیرھاى شما كھ بھ دنبا
  . مرگ راھمراه دارد قرار داده اند 

در اختیار ) شریعھ( شام نشده . خونھا را بھ جوش و غیرتھا را در خروشآورد , این جملھ ھا كار خود را كرد 
  . بھ عقب رانده شدند یاران على قرار گرفت و یارانمعاویھ 

در دوره خلفا و مخصوصادر زمان عثمان بر اثر فتوحات . اما مواعظ على در شرائط دیگر انجام یافتھ است 
پى در پى و غنائم بى حساب و نبودن برنامھخوب براى بھره بردارى از آن ثروتھاى ھنگفت و مخصوصا 

فساداخالق و دنیا پرستى و , ى در زمان عثمان و بلكھ قبیلھ ا) اریستوكراسى و حكومت اشرافى( برقرارى
تعصب عرب و عجم بر آن , عصبیتھاǢقبیلھ اى از نو جان گرفت , تنعم و تجمل در میان مسلمین راه یافت 

در میانآن غوغاى دنیا پرستى و غنیمت و آز و كامجوئى و تعصب تنھا فریاد ملكوتǢموعظھ اى , مزید گشت 
  . كھ بلند بود فریاد على بود 

طول , دنیا , در فصول بعد انشاء هللا درباره عناصرى كھ در مواعظ على علیھ السالم وجوددارد از قبیل تقوا 
  .اھوال قیامت و غیره بحث مى كنیم , اھوال مرگ , عبرت از احوال گذشتگان , زھد , ھواى نفس , امل 

  عمده ترین بخشھاى نھج البالغھ
  

ھر چند ھمھ آنھا خطبھ نیست (جمع كرده است ) خطب( تحت عنوان  قطعھ اى كھ سید رضى 239از مجموع 
خطبھ موعظھ است و یا الاقل مشتمل بر یك سلسلھ مواعظ است و البتھ بعضى از آنھا مفصل و طوالنى  86) 

آغاز مى شود و خطبھ القاصعھ كھ طوالنى ترین خطب ) انتفعوا ببیان هللا( كھ با جملھ  174,است نظیر خطبھ 
  ) .خطبھ المتقین (  191بالغھ است و خطبھ نھج ال

) ھر چند ھمھ آنھا نامھ نیست ( گرد آوردھاست ) نامھ ھا ) ( كتب( قطعھ اى كھ تحت عنوان  79از مجموع 
نامھ تماما موعظھ است و یامتضمن جملھ ھائى در نصیحت و اندرز و موعظھ و برخى از آنھا مفصل و  25

و پس از فرمان ) ع(رزنامھ آنحضرت است بھ فرزند عزیزش امام مجتبى كھ اند 31طوالنǢاست مانند نامھ 
كھ ھمان نامھ معروف آن  45معروف آن حضرت بھ مالك اشتر طوالنى تریننامھ ھا است و دیگر نامھ 

  .و الى بصره از طرف حكومت امام ) عثمان بن حنیف(حضرت است بھ 

  عناصر موعظھ اى نھج البالغھ
  

از , پرھیز از دنیا پرستى , زھد ,صبر , توكل , تقوا . لبالغھ مختلف و متنوع است عناصر موعظھ اى نھج ا
, پرھیز از ظلم و تبعیض , پرھیز از عصبیت , پرھیز از طول امل ,پرھیز از ھواى نفس , تنعم و تجمل 

,  ترغیب بھ استقامت و قوت و شجاعت, ترغیب بھاحسان و محبت و دستگیرى از مظلومان و حمایت ضعفا 
دعوت بھ تفكر و تذكر و محاسبھ و , دعوت بھعبرت از تاریخ , ترغیب بھ وحدت و اتفاق و ترك اختالف 

یادآورى اھوال ,یادآورى مرگ و شدائد سكرات و عوالم بعد از مرگ , یادآورǢگذشت سریع عمر , مراقبھ 
  . قیامت از جملھ عناصرى است كھ در مواعظ نھج البالغھ بدانھاتوجھ شده است 

  با منطق على آشنا شویم 



  
را در كرسى وعظ و ) ع ( بھ عبارت دیگر براǢاینكھ على , براى اینكھ نھج البالغھ را از این نظر بشناسیم 

و براى اینكھ با مكتب موعظھ اى آن حضرت آشنا گردیم و عمال از آن منبع سرشار بھره مند , اندرز بشناسیم 
, در سخنان خود طرح كردھشماره كنیم ) ع(ضوعاتى كھ على كافى نیست كھ صرفا عناصر و مو, شویم 

بلكھ باید ببینیم مفھوم خاص آن , توكل و زھد سخن گفتھ است , كافى نیست كھ مثال بگوئیم على درباره تقوا 
حضرت از این معانى چھ بوده؟ و فلسفھ خاص تربیتى او در مورد تھذیب انسانھا و شوق آنھا بھ پاكى و 

  معنوى و نجات ازاسارت چھ بوده است ؟  طھارت و آزادى
كلمات رائجى است كھ در زبان عموم خاصھ آنان كھ چھره اندرزگو بھ خود مى گیرند جارى , این كلمات 

گاھى مفھومھاى افراد از این كلمات در جھت ھاى , اما منظور ھمھ افراد از این كلمات یكسان نیست , است 
  . ضاد از آنھا مى شود متضاد است وطبعا نتیجھ گیریھاى مت

سخن خود . گفتگو كنیم ) ع(از اینرو الزم است اندكى بھ تفصیل درباره این عناصر از نظر مكتب خاص على 
  : را از تقوا آغاز مى كنیم 

  تقوا 
  

و , در كمتر كتابى مانند نھجالبالغھ بر عنصر تقوا تكیھ شده است . تقوا از رائجترین كلمات نھج البالغھ است 
  تقوا چیست ؟ . عنایت شده است , نھج البالغھ بھ كمتر معنى ومفھومى بھ اندازه تقوا در 

, و بھ عبارت دیگرتقوا یعنى یك روش عملى منفى ) پرھیز كارى( معموال چنین فرض مى شود كھ تقوا یعنى 
  . ھر چھ اجتنابكارى و پرھیزكارى و كنارھگیرى بیشتر باشد تقوا كاملتر است 

ثالثا ھر , ثانیا روشى است منفى ,ر اوال تقوا مفھومى است كھ از مرحلھ عمل انتزاع مى شود طبق این تفسی
  . اندازه جنبھ منفى شدیدتر باشد تقوا كاملتر است 

, ترین خدشھ اى بر تقواى آنھا وارد نیاید از سیاه و سفید  -بھ ھمین جھت متظاھران بھ تقوا براى اینكھ كوچك 
  . اجتناب مى كنند و از ھر نوع مداخلھ اى در ھر نوع كارى پرھیزمى نمایند  ,گرمو سرد , تر و خشك 

سلب , در زندگى سالم نفى و اثبات ,شك نیست كھ اصل پرھیز و اجتناب یكى از اصول زندگى سالم بشر است 
  . اعراض وتوجھ توام است , ترك و فعل , و ایجاب 

و با ترك واعراض مى توان بھ فعل و توجھ تحقق , رسید با نفى و سلب است كھ مى توان بھ اثبات و ایجاب 
  . بخشید 

دم از توحید زدن ناممكن , بدوننفى ماسوا , كلمھ توحید یعنى كلمھ ال الھ االهللا مجموعا نفیى است و اثباتى 
یعنى ھر تسلیمى متضمن عصیانى و ھر , كفر و ایمان قرین یكدیگرند ,اینست كھ عصیان و تسلیم . است 

فمنیكفر بالطاغوت و یؤمن باr فقد (نǢمشتمل بر كفرى و ھر ایجاب و اثبات مستلزم سلب و نفیى است ایما
  ) .استمسك بالعروه الوثقى

پرھیز از ضدى براى , ھا است ) تضاد( پرھیزھا و نفیھا و سلبھا و عصیانھا و كفرھا در حدود : اما اوال 
  . ند با دیگرى است بریدن از یكǢمقدمھ پیو, عبور بھ ضد دیگر است 

پس یك روش . ھم جھت و ھدف دارد و ھم محدود است بھ حدود معین , از اینرو پرھیزھاى سالم و مفید 
  . قابل دفاع و تقدیس نیست , عملى كوركورانھ كھ نھ جھت و ھدفى دارد و نھ محدود بھ حدى است 

تقوا در نھج البالغھ , ھ مفھوم منطقى آن نیست مفھوم تقوا در نھج البالغھ مرادف با مفھوم پرھیز حتى ب: ثانیا 
نیروئى است روحانى كھ بر اثرتمرینھاى زیاد پدید مǢآید و پرھیزھاى معقول و منطقى از یك طرف سبب 

معلول و نتیجھ آن است و از لوازم آن بھ شمار , و از طرف دیگر . ومقدمھ پدید آمدن این حالت روحانى است 
  . مى رود 

انسانى كھ از این نیرو بى بھره باشد ,ح را نیرومند و شاداب مى كند و بھ آن مصونیت مى دھد رو, این حالت 
اگر بخواھد خود را از گناھان مصون ومحفوظ بدارد چاره اى ندارد جز اینكھ خود را از موجبات گناه دور 

حیط كنار بكشد و انزوا ناچار است ازم, و چون ھمواره موجبات گناه در محیط اجتماعى وجود دارد ,نگھدارد 
  . و گوشھ گیرى اختیار كند 

مطابق این منطق یا باید متقى و پرھیزكار بود و از محیط كناره گیرى كرد و یا باید وارد محیط شد و تقوا را 
طبق این منطق ھر چھ افراد اجتناب كارتر و منزوى تر شوند جلوه تقوائى بیشترى . بوسید و كنارى گذاشت 

  . وام پیدا مى كنند در نظر مردمع



بدون رھا كردن , اما اگر نیروى روحانى تقوا در روح فردى پیدا شد ضرورتى ندارد كھ محیط را رھا كند 
  .محیط خود را پاك و منزه نگھ مى دارد 

برند  - بھ دامنھ كوھى پناه مى , دستھ اول مانند كسانى ھستند كھ براى پرھیز از آلودگى بھ یك بیمارى مسرى 
و نھ تنھا , مصونیت بھ وجود مǢآورند ,در خود , ھ دوم مانند كسانى ھستند كھ با تزریق نوعى واكسن و دست

بلكھ بھ كمك بیماران مى شتابند و آنان , ضرورتى نمى بینند كھ از شھر خارج و از تماس با مردم پرھیز كنند 
  :آنچھ سعدى در گلستان آورده نمونھ دستھ اول است . را نجات مى دھند 

  قناعت كرده از دنیا بھ غارى 
  كھ بارى بند از دل برگشائى ؟ 
  چو گل بسیار شد پیالن بلغزند

  بدیدم عابدى در كوھسارى
  چرا گفتم بھ شھر اندر نیائى
  بگفت آنجا پریرویان نغزند 

بھ نھج البالغھ تقوا را بھ عنوان یك نیروى معنوى و روحى كھ بر اثر ممارست و تمرین پدید مǢآید و بھ نو
طرح و عنوان كرده , خود آثار و لوازم و نتائجى دارد و ازآنجملھ پرھیز از گناه را سھل و آسان مى نماید 

  .است 
ان من صرحت لھ العبر عمابین یدیھ من المثالت حجزه التقوا عن التقحم . ذمتى بما اقول رھینھ و انا بھ زعیم ( 

  ) . فى الشھوات 
اگر . ت مى كنم و عھده خود را در گرو گفتارخویش قرار مى دھم ھمانا درستى گفتار خویش را ضمان

. تقوا جلو او را از فرو رفتن در كارھاى شبھھ ناك مى گیرد ,عبرتھاى گذشتھ براى یك شخص آینھ قرار گیرد 
  : تا آنجا كھ مى فرماید 

اال و ان التقوا مطایا ذلل . ر حمل علیھا راكبھا و خلعت لجمھافتقحمت بھم فى النا, اال وان الخطایا خیل شمس ( 
  )1() . حمل علیھا راكبھا واعطوا ازمتھا فاوردتھم الجنھ 

ماننداسبھاى سركش و چموشى است كھ لجام از , زمامرا در اختیار ھواى نفس دادن ھمانا خطاھا و گناھان و 
سر آنھا بیرون آورده شده و اختیاراز كف سوار بیرون رفتھ باشد و عاقبت اسبھا سوارھاى خود را در 

بھا و مثل تقوا مثل مركبھاى رھوار و مطیع و رام است كھ مھارشان دردست سوار است و آن مرك. آتشافكنند 
  .با آرامش سوارھاى خود را بھ سوى بھشت مى برند 

  .در این خطبھ تقوا بھ عنوان یك حالت روحى و معنوى كھ اثرش ضبط ومالكیت نفس است ذكر شده است 
الزمھ بى تقوائى ومطیع ھواى نفس بودن ضعف و زبونى و بى شخصیت بودن در برابر : این خطبھ مى گوید 

  . سانى است محركات شھوانى و ھواھاى نف
انسان در آن حالت مانند سوار زبونى است كھ از خود اراده و اختیارǢندارد و این مركب است كھ بھ ھر جا كھ 

الزمھ تقواقدرت و اراده و شخصیت معنوى داشتن و مالك حوزه وجود خود بودن , دلخواھش ھست مى رود 
با قدرت و تسلطكامل آن اسب را در جھتى  مانند سوار ماھرى كھ بر اسب تربیت شده اى سوار است و,است 

  . كھ خود انتخاب كرده مى راند و اسب در كمالسھولت اطاعت مى كند 
  )2() . ان تقوى هللا حمت اولیاء هللا محارمھ و الزمت قلوبھم مخافتھ حتǢاسھرت لیالیھم و اظمات ھواجرھم ( 

تقواى الھى اولیاء خدا را در حمایت خود قرار داده آنان را از تجاوز بھحریم منھیات الھى بازداشتھ است و 
) بھ سبب عبادت ( ان را بیخواب تا آنجا كھ شبھایش, ترس از خدا را مالزم دلھاى آنان قرارداده است 

  .گردانیده است ) بھ سبب روزه ( وروزھایشان را بى آب 
, تصریح مى كند كھ تقوا چیزى است كھ پرھیز از محرمات الھى و ھم چنین ترس از خدا ) ع ( در اینجا على 

ا بلكھ نیروئى است پس در این منطقتقوا نھ عین پرھیز است و نھ عین ترس از خد. از لوازم و آثار آن است 
  . روحى ومقدس كھ این امور را بھ دنبال خود دارد 

  )3() . فى الیوم الحرز و الجنھ و فى غد الطریق الى الجنھ : فان التقوى ( 
و در فرداى آخرت راه بھ , ھمانا تقوا در امروز دنیا براى انسان بھ منزلھ یك حصار و بھ منزلھ یك سپر است 

  . سوى بھشت است 
در ھمھ . تقوا را بھ پناھگاھى بلند و مستحكم تشبیھ فرموده كھ دشمنقادر نیست در آن نفوذ كند  155در خطبھ 

بطورى كھ , امام معطوف است بھ جنبھ روانى و معنوى تقوى وآثارى كھ بر روح مى گذارد اینھا توجھ 
  . احساس میل بھ پاكى و نیكوكارى واحساس تنفر از گناه و پلیدى در فرد بوجود مǢآورد 



  . نمونھ ھاى دیگرى ھم در این زمینھ ھست و شاید ھمین قدر كافى باشد و ذكرآنھا ضرورتى نداشتھ باشد 
--- -----------------------  
  .  16خطبھ , نھج البالغھ  -1
  .  112خطبھ , نھج البالغھ  -2
 . 189خطبھ , نھج البالغھ  -3

 

 

 

  
  تقوا مصونیت است نھ محدودیت

  
دیدیم كھ از نظر نھج البالغھ : آغازكردیم ) تقوا(از عنصر , سخن درباره عناصر موعظھ اى نھج البالغھ بود 

كشش بھ سوى , نیروئى مقدس و متعالى كھ منشاء كششھا و گریزھائى مى گردد , تقوا نیروئى است روحى , 
از نظر نھج البالغھ تقوا حالتى است . و گریز از پستیھا و آلودگیھاى مادى , شھاى معنوى و فوق حیوانى ارز

  . مى نماید ) خود(كھ بھ روح انسان شخصیت و قدرت مى دھد و آدمى رامسلط بر خویشتن و مالك 

  تقوا مصونیت است 
  

بسیارند . اه است نھ زنجیر و زندان و محدودیت در نھج البالغھ بر این معنى تاكید شده كھ تقوا حفاظ و پناھگ
فرق نمى نھند و با نام آزادى و رھائى از قید و بند بھ خرابǢحصار ) محدودیت(و ) مصونیت(كسانى كھ میان 

  . تقوا فتوا مى دھند 
 و زندان مانع بھره بردارى از, است اما پناھگاه مانع خطرھااست ) مانعیت(قدر مشترك پناھگاه و زندان 

  : مى فرماید ) ع(اینست كھ على . موھبتھا و استعدادھا 
و ال یحرز من لجا الیھ , ال یمنع اھلھ , و الفجور دار حصنذلیل , ان التقوى دار حصن عزیز , عبادهللا , اعلموا (
  )1() . اال و بالتقوى تقطع حمھالخطایا. 

بندگان خدا بدانید كھ تقوا حصار و باروئى بلند و غیر قابل تسلط است وبى تقوائى و ھرزگى حصار و باروئى 
ھمانا با نیروى , حفظ نمى كند  پست است كھ مانع و حافظ ساكنان خود نیست و آنكس را كھ بھ آن پناه ببرد

  . تقوانیش گزنده خطاكارى ھا بریده مى شود 
در این بیان عالى خود گناه و لغزش را كھ بھ جان آدمى آسیب مى زند بھ گزنده اى از قبیل مار و ) ع(على 

  . مى فرماید نیروى تقوانیش این گزندگان را قطع مى كند , عقرب تشبیھ مى كند 
یعنى نھ تنھا خود قید و بند و , خى از كلمات تصریح مى كند كھ تقوا مایھ اصلى آزادیھااست در بر) ع ( على 

  : مى فرماید  228در خطبھ . بلكھ منبع ومنشا ھمھ آزادیھا است , مانع آزادى نیست 
  )فان تقوى هللا مفتاح سداد و ذخیره معاد و عتق من كل ملكھ و نجاھمن كل ھلكھ ( 

  .و نجات از ھر تباھى است , و توشھ قیامت و آزادى از ھر بندگى , ستى ھمانا تقوا كلید در
یعنى او را ازاسارت و بندگى ھوا و ھوس آزاد مى , تقوا بھ انسان آزادى معنوى مى دھد , مطلب روشن است 

رشتھ آز و طمع و حسد و شھوت وخشم را از گردنش بر مى دارد و باین ترتیب ریشھ رقیتھا و , كند 
ھرگز زیر ,مردمى كھ بنده و برده پول و مقام و راحت طلبى نباشند , اى اجتماعى رااز بین مى برد بردگیھ

  . بار اسارتھا و رقیتھاى اجتماعى نمى روند 
منظور , در نھج البالغھ درباره آثار تقوا زیاد بحث شده است و ما لزومǢنمى بینیم درباره ھمھ آنھا بحث كنیم 

یقǢتقوا در مكتب نھج البالغھ روشن شود تا معلوم گردد كھ این ھمھ تاكید نھجالبالغھ اصلى اینست كھ مفھوم حق
  بر روى این كلمھ براى چیست ؟ 

  :در میان آثار تقوا كھ بدان اشاره شده است از ھمھ مھمتر دو اثر است 
در جاى  و چون. و دیگر توانائى بر حل مشكالت و خروج از مضایقو شدائد , یكى روشن بینى و بصیرت 

وبھ عالوه از ھدف این بحث كھ روشن كردن مفھوم حقیقى  )2(دیگر بھ تفصیل در این باره بحث كرده ایم 
  . از بحث درباره آنھا خوددارى مى كنیم , بیرون است , ست تقوا ا

  



( و ) انسان( ولى در پایان بحث تقوا دریغ است كھ از بیان اشارات لطیف نھج البالغھ درباره تعھد متقابل 
  . خوددارى كنیم ) تقوا

, رابر گناه و لغزش با اینكھ اصرار شده كھ تقوا نوعى ضامن و وثیقھ است درب, تعھد متقابل در نھج البالغھ 
تقوا . باین نكتھ توجھ داده مى شود كھ در عین حال انسان از حراست و نگھبانى تقوا نباید آنǢغفلت ورزد 

  . بلكھ دور جایز است , نگھبان انسان است و انسان نگھبان تقوا و این دور محالنیست 
گھبان جامھ از دزدیدن و پاره شدن است و این نگھبانى متقابل از نوع نگھبانى انسان و جامھ است كھ انسان ن

و : و چنانكھ مى دانیم قرآن كریم از تقوا بھ جامھ تعبیر كرده است , جامھ نگھبان انسان از سرما و گرما است 
  : على علیھ السالم درباره نگھبانى متقابل انسان و تقوا مى فرماید  )3(لباس التقوى ذلك خیر 

اال فصونوھا و تصونوا . . . ایقظوا بھا نومكم و اقطعوا بھا یومكم و اشعروھا قلوبكم و ارحضوابھا ذنوبكم ( 
  )4() . بھا

خواب خویش را بوسیلھ تقوا تبدیل بھ بیدارى كنید و وقت خود را با آنبھ پایان رسانید و احساس آنرا در دل 
ھمانا تقوا را صیانت كنید و خود را در صیانت تقوا . . . باآن بشوئید  خود زنده نمائید و گناھان خود را

  .قراردھید 
  : و ھم مى فرماید 

اوصیكم عباد هللا یتقوى هللا فانھا حق هللا علیكم و الموجبھ علǢاr حقكم و ان تستعینوا علیھا باr و تستعینوا بھا ( 
  )5() . على هللا

ھمانا تقوى حق الھى است بر عھده شما و پدید آورنده حقى است , شما را سفارش مى كنم بھ تقوا , بندگان خدا 
  .مدد از خدا بھ تقوا نائل گردید و با مدد تقوا بھ خدا برسید سفارش مى كنم كھ با, از شما بر خداوند 

  زھد و پارسائى
  

بعد ) زھد( شاید عنصر , در میان عناصر وموعظھ اى . است ) زھد( عنصر دیگر موعظھ اى نھج البالغھ 
ت دنیا در نھج البالغھ بھ مذم. بیش از ھمھ تكرار شده باشد زھد مرادف است با ترك دنیا ) تقوا( از عنصر 

بھ نظر مى رسد مھمترین موضوع ازموضوعات نھج البالغھ كھ . ودعوت بھ ترك آن زیاد بر مى خوریم 
ھمین موضوع است و با توجھ بھ اینكھ , الزم است با توجھ بھ ھمھ جوانب كلمات امیرالمؤمنین تفسیر شود 

ز ھر موضوعدیگر از موضوعات این موضوع ا, زھد و ترك دنیا در تعبیرات نھج البالغھ مرادف یكدیگرند 
  .عناصر نھج البالغھ زیادتر درباره اش بحث شده است 

  : بحث خود را از كلمھ زھد آغاز مى كنیم 
در , زھد یعنى اعراض و بى میلى , نقطھ مقابل یكدیگرند ) اگر بدون متعلق ذكر شوند ) ( رغبت( و ) زھد( 

  . مقابل رغبت كھ عبارت است ازكشش و میل 
بى میلى طبیعى آن است كھ طبع انسان نسبت بھ شیئى معین تمایلى . طبیعى و روحى : ى دوگونھ است بى میل

, آن چنان كھ طبع بیمار میل و رغبتى بھ غذا و میوه و سایر ماكوالت یامشروبات مطبوع ندارد , نداشتھ باشد 
  .  بدیھى است كھ اینگونھ بى میلى و اعراض ربطى بھزھد بھ معنى مصطلح ندارد

بى میلى روحى یا عقلى و یا قلبى آن است كھ اشیائى كھ مورد تمایل ورغبت طبع است از نظر اندیشھ و 
ھدف و مقصود و نھایت , آرزوى انسان كھ در جستجوى سعادت و كمال مطلوب است ھدف و مقصود نباشد 

زمشتھیات نفسانى اخروى خواه آن امور ا, آرزو و كمال مطلوب امورى باشد مافوق مشتھیات نفسانى دنیوى 
, شرافت , بلكھ از نوع فضائل اخالقى باشد از قبیل عزت ,باشد و یا اساسا از نوع مشتھیات نفسانى نباشد 

تقرب بھ ذات اقدس ,محبت خداوند , آزادى ویا از نوع معارف معنوى و الھى باشد مانند ذكر خداوند , كرامت 
  . الھى 

عبور كرده متوجھ , دیات دنیا بھ عنوان كمال مطلوب وباالترین خواستھ پس زاھد یعنى كسى كھ توجھش از ما
بى رغبتى زاھد بى رغبتى در ناحیھ اندیشھ و آمال و . چیز دیگر از نوع چیزھایي كھ فتیمم عطوف شده است 

  . ایدھو آرزو است نھ بى رغبتى در ناحیھ طبیعت 
. دو تعریف ھمانمعنى را مى رساند كھ اشاره كردیم  ھر, زھد تعریف شده است , در نھج البالغھ در دو مورد 

  : مى فرماید  79در خطبھ 
  ) . قصر االمل و الشكر عند النعم و الورع عند المحارم: الزھاده ! ایھا الناس (

و پارسائى نسبت بھ نبایستنیھا , و سپاسگزارى ھنگام نعمت , كوتاھى آرزو : زھد عبارت است از ! اى مردم 



.  
  : مى فرماید  439در حكمت 

و من لم یاس ) لكیال تاسواعلى ما فاتكم و ال تفرحوا بما اتاكم: ( الزھد بین كلمتین من القرآن قال هللا سبحانھ( 
  ) . على الماضى و لمیفرح باالتى فقد اخذ الزھد بطرفیھ 

از شما ) دیات دنیا از ما( براى اینكھ متاسف نشویدبر آنچھ : ( یعنى زھد در دو جملھ قرآن خالصھ شده است 
ھر كس بر گذشتھ اندوه نخورد و براى آینده شادمان ) فوت مى شود و شاد نگردید بر آنچھ خدابھ شما مى دھد

  . نشودبر ھر دو جانب زھد دست یافتھ است 
مرغ آرزو در , بلكھ وسیلھ بود , و یا اساسا مطلوب اصلǢنبود , بدیھى است وقتى كھ چیزى كمال مطلوب نبود 

  . افش پر و بال نمى زند و پرنمى گشاید و آمدن و رفتنش شادمانى یا اندوه ایجاد نمى كند اطر
  : اما باید دید كھ 

, آیا زھد و اعراض از دنیا كھ در نھج البالغھ بھ پیروى از تعلیمات قرآنزیاد بر آن اصرار و تاكید شده است 
صرفا یك كیفیت روحى است یا آنكھ جنبھ عملى  زھد: صرفا جنبھ روحى و اخالقى دارد ؟ و بھ عبارت دیگر 

  ھم ھمراه دارد ؟ یعنى آیا زھد فقط اعراض روحى است یا توام است با اعراض عملى ؟
بھ آن اشاره  79و بنا بر فرض دوم آیا اعراض عملى محدود استبھ اعراض از محرمات و بس كھ در خطبھ 

ملى على علیھ السالم و پیش از ایشان زندگى عملى شده است و یاچیزى بیش از اینست آن چنانكھ زندگى ع
  رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ نشان مى دھد ؟ 

  چھ فلسفھ اى دارد ؟, شامل مباحات ھممى شود , و بنابراین فرض كھ زھد محدود بھ محرمات نیست 
  د ؟ زندگى زاھدانھ و محدود و پشت پا زدن بھتنعمھا چھ اثر و خاصیتى مى تواند داشتھ باش

  و آیا بطور مطلق باید عمل شود و یا صرفا در شرائط معینى اجازه دادھمى شود ؟ 
  با سایر تعلیمات اسالمǢسازگار است یا خیر ؟ , و اساسا آیا زھد در حد اعراض از مباحات 

ال آن كم, اساس زھد و اعراض از دنیا بر انتخاب كمال مطلوبھائى ما فوق مادى است , عالوه بر ھمھ اینھا 
  مطلوبھا از نظر اسالم چیست ؟مخصوصا در نھج البالغھ چگونھ بیان شده است ؟ 

كھ در نھج البالغھ , كوتاھى آرزو ,اینھا مجموع سؤاالتى است كھ در زمینھ مسالھ زھد و اعراض از دنیا 
  . فراوان درباره آنھا بحث شده باید روشنشود 

  .سخ مى گوئیم در فصول آینده این سؤاالت را مطرح و بدانھا پا

  زھد اسالمى و رھبانیت مسیحى
. زھد حالتى است روحى , گفتیم بر حسب تعریف و تفسیرى كھ از نھج البالغھ درباره زھد استفادھمى شود 

این بى . بھ مظاھر مادى زندگى بى اعتنا است , زاھد از آن نظر كھ دلبستگیھائى معنوى واخروى دارد 
, و اندیشھ و احساس و تعلق قلبى نیست و در مرحلھ ضمیرپایان نمى یابد  اعتنائى و بǢتوجھى تنھا در فكر

زاھد در زندگى عملى خویش سادگى و قناعت را پیشھ مى سازدو از تنعم و تجمل و لذت گرائى پرھیز مى 
وابستگى زیادى بھ امور مادى , زندگى زاھدانھ آن نیست كھ شخص فقط در ناحیھ اندیشھ و ضمیر . نماید 
زھاد جھان آنھا . بلكھ این است كھ زاھد عمال از تنعم و تجمل و لذت گرائى پرھیزداشتھ باشد , ھباشد نداشت

شخص على علیھ السالم از آن جھت زاھد . ھستند كھ بھ حداقل تمتع و بھره گیرى ازمادیات اكتفا كرده اند 
بود ) تارك دنیا( ابا داشت وبھ اصطالح است كھ نھ تنھا دل بھ دنیا نداشت بلكھ عمال نیز از تمتع و لذت گرائى 

.  

  دو پرسش 
  

  : اینجا قطعا دو پرسش براى خواننده محترم مطرح مى شود و ما باید بدانھا پاسخ دھیم 
ھمھ مى دانیم اسالم با رھبانیت و زھد گرائى بھ مخالفت برخاستھ آنرا بدعتى از راھبان شمرده : یكى اینكھ 

  )6(. است 
  )7(. ال رھبانیھ فى االسالم : پیغمبر اكرم صریحا فرمود 

ھنگامى كھ بھ آن حضرت اطالع دادند كھ گروھى از صحابھ پشت بھ زندگǢكرده از ھمھ چیز اعراض نموده 
مبر شمایم من كھ پیا, فرمود , سخت آنھا را مورد عتاب قرار داد ,اند و بھ عزلت و عبادت روى آورده اند 

  . پیغمبر اكرم بھ این وسیلھ فھماند كھ اسالم دینى جامعھ گرا وزندگى گرا است نھ زھد گرا . چنین نیستم 



اخالقى بر اساس محترم , سیاسى ,اقتصادى , بھ عالوه تعلیمات جامع و ھمھ جانبھ اسالمى در مسائل اجتماعى 
  .  شمردن زندگى و روى آورى بھ آن است نھ پشت كردن بھ آن

رھبانیت و اعراض از زندگى با جھان بینى و فلسفھ خوشبینانھ اسالم درباره ھستى و , گذشتھ از ھمھ اینھا 
اسالم ھرگز مانند برخى كیشھا و فلسفھ ھا با بدبینى بھ ھستى و خلقت نمى نگرد و ھم . خلقت ناسازگار است 

بجا و نابجا تقسیم , درست و نادرست , طل حق و با, روشنائى و تاریكى , خلقت را بھ دو بخش زشت و زیبا 
  . نمى كند 

گذشتھ از اینكھ زھد گرائى ھمان رھبانیت است كھ با اصول و مبانى اسالمى ناسازگار : پرسش دوم اینكھ 
  چھ مبنا و چھ فلسفھ اى مى تواند داشتھ باشد ؟ چرا بشر محكوم بھ زھد شده است ؟, است 

و دریا دریا نعمتھاى الھى را ببیند و بدون آنكھ كف پایش تر شود از كنار آن چرا بشر باید بھ این دنیا بیاید 
  بگذرد ؟ 
بدعتھائى است كھ بعدھا از مذاھب دیگر , آیا تعلیمات زھد گرایانھ اى كھ در اسالم دیده مى شود , بنابر این 

شخصى پیغمبر اكرم صلى  مانند مسیحى و بودائى وارد اسالمشده است ؟ پس با نھج البالغھ چھ كنیم ؟ زندگى
هللا علیھ و آلھ و ھمچنین زندگى عملى على علیھ السالم را كھ جاى شكى در آننیست چگونھ تفسیر و توجیھ 

  كنیم ؟ 
. بریدناز مردم و رو آوردن بھ عبادت است , رھبانیت , حقیقت اینست كھ زھد اسالمى غیر از رھبانیت است 

از دو كاریكى , دو نوع كار بیگانھ از ھم است , رت از یكدیگر جدا است بر اساس این اندیشھ كھ كار دنیا وآخ
یا باید بھ عبادت و ریاضت پرداخت تا در آن جھان بھ كار آید و یا باید متوجھ زندگى و , را باید انتخاب كرد 

است این است كھ رھبانیت بر ضد زندگى و بر ضد جامعھ گرائى . معاش بود تا در این جھان بھ كار آید 
  . مستلزم كناره گیرى از خلق و بریدن از مردم و سلب ھر گونھ مسؤولیت و تعھد از خود است ,

اما زھد اسالمى در عین اینكھ مستلزم انتخاب زندگى ساده و بى تكلف است و بر اساس پرھیز از تنعم و تجمل 
براى , جامعھ گرائى است در متن زندگى و دربطن روابط اجتماعى قرار دارد و عین , و لذت گرائى است 

فلسفھ زھد در . خوب از عھده مسئولیتھا بر آمدن است و از مسؤولیتھا و تعھدھاى اجتماعى سرچشمھ مى گیرد
در اسالم مسالھ جدا بودن حساب این جھان با آن ,اسالم آن چیزى نیست كھ رھبانیت را بھ وجود آورده است 

ان و این جھان از یكدیگر جدا و بیگانھ ھستند و نھ كار این از نظراسالم نھ خود آن جھ. جھان مطرح نیست 
, ارتباط دو جھان با یكدیگر از قبیل ارتباط ظاھر و باطن شىء واحد است , جھان با كار آن جھان بیگانھ است 

از قبیل پیوند روح , از قبیل پیوستگى دو رویھ یك پارچھ است , از قبیل ارتباط ظاھر و باطن شىء واحداست 
كار این جھان باكار آن جھان نیز عینا ھمین . دن است كھ چیزى است حد وسط میان یگانگى و دوگانگى وب

یعنى آنچھ برضد مصلحت آن جھان است بر ضد , بیشتر جنبھ اختالف كیفى دارد تااختالف ذاتى , طور است 
ر وفق مصالح عالیھ آن و ھر چھ بر وفق مصالح عالیھ زندگى این جھان است ب, مصلحت این جھان نیز ھست 

  . جھان نیز ھست 
لھذا یك كار معین كھ بر وفق مصالح عالیھ این جھان است اگر از انگیزه ھاى عالى و دیدھاى مافوق طبیعى و 
ھدفھاى ماوراءمادى خالى باشد آن كار صرفا دنیائى تلقى مى شود و بھ تعبیر قرآن بھ سوى خدا باال نمى رود 

, ار از ھدفھا و انگیزه ھا و دیدھاى برتر و باالتر از زندگى محدود دنیائǢبھره مند باشد اما اگر جنبھ انسانǢك, 
  . كار آخرتى شمرده مى شود , ھمان كار 

كیفیت خاص بخشیدن بھ زندگى است و از دخالت , چنانكھ گفتیم در متن زندگى قرار دارد : زھد اسالمى كھ 
بر , زھد اسالمى چنان كھ از نصوص اسالمى بر مǢآید . ود دادن پاره اى ارزشھا براى زندگى ناشى مى ش

  : سھ پایھ اصلى كھ از اركان جھان بینى اسالمى است استوار است 

  یا سھ پایھ زھد اسالمى , سھ اصل 
  
تنھا عامل تامین كننده خوشى و بھجت سعادت , بھره گیریھاى مادى از جھان و تمتعات طبیعى و جسمانى  - 1

یك سلسلھ ارزشھاى معنوى مطرح است كھ با فقدان آنھا , راى انسان بھ حكم سرشت خاص ب. انسان نیست 
  . تمتعات مادى قادر بھ تامین بھجت و سعادت نیست 

از آن جھت كھ انسان است یك سلسلھ , انسان , از سعادت جامعھ جدا نیست , سرنوشت سعادت فرد  - 2
درباره جامعھ دارد كھ نمى تواند فارغ از آسایش دیگران وابستگیھاى عاطفى و احساس مسؤولیتھاى انسانى 

  . آسایش و آرامش داشتھ باشد 



كانونى است در برابر كانون , در عین نوعى اتحاد و یگانگى با بدن در مقابل بدن اصالت دارد, روح  - 3
مند بھ تغذیھ و تھذیب روح نیز بھ نوبھ خود بلكھ بیش از بدن نیاز. منبع مستقلى است براى لذات و آالم , جسم 

  .و تقویت و تكمیل است 
اما بدون شك غرقھ شدندر تنعمات مادى و اقبال , روح از بدن و سالمت آن و نیرومندى آن بى نیاز نیست 

باقى , تمام بھ لذت گرائى جسمانى مجال و فراغتى براى بھره بردارى از كانون روح و منبع بى پایان ضمیر 
عى تضاد میان تمتعات روحى و تمتعات مادى اگر بھ صورت غرقھ شدن و محو نمى گذارد و درحقیقت نو

  . شدن و فانى شدن در آنھا باشد وجود دارد
چنین نیست كھ ھر چھ مربوطبھ روح است رنج است و ھر چھ , مسالھ روح و بدن مسالھ رنج و لذت نیست 

روآورى یك , متر از لذات بدنى است با دوا, عمیقتر , لذات روحى بسى صافتر . مربوط بھ بدن است لذت 
. از خوشى و لذت و آسایش واقعى بشر مى كاھد , جانبھ بھ تمتعات مادى و لذات جسمانى در حاصل جمع 

لھذا آنگاه كھ مى خواھیم بھ زندگى رو آوریم و از آن بھره بگیریم و بدان رونق و صفا و شكوه و جالل 
  . توانیم از جنبھ ھاى روحى صرف نظر كنیم  ببخشیم و آن را دلپسند و زیبا سازیم نمى

و با توجھ بھ این سھ اصل است كھ , با توجھ بھ این سھ اصل است كھ مفھوم زھد اسالمى روشن مى شود 
اما زھدگرائى را در عین جامعھ گرائى و در متن , چگونھ اسالم رھبانیت را طرد مى كند , روشن مى گردد

  .ى پذیرد زندگى و در بطن روابط اجتماعى م
  .در فصول بعد نصوص اسالمى را بر اساساین سھ اصل در مورد زھد توضیح مى دھیم 
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  .رومى در دفتر ششم مثنوى داستانى آورده از مناظره مرغ و صیاد درباره این حدیث 
 

 

 

  
  زاھد و راھب

  
تنعم و لذتگرائى دورى  زاھد وراھب ھر دو از. و رھبانیت را محكوم كرده است , گفتیم اسالم بھ زھد دعوت 

مى جویند ولى راھب از جامعھ وتعھدات و مسؤولیتھاى اجتماعى مى گریزد و آنھا را جزء امور پست و 
اما زاھد بھ جامعھ و مالكھاى آن و ایده , مادى دنیائى مى شمارد و بھ صومعھ و دیر و دامن كوه پناه مى برد 

اما زاھد آخرتگراى , زاھد و راھب ھر دو آخر تگرایند ,ھاى آن و مسؤولیتھا و تعھدھاى آن رو مǢآورد 
  .در لذت گریزى نیز این دو در یك حدنمى باشند . جامعھ گرا است وراھب آخرت گراى جامعھ گریز 

اما زاھد حفظ سالمت و , راھب سالمت و نظافت و قوت و انتخاب ھمسر و تولید فرزند راتحقیر مى كند 
زاھد و راھب ھر دو تارك دنیایند , مسر وفرزند را جزء وظیفھ مى شمارد رعایت نظافت و برخوردارى از ھ

اما دنیائى كھ زاھد آن را رھا مى كند سرگرم شدن بھ تنعم و تجمل و تمتعات و این امور را كمال مطلوب و 
ماعى فعالیت و تعھد و مسؤولیت اجت, ولى دنیائى كھ راھب آن را ترك مى كند كار , نھایت آرزو دانستن است 

اینست كھ زھد زاھد بر خالف رھبانیت راھب درمتن زندگى و در بطن روابط اجتماعى است و نھ تنھا , است 
با تعھد و مسؤولیت اجتماعى و جامعھ گرائى منافات ندارد بلكھ وسیلھ بسیار مناسبى است براى خوب از عھده 

  . مسؤولیتھا بر آمدن 
جھان دنیا و آخرت دو , از نظر راھب , مختلف ناشى مى شود تفاوت روش زاھد و راھب از دو جھان بینى 

حساب سعادت جھان دنیا نیز از حساب سعادت آخرت , جھان كامال از یك دیگر جدا و بى ارتباط بھ یكدیگرند 

  



طبعا كار موثر درسعادت دنیا نیز از كار . كامال جدا است بلكھ كامال متضاد با یكدیگرند و غیرقابل جمع 
و بھ عبارت دیگر وسائل سعادت دنیا با وسائل سعادت آخرت مغایر و , عادت آخرت مجزا است موثر در س
  . امكان ندارد یك كار و یك چیز ھم وسیلھ سعادت دنیا باشد و ھم وسیلھ سعادت آخرت .مباین است 

ظر زاھد آنچھ بھ از ن, دنیا مزرعھ آخرت است , دنیا و آخرت بھ یكدیگر پیوستھ اند , ولى در جھان بینى زاھد 
زندگى این جھان سامان مى بخشد و موجب رونق و صفا و امنیت و آسایش آن مى گردد اینست كھ مالكھاى 

و آنچھ مایھ و پایھ سعادت آن جھانى است اینست كھ , اخروى وآن جھانى وارد زندگى این جھانى شود 
  . ى و طھارت و تقوا توام باشد تعھدات و مسؤولیتھاى این جھانى خوب انجام شود و با ایمانو پاك

اساسا رھبانیت تحریف و . حقیقت اینست كھ فلسفھ زھد زاھد و رھبانیت راھب كامال مغایر یكدیگراست 
انحرافى است كھ افراد بشر از روى جھالت یا اغراض سوء در زمینھ تعلیمات زھد گرایانھ انبیاء ایجاد كرده 

  .اند 
  . المى فلسفھ زھد را بھ مفھومى كھ تشریح كردیم توضیح مى دھیم اینك با توجھ بھ متون تعلیمات اس

  زھد و ایثار 
  

اثره یعنى خود را و منافع خود را بر .اثره و ایثار ھر دو از یك ریشھ اند . یكى از فلسفھ ھاى زھد ایثار است 
اما . حروم ساختن و بھ عبارت دیگر ھمھ چیز را بھ خود اختصاص دادن و دیگران را م, دیگران مقدم داشتن 

  . ایثار یعنى دیگران را بر خویش مقدم داشتن و خود را براى آسایش دیگران بھ رنج افكندن 
تا دیگران را بھ , زاھد از آن جھت ساده و بى تكلف و در كمال قناعت زندگى مى كند و برخود تنگ مى گیرد 

حساس و دل درد آشناى او آنگاه بھ نعمتھاى او آنچھ دارد بھ نیازمندان مى بخشد زیرا قلب , آسایش برساند 
او از اینكھ نیازمندان را بخوراند و بپوشاند و بھ آنان آسایش , جھان دست مى یازد كھ انسان نیازمندى نباشد 

او محرومیت و گرسنگى و رنج و . برساند بیش از آن لذت مى برد كھ خود بخورد و بپوشد و استراحت كند 
  . مى كند كھ دیگران برخوردار و سیر و بى دردسر زندگى كنند  درد را از آن جھت تحمل

ایثار از پرشكوھترین مظاھر جمال و جالل انسانیت است و تنھا انسانھاى بسیار بزرگ بھ این قلھ شامخ 
  .صعود مى كنند 

كرده  و خاندان گرامیش را در آیات پرشكوه خود در سوره ھل اتى منعكس) ع (قرآن كریم داستان ایثار على 
است على و زھراء و فرزندانشان آن چھ در میسور داشتند كھ جز چند قرص نان نبود با كمال نیازى كھ بدان 

این بودكھ این داستان در مالء اعلى , داشتند تنھا و تنھا بھ خاطر رضاى حق بھ مسكین و یتیم و اسیر بخشیدند 
  .بازگو شد و آیھ قرآن درباره اش نازل گشت 

دستبندى از نقره دردست زھرا و پرده اى بر در , ارد خانھ دختر عزیزش حضرت زھرا شد رسول اكرم و
زھراى مرضیھ بالفاصلھ پرده و دستبند را توسط قاصدى خدمت , چھره كراھت نشان داد , اتاق زھرا دید 

ترش از این كھ دخ) ص(چھره رسول اكرم , ارسال داشت كھ بھ مصرف نیازمندان برساند ) ص(رسول اكرم 
  .پدرش بھ فداى او باد : نكتھ را درك كرده و دیگران را بر خود مقدم داشتھ شكفتھ گشت وفرمود 

  .رسم جارى خاندان على و زھرا بود ) الجار ثم الدار ( شعار 
  : مى گوید ) المتقین( در خطبھ ) ع ( على 

  ) . نفسھ منھ فى عناء و الناس منھ فى راحھ ( 
دش از ناحیھ سختگیریھاى خودش در رنج است اما مردم از ناحیھ او در آسایشند یعنى متقى كسى است كھ خو

.  
قرآن كریم انصار مدینھ را كھ حتى در حال فقر برادران مھاجر خود راپذیرائى كردند و آنان را بر خودشان 

  :مقدم داشتند چنین توصیف مى كند 
  و یؤثرون على انفسھم و لو كان بھم خصاصھ 

  .بر خود مقدم مى دارند ھر چند فقیر و نیازمند باشند  یعنى دیگران را
در یك اجتماع مرفھ كمتر نیاز بھ ,بدیھى است كھ زھد بر مبناى ایثار در شرائط مختلف اجتماعى فرق مى كند 

و یكى از رازھاى تفاوت سیره , و در یك اجتماعمحروم مانند اجتماع آنروز مدینھ بیشتر , ایثار پیدا مى شود 
  . در این جھت با سائر ائمھ اطھار ھمین است ) ع(و على ) ص(كرم رسول ا

زھد بر اساس فلسفھ ایثار ھیچگونھ ربطى با رھبانیت وگریز از اجتماع ندارد بلكھ زائیده , و بھ ھر حال 
عالئق و عواطف اجتماعى است و جلوه عالیترین احساسات انسان دوستانھ و موجب استحكام بیشتر پیوندھاى 



  . Ǣاست اجتماع

  ھمدردى 
  

  . ھمدردى و شركت عملى در غم مستمندان و محرومان یكى دیگر از ریشھ ھا وفلسفھ ھاى زھد است 
از , مستمند و محروم آنگاه كھ در كنار افرادى برخوردار و مرفھ قرار مى گیردرنجش مضاعف مى گردد 

ف دیگر رنج احساس تاخر و عقب و از طر, طرفى رنج ناشى از تھیدستى و دستنارسى بھ ضروریات زندگى 
  . ماندگى ازحریفان 

بشر بالطبع نمى تواند تحمل كند كھ دیگران كھ مزیتى بر او ندارند بخورندو بنوشند و بپوشند و قھقھھ مستانھ 
  .بزنند و او تماشاچى باشد و نظاره كند 

در درجھ اول , ولیت مى كند مرد خدا احساس مسؤ, برخوردار و محروم : آنجا كھ اجتماع بھ دو نیم مى شود 
وضع موجود مبنى بر پر خورى ظالم و گرسنگى ) ع(كوشش مرد خدا اینست كھ بھ تعبیر امیرالمؤمنین 

و در درجھ دوم با ایثار و تقسیم آنچھ در  )1(مظلوم را دگرگون سازد و این پیمان خدا است كھ با دانایان امت
كشتھ از بس كھ فزون است ( اما ھمینكھ مى بیند , اختیار دارد بھ ترمیم وضع نابسامان مستمندان مى كوشد 

دن و رفع نیازمندیھاى مستمندان مسدود است با وقتى كھ مى بیند عمال راه برخوردار كر) كفن نتوان كرد
  .بر زخمھاى دل مستمندان مرھم مى گذارد ,ھمدردى و ھم سطحى و شركت عملى در غم مستمندان 

ھمدردى و شركت در غم دیگران مخصوصا در مورد پیشوایان امت كھ چشمھا بھ آنان دوختھ است اھمیتبھ 
  : مى فرمود . فت بیش از ھر وقت دیگر زاھدانھ زندگى مى كرد على علیھ السالم در دوره خال, سزائى دارد 

  )2() . ان هللا فرض على ائمھ العدل ان یقدروا انفسھم بضعفھ الناس كیال یتبیغ بالفقیر فقره ( 
, یعنى خداوند بر پیشوایان دادگر فرض كرده است كھ زندگى خود را با طبقھ ضعیف تطبیق دھند كھ رنج فقر 

  . مستمندان را ناراحت نكند 
  :و ھم آنحضرت مى فرمود 

) و اكون اسوه لھم فى جشوبھ العیش اقنع من نفسى بان یقال ھذا امیرالمؤمنین و ال اشاركھم فى مكاره الدھر ا( 
 .)3(  

كنند خودم را قانع سازم و در آیا با عنوان و لقب امیرالمؤمنین كھ روى من نھاده و مرا با آن خطاب مى 
سختى ھاى روزگار با مؤمنین شركت نداشتھ باشم و یا در فقیرانھ زندگى كردن امام و پیشواى آنان نباشم ؟ و 

  :نیز در ھمان نامھ مى فرماید 
 ھیھات ان یغلبنى ھواى و یقودنى جشعى الى تخیر االطعمھ و لعل بالحجاز او الیمامھ من ال طمع لھ فى( . . . 

  ! ) . القرص و ال عھد لھ بالشبع او ابیت مبطانا و حولى بطون غرثى و اكباد حرى ؟ 
در صورتیكھ . چگونھ ممكن است ھواى نفس بر من غلبھ كند و مرا بھ سوى انتخاب بھترین خوراكھا بكشاند 

مانى است كھ شاید در حجاز یا یمامھ افرادى یافت شوند كھ امید ھمین یك قرص نان را ھم ندارند و دیر ز
آیا سزاوار است شب را با سیرى صبح كنم در صورتى كھ در اطرافم شكمھاǢگرسنھ ,شكمشان سیر نشده است 

  و جگرھاى سوزان قرار دارد ؟ 
اگر شخص دیگرى را مى دید كھ این اندازه بر خود تنگ مى گیرد او را مورد مؤاخذه قرار مى ) ع ( على 
و مى شد كھ پستو خودت چرا این اندازه بر خود تنگ مى گیرى ؟ جواب ھنگامى كھ با اعتراض رو بر, داد 

چنان كھ از گفتگوى آن حضرت با عاصم . پیشوایان وظیفھ جداگانھ اى دارند , من مانند شما نیستم : مى داد 
  )4(. بن زیاد حارثى پیدا است 

  :روایت مى كند كھ مى فرمود ) ع ( در جلد نھم بحار بھ نقل از كافى از امیرالمؤمنین 
خداوند مرا پیشواى خلق قرار داده است و بھ ھمین سبب بر من فرض كرده است كھ زندگى خود را در 

و پوشاك در حد ضعیف ترین طبقات اجتماع قرار دھم تا از طرفى مایھ تسكین آالم فقیر و از طرف خوراك 
  )5(.دیگر سبب جلوگیرى ازطغیان غنى گردد 

  :در شرح احوال استاد الفقھاء وحید بھ بھانى رضوان هللا علیھ مى نویسند 
كھ روزى یكى از عروسھاى خود را مشاھده كرد كھ پیراھنى الوان از نوع پارچھ ھائى كھ معموال زنان 

) اعیل شوھرآن خانم مرحوم آقا محمد اسم( فرزندشان . اعیان و اشراف آنعصر مى پوشیدند بھ تن كرده است 
  :او در جواب پدر این آیھ قرآن راخواند , را مورد مالمت قرار دادند 

  قل من حرم زینھ هللا التى اخرج لعباده و الطیبات من الرزق ؟



بگو چھ كسى زینت ھائى كھ خدا براى بندگانش آفریده و ھم چنین روزیھاى پاكیزه را تحریم كرده ( یعنى 
  ) است ؟

ادند من نمى گویم خوب پوشیدن و خوب نوشیدن و از نعمتھاى الھى استفاده كردن حرام است ایشان جواب د
ولى یك مطلب دیگر ھست و آن اینكھ ما و خانواده ما بھ , خیر در اسالم چنین ممنوعیتھائى وجود ندارد ,

اغنیا را مى بینند كھ خانواده ھاى فقیر وقتى كھ , اعتبار اینكھ پیشواى دینى مردم ھستیم وظیفھ خاصى داریم 
در تیپ ) آقا( یگانھ مایھ تسكین آالمشان اینست كھ خانواده , از ھمھ چیز برخوردارند طبعا ناراحت مى شوند 

اگر ما ھم در زندگى بھ شكل تیپ اغنیا در آئیم این یگانھ مایھ تسكین آالم ھم از میان مى رود , خودشان ھستند 
  ) . ود را تغییر دھیم الاقل از این مقدار ھمدردى مضایقھ نكنیمما كھ قادر نیستیم عمال وضع موج. 

زھدھاى ناشى از ھمدردى و شركت در غمخوارگى ھم بھ یچوجھ با رھبانیت ھم , چنانكھ بھ وضوح مى بینیم 
  .مبنى برگریز از اجتماع نیست بلكھ راھى است براى تسكین آالم اجتماع , ریشگى ندارد 

نیاز و . میان زھد و آزادگى پیوندى كھ نو ناگسستنى برقرار است . و آزادگى است آزادى , فلسفھ دیگر زھد 
آزادگان جھان كھ سبكبارى و سبكبالى و ) . آزادگى( است و بى نیازى مالك ) روبھ مزاجى( مالك , احتیاج 

كھ نیازھا را اصیلترین آرزوى آنھا است از آن جھت زھد و قناعت را پیشھ مى سازند , قابلیت تحرك و پرواز 
  . تقلیل دھند و بھ نسبت تقلیل نیازھا خویشتن را از قید اسارت اشیاء و اشخاص رھا سازند 

از , زندگى انسان مانند ھر جاندار دیگر یك سلسلھ شرائط طبیعى و ضرورى دارد كھ از آنھا گریزى نیست 
انسان . میدن و جامھ براى پوشیدن آب براى آشا, نانبراى خوردن , زمین براى سكنى , قبیل ھوا براى تنفس 

یكسره بى نیاز و آزاد سازد , و یك سلسلھ امور دیگر مانند نور و حرارت , نمى تواند خودرا از قید این امور 
  . گردد ) مكتفى بذاتھ( و بھ اصطالح حكما 

یا عوامل  در طولحیات بھ وسیلھ خود انسان, ولى یك سلسلھ نیازھاى دیگر ھست كھ طبیعى و ضرورى نیست 
جبرھا و تحمیل ھا . تاریخى و اجتماعى بر او تحمیل مى شود و آزادیش را از آنچھ ھست محدودتر مى سازد 

, آنقدر خطرناك نیست , مادام كھ بھ صورت یك نیاز درونى در نیامده است مانند جبرھا و تحمیلھاى سیاسى 
ت یك نیاز درونى در آید و آدمى از درون خطرناكترین جبرھا و تحمیلھا و قید و بندھا آنست كھ بھ صور

  . خویش بھ زنجیر كشیده شود 
ایناست كھ انسان براى اینكھ بھ , مكانیسم این نیازھا كھ منجر بھ ضعف و عجز و زبونى انسان مى گردد 

بھ تنعمو تجمل رو مǢآورد و براى اینكھ نیرومندتر و قدرتمندتر , زندگى خویش رونق و صفا و جال بخشد 
از طرف دیگر تدریجابھ آنچھ آنھا را , در صدد تملك اشیاء برمǢآید , و از شرایط زندگى بھره مند گردد  شود

وسیلھ تنعم و تجمل و یا ابزار قوت و قدرت خویش قرارداده خو مى گیرد و عادت مى كند و شیفتھ مى گردد و 
یعنى ھمان چیزى كھ , آنھا مى سازد رشتھ ھائى نامرئى او را بھآن اشیاء مى بندد و عاجز و زبون و ذلیل 

مایھ رونق و صفاى زندگیش شده بود شخصیت او را بى رونق مى كند و ھمان چیزى كھ وسیلھ كسب قدرت 
او را ضعیف وعاجز و زبون مى سازد و بھ صورت برده و بنده آن چیز , او در طبیعت شده بود در درون 

  . در مǢآورد 
انسان بالفطره میل بھ تصاحب و تملك و بھره مندى از , ر آزادمنشى اودارد ریشھ اى د, گرایش انسان بھ زھد 

ضعیف و , در درون , او را مقتدر ساختھ , اشیاء داردولى آنجا كھ مى بینید اشیاء بھ ھمان نسبت كھ در بیرون 
( غیان در مقابل این بردگى طغیان مى كند و نام این ط, زبونش كرده و مملوك و برده خویش ساختھ است 

  .است ) زھد
غالم ھمت آن مى داند كھ در (عرفا و شعراى ما از حریت و آزادى و آزادگى بسیار گفتھ اند حافظ خود را 

تنھا بھ حال سرو رشك , او در میان ھمھ درختان ) زیر این چرخ كبود از ھر چھ رنگ تعلق پذیرد آزاد است
یعنى , آزادى از قیدتعلق خاطر است , رگان از آزادى منظور این بز) از بار غم آزاد آمده است(مى برد كھ 

  .شیفتھ و فریفتھ نبودن , دلبستگى نداشتن 
رشتھ ھائǢكھ آدمى را وابستھ و ذلیل و , ولى آزادى و آزادگى چیزى بیشتر از دلبستگى نداشتن مى خواھد 

ریھاى جسمى و روحى بھ خوگی, تنھا از ناحیھ قلب و تعلقات قلبى نیست , ضعیف و عاجز و زبون مى سازد 
شرائط اضافى ومصنوعى كھ ابتداء براى زیباتر كردن و رونق بخشیدن بھ زندگى و یا براǢكسب قدرت و 

ھر چند مورد عالقھ قلبى نباشد و , مى گردد ) طبیعت ثانیھ(قوت بیشتر بھ وجود مǢآید و بعد بھ شكل یك اعتیاد 
آدمى , اسارت انسان بھ شمار مى رود و بیش ازتعلقات قلبى رشتھ ھاى قویترى براى , بلكھ مورد نفرت باشد 

  . را زبون مى سازد 
عارف وارستھ دل بھ دنیا نبستھ اى را در نظر بگیرید كھ عادت بھ چاى وسیگار و افیون طبیعت ثانیھ او شده 



آزاد  است و تخلف از غذاھائى كھ بھ آنھاعادت كرده موجب مرگ او مى شود چنین شخصى چگونھ مى تواند
  . و آزاده زیست نماید 

عادت بھ حداقل برداشت از نعمتھا و پرھیز , دلبستگى نداشتن شرط الزم آزادگى است اما شرط كافى نیست 
  . شرط دیگر آزادگى است , از عادت بھ برداشت زیاد 

Ǣآید آنجا كھ در مقامتوصیف حاالت آن حضرت بر م, ابو سعید خدرى كھ از اكابر صحابھ رسول خدا است 
  :اینست , اولین جملھ اى كھ مى گوید 

  ) . كان صلى هللا علیھ و آلھ خفیف المؤونھ( 
با مؤونھ بسیار كم مى توانست زندگى خود را ادامھ دھد , یعنى رسول خدا كم خرج بود با اندك بھ سر مى برد 

 .  
ر نظر بگیریم كھ ثروت آیا این فضیلت است كھ كسى خفیف المؤونھ باشد ؟ اگر صرفا از جنبھ اقتصادى د

  . و الاقل فضیلت مھمى نیست , كمترى را مستھلك مى كند جواب اینست كھ نھ 
یعنى از جنبھ حداكثر آزادى نسبت بھ قیود زندگى مورد مطالعھ قرار , ولى اگر موضوع را از جنبھ معنوى 

راز این فضیلت است كھ زیرا تنھا با اح, فضیلت بزرگى ھم ھست ,آرى فضیلت است : جواب اینست , دھیم 
در نبرد دائم , آزادانھ پرواز نماید . تحرك و نشاط داشتھ باشد , انسانمى تواند سبكبار و سبكبال زندگى كند 

  . زندگى سبك بھ پا خیزد
در , در رفت و آمدھا , تقید بھ عادات و رسوم عرفى در نشستن وبرخاستنھا , منحصر بھ عادات فردى نیست 

حركت در . باس پوشیدنھا و امثال اینھا بار زندگى را سنگین و آھنگ حركت را كند مى كند در ل, معاشرتھا 
, میدان زندگى مانند شناورى در آب است ھر چھ وابستگى ھا كمترباشد امكان شناورى بیشتر است 

  . وابستگیھاى زیاد این امكان را سلب و خطرغرق شدن پیش مǢآورد 
  : اثیرالدین اخسیكتى مى گوید 

  در شط حادثات برون آى از لباس 
  كاول برھنگى است كھ شرط شناور است

  :فرخى یزدى مى گوید 
  زعریانى ننالد مرد با تقوا كھ عریانى

بود بھتر بھ شمشیرى كھ از خودجوھرى دارد بابا طاھر رباعى دارد كھ اگر چھ بھ منظور دیگرى گفتھ است 
  : مى گوید . ولى مناسب بحث ما است 

  تو پر خار و خسك بى دال راه 
  گذرگاه تو بر اوج فلك بى 

  گر از دستت برآید پوست از تن 
برآور تا كھ بارت كمترك بى سعدى نیز داستانى در باب ھفتم گلستان آورده است و اگر چھ ھدف او نیزاز آن 

  : مى گوید . داستان چیز دیگر است ولى مناسب بحث ما است 
و با درویش بچھ اى مناظره در پیوستھ كھ صندوق تربت ما , پدر نشستھ  توانگر زاده اى دیدم بر سر گور( 

, بھ گور پدرت چھ ماند , سنگین است و كتابھ رنگین و فرش رخام انداختھ و خشت فیروزه در او ساختھ 
تا پدرت زیر آن : ( درویش پسر این بشنید وگفت . و مشتى دو خاك بر آن پاشیده , خشتى دوفراھم آورده 

  ) .ى گران بر خود بجنبیده باشد پدر من بھ بھشت رسیده بودسنگھا
  .اینھا ھمھ تمثیلھائى است براى سبكبارى و سبكبالى كھ شرط اساسى تحركھاو جنبشھا و جھشھا است 

جھشھا و جنبشھا و مبارزات سرسختانھ و پیگیر بوسیلھ افرادى صورت گرفتھ كھ عمال پاى بندیھاى كمترى 
گاندى با روش زاھدانھ خویش امپراتورى انگلستان را بھ زانو در . بوده اند ) زاھد( نوعى  یعنى بھ, داشتھ اند 

در . یعقوب لیث صفار بھ قول خودش نان و پیازرا رھا نكرد كھ توانست خلیفھ را بھ وحشت اندازد . آورد 
, ك ویت كنگ ی, خوانده مى شود ) خفت مؤونھ( ویت كنگ مدیون آن چیزى است كھ در اسالم , عصر ما 

  . قادر است با مشتى برنج روزھاى متوالى در پناھگاھھا بھ سربرد و با حریف نبرد كند 
, كدام رھبر مذھبى یا سیاسى است كھ با ناز پروردگى منشا تحولى در جھان شده است و یا كدام سر سلسلھ 

  .قدرت را از خاندانى بھ خاندانى منتقل كرده است و لذت گرا بوده است 
, د مرد جھان على بن ابى طالب علیھ السالم از آن جھت بھ تمام معنى آزاد بود كھ بھ تمام معنى زاھد بود آزا

على علیھ السالم در نھج البالغھ بھ شعار ترك دنیا یعنى ترك لذت گرائى بھ عنوان آزاد منشى زیاد تكیھ مى 
  .كند 



  : در یكى از كلمات قصار مى فرماید 
  )6(. الطمع رق موبد 

  : زھد عیسى بن مریم را چنین توصیف مى كند . طمع بردگى جاودان است 
  )7(.و ال طمع یذلھ 

  . طمعى كھ او را خوار و ذلیل سازد در او نبود 
  :در جاى دیگر مى فرماید 

  )8()فسھ فاوبقھ و رجل اشترى نفسھ فاعتقھ الدنیا دار ممر ال دار مقر و الناس فیھا رجالن رجل باع فیھا ن( 
برخى خود را مى فروشند و : ھ اند و مردم در این معبر و گذرگاه دودست, یعنى دنیا گذرگاه است نھ قرارگاه 

  . خویشتن را مى خرند و آزاد مى سازند , و برخى بر عكس . برده مى سازند و خویشتن را تباه مى كنند
در آخرین , از ھمھ صریحتر و روشنتر بیان آن حضرت است در نامھ اى كھ بھ عثمان بن حنیف نوشتھ است 

یك مخاطب ذى شعور طرف خطاب قرار مى دھد و بازبان مخاطبھ با دنیاو لذات دنیا را مانند , بخش آن نامھ 
  :مى فرماید . دنیاى راز زھد و فلسفھ ترك لذتگرائى خویش را براى ماروشن مى سازد 

  ) . قد انسلكت من مخالبك وافلت من حبائلك , الیك عنى یا دنیا فحبلك على غاربك ( 
و از دامھاى , از چنگالھاǢدرنده تو خود را رھانیده ام , تھ ام افسارت را بر دوشت انداخ, دور شو از من . . . 

  . . . تو جستھ ام 
  ) . . . . اعزبى عنى فو هللا ال اذل لك فتستذلینى و ال اسلس لك فتقودینى ( 

بھ خداى سوگند كھ رام تو و ذلیل تو نخواھم شد كھ ھر جا بخواھǢمرا بھ خوارى بھ دنبال خود بكشى , دور شو 
  . . . ار خود را بھ دست تو نخواھم دادكھ بھ ھر سو بخواھى ببرى و مھ, 

طغیانى است علیھ عجز و ضعف در برابر , زھد على شورشى است علیھ زبونى در برابر لذتھا , آرى 
  .عصیان و سرپیچى است علیھ بندگى دنیا و نعمتھاى دنیا , حاكمیت میلھا 
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  زھد و معنویت

  
  زھد و عشق و پرستش 

ما فعال در صدد اثبات . برخوردارى از مواھب روحى و معنوǢاست , سرچشمھ دیگر زھد و ترك لذت گرایى 
بدیھى است كھ بنابر جھان بینى , این خود داستانى دیگر است , نبھ معنوى جھان و جنبھ معنوى انسان نیستیمج

ما فعال با , بى معنǢاست , مادى ترك لذت گرائى و ماده پرستى و پول پرستى براى یك سلسلھ كماالت معنوى 
ھ بوئى از معنویت بھ مشامشان رسیده این مكتب و اینگونھ طرز تفكر كارى نداریم روى سخن باكسانى است ك

و تا طفل جان , اگر كسى بوئى از معنویت برده باشد مى داند كھ تا انسان از قید ھوا پرستى آزاد نگردد . است 
, و تا مسائل مادى از صورت ھدف خارج نشود و بھ صورت وسیلھ در نیاید , از پستان طبیعت گرفتھ نشود 

اینست . ساسات پاك و اندیشھ ھاى تابناك و عواطف ملكوتى آماده نمى گردد سرزمین دل براى رشد و نمو اح
  .زھد شرط اصلى معرفت افاضى است و پیوندى محكم و ناگسستنى با آن دارد : كھ مى گویند 

و از , وبا یاد او مانوس بودن , حق پرستى بھ معنى واقعى كلمھ یعنى شور محبت و خدمت حق را داشتن 

  



با خودپرستى و لذتگرائى و در اسارت , و در حال توجھ وحضور و ذكر دائم بودن , دن پرستش او لذت بر
ھر عشق و , نھ تنھا خدا پرستى مستلزم نوعǢزھد است . بھ ھیچ وجھ سازگار نیست , زرق و برقمادیات بودن 

  . مادى است مستلزم نوعى زھد و بى اعتنائى نسبت بھ شؤون , پرستشى خواه در مورد وطن یا مسلك و مرام 
. چون سرو كارشان با دل و احساسات است رقیب نمى پذیرند , عشقھا و پرستشھا برخالف علمھا و فلسفھ ھا 

ھیچ مانعى ندارد كھ یك نفر عالم و یا فیلسوف بنده درم و دینار باشد و بھ موقع خود فكر و اندیشھ را در 
, ولى امكان ندارد قلب چنین فردى كانون یك عشق  .مسائل فلسفى و منطقى و طبیعى و ریاضى بھ كار اندازد 

تا چھ رسد بھ اینكھ بخواھد كانون , از قبیل نوع انسان ویا مرام و مسلك بوده باشد , آنھم عشق بھ یك معنى 
پس خانھ . عشق الھى باشد و از عشق الھى برافروختھ گردد و محل سطوع اشراقات و الھامات خدائى گردد 

, ادى خالى و فارغ نگھ داشتن و بتھاى سیمو زر را از كعبھ دل فرود آوردن و شكستن دل را از تعلقات م
  . شرط حصول كماالت معنوى و رشد شخصیت واقعى انسانى است 

ھمانطور كھ بارھا گفتھ ایم ھرگز نباید آزادى از بندگى سیم و زر و بى اعتنائى بھ آنچھ قابل تبدیل بھ این فلز 
بلكھ مسؤولیت و تعھد , ك مسؤولیتھا و شانھ خالى كردن از زیر تعھدات اشتباه بشود با رھبانیت و تر, است 

تنھا در پرتو چنین زھدھائى است كھ حقیقت خویش را باز مى یابند ودیگر لفظ تو خالى و ادعاى بى پشتوانھ 
, جا جمع بود یعنى زھد و احساس مسؤولیت یك , ھمچنان كھ در شخص على علیھ السالم این دو . نمى باشند 

. على اول زاھد جھان بود و در عین حال حساسترین قلبھا را نسبت بھ مسؤولیتھاى اجتماعى در سینھ داشت 
  : او از طرفى مى گفت 

  )1() .ما لعلى و لنعیم یفنى و لذه ال تبقى ( 
  على را با نعمت و لذت ناپایدار چھ كار ؟

اوحاضر . شب خوابش نمى برد , براى یك بى عدالتى كوچك و احیانا بھ خاطر یك محروم , از طرف دیگر 
  .شود نبود شكم سیر بخوابد مبادا در اقصى بالد كشور فردى گرسنھ پیدا 

  )2() . و لعل بالحجاز او الیمامھ من ال طمع لھ فى القرص و ال عھد لھبالشبع ( 
على چون زاھد و بى اعتناو بى طمع بود و از طرف دیگر , ابطھ مستقیم بود میان آن زھد و این حساسیت ر

قلبش از عشق الھى ماالمال بود و جھان را از كوچكترین ذره گرفتھ تابزرگترین ستاره یك واحد ماموریت و 
 او اگر فردى لذت گرا و منفعت. این چنین نسبت بھ حقوق و حدود اجتماعى حساس بود , مسؤولیت مى دید 

  . پرست مى بود محال بود این چنین شخصیت مسؤول و متعھدى پیدا كند 
. در روایات اسالمى بھ این فلسفھ زھد تصریح شده است و در نھج البالغھ بالخصوص بر آن تكیھ شده است 

  . . . در حدیث از امام صادق علیھ السالم رسیده است كھ 
  ) .وا الزھد لتفرغقلوبھم لالخره  و كل قلب فیھ شك او شرك فھو ساقط و انما اراد( 

وجود داشتھ باشد از درجھ اعتبار ساقط است از این جھت زھد را ) شرك( یعنى ھر دلى كھ در آن شك یا 
  .برگزیدند كھ دلھایشان براى آخرت ازھر آرزوى دیگر خالى و فارغ باشد 

و بر ضد خدا پرستى خوانده شده ) شرك ( , چنانكھ مى بینیم در این حدیث ھر نوع ھوا پرستى و لذت پرستى 
  : مولوى زھد عارفانھ را این چنین توصیف مى كند . است 

  زھد اندر كاشتن كوشیدن است
  معرفت آن كشت را روئیدن است

  جان شرع و جان تقوا عارف است
  معرفت محصول زھد سالف است 

است زھد را بھ زھد عارف و زھد اختصاص یافتھ ) مقامات العارفین( در نمط نھم اشارات كھ بھ ) بو على( 
  :مى گوید . غیر عارف تقسیم مى كند 

كاالى آخرت را با كاالى , اǢانجام مى دھند ) معاملھ( بھ خیال خود , زاھدانى كھ از فلسفھ زھد آگاھى ندارند 
بھ از تمتعات دنیا دست مى شویند كھ در عوض از تمتعات اخروى بھره مند گردند . دنیا معاوضھ مى كنند 

عبارت دیگر در این جھان برداشت نمى كنند تا در جھان دیگر برداشت نمایند ولǢزاھد آگاه و آشنا بھ فلسفھ 
زھد از آن جھت زھد مى ورزد كھ نمى خواھد ضمیرخویش را بھ غیر ذات حق مشغول بدارد چنین شخصى 

كھ خود را بدان مشغولسازد  شخصیت خویش را گرامǢمى دارد و جز خدا چیز دیگر را كوچكتر از آن مى داند
  .و در بند اسارتش درآید 

  : عبارت بوعلى اینست 
الزھد عند غیر العارف معاملھ ما كان یشترى بمتاع الدنیا االخره والزھد عند العارف تنزه ما عما یشغل سره ( 



  ).عن الحق و تكبر على كل شىء غیرالحق
  : بحث مى كند مى گوید ) تمرین عارف(اره و ھم او در فصلى دیگر از كتاب اشارات آنجا كھ درب

دوم رام و مطیع , یكى رفع مانع یعنى برداشتن غیر خدااز سر راه : این تمرین بھ خاطر سھ ھدف است 
  .سومتلطیف باطن , ساختن نفس اماره نسبت بھ نفس مطمئنھ 

ى و واقعى كمك مى كند بھ مى گویدزھد حقیق. آنگاه براى ھر یك از آن سھ ھدف عامل یا عواملى ذكر مى كند 
  . یعنى برداشتن غیر حق از سرراه , ھدف اول 

  تضاد دنیا و آخرت 
  

مسالھ تضاد دنیا و آخرت و دشمنى آنھا با یكدیگر و اینكھ این دو ماننددو قطب مخالفند از قبیل مشرق و 
ب است یعنى مربوط ھمھ مربوط بھ این مطل, مغربند كھ نزدیكى با ھر یك مساوى است با دورى از دیگرى 

  :خداوند بھ انسان دو دل نداده است , است بھ جھاندل و ضمیر انسان و دلبستگیھا و عشقھا و پرستشھاى انسان 
  . با یك دلنمى توان بیش از یك معشوق برگزید ) ما جعل هللا لرجل من قلبین فى جوفھ ( 

  :مندرس بود سؤال كردند فرمود اینست كھ وقتى از على علیھ السالم درباره جامھ اش كھ كھنھ و 
  ) .یخشع لھ القلب و تذل بھ النفس و یقتدى بھ المؤمنون ( 

  . و نفس بھ این وسیلھ رام مى شود و مؤمنانبھ آن اقتدا مى كنند, دل بھ این سبب نرم مى گردد 
ند زیرا مى یعنى كساني كھ جامھ نو ندارند از پوشیدن جامھ كھنھ ناراحت نمى شوند واحساس حقارت نمى كن

  . بینند پیشواى شان جامھ اى بھتر از جامھ آنھا نپوشیده است 
آنگاه اضافھ فرمود كھ ھمانا دنیا و آخرت دو دشمن مشخص و دو راھم ختلفند ھر كس دنیا را دوست بدارد و 

نیا و د. رشتھ تسلط دنیا را بھ گردن خود بیندازد طبعا آخرت را و آنچھ مربوط بھآخرت است دشمن مى دارد 
آخرت بھ منزلھ مشرق و مغربند كھ نزدیكى بھ ھر یك از اینھا عین دورى از دیگرى است این دو در حكم دو 

  )3(. ھو ومى باشند 
   )4(: على علیھ السالم در یكى از نامھ ھایش مى نویسد 

الروضن نفسى ریاضھ تھشمعھا الى القرص اذا قدرت علیھ مطعوما و و ایم هللا یمینا استثنى فیھا بمشیھ هللا ( 
. . . تقنع بالملح مادوما و الدعنمقلتى كعین ماء نضب معینھا مستفرغھ دموعھا ا تمتلى السائمھ من رعیھافتبرك 

لسائمھ المرعیھ اذا اقتدǢبعد السنین المتطاولھ بالبھیمھ الھاملھ و ا, قرت اذا عینھ ! و یاكل على من زاده فیھجع ؟ 
. (  
سوگند یاد مى كنم بھ ذات خدا كھ بھ خواست خدا نفس خویش را چنانورزیده سازم و گرسنگى بدھم كھ بھ ( 

بگریم كھ آب ) در خلوتھاى شب ( قرص نانى و اندكى نمك قناعت بورزد وآنرا مغتنم بشمارد ھمانا آنقدر 
ان در چراگاھھا شكم خویش را انباشتھ كنند و در شگفتا آیا این درست است كھ شتر, چشمھ چشمم خشك شود 

و گوسفندان در صحراھا خود را سیر كنند و در , خوابگاه خویش را انباشتھ كنند و در خوابگاھخویش بخسبند 
! على نیز شكم خویش را سیر كند و در بستر خود استراحت كند ؟چشم على روشن , جایگاه خویش آرام گیرند 

  : آنگاه مى فرماید ) ھ چھار پایان اقتدا كرده استپس از سالیان دراز ب
طوبى لنفس ادت الى ربھا فرضھا و عركت بجنبھا بؤسھا و ھجرت فǢاللیل غمضھا حتى اذا غلب الكرى ( 

علیھا افترشت ارضھا و توسدت كفھا فǢمعشر اسھر عیونھم خوف معادھم و تجافت عن مضاجعھم جنوبھم و 
  ) .ت بطول استغفارھم ذنوبھم اولئك حزب هللا اال انحزب هللا ھم المفلحون ھمھمت بذكرربھم شفاھھم و تقشع

خورد , رنجھارا مانند سنگ آسیا دانھ را , خوشبخت و سعادتمند آنكھ فرائض پروردگار خویش را انجام دھد 
را زمین را فرش و دست خود , آنگاه كھ سپاه خواب حملھ مǢآورد , شب ھنگام از خواب دورى گزیند, كند 

خواب از چشمشان ربودھو پھلوھاشان از , در زمره گروھى كھ بیم روز بازگشت , بالشقرار مى دھد 
ابرھاى گناھان بر اثر , خوابگاھھاشان جاخالى كرده است و لبھاشان بھ ذكر پروردگارشان در زمزمھ است 

  .انند ھمانا تنھا آنان رستگار, آنانند حزب خدا . استغفار مداوم شانبرطرف شده است 
خالصھ دو قسمت اینست . ذكر این دو قسمت پشت سر یكدیگر رابطھ زھد و معنویت را كامال روشن مى كند 

نھ توجھى , نھ رازى و نھ نیازى , یا خورد و خواب و خشم و شھوت . كھ از دو راه یكى را باید انتخاب كرد 
و یا قدمى در وادى انسانیت و , تر نرفت و نھ نماشكى و نھ انسى و نھ روشنائى و گامى از حد حیوانیت فرا

  .استفاده از مواھب خاص الھى كھ مخصوص دلھاى پاك و روحھاى تابناك است



  برداشت كم براى بازدھى زیاد: زھد 
  

) زھد( در آن اوقات روزى درمحفلى از اھل فضل بحث , چندى پیش سفرى كوتاه بھ اصفھان اتفاق داد 
ھمگان مى , توجھبھ تعلیمات ھمھ جانبھ اسالم مورد توجھ واقع شد  مطرح شد و جوانب مختلف مطلب با

كھ  )5(در آن میان دبیرى فاضل . خواستند تعبیرى جامع و رسا براى زھد بھ مفھوم خاص اسالمى پیدا كنند 
, بعد معلوم شد دست در كار رسالھ اى در این موضوع است و یادداشتھاى خود را در اختیار من گذاشت 

  :گفت , تعبیرى نغز و رسا كرد 
  ) . زھد اسالمى عبارت است از برداشت كم و بازدھى زیاد( 

ا با تصورات و استنباط قبلى خودم كھ در طى چند مقالھ از این سلسلھ آنر, این تعبیر براى من جالب بود 
زھد عبارت : ( فقط با اجازه آن مرد فاضل تصرف مختصرى كرده مى گویم , مقاالت شرح دادم منطبق یافتم 

زیاد ( از یك طرف و ) كم برداشت كردن( یعنى رابطھ اى میان ) است ازبرداشت كم براى بازدھى زیاد
بازدھى ھاى انسانى انسان و تجلیات شخصیت انسانǢانسان چھ در , ازطرف دیگر موجود است ) ادنبازدھى د

و چھ از نظر شرافت و حیثیت , و چھ در قسمت تعاونھا و ھمكاریھاى اجتماعى , قسمت عاطفھ و اخالق 
تھا و و چھ از نظر عروج و صعودبھ عالم باال ھمھ و ھمھ رابطھ معكوس دارند با برداش, انسانى 

  . برخورداریھاى مادى 
او را , انسان این ویژگى را دارد كھ برداشت و برخوردارى زیاد از ماده و طبیعت و تنعم و اسراف در لذات 

و برعكس , در آنچھ ھنر و كمال انسانى نامیده مى شود ضعیف تر و زبونتر و بى بارتر و عقیم تر مى سازد 
فكر و اراده دو ,حدود معینى گوھر او را صفا و جال مى بخشد  پرھیز ازبرداشت و برخوردارى البتھ در

  . نیروى عالى انسانى را نیرومندتر مى كند 
در حیوان نیز آنچھ , این حیوان است كھ برداشت و برخوردارى بیشتر او را در كمال حیوانى بھ جلو مى برد 

اى اینكھ چاقتر بشود و گوشتش بھتر مورد یعنى یك حیوان بر, نامیده مى شود این طور نیست ) ھنر( بھ منزلھ 
اما یك اسب , و یا براى اینكھ شیر و پشم بیشترى بدھد باید ھر چھ بیشتر تیمار شود , استفاده قرار بگیرد 
اسبى مى باید كھ روزھا بلكھ , اسب سر طویلھ محاالست كھ از عھده مسابقھ بیرون آید , مسابقھ چنین نیست 

گوشتھا و پیھ ھاى اضافى را ریختھ باشد تا چابك و , دیده باشد و الغر میانشده باشد  ماه ھا تمرین كم خوراكى
  .و فعالیت براى آن حیوان است قادر گردد ) ھنر( چاالك شده وبھ تیزروى كھ از نوع 

, روح با زھد ورزش مى یابدو تعلقات اضافى را مى ریزد . اما تمرین روح , براى آدمى تمرین است , زھد 
  . ال و سبكبار مى گردد و در میدان فضائل سبك بھ پرواز در مǢآید سبكب

كلمھ ریاضت در مفھوم اصلى خودش ,تعبیر مى كند ) ورزش( از قضا على علیھ السالم از تقوا و زھد بھ 
  :مى فرماید , نامیده مى شود ) ریاضت( ورزش ھم . عبارت است از ورزش و تمرین مقدماتى اسب مسابقھ 

  نفسى اروضھا بالتقوىو انما ھى 
  . ھمانا نفس خویش را با تقوا ورزش مى دھم 

) ھنر( الاقل قسمتى از آنچھ مى توان آنرا ولو با تشبیھ و مسامحھ , گیاھھا چطور ؟ گیاه ھم مانند حیوان است 
  . گیاه نامید مشروط بھ برداشت كمتراست از طبیعت 

در یكى از نامھ ھایش پس از آنكھ ,از گیاھان مثلى مǢآورد  على علیھ السالم بھ این نكتھ نیز اشاره مى كند و
زندگى زاھدانھ و قانعانھ و كم برداشت خویشرا براى یكى از فرماندارانش تشریح مى كند و او را ترغیب مى 

  : مى فرماید , نماید كھ در زندگى این راه را پیشھ سازد 
باید بھ علت , داشت على این اندازه كم باشد اگر بر: مثل اینست كھ اعتراض معترض را مى شنوم كھ ( 

ولى , پس چگونھ است كھ ھیچ دالورى تاب ھماوردى او را ندارد , ضعف قادربھ ھماوردى با دالوران نباشد 
, آنكھ با سختیھاى زندگى دست بھ گریبان است نیرومندتر و آبدیده تر از كوره بیرون مǢآید . اشتباه مى كنند 

ائى كھ بھ دست باغبان نوازشش نمى دھد و ھر لحظھ بھ سراغش نمى رود وبا ھمانا چوب درخت صحر
  ) .و آتشش فروزانتر و دیرپاتر است, با صالبت تر , محرومیتھا ھمواره در نبرد است محكمتر 

از نظر , یعنى ازنظر خصلتھاى خاص انسانى , بر انسان بما ھو انسان , این قانون كھ بر جانداران حاكم است 
كلمھ زھد با ھمھ . نامیده مى شود بھ درجاتى بیشتر حكومت مى كند ) شخصیت انسانى( چیزھا كھ بھ نام ھمان 

و مخصوصا در عصر ما ظالمانھ محكوم , مفھوم عالى و انسانى كھ دارد سر نوشت شومى پیدا كرده است 
گاھى مساوى با , مى دھد  در مفھوم این كلمھ غالبا تحریف و اشتباه كارى بھ عمد یا غیر عمد رخ, مى شود 

  ) . رھبانیت و عزلت و گوشھگیرى( تظاھر و ریا معرفى مى شود و گاھى مرادف با 



ھر كسى درباره اصطالحات شخصى خود مختار است كھ این الفاظ را بھ ھرمعنى كھ مى خواھد استعمال كند 
. اصطالح دیگر محكوم كرد  اما ھرگز نمى توان مفھوم واصطالح دیگرى رابھ بھانھیك مفھوم غلط و یك, 

نھج البالغھ و روایات , اسالم در سیستم اخالقى و تربیتى خود كلمھ و اصطالحى بھ كار برده است بھنام زھد 
ما اگربخواھیم درباره زھد اسالمى بحث كنیم باید قبل از ھر چیز مفھوم , اسالمى پر است از این كلمھ 

مفھوم زھد اسالمى ھمین است كھ گفتھ شد و فلسفھ . ضاوت كنیم سپس درباره آن ق, اسالمى آنرا درك كنیم 
ھر كجا , حاال كجاى آن مورد ایراد است . اش نیز ھمان است كھ با استناد بھ مدارك اسالمى توضیح داده شد 

  . كھ ایرادى دارد بگوئید تا استفاده كنیم 
یكى رھبانیت و , محكومكرده است  از آنچھ گفتھ شد معلوم شد كھ اسالم در زمینھ زھد دو چیز را سخت

  . را ) دنیازدگى( دیگرى ماده پرستى و پولپرستى و بھ عبارت جامعتر 
كدام مكتب و منطق است كھ رھبانیت را توصیھ كند و كدام مكتب است كھ بھ پول پرستى و كاال پرستى و یا 

انسان اسیر و گرفتار و بنده و توصیھ كند و آیا ممكن است ) دنیازدگى( مقام پرستى و بھ عبارت جامعتر 
بردھمادیات باشد و بھ تعبیر امیرالمؤمنین علیھ السالم بنده دنیا و بنده كسǢباشد كھ دنیا در اختیار او است و 

  ! آنگاه از شخصیت دم بزند ؟ 
در اینجا مناسب مى بینم قسمتى از عبارات یك نویسنده ماركسیست را دررابطھ پولپرستى و شخصیت انسانى 

این نویسنده در كتابى جامع و مفید كھ در زمینھ اقتصاد سرمایھ دارى و اقتصاد كمونیستى نوشتھ . قل كنم ن
  :است بھ جنبھ اخالقى حكومت پول بر اجتماعتوجھ مى كند و مى گوید 

مردان طالب . غالبا باعث تاثر وانزجار قلبھاى حساس است , در اجتماع معاصر ) طال( تسلط فوق العاده ( 
ابراز مى دارند و فساد اصلى اجتماع معاصر رابواسطھ ) ! فلز پلید( قیقت ھمیشھ تنفر خود را نسبت بھ این ح

ولى در حقیقت تكھ ھاى دائره مانند یك فلز زردو درخشنده كھ طالیش مى نامند تقصیر , وجود طال مى دانند 
این قدرت , و تسلط اشیاء بر بشر است  قدرت و تسلط پول نماینده و مظھر عمومى قدرت. . . و گناھى ندارد 

این قدرت تسلط اشیاء بر بشر از خصائص عمده اقتصاد بدون نظم و مبتنى بر , تسلط اشیاء بر بشر است 
ھمان طور كھ بشر بى تمدن زمان قدیمبتى را كھ بھ دست خود مى ساخت معبود و مسجود . مبادلھ مى باشد 

شر دوران معاصر نیز مصنوع خود را مى پرستند و زندگیش تحت ب, خود قرار مى داد و آنرامى پرستید 
براى آنكھ كاال پرستى و پول پرستى . . .تسلط و اقتدار اشیائى است كھ بھ دست خود ساختھ و پرداختھ است 
باید علل اجتماعى كھ آنھا را بھ وجود , كھ ناپاكترین شكل تكامل یافتھ كاال پرستǢاست بھ كلى ریشھ كنشود 

است از بین برد وسازمان اجتماع را طورى تنظیم كرد كھ سلطھ و اقتدار سكھ ھاى كوچك این فلززرد  آورده
  .و درخشان بر بشر محو و نابود گردد 

بلكھ بر عكس بشر منطقا و بر طبق نقشھ , در چنین سازمانى دیگر حكومت اشیاء بر بشر وجود نخواھد داشت 
جایگزین پرستش پول خواھد ) شخصیت بشر( ام و گرامى داشتن معین بر اشیاء حكومت خواھد كرد و احتر

  )6() .بود
بر بشر و مخصوصا حكومت پول بر بشر بر خالف شؤون و  ما با نظر نویسنده مبنى بر اینكھ حكومت اشیاء

ولى با راه چاره انحصارى , حیثیت و شرافت بشرى است و در دنائت و پستى نظیر بت پرستى است موافقیم 
  . او موافق نیستیم

 ,اینكھ از نظر اجتماعى و اقتصادى باید اصل مالكیت اشتراكى جاى او رابگیرد یا نھ ؟ مورد بحث ما نیست 
ولى پیشنھاد این راه از جنبھ اخالقى درست مثل اینست كھ براى آنكھ روح امانت را بھ اجتماع باز گردانیم 

  . موضوع امانت را معدوم سازیم 
بشر آنگاه شخصیت خود را باز مى یابد كھ شخصا گریبان خویش را از تسلط پول خالص كند و خود را از 

شخصیت واقعى آنجا است كھ امكان تسلط پول و , یار خود قراردھد اختیار پول خارج سازد و پول را در اخت
این چنین شخصیت داشتن , در عین حال بشر بر پول و كاال حكومت كند نھ پول وكاال بر بشر , كاال باشد 

  . مى نامد ) زھد( ھمان است كھ اسالم آنرا 
نیازى بھ از بین بردن حق تملك در  در مكتب تربیتى اسالم انسان شخصیت خویش را باز مى یابد بدون آنكھ

مجھزند و حكومت پول و كاال را ) زھد( تربیت یافتگان اسالم در پرتو تعلیمات اسالمى بھ نیروى . كار باشد 
  .ازخویشتن دور و حكومت خویشرا بر آنھا مستقر مى سازند 
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  دنیا و دنیا پرستى

  
  غھ و ترك دنیانھج البال

درباره مقصود و , در بخش پیش , آنچھ ,منع و تحذیر شدید از دنیا پرستى است , از جملھ مباحث نھج البالغھ 
ھدف زھد گفتیم روشن كننده مفھوم دنیا پرستى نیز ھست زیرا زھدى كھ بدان شدیدا ترغیب شده است نقطھ 

دیگرى نیز , ریف و توضیح ھر یك ازاین دو مفھوم با تع. مقابل دنیا پرستى است كھ سخت نفى گردیده است 
) ع(روشن مى شود ولى نظر بھ تاكید و اصرار فراوان وفوق العاده اى كھ در مواعظ امیر المؤمنین على 

ما این را جداگانھ و , درباره منع و تحذیر از دنیا پرستى بھ عمل آمده است و اھمیت فى نفسھ این موضوع 
  . وضیحات بیشترى مى دھیم تا ھر گونھ ابھام رفع بشود مستقل طرح مى كنیم و ت

نخستین مطلب اینست كھ چرا این ھمھ در كلمات امیرالمؤمنین بھ این مطلب توجھ شده است بطورى كھ نھ 
خود ایشان مطلب دیگرى را این اندازھمورد توجھ قرار داده اند نھ رسول اكرم و یا سایر ائمھ اطھار این 

ر و فریب دنیا و فنا و ناپایدارى آن و بى وفائى آن و لغزانندگى آن و خطرات ناشى از اندازه درباره غرو
  . تجمع مال و ثروت و وفور نعمت و سرگرمى بدانھا سخن گفتھ اند 

  خطرى كھ غنائم بوجود آورد
  

 یعنى در دوران, ) ع ( مربوط است بھ سلسلھ خطرات عظیمى كھ درعصر على . این یك امر تصادفى نیست 
متوجھ جھان اسالم از , خالفت خلفاء خصوصا دوره خالفت عثمان كھ منتھى بھ دوره خالفت خود ایشان شد 

على علیھ السالم این خطرات را لمسمى كرد و با آنھا مبارزه . ناحیھ نقل وانتقاالت مال و ثروت گردیده بود 
روى آن گذاشت و مبارزه اى مبارزه اى عملى در زمان خالفت خودش كھ باالخره جانش را : مى كرد 

  . منطقى و بیانى كھ در خطبھ ھا ونامھ ھا و سایر كلماتش منعكس است 
, این فتوحات مال و ثروت فراوانى را بھ جھان اسالم سرا زیر كرد , فتوحات بزرگى نصیب مسلمانان گشت 

ختیار افراد و شخصیتھا قرار غالبا در ا, ثروتى كھ بھ جاى اینكھ بھ مصارف عموم برسد و عادالنھ تقسیم شود 
افرادى كھ تا چند سال پیش فاقد ھر . این جریان فوق العاده قوت گرفت , مخصوصا در زمان عثمان .گرفت 

گونھ ثروت و سرمایھ اى بودند داراى ثروت بى حساب شدند اینجا بود كھ دنیا كار خود را كرد و اخالق امت 
  . اسالم بھ انحطاط گرائید 

  . در آن عصر خطاب بھ امت اسالم بھ دنبال احساس این خطر عظیم اجتماعى بود  فریادھاى على
  :مسعودى در ذیل احوال عثمان مى نویسد 

كارمندان دولت و بسیارى از مردم دیگر راه او ! ) البتھ از بیت المال ( عثمان فوق العاده كریم و بخشنده بود 
خلفا خانھ خویش را با سنگ و آھك باال برد و درھایش را از او رابراى اولین بار در میان , را پیش گرفتند 

وقتى كھ مرد در نزد , چوب ساج و عرعر ساخت و اموال و باغات و چشمھ ھایى درمدینھ اندوختھ كرد 
قیمت امالكش در وادى القرى و حنین و , صندوقدارش صد و پنجاه ھزار دینارو یك میلیون درھم پول نقد بود 

  .اسب و شتر فراوانى از او باقى ماند . لغ بر صد ھزار دینار مى شد با, جاھاى دیگر 
  :آنگاه مى نویسد 

زبیر بن العوام خانھ اى در بصره بنا : در عصر عثمان جماعتى از یارانش مانند خودش ثروتھا اندوختند ( 
ھایى در  و معروف است خانھ. ھنوز باقى است ) زمان خود مسعودى است ( 332كرد كھ اكنون در سال 

ثروت زبیر بعد از وفات پنجاه ھزار دینارپول نقد و ھزار اسب و ھزارھا , كوفھ و اسكندریھ بنا كرد , مصر

  



) در زمان مسعودى ( خانھ اى كھ طلحھ بن عبدهللا در كوفھ با گچ و آجر و ساج ساخت ھنوز . چیز دیگر بود 
در . لحھ از امالكش در عراق ھزار دینار بود عایدات روزانھ ط. باقى است و بھ دار الطلحتین معروفاست 

پس از مردنش یك سى و دوم ثروتش ھشتاد و چھار ھزار دینار برآورد شد . سرطویلھ او ھزار اسب بستھ بود 
.  

  . مسعودى نظیر ھمین ثروتھا را براى زید بن ثابت و یعلى بن امیھ و بعضǢدیگر مى نویسد 
تا در كنار چنین ثروتھایى , زمین نمى جوشد و از آسمان ھمنمى ریزد بدیھى است كھ ثروتھاى بدین كالنى از 

پس از آنكھ مردم  127در خطبھ ) ع ( اینست كھ على . فقرھاى موحشى نباشد چنین ثروتھا فراھم نمى شود 
  :مى فرماید , را از دنیا پرستى تحذیر مى دھد 

. الشر االاقباال و ال الشیطان فى ھالك الناس اال طمعا  و ال, و قد اصبحتم فى زمن ال یزداد الخیر فیھ اال ادبارا 
اضرب بطرفك حیث شئت من الناس فھل تبصر . فھذا اوان قویت عدتھ و عمت مكیدتھ و امكنت فریستھ 

االفقیرا یكابد فقرا او غنیا بدل نعمھ هللا كفرا او بخیال اتخذ البخل بحقاr دفرا او متمردا كان باذنھ عن سمع 
این خیاركم وصلحاؤكم و این احراركم و سمحاؤكم ؟ و این المتورعون فى مكاسبھم . و قرا المواعظ 

  .والمتنزھون فى مذاھبھم ؟ 
و شیطان ھر لحظھ بیشتر بھ , و شر ھمى بھ پیشمǢآید , ھمانا در زمانى ھستید كھ خیر دائما واپس مى رود 

نیرو گرفتھ و فریب ) وسائل غرور شیطانى ( اكنون زمانى است كھ تجھیزات شیطان . شما طمع مى بندد 
ھر جا مى خواھى از زندگى مردم را تماشا , نظر كن . شیطان در ھمھ جا گسترده شده و شكارش آماده است 

آیا جز این است كھ یا نیازمندى مى بینى كھ با فقر خود دست و پنجھ نرم مى كند و یا توانگرǢكافر نعمت , كن 
و یا سركشى كھ گوشش بھ اندرز , ا را وسیلھ ثروت اندوزى قرار دادھاست یا ممسكى كھ امساك حق خد

كجایند پارسایان شمادر , كجایند نیكان وشایستگان شما ؟ كجایند آزادمردان و جوانمردان شما . بدھكار نیست 
  ) . . . كار و كسب ؟ كجایند پرھیزكاران شما ؟

  شكر نعمت
  

یعنى مستى ناشى از رفاه مى نامد ) سكر نعمت ( یاد مى كند كھ آن را  امیرالمؤمنین در كلمات خود نكتھ اى را
  . را مǢآورد) بالى انتقام( كھ بھ دنبال خود 

  :مى فرماید  149در خطبھ 
  ) .فاتقوا سكرات النعمھ و احذروا بوائق النقمھ , ثم انكم معشر العرب اغراض بالیا قد اقتربت ( 

بترسید و از بالى انتقام ) مستى ھاى نعمت( ھمانا از . نزدیك است شما مردم عرب ھدف مصائبى ھستید كھ 
  . بھراسید 

 185در خطبھ . شرح مفصلى درباره عواقب متسلسل و متداوم این ناھنجاریھا ذكر مى كند ) ع ( آنگاه على 
  :مى فرماید . آینده وخیمى را براى مسلمین پیشگویى مى كند 

  ) .من النعمھ و النعیم ذاك حیث تسكرون من غیر شراب بل ( 
  . بلكھ از نعمت و رفاه , اما نھ از باده , در ھنگامى است كھ شما مست مى گردید , آن 

, آرى سرازیر شدن نعمتھاى بى حساب بھ سوى جھان اسالم و تقسیم غیر عادالنھثروت و تبعیضھاى ناروا 
  . كرد  )رفاه زدگى( و ) دنیا زدگى( جامعھ اسالمى را دچار بیمارى مزمن 

با این جریان كھ خطر عظیمى براى جھان اسالم بود و دنبالھ اش كشیده شد مبارزه مى كرد و ) ع ( على 
خودش در زندگى شخصى و فردى درست . كسانى را كھ موجب پیدایش این درد مزمن شدند انتقاد مى كرد 

در برنامھ اش مبارزه با ھنگامى ھم كھ بھ خالفت رسید در ص, در جھت ضد آن زندگى ھا عمل مى كرد 
  . ھمین وضع بود 

  وجھھ عام سخن مولى 
  

این مقدمھ كھ گفتھ شد براى این است كھ وجھھ خاص سخن امیرالمؤمنین درمورد دنیا پرستى كھ متوجھ یك 
  .پدیده مخصوص اجتماعى آن عصر بود روشن شود 

شامل , ختصاص بھ آن عصر ندارد وجھھ اى عام نیز ھست كھ ا, بدون شك , از این وجھھ خاص كھ بگذریم 
منطقى است كھ از قرآن كریم , ھمھ عصرھا و ھمھ مردم است و جزء اصول تعلیم و تربیت اسالمى است 



, سرچشمھ گرفتھ ودر كلمات رسول خدا و امیرالمؤمنین و سایر ائمھ اطھار و اكابر مسلمین تعقیب شده است 
, ر بحث خود بیشتر متوجھ وجھھ عام سخن امیرالمؤمنین ھستیم ما د. این منطق است كھ دقیقا باید روشن شود 

  .وجھھ اى كھ از آن وجھھ ھمھ مردم در ھمھ زمانھا مخاطب على ھستند 

  زبان مخصوص ھر مكتب 
  

براى درك مفاھیم و مسائل آن مكتب باید با زبان مخصوص آن , ھر مكتب زبان مخصوص بھ خود دارد 
  .مكتب آشنا شد 

براى فھم زبان خاص آن مكتب باید در درجھ اول بینش كلى آن را درباره ھستى و جھان و , از طرف دیگر 
  . جھان بینى آن را بدست آورد : و بھ اصطالح , حیات و انسان 

  . با دید ویژه اى بھ حیات و زندگى انسان مى نگرد . اسالم جھان بینى روشنى درباره ھستى و آفرینش دارد 
آفرینش از نظر بینش توحیدى , ى اسالمى اینست كھ ھیچگونھ ثنویتى در ھستى نیست از جملھ اصول جھان بین

یعنى چنین نیست كھ برخى موجودات خیر و زیبا ھستند . تقسیم نمى شود ) نباید(و ) باید(اسالم بھ دو بخش 
  . ه شدند ومى بایست آفریده شوند ولى برخى دیگر شر و نازیبا ھستند و نمى بایست آفریده شوند و آفرید

ازنظر اسالم ھمھ چیز بر اساس . در جھان بینى اسالمى این چنین منطقى كفر و منافى با اصل توحید است 
  .خیر و حكمت و حسن و غایت آفریده شده است

  )1(الذى احسن كل شىء خلقھ 
  )2(.ما ترى فى خلق الرحمان من تفاوت 

جھان بینى اسالمى كھ بر توحید . نطق اسالم در مورد ذم دنیا ھرگز متوجھ جھان آفرینش نیست علیھذا م
این . شریكى در ملك خدا قائل نیست , بر روى توحید در فاعلیت تكیھ فراوان كرده است ,خالص بنا شده است 

پس . یك اندیشھ اسالمى نیست اندیشھ چرخ كج مدارو فلك كج رفتار . چنین جھان بینى نمى تواند بدبینانھ باشد 
  ذم دنیا متوجھ چیست ؟

  دنیاى مذموم 
  

این سخن ھم درست است و , معموال مى گویند آنچھ از نظر اسالم مذموم و مطرود است عالقھ بھ دنیا است 
چون انسان در , اگر مقصود از عالقھ صرف ارتباط عاطفى است نمى تواند سخن درستى باشد , ھم نادرست 

خلقت ھمواره با یك سلسلھ عالئق و عواطف و تمایالت آفریده مى شود و این تمایالت جزء سرشت  نظام كلى
ھمان طورى كھ در . او خودش اینھا را كسب نكرده است و بھ عالوه این عالئق زائد و بى جا نیست , او است 

چ عاطفھ و عالقھ بدن انسان ھیچ عضو زائدى وجودندارد حتى یك موئین رگ اضافى ھم در كار نیست ھی
  . تمام تمایالت و عواطف سرشتى بشر متوجھ ھدفھا وغایاتى حكیمانھ است . طبیعى زائدى ھم وجود ندارد 

  .قرآن كریم این عواطف را بھ عنوان آیات و نشانھ ھایى از تدبیر الھى وحكمتھاى ربوبى یاد مى كند 
  )3(). و جعلبینكم موده و رحمھ و من آیاتھ ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیھا( 

ار آنھا آرامش بیابید از جملھ نشانھ ھاى حق اینست كھ از جنس خود شما ھمسرانى براى شما آفریده كھ در كن
  . و میانشما و آنھا الفت و مھربانى قرار داد 

بدون اینھا انسان نمى تواند راه , این عواطف و عالئق یك سلسلھ كانالھاى ارتباطى میان انسان و جھان است 
طرود پس جھان بینى اسالمى ھمانطور كھ بھ ما اجازه نمى دھد جھان را محكوم و م. تكامل خویش را بپیماید 

و مذموم بشماریم اجازه نمى دھد عالئق طبیعى و كانالھاى ارتباطى انسان و جھان را نیز زائد و بى مصرف 
انبیاء و اولیاء حق از این . جزئى از نظام عمومى آفرینش است , این عالئق و عواطف , و قطع شدنى بدانیم 

  . عواطف در حد اعالبرخوردار بودند 
بستھ , مقصود از عالقھ و تعلق ,عالقھ بھ دنیا تمایالت طبیعى و فطرى نیست  حقیقت اینست كھ منظور از

بودن بھ امور مادى و دنیاوى و در اسارت آنھا بودن است كھ توقف است و ركود است و باز ایستادن از 
ه اینست كھ دنیا پرستى نام دارد واسالم سخت با آن مبارز. حركت و پرواز است و سكون است و نیستى است 

و این است آن چیزى كھ بر ضد نظام تكاملى آفرینش است و مبارزه با آن ھمگامى با ناموس تكاملى , مى كند 
تعبیرات قرآن مجید در این زمینھ در حد اعجاز است و در فصل ھاى آینده این مطلب را . آفرینش است

  .توضیح خواھیم داد 



نیز , و طبعا از نظر نھج البالغھ, از نظر قرآن  رابطھ انسان و جھان در فصل پیش روشن كردیم كھ آنچھ
در این مكتب . انسان ) تمایالت وعالئق فطرى و طبیعى(و نھ . جھان است ) وجود فى نفسھ( مذموم است نھ 

  .نھ جھان بیھوده آفریده شده است و نھ انسان راه خود را گم كرده و بھ غلط در این جھان آمده است 
نظام موجود را نظام كامل نمى , نسبت بھ نظام آفرینش با دیده بدبینى مى نگرندمكاتبى بوده و ھستند كھ 

مى ! و از نوع راه گم كردن ! و نیز مكتبھایى بوده كھ آمدن انسان را بھ این جھان نتیجھ یك اشتباه , پندارند 
وندى با این جھان دانند انسان را موجودى صد درصد بیگانھ با جھان مى شمارند كھ ھیچ گونھ پیوند و خویشا

در چاه این جھان محبوس گشتھ است , یوسفى است كھ بھدست برادران دشمن , زندانى این جھان است , ندارد 
  . تمام مساعیش باید صرف فرار از این زندان و بیرون آمدن از این چاه گردد , 

و بھ چاه افتاده و چاه , ان بدیھى است ھنگامى كھ رابطھ انسان با جھان دنیا و طبیعت رابطھ زندانى و زند
  . داشتھ باشد ) خالصى( انساننمى تواند ھدفى جز , است 

  منطق اسالم 
  

بلكھ از , رابطھ انسان و جھان از نوع رابطھ زندانى و زندان وچاه و در چاه افتاده نیست , ولى از نظر اسالم 
و یا سوداگر با بازارتجارت ,  )5(و یا اسب دونده با میدان مسابقھ ,  )4(نوع رابطھ كشاورز است با مزرعھ 

دنیا از نظر اسالم مدرسھ انسان و محل تربیت انسان و جایگاه تكامل اوست .  )7(و یا عابد با معبد است ,  )6(
 .  

او را ) ع ( با مردى ذكر شده است كھ ازدنیا مذمت كرده و على ) ع (منین در نھج البالغھ گفتگوى امیرالمؤ
ھمین جھان عینى و مادى است مورد مالمت قرار داد و بھ اشتباھش آگاه نمود , كھ مى پنداشت دنیاى مذموم 

  :بھ شعر در آورده مى گوید ) مصیبت نامھ( شیخ عطار این جریان را در , )8(
  ذم دنیا كرد بسیارى مگر

  بد توئى زیرا كھ دورى از خرد
  ھم شب و ھم روز باید كشت و كار

  جملھ از دنیا توان برد اى پسر
  بر دھد )اى دریغا( ورنكارد 

  زانكھ دنیا توشھ عقباى توست
  در وى كار عقباگیر پیش, لیك 

  تو دنیا دار دوست, پس براى این 
  آن یكى در پیش شیر دادگر

  حیدرش گفتا كھ دنیا نیست بد
  ھست دنیا بر مثال كشت زار

  زانكھ عز و دولت دین سر بھ سر
  تخم امروزینھ فردا بر دھد

  پس نكوتر جاى تو دنیاى تو است
  مشو مشغول خویش, بھ دنیا در تو 

  چون چنین كردى تو را دنیا نكوست
ناصر خسرو علوى كھ بھ حق مى توان او را حكیم الشعراء خواند و یكى ازنكتھ سنج ترین و مذھبى ترین 

چكامھ اى درباره خوبǢو بدى جھان دارد كھ ھم با منطق اسالم منطبق است و ھم , شعراى پارسى زبان است 
این اشعار در دیوان او ھست و در كتاب , شایستھ است در این جا نقل شود , عالى وزیبا است فوق العاده 

  :جامع الحكمتین خویش نیز آنھا را آورده است مى گوید 
  اگر چند با كس نپایستھ اى

  چو دو دیده بایستھ اى, بھ باطن 
  شكستھ بسى نیز تو بستھ اى

  ولیكن سوى شستگان شستھ اى
  )ندانستھ اى ھنوزم: ( بگویش 

  چھ بنكوھى آن را كز آن رستھ اى



  تو در رھگذر پست چھ نشستھ اى ؟
  كھ تو شاخى از بیخ او جستھ اى

  و گر راست بر رستھ اى رستھ اى
  نپرسد كھ بادام یا پستھ اى

  !بھ تیرش چرا خویشتن خستھ اى ؟ 
  چھ در خورد و بایستھ اى! جھانا 

  ناخوشى, خس , چو در دیده , بظاھر 
  بستھ اى را گھى بشكنىاگر 

  آلوده اى, چو آلوده بینندت 
  كسى كو تو را مى نكوھش كند

  اگر بخردى, زمن رستھ اى تو 
  بھ من برگذر داد ایزد تو را

  ز بھر تو ایزد درختى بكشت
  اگر كژ بر او رستھ اى سوختى

  ھر كسى چوب كژ, بلى , بسوزد 
  تو تیر خدایى سوى دشمنش

سان با جھان از نوع رابطھ كشاورز با مزرعھ وبازرگان با بازار و عابد با معبد اكنون كھ روشن شد رابطھ ان
, و روابطش ھمھ منفى بوده باشد , پیوندھایش ھمھ بریده , بیگانھ , است پس انسان نمى تواند نسبت بھ جھان

نھ بھ زرق ( آدمى در این جھان , در ھر میلى طبیعى در انسان غایتى و ھدفى و مصلحتى و حكمتǢنھفتھ است 
  ) . آمده است تا بھ مالمت برود

ذرات جھان با حساب معینى بھ سوى . سراسر جھان را فرا گرفتھ است , بطور كلى میل و كشش و جاذبھ 
این جذب و انجذابھا براساس ھدفھایى بسیار حكیمانھ , یكدیگر كشیده مى شوند و یكدیگر را جذب مى كنند

  . است 
چیزى كھ ھست انسان بر خالف سایر .از میل یا میلھایى خالى نیست , یچ ذره اى ھ, منحصر بھ انسان نیست 

  :وحشى كرمانى مى گوید .اشیاء بھ میل ھاى خویش آگاھى دارد 
  كشان ھر ذره را تا مقصد خاص

  دواند گلخنى را تا بھ گلخن
  ز زیر ماه تا باالى افالك

  خیل در خیل, جنیبت در جنیبت 
   بھ جسم آسمانى تا زمینى

  یكى میل است در ھر ذره رقاص
  رساند گلشنى را تا بھ گلشن

  از آب تا خاك, ز آتش تا بھ باد 
  ھمین میل است اگر دانى ھمى میل
  از این میل است ھر جنبش كھ بینى

پس از دیدگاه اسالم نھ جھان بیھوده آفریده شده و نھ انسان بھ غلط آمده است و نھ عالئق طبیعى و فطرى 
پس آنچھ مذموم است و نبایستى است و مورد توجھ قرآن ونھج البالغھ است , ایستنى است انسان امورǢنب

  چیست ؟ 
  : این جا باید مقدمھ اى ذكر كنیم 

در جستجوى چیزى است كھ , انسان خصیصھ اى دارد كھ ایده آل جو و كمال مطلوب خواه آفریده شده است 
انسان در سرشت خویش پرستنده و تقدیس : عبارت دیگر  بھ. پیوندش با او بیش از یك ارتباط معمولى باشد

ھمھ ) او( كننده آفریدھشده است و در جستجوى چیزى است كھ او را منتھاى آرزوى خویش قرار دھد و
  . چیزش بشود 

( او بھ اشیاء بھ ) عالقھ( ارتباط و ,اینجا است كھ اگر انسان خوب رھبرى نشود و خود از خود مراقبت نكند 
) بند(بھ صورت ) رابطھ( , استحالھ مى شود ) ھدف( بھ ) وسیلھ( , تغییر شكل مى دھد ) وابستگى(  و) تعلق

  . حركت و تالش و آزادى مبدل بھ توقف و رضایت و اسارت مى گردد , در مǢآید ) زنجیر(و 



ھ كمال و اینست آن چیزى كھ نبایستنى است و برخالف نظام تكاملى جھان است و ازنوع نقص و نیستى است ن
و اینست آن چیزى كھ آفت انسانو بیمارى خطرناك انسان است و اینست آن چیزى كھ قرآن و نھج , ھستى 

  . البالغھ انسان را نسبت بھ آن ھشدار مى دھند و اعالم خطر مى كنند 
لوب شایستھ این كھ كمال مط, ولوبھزیستى در حد اعال را , جھان مادى و زیست در آنرا , بدون شك اسالم 

در دنباالین جھان مǢآید , زیرا اوال در جھان بینى اسالمى جھان ابدى و جاویدان , انسان قرار گیردنمى داند 
كھ سعادت و شقاوتش محصول كارھاى نیك و بد او در این جھان است و ثانیا مقام انسان و ارزشھاى عالى 

  . مادیات این جھان نماید ) برده( و , و اسیر ) بستھ( انسان برتر و باالتر ازاینست كھ خویشتن را 
مكرر بھ این مطلب اشاره مى كند كھ دنیا خوب جائǢاست اما براى كسى كھ بداند این جا ) ع ( اینست كھ على 

  :گذرگاه ومنزلگاه او است , قرارگاه دائمى نیست 
  )9(.و لنعم دار ما لم یرض بھا دارا 

  . نداند ) قرارگاه خود( اما براى كسى كھ آن را خانھ خود , خوب خانھ اى است دنیا 
  )10(.فخذوا من ممركم لمقركم , الدنیا دار مجاز ال دار قرار 

  .دنیا خانھ بین راه است نھ خانھ اصلى و قرارگاه دائمى 
انسان را بھ خود ببندد و در از نظر مكتب ھاى انسانى جاى ھیچ گونھ شك و تردید نیست كھ ھر چیزى كھ 
سیر تكامل انسان الیتناھى , خود محو نماید بر ضد شخصیت انسانى است زیرااو را راكد و منجمد مى كند 

ما ھم در این جھت بحثى نداریم یعنى این . بر ضد آن است ) بستگیى( است و ھر گونھ توقفى و ركودى و 
  : لب دیگراست مطلب را بھ صورت كلى مى پذیریم سخن در دو مط

چنین بینشى دارد درباره روابط انسان و جھان ؟ آیا واقعا , و بھ پیروى قرآن نھج البالغھ , یكى اینكھ آیا قرآن 
و كمال مطلوب قرار دادن است كھ ركود است و ) بستگى(آن چیزى كھ قرآن محكوم مى كند عالقھ بھ معنى 

مطلق عالئق و , و تعالى و تكامل است ؟ آیا قرآن توقف است و سكون است و نیستى است و بر ضد حركت 
  عواطف دنیوى را در حدى كھ بھ شكل كمال مطلوب و نقطھ توقف در نیاید محكوم نمى سازد ؟ 

مستلزم اسارت و در بند , بستھ بودن بھ چیزى و كمال مطلوب قرار گرفتن چیزى , دیگر اینكھ اگر بنا باشد 
د و انجماد او باشد چھ فرقى مى كند كھ آن چیز مورد عالقھ خدا باشد یا قرار گرفتن انسان و در نتیجھ ركو

  چیز دیگر؟ 
ھرگز بستگى بھ خدا و , قرآن ھر بستگى و بندگى را نفى كند و بھ ھر نوع آزادى معنوى و انسانǢدعوت كند 

ون تردید دعوت بلكھ بد, بندگى خدا را نفى نمى كند و بھ آزادى ازخدا براى كمال آزادى دعوت نمى نماید 
  . استوار است , تمرد از اطاعت غیر او و تسلیم دربرابر او , قرآن براساس آزادى از غیر خدا و بندگى خدا 

تمردى , كفرى و ایمانى , سلبى و ایجابى , كھ پایھ اساسى بناى اسالم است بر نفیى و اثباتى) الالھ االهللا(كلمھ 
و اثبات و ایجاب و ایمان و تسلیم , ر و تمرد نسبت بھ غیر حق نفى وسلب و كف: استوار است , و تسلیمى 

( تركیبى است از , نیست ) آرى(فقط نیست ھم چنانكھ تنھا یك ) نھ(شھادت اول اسالم یك . نسبت بھ ذات حق 
  ).آرى( و ) نھ

سلیمى و اگر كمال انسانى و تكامل شخصیت انسانى ایجاب مى كند كھ انسان از ھرقیدى و ھر اطاعتى و ھر ت
را نفى ) آرى(بورزد و استقالل داشتھ باشد و ھر ) عصیان(ھر بردگى رھا و آزاد باشد و در مقابل ھمھ چیز 

چھ فرق ) آنچنان كھ اگزیستان سیالیسم مى گوید(محض باشد ) نھ(كند وبراى اینكھ آزادى مطلق بھ دست آورد 
سان اسارتى و اطاعتى و قیدى و تسلیمى بپذیرد و مى كند كھ آن چیز خدا باشد یا غیر خدا ؟و اگر بنا است ان

  باز ھم چھ فرق مى كند كھ آن چیز خدا باشد یا غیر خدا ؟, در یك نقطھ توقف كند 
خدا تنھا وجودى است كھ بندگى او عین آزادى , یا اینكھ فرق است میان ایده آل قرار گرفتن خدا و غیر خدا 

صیت واقعى خویش را باز یافتن است اگر چنین است مبنا و است و در او گم شدن عین بھ خود آمدن وشخ
  ریشھ و بنیادش چیست ؟ و چگونھ مى توان آن را توجیھ كرد ؟ 

اینجا یكى . بھ عقیده ما در اینجا ما بھ یكى از درخشانترین و مترقى ترین معارف انسانى و اسالمى مى رسیم 
و حقارت و كوچكى منطقھاى دیگر از طرف  از جاھایى است كھ علو و عظمت منطق اسالم از یك طرف

  .در فصول آینده پاسخ این پرسش را خواھیم یافت . دیگر نمودارمى گردد 
 ----------------------  
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 ارزش دنیا از نظر قرآن و نھج البالغھ
 

نبایستنى(از نظر اسالم در رابطھ انسان و دنیا  در فصل پیش گفتیم چیزى كھ است و آفت و بیمارى انسان تلقى  (
( انسان بھ دنیا است نھ ) وابستگى( و ) تعلق( مى شود و اسالم در تعلیمات خویش مبارزه اى بى امان با آن دارد 

و) عالقھ ھدف و مقصد قرار گرفتن دنیا  ,او ) آزاد زیستى( انسان است نھ ) اسیر زیستى( او بھ دنیا ) ارتباط ) 
  . است نھ وسیلھ و راه واقع شدن آن

موجب محو و نابودى تمام ارزشھاى , رابطھ انسان و دنیا اگر بھ صورت وابستگى انسان و طفیلى بودنش در آید
 بدیھى است كھ اگر فى المثل. ارزش انسان بھ كمال مطلوبھایى است كھ جستجو مى كند . عالى انسان مى گردد

مطلوبى باالتر از سیر كردن شكم خودش نداشتھ باشد و تمام تالشھا و آرزوھایش درھمین حد باشد ارزشى بیشتر 
مى فرماید) ع(اینست كھ على , نخواھد داشت ) شكم(از  :  

  . (آن كس كھ ھمھ ھدفش پر كردن شكم است ارزشش با آنچھ از شكم خارجمى گردد برابر است )
انسان , گى ارتباط انسان و جھان است كھ بھ چھ كیفیت وبھ چھ شكل باشد ؟ در یك شكل ھمھ سخنھا درباره چگون

بھ تعبیر قرآنبھ حكم اینكھ ھر جوینده در حد پائین تر از ھدف و كمال مطلوب خویش است , محو و قربانى مى شود 
و ساقط ترین موجودجھان مى شود, منحط ترین , پست ترین , مى گردد ) اسفل سافلین(  تمام ارزشھاى عالى و  , 

دنیا و اشیاء آن فداى انسان مى گردد و در , ودر یك شكل دیگر برعكس , مختصات انسانى او از میان مى رود 
اینست كھ در حدیث قدسى آمده است , خدمت انسان قرار مى گیرد و انسان ارزشھاى عالى خویش را باز مى یابد  : 

لقتك الجلىیا ابن آدم خلقت االشیاء الجلك و خ )  ) . 
 . ھمھ چیز براى انسان آفریده شده و انسان براى خدا

در فصل پیش دو عبارت از نھج البالغھ بھ عنوان شاھد سخن كھ آنچھ در نھجالبالغھ محكوم است چگونگى حاصل 
ردیمآو, و امثال اینھا تعبیر كردیم ) تعلق( و ) وابستگى( ارتباط انسان و جھان طبیعت است كھ ما ازآن بھ   . 

و سپس شواھد دیگرى از نھج البالغھ مǢآوریم, اكنون شواھدى از خود قرآن  :  
در , یك دستھ زمینھو مقدمھ گونھ اى است براى دستھ دیگر , آیات قرآنى درباره رابطھ انسان و دنیا دو دستھ است 

  . حقیقت دستھ اول در حكم صغرا وكبراى یك قیاس است و دستھ دوم در حكم نتیجھ آن
واقعیت متغیر و , در این گونھ آیات  , دستھ اول آیاتى است كھ تكیھ بر تغییر و ناپایدارى و عدم ثبات اینجھان دارد

, مثال گیاھى را مثل مǢآورد كھ اززمین مى روید , ارائھ مى شود , آن چنان كھ ھست , ناپایدار و گذراى مادیات 
چندى بھزردى مى گراید و خشك مى شود و باد حوادث آن را خرد  ابتدا سبز و خرم است و بالندگى دارد اما پس از

و مى شكند و درفضا پراكنده مى سازد. مى كند    . آنگاه مى فرماید اینست مثل زندگى دنیا , 
ازنظر زندگى مادى گیاھى بیش نیست كھ چنین , بپسندد یا نپسندد , بدیھى است كھ انسان چھ بخواھد و چھ نخواھد 

اگر بنا است كھ برداشتھاى انسان واقع بینانھ باشد نھ خیال بافانھ و اگر انسان , در انتظارش است  سرنوشتى قطعى
, با كشف واقعیت آن چنان كھ ھست مى تواند بھ سعادت خویش نائل گرددنھ با فرضھاى و ھمى و واھى و آرزوئى 

زدباید ھمواره این حقیقت را نصب العین خویش قرار دھد و از آن غفلت نور  .  
  . این دستھ از آیات زمینھ است براى اینكھ مادیات را از صورت معبودھاو كمال مطلوبھا خارج سازد

پایدار , جھانى دیگر , در كنار این آیات و بلكھ در ضمن این آیات فورا این نكتھ گوشزد مى شودكھ ولى اى انسان 
قابل ھدف قرار گرفتن است پس زندگى پوچ است و مپندار كھ آنچھ ھست ھمین امور گذرا و غیر : ھست , و دائم 

  . حیات بیھوده است



دراین آیات است كھ صریحا مى بینیم آن , دستھ دوم آیاتى است كھ صریحا مشكل ارتباط انسان را روشن مى كند 
یعنى) تعلق( شكلى كھ محكوم شده است  مور بھ این ا) قناعت كردن( و ) رضایت دادن( و ) اسارت( و ) بستگى ) 

این آیات است كھ جوھر منطق قرآنرا در این زمینھ روشن مى كند , گذرا و ناپایدار است  : 
 (1) .(المال و البنون زینھ الحیوه الدنیا و الباقیات الصالحات خیرعند ربك ثوابا و خیر امال -1

كارھاى نیكى كھ پس از مردن انسان نیز (آرایش زندگى دنیاست و كارھاى پایدار و شایستھ , ثروت و فرزندان 
ھ انسان بھ آنھادل از نظر پاداشى كھ در نزد پروردگار دارند و از نظر اینك) باقى مى ماند و نفعش بھ مردم مى رسد

بھتر است, ببندد و آرزوى خویش را در آنھا متمركز كند   . 
نھایت آرزو آنچیزى است كھ انسان بھ خاطر ,سخن از چیزى است كھ نھایت آرزو است , مى بینیم كھ در این آیھ 

زندگى برایش پوچ و بى معنى است,او زنده است و بدون آن   . 
رضوا بالحیوه الدنیا و اطمانوا بھا والذین ھم عن آیاتنا غافلونان الذین ال یرجون لقائنا و  -2  .(2) 

دارند زندگى دیگرى كھ درآنجا پرده ھا پس مى رود و حقایق آشكار مى مى پن(ما را ندارند ) امید مالقات( آنانكھ 
رضایت داده(و !) شود در كار نیست  وآنانكھ ) آرام گرفتھ اند(وقناعت كرده اند بھ زندگى دنیا و بدان دل بستھ و  (

 . از آیات و نشانھ ھاى ما غافلند
) رضایت دادن( و بھ مادیات ) امید بھزندگى دیگر نداشتن( , تلقى شده است ) نبایستنى( در این آیھ آنچھ نفى شده و 

است) آرام گرفتن(و قانع شدن و   . 
 (3) .فاعرض عن من تولى عن ذكرنا و لم یرد اال الحیوه الدنیا ذلك مبلغھم من العلم  - 3

اینست مقدار , روى برگردان ) جز زندگى دنیا ھدف و غایت ومقصدى ندارند( از آنان كھ از یاد ما روگردانده و 
  . دانش آنھا
 (4) . و فرحوا بالحیوه الدنیا و ما الحیوه الدنیا فى االخره االقلیل . . . . - 4
در صورتى كھ زندگى دنیا در جنب آخرت جز اندك نیست, شده اند ) شادمان و دلخوش( آنان بھ زندگى دنیا  . . .  . 
ون ظاھرا من الحیوه الدنیا و ھم عن االخره ھم غافلونیعلم - 5  .(5) 

بى خبر و ) جھان ماوراء نمودھا و پدیده ھا ( ند و از آخرت از زندگى دنیا آگاھى دار) ظواھر و نمودھائى( تنھا بھ 
 . ناآگاھند

در ھمھ این آیات آنچھ در رابطھ انسان و جھان نفى , از برخى آیات دیگر نیز ھمین معنى بھ خوبى استفاده مى شود 
شده و بھ آن قناعت  داده) رضایت( و شیئى كھ بھ آن ) نھایت آرزو( اینست كھ دنیا ,تلقى شده ) نبایستنى( شده و 

واقع , خویش را در آن مى خواھد بیابد ) آرامش( و سرگرمى است وآدمى ) دلخوشى( شیئى كھ مایھ , شده است 
این شكل رابطھ است كھ بھ جاى اینكھ دنیا را مورد بھره بردارى انسان قرار دھدانسان را قربانى ساختھ و . شود 

  . از انسانیت ساقط كرده است
دستھ اول كھ بیشترین آنھا است با , بالغھ نیز بھ پیروى از قرآن بھ ھمین دو دستھ بر مى خوریم در نھج ال

ناپایدارى جھان و غیر قابل دلبستگى آن , موشكافیھائى دقیق و تشبیھات و كنایات واستعاراتى بلیغ و آھنگى موثر 
, یرى قرآن استو دستھ دوم نتیجھ گیرى است كھ عینا ھمان نتیجھ گ. تشریح شده است   .  

اھل دنیا بھ نوبھ خود بھ چھار گروه , اھل دنیا و اھآلخرت : مردم را ابتداء بھ دو گروه تقسیم مى كند  32در خطبھ 
  : تقسیم شده اند

و ھیچگونھ تباھكارى نھ بھ صورت زور و تظاھر و نھ بھ , گروه اول مردمى آرام و گوسفند صفت مى باشند 
از آنھا دیده نمى شود ,صورت فریب و زیر پرده  اینھا آرزویش را , ولى تنھا بھ این دلیل كھ عرضھ اش را ندارند  ,
اما قدرتش را ندارند, دارند   .  

یا قدرت و , پول و ثروت گرد مǢآرند , دامن بھ كمر زده, گروه دوم ھم آرزویش را دارند و ھم ھمت و قدرتش را 
ال مى كنند و از ھیچ فسادى كوتاھى نمى كنندو یامقاماتى را اشغ, حكومت بھ چنگ مǢآورند   .  

, اما در سیماى اھل آخرت , اھل دنیا , جو فروشانى ھستند گندم نما, گروه سوم گرگانى ھستند كھ در لباس گوسفند 
در میانمردم آنچنان , جامھ را باال مى زنند , گامھا را كوتاه بر مى دارند  , سرھا را بھ عالمت قدس فرومى افكنند
  . ظاھر مى شوند كھ اعتمادھا را بھ خود جلب كنند و مرجع امانات مردم قرار گیرند

آنان را , گروه چھارم در حسرت آقائى و ریاست بھ سر مى برند و در آتش این آرزومى سوزند اما حقارت نفس 
ندبھ لباس اھل زھد در مǢآی, خانھ نشین كرده است و براى اینكھ پرده روى این حقارت بكشند   .  

این چھار گروه را على رغم اختالفاتیكھ از نظر برخوردارى ومحرومیت ) ع ( على  و , و از نظر روش و سبك  ,
وآن : چرا ؟ براى اینكھ ھمھ آنھا در یك خصیصھ مشتركند , اھل دنیا : از نظر روحیھ دارند جمعا یك گروھمى داند 

, دنیا آنھا را شكاركرده و از رفتار و پرواز انداختھ است مادیات , اینكھ ھمھ آنھا مرغانى ھستند كھ بھ نحوى 



 . انسانھائى ھستند اسیر و برده
در ضمن توصیف این گروه مى فرماید. مى پردازد ) آخرت  - اھل ( در پایان خطبھ بھ توصیف گروه مقابل   : 

ان ترى الدنیا لنفسك ثمنا, و لبئس المتجر  )  ) . 
و براى ھمھجھان ارزشى مساوى با انسانیت خویش , را با جھان برابر كنى  بد معاملھ اى است كھ شخصیت خود

جھان را بھ بھاى انسانیت خویش بخرى , قائل شوى  .  
 : ناصر خسرو در این مضمون مى گوید

مرا, كار , نیست دگر باغمانش   
مرا, شكار , گر چھ ھمى داشت او   

مرا, فكار , كرد نیارد جھان   
مرا, بیم نیاید زروزگار   

مرا, شكار , تیز نگیرد جھان   
 الجرم اكنون جھان شكار من است
 گر چھ ھمى خلق را فكار كند
 جان من از روزگار برتر شد

در كلمات پیشوایان اسالم زیاد دیده مى شود كھ مسالھ, این مضمون  انسانیت , مسالھقربانى شدن انسانیت است  , 
  . انسان است كھ بھ ھیچ قیمتى نبایداز دست برود

كھ جزونامھ ھاى نھج البالغھ است مى فرماید) ع ( در وصیت معروف خود بھ امام حسن ) ع ( امیرالمؤمنین   : 
فانك لن تعتاض بما تبذل من نفسك ثمنا, اكرم نفسك من كل دنیھ  ) ) . 

ائى نخواھى بھ, كھ در برابر آنچھ ازخویشتن خویش مى پردازى , نفس خویش را از آلودگى بھ پستیھا گرامى بدار 
بھ نقل از بحاراالنوار در شرح احوال آن حضرت مى فرمود, ) ع ( امام صادق . یافت  اثامن بالنفس النفیسھ  ) :

 . ( ربھا و لیس لھا فى الخلق كلھم ثمن
ھمانا با خویشتن گرانبھا و انسانیت گرانقدر خودم در ھمھ ھستى تنھا یك چیز را قابل معاملھ مى دانم و آن 

است دیگر در ھمھ ماسوابھائى كھارزش برابرى داشتھ باشد وجود ندارد پروردگار  .  
 : در تحف العقول مى نویسد

آنكس كھ ھمھ دنیا را با خویش برابر :چھ كسى از ھمھ مردم مھمتر است ؟ فرمود : سؤال شد ) ع ( از امام سجاد 
  . نداند

از نقل آنھاخوددارى مى كنم بھ این مضمون احادیث زیادى ھستند كھ براى پرھیز از اطالھ  .  
از تعمق در قرآن و نھج البالغھ و سایر سخنان پیشوایان دین روشن مى شود كھ اسالم ارزش جھان را پائین 

ھدف , اسالم جھان را براى انسان مى خواھد نھ انسان را براى جھان ,نیاورده است ارزش انسان را باال برده است 
ست نھ بى اعتبار كردن ارزشھاى جھاناسالم احیاى ارزشھاى انسان ا  . 

 وابستگیھا و آزادگیھا
 

مطلبى باقى مانده كھ نتوان از آن گذشت و بھ عالوه , در نھج البالغھ بھ درازا كشید ) دنیا پرستى( بحث درباره 
  . قبال بھ صورت سؤال طرحكرده ایم و بدان پاسخ نگفتھ ایم

نوعى بیمارى و موجب محو ارزشھاى انسانى است و , ى بھ چیزى آن مطلب اینست كھ اگر تعلق و وابستگى روح
, دنیا باشد یا عقبى, چھ فرقى مى كند كھ آن چیز ماده باشد یا معنى , عامل ركود و توقف و انجماد بھ شمارمى رود 

اگر نظر اسالم در جلوگیرى از تعلق بھ دنیاو مادیات! و باالخره خدا باشد یا خرما  ت انسانى حفظ اصالت شخصی , 
) آزادى مطلق( مى بایست بھ , و رھائى از اسارت بوده و مى خواستھ انسان در نقطھ اى متوقف و منجمد نگردد 

تلقى كند) كفر( دعوت كند و ھر قید و تعلق را   . 
  . آنچنانكھ در برخى از مكتبھاى فلسفى جدید كھ آزادى را ركن اساسى شخصیت انسانى مى دانند چنینمى بینیم

دانند با تمرد و عصیان و آزادى از ھر چھ رنگ تعلق پذیرد  - این مكتبھا شخصیت انسانى انسان را مساوى مى در 
واقعیش ) خود( بال استثناء و ھرتقید و انقیاد و تسلیمى را بر ضد شخصیت واقعى انسان و موجب بیگانھ شدناو با 

ن اندازه از واقعیت انسان بھره مند است كھ فاقد تمكین مى گویند انسان آنگاه انسان واقعى است و بھ آ , مى شمارند
خاصیت شیفتگى و تعلق بھ چیزى این است كھ توجھ انسان را بھ خود معطوف مى سازد و آگاھى او . و تسلیم باشد 

را از خودش سلب مى سازد و او را از خود مى فراموشاند و در نتیجھ این موجود آگاه آزادكھ نامش انسان است و 
بر اثر فراموش كردن . یتش در این دو كلمھ خالصھ مى شود بھ صورت موجودى ناخودآگاه و اسیر در مǢآید شخص



خود ارزشھاǢانسانى را از یاد مى برد و در اسارت و وابستگى از حركت و تعالى بازمى ماند و در نقطھ اى راكد 
  . مى شود

مى بایست از ھر پرستشى و از ھر پابندى ,سانى است اگر فلسفھ مبارزه اسالم با دنیا پرستى احیاى شخصیت ان
و رھائى از دنیا رابراى , جلوگیرى كند و حال آنكھ تردیدى نیست كھ اسالم آزادى از ماده را مقدمھ تقید بھ معنى 

و ترك خرما را براى بدست آوردن خدا مى خواھد, پابند شدن بھ آخرت  .  
استثنائى ھمدر كنارش قرار مى دھد, رد دعوت مى كند عرفان كھ بھ آزادى از ھر چھ رنگ تعلق پذی  .  

 : حافظ مى گوید
 زھر چھ رنگ تعلق پذیرد آزاد است
 كھ خاطر از ھمھ غمھا بھ مھر او شاد است
 بنده عشقم و از ھر دو جھان آزادم
 ! چكنم حرف دگر یاد نداد استادم
 غالم ھمت آنم كھ زیر چرخ كبود
 مگر تعلق خاطر بھ ماه رخسارى
 فاش مى گویم و از گفتھ خود دلشادم
 نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار 
لوح دل از ھر رقم باید خالى باشد  ,از نظر عرفان از ھر دو جھان باید آزاد بود اما بندگى عشق را باید گردن نھاد 

ھیچ غمى اثرندارد  تعلق خاطر بھ ھیچ چیز نباید داشت جز بھ ماه رخسارى كھ با مھر او, جز رقم الف قامت یار 
  . یعنى خدا

آزادى عرفانى دردى ازبشر را دوا نمى كند زیرا آزادى , از نظر فلسفھ ھاى بھ اصطالح او مانیستى و انسانى 
آزادى از ھر چیز براى یك چیزاست, نسبى است  عامل , اسارت باالخره اسارت است و وابستگى بستگى است  , 

  . آن ھر چھ باشد
الى كھ در ذھن برخى از طرفداران مكاتب فلسفى جدید پدید مǢآیدآرى این است اشك  .  

  . ما براى اینكھ مطلب را درست روشن كنیم ناچاریم بھ برخى از مسائل فلسفى اشاره كنیم
فرض كردن و اصرار بھ اینكھ ) خود( بھ طور كلى براى انسان نوعى شخصیت و : اوال ممكن است كسى بگوید 

نشود مستلزم نفى حركت و تكامل انسان است ) خود( انسانى تبدیل بھ غیر ) خود( بماند و  شخصیت انسانى محفوظ
حركت چیزى بودن و چیزدیگر شدن است و تنھا در سایھ توقف و سكون , زیرا حركت دگرگونى و غیریت است , 

بارت دیگر ازخود خویش را حفظ مى كند و بھ نا خود تبدیل نمى شود و بھ ع) خود(و تحجر است كھ یك موجود 
تعریف كرده ) غیریت(از این رو برخى از قدماى فالسفھ حركت را بھ , بیگانھ شدن الزمھ حركت و تكامل است 

فرض كردن و اصرار داشتن بھ محفوظ ماندن این خود و تبدیل ) خود( از طرفى براى انسان نوعى , پس . اند 
نوعى تناقض الینحل است, دن و از طرفى از حركت و تكامل دم ز) ناخود(نشدنش بھ   .  

خود انسان اینست كھ ھیچ خودى نداشتھ باشد و بھ اصطالح : برخى براى اینكھ از این تناقض رھائى یابند گفتھ اند 
التعینى(خودمان انسان عبارت است از  و رنگ او بى رنگى , حد انسان بى حدى و مرز او بى مرزى , مطلق  (

فاقد , انسان موجودى است فاقد طبیعت . قیدى و باالخره ماھیت او بى ماھیتى است  وشكل او بى شكلى و قید او بى
بى رنگ و بى شكل وبى ماھیت, ھر گونھ اقتضاء ذاتى  ھر حد و مرز و ھر قید و ھر طبیعت و ھر رنگ و  , 

  . شكلى كھ بھ اوتحمیل كنیم خود واقعى او را از او گرفتھ ایم
تنھا بھ یكى از دو , التعینى مطلق و بى رنگى وبى شكلى م طلق , ر است تا فلسفھ این سخن بھ شعر و تخیل شبیھ ت

كمال الیتناھى و فعلیت محض و بى پایان باشد یعنى وجودى باشد بى ,صورت ممكن است یكى اینكھ یك موجود 
براى , نین است آنچنانكھ ذات پروردگار چ, محیط بر ھمھ زمانھا و مكانھا و قاھر بر ھمھ موجودات , مرز و حد 

چنین موجودى حركت وتكامل محال است زیرا حركت و تكامل عبور از نقص بھ كمال است و در چنین ذاتى نقص 
  . فرض نمى شود

یعنى امكان محض و استعداد محض و ال فعلیت محض , دیگر اینكھ یك موجود فاقد ھر فعلیت و ھر كمال بوده باشد 
حقیقتى و ماھیتى نداشتھ باشد جز اینكھ ھر حقیقتى , جود واقع شده باشد ھمسایھ نیستى و در حاشیھ و, باشد 

چنین موجود با آنكھ در ذات خود ال تعین محض است ھمواره در ضمن یك , وماھیتى و ھر تعینى را مى پذیرد 
دار  ھمواره در پناه یك موجود رنگدار و شكل , تعین موجود است و با آنكھ در ذات خودبى رنگ و بى شكل است

مى نامند ھیوالى ) ماده المواد(ویا ) ھیوالى اولى(این چنین موجود ھمان است كھ فالسفھ آنرا . قرار گرفتھ است 
در , اولى در مراتب نزولى وجود در حاشیھ وجود قرار گرفتھ است ھمچنانكھ ذات باري تعالى در مراتب كمال 



باري تعالى حاشیھ اى است كھ بر ھمھ متون احاطھ دارد حاشیھ دیگر وجود قرار گرفتھ است با این تفاوت كھ ذات  
.  

تفاوت , انسان مانند ھمھ موجودات دیگر در وسط این دو حاشیھ قرار دارد نمى تواندفاقد ھر گونھ تعین بوده باشد 
د و سایر موجودات در یك حد معین مى مانن. انسان با سایر موجودات جھان دراینست كھ تكامل انسان حدیقف ندارد 

 . از آن تجاوز نمى كنند ولى انسان نقطھ توقف ندارد
انسان داراى طبیعت وجودى خاص است ولى برخالف نظر فالسفھ اصالت ماھیتى كھ ذات ھر چیز را مساوى با 
ماھیت آن چیز مى دانستند و ھر گونھ تغییر ذاتى و ماھوى را تناقض و محال مى دانستند و ھمھ تغییرات را 

طبیعت وجودى انسان مانند ھرطبیعت وجودى مادى دیگر سیال , اشیاء قابل تصور مى دانستند  درمرحلھ عوارض
یعنى حركت وسیالن انسان حدیقف ندارد, است با تفاوتى كھ گفتھ شد   .  

برخى از مفسران قرآن در تعبیرات و تاویالت خود آیھ كریمھ یا اھلیثرب ال مقام لكم را بھ یثرب انسانیت حمل 
ھر چھ پیش برود باز مى تواند بھ , گفتھ اند این انسان است كھ ھیچ مقام معلوم و منزلگاه مشخص ندارد , د كرده ان

  . مقام باالتر برود
مقصود اینست كھ علماى , فعال كارى بھ این جھت نداریم كھ آیا حق این چنین تاویالتى در آیات قرآنداریم یا نداریم 

اختھ انداسالمى انسان را این چنین مى شن  .  
آنجا كھ جبرئیل از راه باز مى ماند و مى گوید یك بندانگشت دیگر اگر نزدیك گردم مى سوزم و , در حدیث معراج 

رمزǢاز این حقیقت نھفتھ است, رسول خدا باز ھم پیش مى رود   .  
رسول اكرم و آل اطھار كھ ما موظفیم وجوبایا استحبابا بر , و باز چنانكھ مى دانیم علماى اسالمى درباره صلوات 

این بحث ھست كھ آیا صلوات براى رسول اكرم كھ , او درود بفرستیم و از خداوند براǢآنھا رحمت بیشتر طلب كنیم 
كاملترین انسان است مى تواند سودى داشتھ باشد ؟ یعنى آیا امكان باال رفتن براى رسول اكرم ھست ؟ و یا صلوات 

ست وبراى ایشان طلب رحمت كردن از قبیل طلب حصول حاصل است ؟ صد درصد بھ نفع صلوات فرستنده ا  
گروھى ازعلما را عقیده بر اینست كھ رسول . مرحوم سید علیخان در شرح صحیفھ این بحث را طرح كرده است 

  . اكرم دائما در حال ترقى و باال رفتن است و ھیچگاه این حركت متوقف نمى شود
ال تعینى محض( نسان را این چنین كرده است آنچھ ا, آرى اینست مقام انسان  او نیست بلكھ نوعى تعین است كھ  (

  . از آن بھ فطرت انسانى و امثاالین امور تعبیر مى شود
قرآن روى راه مشخص انسانكھ از آن بھ صراط مستقیم تعبیر مى كند تكیھ , دارد ) راه( انسان مرز و حد ندارد اما 

دارد یعنى دریك مدار خاص باید ) مدار( ندارد بھ ھر مرحلھ برسد نباید توقف كند اما  )مرحلھ(انسان , فراوان دارد 
و نھ در خارج , مثال مدار سگ و خوك , حركت انسان در مدار انسانى تكامل است نھ در مدار دیگر , حركت كند 

یعنى و نھ در ھرج و مرج,از ھر مدارى   .  

 منطق اگزیستانسیالیستى 
 

بر اگزیستان سیالیسم كھ مى خواھد منكر ھر نوع تعین و رنگ و شكل براى انسان بشود و ھر  از اینرو بھ حق
را بر ضد انسانیت انسان مى داند و تنھا بر آزادى وبى قیدى و تمرد و ) ولو تقید بھمدار و راه خاص ( تقیدى 

و بى تعھد ى و نفى ھر گونھ  ھرج و مرج اخالقى,ایراد گرفتھ اند كھ الزمھ این فلسفھ , عصیان تكیھ مى كند 
  . مسؤولیت است
 آیا تكامل از خود بى خود شدن است ؟ 

اكنون مى توانیم بھ سخن اول خود برگردیم آیا حركت و تكامل مستلزم ازخود بى خود شدن است ؟ آیا ھر موجودى 
ماند و یا متحول و متكامل گردد یا باید خودش خودش بماند و یا باید راه تكامل پیش گیرد ؟ پس انسان یا باید انسان ب

 و تبدیل بھ غیر انسان گردد ؟ 
و بھ تعبیر دیگر , پاسخ اینست كھ حركت و تكامل واقعى یعنى حركت شىء بھ سوى غایت وكمال طبیعى خود 

حركت از راه مستقیم طبیعت و خلقت بھ ھیچ وجھ مستلزم این نیست كھ خود واقعى آن موجود تبدیل بھ خود دیگر 
 . گردد

تغییر ماھیت و نوعیت بھ ھیچ وجھ , او است نھ ماھیتش ) وجود( آنچھ خود واقعى یك موجود را تشكیل مى دھد 
صدرالمتالھین كھ قھرمان این مسالھ است تصریح مى كند كھ انسان نوعیت , مستلزم تبدیل خود بھ ناخود نیست 



رابطھ یك وجود , است نھ نوع ) انواع(, در مراتب تكامل , مشخص ندارد و مدعى است كھ ھر موجود متكامل 
رابطھ , رابطھ یك شىء با یك شىء بیگانھ نیست بلكھ رابطھ خود با خود است , ناقص با غایت و كمال طبیعǢخود 
آنجا كھ شىء بھ سوى كمال واقعى خود در حركت است از خود بھ سوى خود , خودضعیف است با خود واقعى 
تخم گیاھى كھ در زمین مى شكافد و . وان گفت از ناخود بھ خود حركت مى كند حركت مى كند و بھ تعبیرى مى ت

ساقھ و شاخھ و برگ و گل مى دھد, از زمین مى دمد و رشد مى كند  اگر , از خود بھ سوى نا خود نرفتھ است  , 
  . خود آگاه مى بود و بھ غایت خویش شاعر مى بود احساس از خود بیگانگى نمى كرد

خود خواھى ممدوح است, و عشق ممدوح , عشق بھ خود برتر است , بھ كمال واقعى  اینست كھ عشق  .  
 : شیخ اشراق رباعى لطیفى دارد مى گوید
 خود را ز براى نیك و بد گم نكنى
 ھشدار كھ راه خود بھ خود گم نكنى
 ھان تا سر رشتھ خرد گم نكنى
 رھرو توئى و راه توئى منزل تو

تعلق و وابستگى بھ , حركت بھ سوى خدا , مى توانیم حدس بزنیم كھ میان خواستن خدا اجماال, پس از این مقدمات 
تسلیم بھ خدا با ھر خواستن دیگر و حركت دیگر و وابستگى دیگر و عشق وبندگى ,بندگى خدا , عشق بھ خدا , خدا 

ستبندگى خدا بندگیى است كھ عین آزادى ا, و تسلیم دیگر تفاوت از زمین تا آسمان است  تنھا تعلق و وابستگیى  , 
تنھا غیر پرستى است كھ از خود بي خود شدن و با خود بیگانھ شدن نیست, است كھ توقف و انجماد نیست   .  

و ان الى ربك المنتھى: مقصد و مقصود فطرى ھمھ موجودات است , چرا ؟ زیرا او كمال ھر موجود است   . 
باختن , یان قرآن را در زمینھ اینكھ فراموشى خدا فراموشى خود است اكنون بھ نقطھ اى رسیده ایم كھ مى توانیم ب

توضیح دھیم, بریدن با خدا سقوط مطلق است , خدا باختن ھمھ چیز است   . 
------------------------ 
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 خود زیانى و خود فراموشى
 

براى , در حدود ھیجده سال پیش در جلسھ اى خصوصى كھ آیاتى از قرآن كریم را تفسیر مى كردم , یادم ھست 
از قبیل, اولین بار بھ این نكتھ برخوردم كھ قرآن گاھǢتعبیرات خاصى درباره برخى از آدمیان بھ كار مى برد   ( 

مثال مى فرماید) خود فروشى( یا ) خود فراموشى( یا ) خودزیانى  : 
خسروا انفسھم و ضل عنھم ما كانوا یفترونقد  ) ).(1) 
 . ھمانا خود را باختھ و معبودھاى دروغین از دست شان رفتھ است

ى فرمایدیا م  : 
 (2) . (قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسھم )

رده و خود راباختھ استبگو زیانكرده و سرمایھ باختھ آن است كھ خویشتن را زیانك  . 
 : و یا در مواردى مى فرماید
 (3). (نسوا هللا فانسیھم انفسھم )

پس خدا خودشان را از خودشانفراموشاند و خودشان را از خودشان غافل , را از یاد بردند از خدا غافل شدند و خدا 
 .ساخت



براى یك ذھن فلسفى این سؤال پدید مǢآید كھ مگر ممكن است انسان خود راببازد ؟ باختن از دست دادن است و 
و دیگر) بازنده(یكى : نیازمند بھ دو چیز است  چگونھ ممكن است انسانخود را زیان ) باختھ شده و از دست رفتھ ) 

 كند و خود را ببازد و خود را از دست بدھد ؟ آیا این تناقضنیست ؟ 
ھر , ھمچنین مگر ممكن است انسان خود را فراموش كند و از یاد ببرد ؟ انسانزنده ھمواره غرق در خود است 

پس فراموش كردن خود یعنى چھ ؟, توجھش قبل از ھر چیز بھ خودش است ,چیز را با اضافھ بھ خود مى بیند   
خصوصا دعاھا و بعضى ازاحادیث و ھمچنین در ادبیات , بعدھا متوجھ شدم كھ این مسالھ در معارف اسالمى 

معلومم شد كھ انسان احیانا خود , عرفانى اسالمى و بلكھ در خود عرفان اسالمǢسابقھ زیاد و جاى بس مھمى دارد 
مى پندارد و چونناخود را خود مى پندارد آنچھ بھ خیال خود ) خود( را ) ناخود(  اشتباه مى كند و) ناخود( را با

 . براى خود مى كند در حقیقت براǢناخود مى كند و خود واقعى را متروك و مھجور و احیانا ممسوخ مى سازد
كند خود را گم كرده مى پندارد و ھر چھمى كند براى تن و بدن مى ) تن( مثال آنجا كھ انسان واقعیت خود را ھمین 

بھ قول مولوى مثلش مثل كسى است كھ قطعھ زمینى در نقطھ  . و فراموش كرده و ناخود را خودپنداشتھ است
و بھ فرشھا , آنجا را مى سازد و رنگ و روغن مى زند , زحمت مى كشد و مصالح و بنا و عملھ مى برد , اǢدارد 

ھد بھ آن خانھ منتقل گردد یك مرتبھ متوجھ مى شود كھ بھ جاى اما روزى كھ مى خوا. و پرده ھا مزینمى نماید 
ساختھ و آباد كرده , یك قطعھ زمین دیگر كھ اصال بھ او مربوط نیست و متعلق بھ دیگرى است , قطعھ زمین خود 

و قطعھ زمین خودش خراب و بھ كنارى افتاده است, و مفروش و مزین نموده  : 
كنم) بیگانھ( كار , كن ) خود( كار   

 كز براى او است غمناكى تو
 گوھر جان را نیابى فربھى
 در زمین دیگران خانھ مكن

خاكى تو) تن( كیست بیگانھ ؟   
 تا تو تن را چرب و شیرین مى دھى
 : در جاى دیگر مى گوید

نشناختھ) خود( دیگران را تو ز   
و هللا این تو نیستى, كھ منم این   

 در غم و اندیشھ مانى تا بھ حلق
و زیبا و سرمست خودى كھ خوش  

را باختھ) خود( اى كھ در پیكار   
 تو بھ ھر صورت كھ آیى بیستى
 یك زمان تنھا بمانى تو زخلق
 این تو كى باشى ؟ كھ تو آن او حدى

جملھ اى دارد كھ بسیار جالب و عمیق است مى فرماید) ع( امیرالمؤمنین على   : 
اعجبت لمن ینشد ضالتھ و قد اضل نفسھ فال یطلبھ )  ) (4) 

را گم كرده و در جستجوى آن ) خود( تعجب مى كنم از كسى كھ در جستجوى گمشده اش بر مǢآید و حال آنكھ 
Ǣآیدبرنم  . 

و مثال , خود را گم كردن و فراموش كردن منحصر بھ این نیست كھ انسان دربارھھویت و ماھیت خود اشتباه كند 
اشتباھكند, خود را با بدن جسمانى و احیانا بابدن برزخى آنچنانكھ احیانا این اشتباه براى اھل سلوك رخ مى دھد   .  

سیر تكامل فطرى خودش كھراه كمال را مى پیماید در حقیقت ھمانطورى كھ در فصل پیش گفتیم ھر موجودى در م
  . از خود بھ خود سفر مى كند یعنى از خودضعیف بھ سوى خود قوى مى رود

انحراف از خود بھناخود است, علیھذا انحراف ھر موجود از مسیر تكامل واقعى  این انحراف بیش از ھمھ جا در  , 
انسان ھر غایت انحرافى را كھ انتخاب كند , صورت مى گیرد  مورد انسان كھ موجودى مختارو آزاد است

یعنى ناخود را خودپنداشتھ است آنچھ در مورد ذم محو شدن , گذاشتھ است , واقعى ) خود ) درحقیقت او را بھ جاى
  . و فانى شدن در مادیات آمده است ناظر بھ این جھت است

غیرخود را بجاى خود مى گیرد و در نتیجھ , ست كھ انسان پس غایات و اھداف انحرافى داشتن یكى از عواملى ا
  . خود واقعى را فراموش مى كند و از دست مى دھد و مى بازد

كار بھ جائى , مبتال شود ) خود گم كردن(ھدف و غایت انحرافى داشتن تنھا موجب این نیست كھ انسان بھ بیمارى 
در معارف اسالمى باب وسیعى : دل بھ آن چیز مى شود مى رسد كھ ماھیت و واقعیت انسان مسخ مى گردد و مب



در  .ھست در این زمینھ كھ انسان ھر چیز را كھ دوست داشتھ باشد و بھ او عشق بورزد با او محشور مى شود 
من احب حجرا حشره هللا معھ : احادیث ما وارد شده است كھ  ھر كس ھر چھ را دوست داشتھ باشد و اگر چھ  . (5)

با آن سنگ محشور مى گردد, سنگى را دوست داشتھ باشد   .  
مت ظھور و بروز مى كند تجسم آن با توجھ بھ آنچھ از قطعیات و مسلمات معارف اسالمى است كھ آنچھ درقیا

روشن مى شود كھ علت اینكھ انسان ھمواره با آن چیزھائى , چیزھا است كھ انسان در این جھان كسب كرده 
آنرا در , این است كھ عشق و عالقھ وطلب یك چیز , محشورمى گردد كھ بھ آنھا عشق مى ورزد و عالقھ مند است 

و ) صیرورت( د و در حقیقت آن چیز در مسیر مرحلھ غایت و ھدف انسان قرار مى دھ آدمى واقع مى ) شدن )
آن غایت ھرچند انحرافى باشد سبب مى گردد كھ روح و واقعیت انسان مبدل بھ او بشود, شود   .  

 . حكماء اسالمى در این زمینھ سخنان فراوان و بسیار جالبى دارند كھ اكنون مجال بحث در آنھا نیست
عارفانھ در این زمینھ سخن را كوتاه مى كنیماینجا با یك رباعى   : 

جانى, ور در پى جستجوى جانى   
آنى, ھر چیز كھ در جستن آنى   
كانى, گر در طلب گوھر كانى   

 من فاش كنم حقیقت مطلب را
 خودیابى و خدایابى 

ت و خالق و موجد و آنشناختن و باز یافتن عل, یك شرط دیگر ھم دارد , عالوه بر این دو جھت , باز یافتن خود 
. یعنى محال است كھانسان بتواند خود را جدا از علت و آفریننده خود بھ درستى درك كند وبشناسد . خود است 

و نحن اقراب الیھ من حبل الورید  . علت واقعى ھر موجود مقدم بر وجود او است از خودش بھ خودشنزدیكتر است
(6) 
 (7). و اعلموا ان هللا یحول بینالمرء و قلبھ

عرفاى اسالمى روى این مطلب تكیھ فراوان دارند كھ معرفھ النفس و معرفھ هللا از یكدیگر جدا نیست شھود كردن 
است مالزم است با شھود ذات حق) دم الھى( آن چنانكھ ھست كھ بھ تعبیر قرآن , نفس   . 

لنفس سخت تخطئھ مى كنند و گفتھ ھاى آنھا را كافى نمى دانندعرفا حكما را در مسائل معرفھ ا  . 
یكى از سؤاالت منظوم كھ از خراسان براى شیخ محمود شبسترى آمد و او پاسخ آنھا را بھ نظم گفت و گلشن راز 

در ھمین زمین ھاست, از آنھا بھ وجود آمد   : سؤال كننده مى پرسد . 
 چھ معنى دارد اندر خود سفر كن ؟ 

باشم من ؟ مرا از من خبر كنكھ   
 : او در پاسخ بھ تفصیل بحث مى كند و از آن جملھ مى گوید

گھ زمصباح, گھ از آیینھ پیدا   
 بھ سوى روح مى باشد اشارت
 كھ این ھر دو ز اجزاى من آمد
 (8)كھ نبود فربھى مانند آماس 
 جھان بگذار و خود در خود جھان شو 

اشباح و ارواح, ھمھ یك نور دان   
 تو گوئى لفظ من در ھر عبارت
 من و تو برتر از جان و تن آمد
 برو اى خواجھ خود را نیك بشناس

مكان شویكى ره برتر از كون و   
نظر بھ اینكھ توضیح این مطلب نیازمند بھ بحث زیادى است و از سطح این مقالھ بیرون است ما از ورود در آن 
  . خوددارǢمى كنیم

اجماال ھمین قدر مى گوئیم كھ خود را شھود كردن ھرگز از شھود خالق جدانیست و این است معنى جملھ معروف 
من عرف نفسھ عرف ربھ. نیز رسیده است ) ع ( على رسول اكرم كھ مكرر بھ ھمین مضمون از و اینست معنى  . 

در نھج البالغھ كھ وقتى كھ از آن حضرت سؤال كردند ) ع(سخن على  ھل رایت ربك ؟ آیا پروردگار خود را  :
ا فاعبد ما ال ارى ؟ آیا چیزى را كھ نمى بینم عبادت مى كنم ؟: دیده اى ؟ در پاسخ فرمود   

یح دادآنگاه چنین توض  : 
 (9) . ال تراه العیون بمشاھده العیان و لكن تدركھ القلوب بحقایق االیمان



ولى با دلھا با ایمانھاى واقعى شھودى او را درك مى كننداو ھرگز با چشم دیده نمى شود   . 
نكتھ بسیار جالبى كھ از تعبیرات قرآن كریم استفاده مى شود اینست كھ انسان آنگاه خود را دارد و از دست نداده كھ 

خدا . وش نكند آنگاه خود را بھ یاد دارد و فراموش نكرده كھ از خدا غافل نباشد و خدا رافرام. خدا را داشتھ باشد 
 . را فراموش كردن مالزم است با خود فراموشى
 (10). (و ال تكونوا كالذین نسوا هللا فانسیھم )

ى در دنبال قسمت اول اشعارى كھ نقل كردیم مى گویدمولو  : 
 وقت مردن گند آن پیدا شود
 مشك چبود ؟ نام پاك ذوالجالل
 گر میان مشك تن را جا شود

بر جان بمال, مشك را بر تن مزن   
 : حافظ مى گوید
مشو حافظ) غائب(گر ھمى خواھى از او ) حضورى )  
 متى ما تلق منتھوى دع الدنیا و اھملھا

, مایھ آرامش روح است , مایھروشنائى دل است , ز اینجا معلوم مى شود كھ چرا یاد خدا مایھ حیات قلب است ا
وچھ . باعث بیدارى و آگاھى و ھوشیارى انسان است  , موجب صفا و رقت و خشوع وبھجت ضمیر آدمى است

ع ( زیبا و عمیق فرموده على   . در نھج البالغھ (
و تنقاد بھ بعد المعانده و ما برح , و تبصربھ بعد العشوه , ذكر جالء للقلوب تسمع بھ بعد الوقره ان هللا تعالى جعل ال )

هللا عزت االئھ فǢالبرھھ بعد البرھھ و فى ازمان الفترات رجال ناجاھم فى فكرھم و كلمھم فى ذات عقولھم 
 (11). ( فاستصبحوا بنور یقظھ فى االسماع و االبصار و االفئده

و پس از , با یادخدا دلھا پس از سنگینى شنوا , خداى متعال یاد خود را مایھ صفا و جالى دلھا قرار داده است 
) ذاكر (ھمواره چنین بوده كھ در فاصلھ ھا خداوند بندگانى . و پس از سركشى نرم و مالیم مى گردد , كورى بینا 

 . (داشتھ كھ در اندیشھ ھاشان با آنان نجوا مى كند و در عقلھایشان باآنان سخن مى گوید

 نقش عبادت در بازیابى خود 
 

تنھا بھ یك . دھھامقالھ باید بھ آنھا اختصاص دھیم در باب عبادت سخن آنقدر زیاد است كھ اگر بخواھیم بسط دھیم 
  . مطلب اشاره مى كنیم و آنارزش عبادت از نظر بازیافتن خود است

عبادت , بھ ھمان نسبت كھ وابستگى و غرق شدن در مادیات انسان را از خود جدامى كند و با خود بیگانھ مى سازد 
عبادت انسان غرق , ش آورنده انسان و بیدار كننده انسان است عبادت بھ ھو, انسان را بھ خویشتن باز مى گرداند

از اعماق دریاى غفلتھا بیرون مى كند, شده و محو شده در اشیاء را مانند نجات غریق  در عبادت و در پرتو یاد  , 
بھ ھستى  از باال, بھ نقصھا و كسریھاى خود آگاه مى گردد  , خداوند است كھ انسان خود راآنچنان كھ ھست مى بیند

و در عبادت است كھ انسان بھحقارت و پستى آمال و آرزوھاى محدود مادى , و حیات و زمان و مكان مى نگرد 
  . پى مى برد و مى خواھد خود را بھقلب ھستى برساند
آنچھ بیشتر مایھ اعجاب  . من ھمیشھ بھ این سخن دانشمند معروف عصر خودمان اینشتاین بھ اعجاب مى نگرم

او . ست كھ این دانشمند متخصص در فیزیك و ریاضى است نھ در مسائلروانى و انسانى و مذھبى و فلسفى است این
نوعسوم را كھ مذھب حقیقى است مذھب وجود یا مذھب ھستى مى نامد و احساسى , پس از تقسیم مذھب بھ سھ نوع 

 : كھانسان در مذھب حقیقى دارد این چنین شرح مى دھد
كوچكى آمال و ھدفھاى بشر و عظمت و جاللى كھ درماوراى پدیده ھا در طبیعت و افكار , د فر, در این مذھب  )

او وجود خودرا یك نوع زندان مى پندارد چنانكھ مى خواھد از قفس تن پرواز كند و , تظاھر مى نماید حس مى كند 
 (12). (تمامھستى را یك باره بھ عنوان یك حقیقت واحد دریابد
درباره نیایش مى گوید) ویلیام جیمز )  : 

یارى و عملى ھر نتیجھ ضرورى این امر است كھ در عین اینكھ درونى ترین قسمت از خودھاى اخت, انگیزه نیایش 
باوجود این, كس خودى از نوع اجتماعى است  مصاحب كامل خویش را تنھا در جھان اندیشھ مى تواند پیدا كند  , 

حقیرترین فرد در روى . خواه تصادفى در دل خود بھ آن رجوعمى كنند , اغلب مردم خواه بھ صورت پیوستھ .



ى كندخود را واقعى و باارزش م, زمین با این توجھ عالى   .(13) 
نشود  اقبال الھورى نیز سخنى عالى در مورد ارزش پرستش و نیایش از نظر بازیافتن خود دارد كھ دریغ است نقل

مى گوید,   : 
عملى و حیاتى و متعارفى است كھ بھ وسیلھ آن جزیره كوچك شخصیت ما وضع , نیایش بھ وسیلھ اشراق نفسانى  )
 (14). (خود را در كل بزرگترى از حیات اكتشاف مى كند

بھ ھمین جا پایان مى دھیم, این مبحث دامنھ دار را   . 
------------------------ 
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  نكاتى چند

  
اكنون كھ بحث ما درباره دنیا در نھج البالغھ نزدیك بھ پایان است چند مسألھ را طرح مى كنیم و با توجھ بھ 

  .صول گذشتھ بھ توضیح آنھا مى پردازیما

  تضاد دنیا و آخرت 
مثل آنكھ گفتھ مى شود , از بعضى از آثار دینى چنین استشمام مى شود كھ میان دنیا و آخرت تضاد است  -1

و یا گفتھ مى شود كھ این دو بھ منزلھ , ھستند كھ ھرگز سازگار نخواھند شد ) ھوو( دنیا و آخرت بھ منزلھ دو 
  . و مغربند كھ نزدیكى بھ ھر كدام عین دورى از دیگرى است مشرق 

  چگونھ مى توان این تعبیرات را توجیھ كرد و با آنچھ قبال گفتھ شد سازگارساخت ؟ 
در پاسخ این سوال مى گوئیم كھ اوال در بسیارى از آثار اسالمى تصریح شده وبلكھ از مسلمات و ضروریات 

جمع میان آندو , آنچھ ناممكن است , خرت از نظربرخوردار شدن ممكن است اسالم است كھ جمع میان دنیا و آ
  . از نظر ایدھآل بودن و ھدف اعلى قرار گرفتن است 

آنچھ مستلزم محرومیت از آخرت است یك سلسلھ , برخوردارى از دنیا مستلزم محرومیت از آخرت نیست 
لم مرفھ و تنعم بھ نعمتھاى پاكیزه و حالل خدا گناھان زندگى بر باد ده است نھبرخوردارى از یك زندگى سا

یك , ھم چنانكھ چیزھائى كھ موجب محرومیت از دنیا است تقوا و عمل صالح وذخیره اخروى داشتن نیست ,
  . سلسلھ عوامل دیگر است 

  



 كمال برخوردارى را از, صالحان از مؤمنین كھ در خوبى آنھاتردیدى نیست , امامان , بسیارى از پیغمبران 
  .نعمتھاى حالل دنیا داشتھ اند 

علیھذا فرضا از جملھ اى چنین استفاده مى شود كھ میان برخوردارى از دنیا وبرخوردارى از آخرت تضاد 
  .قابل قبول نیست , بھ حكم ادلھ قطعى مخالف , است 

یچگونھ منافاتى ثانیا اگر درست دقت شود نكتھ جالبى از تعبیراتى كھ در این زمینھ آمدھاستفاده مى شود و ھ
مقدمھ كوتاھى باید , براى اینكھ آن نكتھ روشن شود , میان این تعبیرات و آن اصول قطعى مشاھده نمى شود 

  : ذكرشود و آن اینكھ در اینجا سھ نوع رابطھ وجود دارد كھ باید مورد بررسى قرار گیرد 
  . رابطھ میان برخوردارى از دنیا و برخوردارى از آخرت  -1
  .ھ میان ھدف قرار گرفتن دنیا و ھدف قرار گرفتن آخرت رابط -2
  . با برخوردارى از دیگرى , رابطھ میان ھدف قرار گرفتن یكى از این دو  -3

  . رابطھ اول بھ ھیچ وجھ از نوع تضاد نیست و لھذا جمع میان آن دو ممكن است 
  .رابطھ دوم از نوع تضاد است و امكان جمع میان آن دو وجود ندارد 

ما رابطھ سوم تضاد یك طرفھ است یعنى میان ھدف قرار گرفتن دنیا وبرخوردارى از آخرت تضاد است ولى ا
  . میان ھدف قرار گرفتن آخرت و برخوردارى از دنیا تضاد نیست 

  تابع گرائى و متبوع گرائى 
  

اد میان ناقص و از نوع تض, تضاد میان دنیا و آخرت از نظر ھدف قرار گرفتن یكى و برخوردارى ازدیگرى 
اما ھدف قرار گرفتن كامل مستلزم , كامل است كھ ھدف قرار گرفتن ناقص مستلزم محرومیت از كامل است 

ھم , محرومیت از ناقص نیست بلكھ مستلزم بھره مندى از آن بھ نحو شایستھ و درسطح عالى و انسانى است 
ھدفش استفاده از تابع باشد از متبوع محروم مى اگر انسان . چنانكھ در مطلق تابع و متبوعھا وضع چنین است 

  . ماند ولى اگر متبوع را ھدف قرار دھد تابع خود بھ خود خواھد آمد 
  : این مطلب بھ نیكوترین شكلى بیان شده است  269در نھج البالغھ حكمت 

فھ و یامنھ على نفسھ یخشى على من یخل, عامل فى الدنیا قد شغلتھ دنیاه عن آخرتھ: الناس فى الدنیا عامالن ( 
, و عامل عمل فى الدنیا لما بعدھا فجائھ الذى لھ من الدنیا بغیر عمل . فیفنى عمره فى منفعھ غیره 

  ) . . . .فاحرزالحظین معا و ملك الدارین جمیعا فاصبح وجیھا عند هللا ال یسئل هللا حاجھ فیمنعھ 
ا براى دنیا كارمى كند و ھدفى ماوراء امور مادى یكى تنھ: مردم در دنیا از نظر عمل و ھدف دو گونھ اند 

چون غیر از دنیا چیزى , سرگرمى بھ امور مادى و دنیوى اورا از توجھ بھ آخرت بازداشتھ است . ندارد 
ھمواره نگران آینده بازماندگان است كھ چگونھ وضع آنان رابراى بعد از خودش تامین , نمǢفھمد و نمى شناسد 

لھذا عمرش در منفعت بازماندگانش فانى , ان روزھاى سختى كھ خود درپیش دارد نیست اما ھرگز نگر, كند 
آخرت را ھدف قرار مى دھد و تمام كارھایش براى آن ھدف است اما دنیا خود بھ , یك نفر دیگر . مى گردد 

ست كھ بھره نتیجھ این, خود و بدون آنكھ كارى براى آن و بھ خاطر آن صورت گرفتھ باشد بھ او رو مǢآورد 
چنین كسى صبح مى كند در حالى كھ , دنیا و آخرت را توامااحراز مى كند و مالك ھر دو خانھ مى گردد 

  . آبرومند نزد پروردگار است و ھر چھ از خدا بخواھد بھ او اعطا مى كند 
اگر كسى مى گوید . آخرت و دنیا را بھ قطار شتر و پشكل شتر تشبیھ مى كند , مولوى تشبیھ خوبى دارد 

اما اگر كسى ھدفش فقط پشم , ھدفش داشتن قطار شتر باشد خواه ناخواه و بالتبع پشم و پشكل ھم خواھد داشت 
دیگران صاحب قطار شتر خواھند بود و او بایداز پشم و , و پشكل باشد ھرگز صاحب قطار شتر نخواھد شد 

  :مى گوید , پشكل شتر دیگران استفاده كند 
  بخت منتفع حسن و مال و جاه و

  در تبع دنیاش ھمچون پشك و مو
  ور بود اشتر چھ قسمت پشم

  صید دین كن تا رسد اندر تبع
  آخرت قطار اشتردان عمو

  پشم بگزینى شتر نبود تو را 
اینكھ دنیا و آخرت تابع و متبوعند و دنیاگرائى تابع گرائى است و مستلزم محرومیت از آخرت است و اما 

تعلیمى است كھ از قرآن كریم , است و خودبھ خود دنیا را بھ دنبال خود مى كشد  آخرت گرائى متبوع گرائى
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  .و چنان باش كھ فردا مى میرى  چنان باش كھ ھمیشھ زنده اى
) ع ( حدیث معروفى است كھ در كتب حدیث و غیر حدیث نقل شده و جزء وصایاى حضرت امام مجتبى  -2

  : در مرض وفات نیزآمده است بھ این مضمون 
  )1().كن لدنیاك كانك تعیش ابدا و كن الخرتك كانك تموت غدا ( 

  . براى دنیایت چنان باش كھ گوئى جاویدان خواھى ماند و براى آخرت چنانباش كھ گوئى فردا مى میرى 
ى گویند مقصود اینست كھ در كار دنیا سھل برخى م. این حدیث معركھ آراء و عقائد ضد و نقیض شده است 

وقت ) دیر نمى شود(ھر وقت كارى مربوط بھ زندگى دنیا پیش آمد بگو , شتاب بھ خرج نده , انگارى كن 
ھر وقت كار , ولى نسبت بھ كار آخرت ھمیشھ چنین فكر كن كھ بیش از یك روز فرصت ندارى . باقى است 

  ) . دیر مى شود( ر تنگ است ومربوط بھ آخرت پیش آمد بگو وقت بسیا
روش و سیرت اولیاء , بعضى دیگر بھ حكم اینكھ دیده اند باورى نیست كھ اسالم دستور سھل انگارى بدھد 

, دین ھرگز چنین نبوده است گفتھ اند مقصوداینست كھ در كار دنیا ھمواره فكر كن كھ جاویدان خواھى ماند 
ھ صورت موقت و بھ بھانھ اینكھ عمر اعتبار ندارد سرسرى انجام پس بھ ھیچ وجھ كوچك مشمار و كارھا را ب

زیرا فرضا خودت زنده , بلكھ آن چنان اساسى و با آینده نگرى انجام بده كھ گوئى تا آخر دنیا زنده ھستى , نده 
اما كار آخرت بھ دست خدا است ھمیشھ فكر كن كھ , نمانǢدیگران از محصول كار تو بھره خواھند برد 

  . ى میرى و فرصتى برایت نمانده است فردام
و , طبق یكى از این دو تفسیر در كار دنیا باید القیدو الابالى و بى مسؤولیت بود , چنانكھ مالحظھ مى كنیم 

بدیھى است كھ ھیچكدام از این دو تفسیر نمى تواند مورد قبول . طبق تفسیر دیگر در كار آخرت باید چنین بود 
در زمینھ دعوت بھ عمل و ترك القیدى و پشت . ن حدیث یكى از لطیفترین احادیث است بھ نظر ما ای v.باشد 

  . سر اندازى چھ در كارھاى بھ اصطالح دنیائى و چھ دركارھاى آخرتى 
اگر انسان در خانھ اى زندگى مى كند و مى داند كھ دیر یا زود از این خانھبھ خانھ دیگر خواھد رفت و براى 

این , ر خواھد شد امانمى داند كھ چھ روزى و بلكھ چھ ماھى و چھ سالى منتقل خواھد شد ھمیشھ در آنجا مستق
ھم نسبت بھ كارھاى مربوط بھ این خانھ كھ در آن ھست وھم نسبت بھ كارھاى , شخص یك حالت تردید 

نھ خواھد رفت اگر بداند فردا از این خا. پیدا مى كند ,مربوط بھ خانھ اى كھ بعدھا بھ آنجا منتقل خواھد شد 
كوشش مى كند فقط كارھاى مربوط بھ خانھ اى كھ فردا بھ آنجا , ھرگز دست بھ اصالح این خانھ نخواھد زد 

, و اگر بداند چند سال دیگر باید در این خانھ بماند برعكس عمل خواھد كرد , منتقل خواھد شد اصالح كند 
كار آن خانھ فعال دیر نمى , ا سر و صورتى بدھیم خواھد گفت آنچھ الزم است فعال این است كھ خانھ فعلى ر

  .شود فرصت زیاد است 
در حالى كھ شخص در تردید بھ سر مى برد و نمى داند كھ بھ زودى منتقل خواھد شد و یا سالھاى دیگر در 

شخص عاقلى پیدامى شود و مى گوید نسبت بھ كارھاى مربوط بھ این خانھ كھ فعال , این خانھ خواھد ماند 
كن آن ھستى چنین فرض كن كھ براى ھمیشھ در اینجا باقى خواھى بود علیھذا اگر احتیاج بھ تعمیر و سا

, ولى نسبت بھ كارھاى مربوط بھ خانھ دومچنین فرض كن كھ فردا منتقل خواھى شد , اصالح ھست انجام بده 
  . پس ھر چھ زودتر نواقص وناتمامي ھاى آنجا را تكمیل كن 

  .اینست كھ انسان در ھر دو قسمت كوشا و جدى مى شود  نتیجھ چنین دستورى
فرض كنید مى خواھد دست بھ كار تحصیل علم و یا تالیف كتاب و یا تاسیس موسسھ اى بزند كھ سالھا وقت و 

اینجا است كھ , اگر بداند عمرش كفاف نمى دھد و كارش ناتمام مى ماند شروع نمى كند , فرصت مى خواھد 
از نظر اداء , ولى ھمین شخص از نظر توبھ و جبرا نگذشتھ ھا . یش كھ عمرت دراز است مى گویندچنان بیند

, امروز نشد , و باالخره از نظر كارھائى كھ وقت و فرصت كم ھم كافى است , حقوق الھى و حقوق مردمى 
بھ فردا و پس فردا ھم مى شود انجام داد چیزى كھ ھست ممكن است انسان امروز را ,فردا اگر نشد , فردا 

  .فردا را بھ پس فردا بیفكند اما فردائى یا پس فردائى نیاید 
اینست كھ , الزمھ این فرض كھ عمر باقى است و وقت زیاد است , دراینگونھ كارھا بر عكس نوع اول 

در اینجا باید . پس نتیجھ چنین فرضى تاخیر و تسویف و اھمال است , لزومى ندارد شتاب بھ خرج داده شود 
پس معلوم شد در برخى موارد الزمھ فرض اینكھ وقت وفرصت زیاد . كرد كھ وقت و فرصتى نیست  فرض

و در برخى موارد . است تشویق بھ عمل و اقدام و الزمھ فرض اینكھ وقت كم است دست بھ كار نشدن است 
ھ كار یعنى الزمھ فرض اینكھ فرصت و وقت زیاد است اھمال و دست ب,دیگر درست كار بر عكس است 



پس موارد فرق مى كند و در . نشدن است و الزمھ فرض اینكھ فرصت و وقتى نیست دست بھ كار شدن است 
  . ھر مورد یك گونھ باید فرض كرد كھ بھ عمل و اقدام منتھى گردد 

از دو ) تنزیل( لھذا ھیچ مانعى ندارد كھ دو , است ) تنزیل( لسان , لسان دلیل , بھ اصطالح علماء اصول 
بقاء ( , حاصل معنى حدیث این مى شود كھ از نظر برخى كارھا بگو اصل ,ت بر ضد یكدیگر بوده باشند جھ

این معانى كھ ) . عدم بقاء عمر وكوتاھى آنست( , است و از نظر برخى كارھا بگو اصل ) حیات و ادامھ عمر
ال مفھوم این حدیث را بھ ذكر كردم صرفا یك توجیھ بال دلیل نیست چندین روایت دیگروجود دارد كھ كام

علت اینكھ این حدیث مورد اختالف واقع شده است عدم توجھ بھ آن . ھمین نحو كھ گفتھ شد روشن مى كند
  . احادیث است 

  ):خطاب بھ جابر (ماده رفق از رسول اكرم نقل مى كند , در سفینھ البحار 
نھ الیموت و اعمل عمل من یخاف انھ یموت فاحرث حرث من یظن ا. . . ان ھذا الدین لمتین فاوغل فیھ برفق 

  .غدا 
كشت كن مانند كسى كھ گمان مى برد . . .یعنى این دین توام با متانت است برخود سخت نگیر بلكھ مدارا كن 

  .نمى میرد و عمل كن مانند كسى كھ مى ترسد فردا بمیرد
  : نقل مى كند ) ع( از كافى از رسول اكرم خطاب بھ على 29بحار بخش اخالق باب  15در جلد 

  .فاعمل عمل من یرجو ان یموت ھرما و احذر حذرمن یتخوف انھ یموت غدا . . . ان ھذا الدین متین 
و در , در عمل مانند كسى عمل كن كھ امید دارد بھ پیرى برسد و آنگاه بمیرد . . . اسالم دینى است با متانت 

   .احتیاط مانند كسى باش كھ بیم آن داردفردا بمیرد 
فكر كن كھ , یعنى آنگاه كھ دست بھ كار مفیدى مى زنى كھ وقت و فرصت زیاد و عمردراز مى خواھد 

عمرت دراز خواھد بود و اما آنگاه كھ كارى رابھ بھانھ اینكھ وقت زیاد است مى خواھى تاخیر بیندازى فكر 
  . فرصت را از دست نده و تاخیر نینداز , كن كھ فردامى میرى 

  : حھ از رسول اكرم نقل مى كند در نھج الفصا
  .اصلحوا دنیاكم و كونوا الخرتكم كانكم تموتون غدا 

  . دنیاى خویش را سامان دھید و براى آخرت خویش آنچنان باشید كھ گویا فردا مى میرید 
  : ایضا نقل مى كند 

  .اعمل عمل امرء یظن انھ لن یموت ابدا و احذر حذر امرء یخشى ان یموت غدا 
  .كس عمل كن كھ گمان مى برد ھرگز نمى میرد و مانند آنكس بترس كھ مى ترسد فردا بمیردمانند آن

  :در حدیث دیگر از رسول اكرم آمده است 
  .یھتم بامر دنیاه و امر آخرتھ , اعظم الناس ھما المومن 

  .از ھمھ مردم گرفتارتر مومن است كھ باید ھم بھ كار دنیاى خویش بپردازدو ھم بھ كار آخرت 
نقل مى كند كھ ایشان بھ صورت یك روایت ) ع(از تحف العقول از امام كاظم ) نقس( ماده , در سفینھ البحار 

  : مسلم در میان اھل البیت نقل كرده اند كھ 
  . لیس منا من ترك دنیاه لدینھ او ترك دینھ لدنیاه 

  .د از ما نیست آنكھ دنیاى خویش را بھ بھانھ دین و یا دین خویش را بھ خاطر دینارھا كن
از مجموع آنچھ گفتیم معلوم شد كھ چنان تعبیرى با چنین مفھومى كھ مااستنباط كردیم در لسان اولیاء دین رائج 

  .و شایع بوده است 
 ---------------------  
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