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   مقدمه
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
   هر كه از آن بر رود آيد به بام       نردبان آسمان است اين كالم 

   بل به بامي كز فلك برتر بود       ني به بام چرخ كان اخضر بود
  

  آشنائي من با نهج البالغه
خواهم بگويم  مي توانيد آنچه را  و اگر هم پيش نيامده مي-د شايد برايتان پيش آمده باش  

 ال ،كنيد محله زندگي مي  كه سالها با فردي در يك كوي و-در ذهن خود مجسم سازيد 
كنيد و رد  عادت سالم و تعارفي مي بينيد و طبق عرف و اقل روزي يك بار او را مي

  ..گذرد منوال مي   روزها و ماهها و سالها به همين،شويد مي
افكار و انديشه ها  نشينيد و از نزديك با دهد و چند جلسه با او مي تا آنكه تصادفي رخ مي 

كنيد كه  كمال تعجب احساس مي  با،شويد و گرايشها و احساسات و عواطف او آشنا مي
   .حدس بزنيد و پيش بيني كنيد  ايد او را آنچنانكه هست توانسته هرگز نمي

  اش  حتي قيافه،شود و در نظر شما عوض مياز آن به بعد چهره ا

 ٩
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 عمق و معني و احترام ديگري در قلب شما پيدا ،نمايد طور ديگر مي  در چشم شما
 گوئي شخص ديگري است ،گردد شخصيتش از پشت پرده شخصش متجلي مي ،كند مي
   .ايد كنيد دنياي جديدي كشف كرده  احساس مي.ايد ديده آنكه سالها او را مي غير
البالغه آشنا بودم و    از كودكي با نام نهج،ورد من با نهج البالغه چنين برخوردي بودبرخ

 پس از آن سالها بود كه ،شناختم مي  اهللا مقامه هاي مرحوم پدرم اعلي آنرا در ميان كتاب
حوزه علميه مشهد و سپس در حوزه علميه قم به   مقدمات عربي را در،كردم تحصيل مي

شود نزديك به پايان بود و   ناميده مي" سطوح "كه اصطالحا    دروسي،پايان رسانده بودم
 ،خورد مدت نام نهج البالغه بعد از قرآن بيش از هر كتاب ديگري به گوشم مي  در همه اين

 اما ،كرده بودم چند خطبه زهدي تكراري اهل منبر را آن قدر شنيده بودم كه تقريبا حفظ
 بيگانه .نهج البالغه بيگانه بودم  ب و همقطارانم با دنيايكنم كه مانند همه طال اعتراف مي

 تا آنكه در تابستان سال هزار و سيصد و .گذشتم مي  بيگانه وار،كردم وار با آن برخورد مي
 . براي فرار از گرماي قم به اصفهان رفتم،در قم اقامت داشتم  بيست پس از پنج سال كه

اندكي وارد   او دست مرا گرفت و، البالغه آشنا كردكي مرا با فردي آشنا با نهجچكو  تصادف
شناختم و  كتاب را نمي   آنوقت بود كه عميقا احساس كردم اين،دنياي نهج البالغه كرد

   .مرا با دنياي قرآن نيز آشنا سازد بعدها مكرر آرزو كردم كه اي كاش كسي پيدا شود و
 ،محبوبم شد ام قرار گرفت و قه مورد عال،از آن پس چهره نهج البالغه در نظرم عوض شد

 احساس كردم ،شناختم مي گوئي كتاب ديگري است غير آن كتابي كه از دوران كودكي آنرا
   .ام كه دنياي جديدي كشف كرده

 ١٠
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مصر چاپ   كه نهج البالغه را با شرح مختصري در، مفتي اسبق مصر،شيخ محمد عبده 
مدعي است كه اصال نهج  ،ري معرفي كردكرد و منتشر ساخت و براي اولين بار به توده مص

 تا اينكه در يك حالت دوري از ،است  شناخته و نسبت به آن آگاهي نداشته البالغه را نمي
كند كه به   احساس مي،ماند سخت در شگفت مي كند و وطن اين كتاب را مطالعه مي

د و به توده گيرد آنرا چاپ كن  همانوقت تصميم مي.است  اي گرانبها دست يافته گنجينه
   .عرب معرفي نمايد

كه نهج البالغه    عجيب اينست،البالغه چندان عجيب نيست بيگانگي يك عالم سني با نهج
 " تنها " و " غريب "شيعه   هاي علميه  در حوزه، در ميان شيعيان علي،در ديار خودش

 و يا  بديهي است كه اگر محتويات كتابي.است  همچنانكه خود علي غريب و تنها.است
 اين كتاب و ،عواطف شخصي با دنياي روحي مردمي سازگار نباشد ها و احساسات و انديشه

  ماند هر چند نامشان با هزاران تجليل و تعظيم برده عمال تنها و بيگانه مي  يا آن شخص
   .شود

كه براي خود    دنياي روحيي،ايم ما طالب بايد اعتراف كنيم كه با نهج البالغه بيگانه 
   .ايم دنياي ديگري است غير از دنياي نهج البالغه تهساخ

  

   يادي از استاد 
آشنا ساخت و   دريغ است در اين مقدمه از آن بزرگمردي كه مرا اولين بار با نهج البالغه 

   گرانبهاي عمر خودم كه حاضر نيستم با هيچ" ذخائر "درك محضر او را همواره يكي از 
 ،نگردد  اش در نظرم مجسم ب و روزي نيست كه خاطرهشمارم و ش چيز معاوضه كنم مي

   .يادي نكنم و نامي نبرم و ذكر خيري ننمايم

 ١١
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اما چنين جراتي  ، بود" عالم رباني "گويم او به حقيقت يك  دهم و مي به خود جرات مي 
 يادم هست كه در برخورد با او . بودم )1(" متعلم علي سبيل نجاه "ندارم كه بگويم من 

   :گرفت مي   اين بيت سعدي در ذهنم جانهمواره
  عابد و زاهد و صوفي همه طفالن رهند

   نيست "   عالم رباني" مرد اگر هست به جز 
ادبيات عربي و فارسي   فقه و فلسفه و.او هم فقيه بود و هم حكيم و هم اديب و هم طبيب 

 قانون ،رفت ياول به شمار م  شناخت و در برخي متخصص درجه و طب قديم را كامال مي
كرد و فضال در حوزه درسش  تدريس مي  بوعلي را كه اكنون مدرس ندارد او به خوبي

 قيد و بند به هر ،در بند يك تدريس مقيد ساخت شد او را  اما هرگز نمي،كردند شركت مي
 نهج ،نشست نهج البالغه بود  يگانه تدريسي كه با عالقه مي،بود شكل با روح او ناسازگار

  توانستيم نشاند و در عوالمي كه ما نمي داد و روي بال و پر خود مي او حال مي   بهالبالغه
   .داد درست درك كنيم سير مي

 ،كتاب همدم بودم   روحش با اين،كرد  با نهج البالغه تنفس مي،زيست او با نهج البالغه مي 
تاب ورد زبانش اين ك هاي  جمله،طپيد زد و قلبش با اين كتاب مي نبضش با اين كتاب مي

نهج البالغه بر زبانش با جريان سرشك    غالبا جريان كلمات،نمود بود و به آنها استشهاد مي
 كه از ما و ، براي ما درگيري او با نهج البالغه.بود  از چشمانش بر محاسن سپيدش همراه

  شد بريد و غافل مي بود مي  هر چه در اطرافش
  

  : پاورقي
: البالغه نهج .»فعالم رباني و متعلم علي سبيل نجاه و همج رعاع:  الناس ثلثه! يا كميل- 1

   147. حكمت

 ١٢
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 تاثير و ،دل را از صاحبدلي شنيدن   سخن،اي تماشائي و لذتبخش و آموزنده بود  منظره
اش   سخن علي درباره،عيني از سلف صالح بود  اي  او نمونه.جاذبه و كشش ديگري دارد

   :نمود صادق مي
   شوقا الي الثواب،الذي كتب لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين  جلو لوال اال«

  .)1(» عظم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه في اعينهم،و خوفا من العقاب
مرحوم آقاي حاج ميرزا    عالم رباني، طبيب عاليقدر، فقيه بزرگوار، حكيم متاله،اديب محقق

 از خود و خودي ،و حقيقت بود  ره راستي مرد حقعلي آقا شيرازي اصفهاني قدس اهللا س
 احساس وظيفه ،علمي و شخصيت اجتماعي   با همه مقامات.رسته و به حق پيوسته بود

عشق سوزان به حضرت اباعبداهللا الحسين عليه السالم  نسبت به ارشاد و هدايت جامعه و
 از جان برون  مواعظ و اندرزهايش چون،برود و موعظه كند موجب شده بود كه منبر

 آمد علماء طراز اول قم با اصرار از او  هر وقت به قم مي،نشست مي  آمد الجرم بر دل مي
 " حال "باشد  " قال " منبرش بيش از آنكه .خواستند كه منبر برود و موعظه نمايد مي
   .بود

كردند زياد او را وادار   سالي در ماه مبارك رمضان با اصرار،از امامت جماعت پرهيز داشت
با اينكه مرتب نمي آمد و قيد منظم  ،كه اين يك ماهه در مدرسه صدر اقامه جماعت كند

  آمدن سر ساعت
  

  : پاورقي
ماند، از  نمي  هاشان  اگر نبود اجل معيني كه براي آنها مقدر شده روانهاشان در تن- 1 

شان به عظمت آفريننده در روح .كمال اشتياق به پاداشهاي الهي و ترس از كيفرهاي الهي
  . نمايد مي  تجلي كرده، ديگر غير او در چشمهايشان كوچك
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 شنيدم كه ،كردند اي براي اقتدا شركت مي جمعيت بي سابقه ،كرد  معين را تحمل نمي
   . او هم ديگر ادامه نداد،خلوت شد  جماعتهاي اطراف

 ،ورزيدند ارادت مي  اوشناختند و به تا آنجا كه من اطالع دارم مردم اصفهان عموما او را مي 
ورودش به قم علماء قم با اشتياق    هنگام،ورزيد همچنانكه حوزه علميه قم به او ارادت مي

 . مانند قيود ديگر آزاد بود" مرادي " و " مريدي "  ولي او از قيد.شتافتند به زيارتش مي
   .رحمه و اسعه و حشره اهللا مع اوليائه رحمه اهللا عليه و

و همه  كنم كه او در همه دنياهاي نهج البالغه وارد بود  من ادعا نميبا همه اينها 
نهج البالغه بود و    او متخصص برخي از دنياهاي.سرزمينهاي نهج البالغه را فتح كرده بود

البالغه در او  قسمت از نهج   يعني آن، بود" متحقق "در آنچه متخصص بود خود بدان 
 دنياي عبادت و ، دنياي زهد و تقوا:دنيا دارد  غه چندين نهج البال.عينيت خارجي يافته بود

 دنياي ، دنياي مالحم و مغيبات، دنياي پند و موعظه،فلسفه  دنياي حكمت و،عرفان
انتظار   اينهمه از يك فرد دور از...مسؤوليتهاي اجتماعي دنياي حماسه و شجاعت سياست و

قسمتهائي از آن احاطه   بپيمايد و بر او توانسته بود بخشي از اين اقيانوس عظيم را.است
   .يابد

  

  نهج البالغه و جامعه امروز اسالمي 
جامعه اسالمي اين  ،تنها من و امثال من نبوديم كه با دنياي نهج البالغه بيگانه بوديم 

 ،كرد و ترجمه الفاظ تجاوز نمي  شناخت از حدود شرح كلمات  آنكه مي،شناخت كتاب را نمي
 اخيرا جهان اسالم دارد نهج البالغه را . البالغه از همگان مخفي بودروح و محتواي نهج

  كند  كشف مي
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   .كند البالغه جهان اسالم را فتح مي   نهج:و به تعبير ديگر
در كشور    چه،چيزي كه مايه حيرت است اينست كه قسمتي از محتواي نهج البالغه را 

 هاي غير " با خدا "يا   ها و"بي خدا  " اولين بار ،شيعه ايران و چه در كشورهاي عربي
  .قرار دادند  مسلمان كشف كردند و در اختيار توده مردم مسلمان

البالغه علي توجيهي   البته هدف غالب يا همه آنها از اين كار اين بود كه از علي و نهج 
 خود را تقويت كنند ولي براي  و،اي از مدعاهاي اجتماعي خود بسازند براي درستي پاره

بار توده مسلمان دانست كه سخنان پر زرق و برق    زيرا براي اولين،آنها نتيجه معكوس داد
 در ، در سيرت علي است،بهترش در نهج البالغه علي است ،اي نيست ديگران چيز تازه

   نتيجه اين شد كه به جاي.شدگان علي از قبيل سلمان و ابوذر و عمار است  سيرت تربيت
 ولي به هر حال .دادند " شكست " نمايند آنها را " توجيه "لبالغه آنها را اينكه علي و نهج ا

اكثريت ما از حدود چند خطبه زهدي و   بايد اعتراف كنيم كه قبل از اين جريان آشنائي
 مولي به مالك اشتر نخعي را " عهد نامه "مانند   اي  گنجينه،كرد اي تجاوز نمي موعظه

   .كرد  ميتوجهي  شناخت و نه كسي نه مي
o   

ها و  خطبه  نهج البالغه منتخبي است از،همچنانكه در فصل اول و دوم كتاب ذكر شده
شريف رضي در حدود هزار  ها و كلمات كوتاه علي عليه السالم كه سيد وصايا و دعاها و نامه

منحصر است بدانچه سيد رضي گرد    نه كلمات مولي.سال پيش جمع آوري كرده است
   گرد آوري كلمات اميرالمؤمنين عليه السالم منحصر به سيد رضيآورده است و نه 

  
  يپاورق

 ": گويد رضي بوده است در جلد دوم مروج الذهب مي مسعودي كه صد سال قبل از سيد 1
 در صورتي "هشتاد و اندي خطبه از علي در دست مردم است  در حال حاضر چهارصد و

 است، يعني كمتر از نصف عددي كه 239گرد آوري شده سيد رضي   هاي كه همه خطبه
  گويد  مي  مسعودي
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   .بوده است
محتواي نهج   يكي غور و تعمق در،اكنون دو كار الزم در مورد نهج البالغه در پيش است 

نهج البالغه مطرح است   تا مكتب علي در مسائل مختلف و متنوعي كه در،البالغه است
 ديگر تحقيق در اسناد و ،است نيازمنددقيقا روشن شود كه جامعه اسالمي سخت بدان 

در گوشه و كنار جامعه اسالمي فضالئي   شنويم كه  خوشبختانه مي.مدارك نهج البالغه
   .باشند مشغول انجام اين دو مهم مي

 در 52 - 51   مجموع مقاالت متسلسلي است كه در سالهاي،آنچه در اين كتاب آمده است 
كتاب در اختيار   است و اكنون به صورت يكمجله گرامي مكتب اسالم منتشر شده 

ارشاد تحت  اسالمي حسينيه   قبال پنج جلسه در موسسه.گيرد خوانندگان محترم قرار مي
با تفصيل بيشتر به   مند شدم  بعد از آن بود كه عالقه،همين عنوان سخنراني كرده بودم

   .صورت يك سلسله مقاالت آنها را منتشر كنم
 "من جز يك   به آن دادم توجه داشتم كه كار"يري در نهج البالغه  س"از اول كه نام  

توان اين كوشش  هرگز نمي ،تواند داشته باشد  نام ديگري نمي" گردش " و يك "سير 
يك تحقيق را داشتم و نه خودم را اليق و    نه وقت و فرصت. ناميد" تحقيق "مختصر را 

 عميق و دقيق در محتواي نهج البالغه و عالوه تحقيق   به،دانستم شايسته اين كار مي
 ،همچنين تحقيق در اسناد و مدارك نهج البالغه كار يك فرد نيست شناخت مكتب علي و

راه    ولي از باب مااليدرك كله اليترك كله و به حكم اينكه كارهاي كوچك.است  كار گروه
  را براي كارهاي
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متاسفم كه همين سير هم به پايان  .كند سير و گردش خود را شروع كردم  بزرگ باز مي
كرده بودم كه در فصل سوم كتاب ذكر شده   اي كه براي اين سير تنظيم  برنامه،نرسيد
دانم موفق خواهم شد كه بار ديگر به اين   نمي.ناتمام ماند  به علت گرفتاريهاي زياد.است

  .ولي سخت آرزومندم ؟نه سير بپردازم يا
   شمسي 1353 ديماه 25 ،قلهك 
    قمري1395 محرم الحرام 3مطابق  

   مرتضي مطهري
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  بخش اول
    كتابي شگفت

  اين مجموعه نفيس 
  سيد رضي و نهج البالغه  ...
   دو امتياز 
  زيبائي و فصاحت 
  جامعيت 
  اعترافات ديگران  
   نهج البالغه در آئينه عصر ما 

  شاهكارها 
   در ميدانهاي گوناگون ،علي 
    البالغهنگاهي كلي به مباحث نهج 
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  كتابي شگفت 
  

  اين مجموعه نفيس 
است و روزگار از   كه اكنون در دست ما" نهج البالغه "اين مجموعه نفيس و زيبا به نام  

تر مرتبا  هاي نوتر و روشن انديشه كهنه كردن آن ناتوان است و گذشت زمان و ظهور افكار و
 و "ها   نامه" و " وصايا " و " دعاها " و "ها  خطابه " منتخبي از ،بر ارزش آن افزوده است

 "   رضي"است كه بوسيله سيد شريف بزرگوار  )ع( موالي متقيان علي"كوتاه   هاي  جمله"
   .رضوان اهللا عليه در حدود هزار سال پيش گردآوري شده است

هاي فراوان  خطابه ،چون مرد سخن بوده است )ع(آنچه ترديد ناپذير است اينست كه علي 
حكيمانه كوتاه فراوان از او شنيده   هاي  و همچنين به تناسبهاي مختلف جمله،كردهانشاء 

 و مردم ،مخصوصا در زمان خالفت نوشته است  هاي فراوان  همچنانكه نامه،شده است
   .اند حفظ و ضبط آنها داشته  مسلمان عالقه و عنايت خاصي به

قرن سوم و اوايل  اواخر( استزيسته  كه تقريبا صد سال پيش از سيد رضي مي"مسعودي 
  در جلد دوم مروج الذهب )قرن چهارم هجري
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  :گويد  مي"في ذكر لمع من كالمه و اخباره و زهده  " تحت عنوان 
بالغ بر چهارصد و  )1(اند هاي علي در مقامات مختلف حفظ كرده  آنچه مردم از خطابه" 

و بدون يادداشت و پيشنويس انشاء   ها را بالبديهه آن خطابه )ع( علي،شود هشتاد و اندي مي
  "شدند  مند مي و هم عمال از آن بهره گرفتند  و مردم هم الفاظ آنرا مي،كرد مي

قدر   هاي علي چه رساند كه خطابه گواهي دانشمند خبير و متتبعي مانند مسعودي مي .
در  ،شده است   قسمت به نام خطبه نقل239 در نهج البالغه تنها ،فراوان بوده است

عالوه اهتمام و شيفتگي   دهد و به صورتيكه مسعودي چهارصد و هشتاد و اندي آمار مي
  .رساند طبقات مختلف را بر حفظ و ضبط سخنان مولي مي

  

   سيد رضي و نهج البالغه  
و سخن   او مردي اديب و شاعر،بوده است )ع(سيد رضي شخصا شيفته سخنان علي 

  :اش گفته است ه درباره ثعالبي كه معاصر وي بود،شناس بود
از اصالت نسب   ترين مردم عصر و شريفترين سادات عراق است و گذشته  او امروز شگفت" 

 او از همه شعراي آل ابي طالب ...كامل آراسته شده است و حسب به ادب روشن و فضل
  برتر

   
  : پاورقي

شده است  براي من معلوم نيست كه مقصود مسعودي اينست كه در متن كتب حفظ - 1 
  . است اند و يا هر دو قصد شده و يا مقصود اينست كه مردم از بركرده
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شاعري    اگر بگويم در همه قريش،اينكه آل ابي طالب شاعر برجسته فراوان دارند  است با
  ) 1("ام  به اين پايه نرسيده است دور از صواب نگفته

 داشته ،خصوصا )ع(لمات عليسيد رضي به خاطر همين شيفتگي كه به ادب عموما و به ك .
 و به همين ،نگريسته است مي  است بيشتر از زاويه فصاحت و بالغت و ادب به سخنان مولي

ها بيشتر   يعني آن قسمت،گرفته است جهت در انتخاب آنها اين خصوصيت را در نظر
 و از اين رو ،جنبه بالغت برجستگي خاص داشته است كرده است كه از نظرش را جلب مي

 و به همين جهت نيز اهميتي ، نهاده است" نهج البالغه "خويش را   م مجموعه منتخبنا
كتابي را    فقط در موارد معدودي به تناسب خاصي نام،ذكر ماخذ و مدارك نداده است  به
   .برد كه آن خطبه يا نامه در آنجا آمده است مي

باشد وگرنه   درك مشخصدر يك مجموعه تاريخي و يا حديثي در درجه اول بايد سند و م
 در .حالوت و شيوائي آن است  ولي ارزش يك اثر ادبي در لطف و زيبايي و،اعتبار ندارد

تاريخي و ساير ارزشهاي اين اثر شريف   توان گفت كه سيد رضي از ارزش عين حال نمي
   .بوده است  غافل و تنها متوجه ارزش ادبي آن

و مدارك  فراد ديگري در پي گرد آوري اسنادخوشبختانه در عهدها و عصرهاي متاخرتر ا
السعاده    نهج" و شايد از همه مشروحتر و جامعتر كتابي است به نام ،اند برآمده  نهج البالغه

متتبع و ارزشمند    كه در حال حاضر بوسيله يكي از فضالي"في مستدرك نهج البالغه 
  شيعه عراق به نام

  
  : پاورقي

   9ص  البالغه  مقدمه عبده بر شرح نهج- 1
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در اين كتاب ذي قيمت مجموعه سخنان  ، محمد باقر محمودي در حال تكوين است
 كلمات قصار جمع آوري شده ، ادعيه، وصايا،كتب و رسائل ، اوامر،اعم از خطب )ع(علي

اي است كه سيد رضي آنها را  هاي عالوه شامل نهج البالغه فعلي و قسمت  است اين كتاب
مدارك و  ،يا در اختيارش نبوده است و ظاهرا جز قسمتي از كلمات قصارنكرده و   انتخاب

   .و منتشر شده است   تاكنون چهار جلد از اين كتاب چاپ.ماخذ همه بدست آمده است
منحصر به سيد  )ع(اي از سخنان علي اين نكته نيز ناگفته نماند كه كار گردآوري مجموعه

 .اند مختلف در اين زمينه تاليف كرده  هاي يي با نام افراد ديگري نيز كتابها،رضي نبوده است
 است كه محقق جمال الدين خوانساري آن را به "آمدي   غرر و درر"معروف ترين آنها 

و اخيرا به همت فاضل متتبع عاليقدر آقاي مير جالل الدين   فارسي شرح كرده است
 رئيس دانشكده "دي  علي الجن" .طرف دانشگاه تهران چاپ شده است  از،محدث ارموي

 " شعره و حكمه ، علي بن ابي طالب"بر كتاب   اي كه علوم در دانشگاه قاهره در مقدمه
برد كه برخي از آنها به صورت  ها نام مي نسخه از اين مجموعه  چند كتاب و،نوشته است

  : از اين قرار،و هنوز چاپ نشده است  خطي مانده است
  ي صاحب الخطط از قضاع، دستور معالم الحكم- 1 
ضخيم ترجمه و   اين كتاب به وسيله يك مستشرق روسي در يك جلد" نثراللئالي " -2

  .منتشر شده است
    . نسخه خطي در دارالكتب المصريه"ع ( حكم سيدنا علي" - 3 

  

   دو امتياز
   است و  ترين ايام با دو امتياز همراه بوده از قديم )ع(كلمات اميرالمومنين
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ديگر چند جانبه بودن و   و، يكي فصاحت و بالغت:شده است متياز شناخته مي با اين دو ا
امتياز به تنهايي كافي است كه به   هر يك از اين دو.به اصطالح امروز چند بعدي بودن

ولي توام شدن اين دو با يكديگر يعني اينكه سخني در  ،ارزش فراوان بدهد )ع(كلمات علي
يانا متضاد رفته و در عين حال كمال فصاحت و بالغت مختلف و اح  مسيرها و ميدانهاي

است و   را قريب به حد اعجاز قرار داده )ع( سخن علي،همه آنها حفظ كرده باشد خود را در
است و   به همين جهت سخن علي در حد وسط كالم مخلوق و كالم خالق قرار گرفته

   "ق فوق كالم المخلوق و دون كالم الخال" :اند اش گفته درباره
  

   زيبايي
درك كند نياز  اين امتياز نهج البالغه براي فردي كه سخن شناس باشد و زيبايي سخن را 

 نهج البالغه .نه وصف كردني   اساسا زيبايي درك كردني است،به توضيح و توصيف ندارد
همان لطف و حالوت و گيرندگي و جذابيت  پس از نزديك چهارده قرن براي شنونده امروز

 به ،خواهيم در مقام اثبات اين مطلب برآئيم  ما نمي،است  كه براي مردم آنروز داشتهرا دارد 
اعجابها كه   بحث و گفتگويي درباره تاثير و نفوذ سخن علي در دلها و در برانگيختن تناسب

كه در فكرها و ذوقها پيدا   از زمان خود آنحضرت تا امروز با اين همه تحوالت و تغييراتي
  :كنيم آنحضرت آغاز مي دهيم و از زمان خود  انجام مي،دارد ادامه ،شده

 ابن ،بودند  اي داشتند شيفته سخنانش خصوصا آنان كه از سخنوري بهره )ع(ياران علي 
  "جاحظ" ابن عباس آنچنانكه .عباس يكي از آنهاست
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  ) 1(كند خود خطيبي زبردست بوده است  نقل مي"البيان و التبيين  " در 
سخنان نغز آن  و لذت بردن خويش را از )ع( خود را به شنيدن سخنان عليوي اشتياق .

خطبه معروف شقشقيه را  )ع( چنان كه هنگامي كه علي،كرده است حضرت كتمان نمي
اي كه  مردي از اهل سواد كوفه نامه ، در اين بين،انشاء فرمود ابن عباس حضور داشت

 علي عليه السالم پس از .خن قطع شدداد و س  مشتمل بر مسائلي بود به دست آن حضرت
 ابن عباس گفت ،عباس تقاضا كرد سخن را ادامه دهد ادامه نداد  قرائت آن نامه با آنكه ابن

  .عمر خود از سخني متاسف نشدم آنچنانكه بر قطع اين سخن متاسف شدم هرگز در
 " :گويد  ميشده هاي كوتاه علي كه به عنوان خودش صادر ابن عباس در مورد يكي از نامه 

  .)2("اين سخن سود نبردم   از هيچ سخني به اندازه )ص(بعد از سخن پيامبر اكرم
خارق العاده   معاويه بن ابي سفيان كه سرسخت ترين دشمنان وي بود به زيبايي و فصاحت

  .سخن او معترف بود
ه دل براي اين ك آورد و كند و به معاويه رو مي پشت مي )ع(محقن بن ابي محقن به علي 

از نزد بي زبانترين مردم به نزد  :جوشد خرسند سازد گفت مي )ع(معاويه را كه از كينه علي
   .تو آمدم

 ! واي بر تو:گفت .آنچنان اين چاپلوسي مشمئز كننده بود كه خود معاويه او را ادب كرد
 علي به قريش ،فصاحت آگاهي نداشت قريش پيش از علي از !؟علي بي زبانترين افراد است

  .درس فصاحت آموخت
   
  :پاورقي 
  230ص  جلد اول - 1 
   22. ها، شماره  نهج البالغه، بخش نامه- 2 
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   تاثير و نفوذ
وي دلها را   مواعظ،گرفتند نشستند سخت تحت تاثير قرار مي آنان كه پاي منبر او مي 

اي  هاي موعظه خطبه   هنوز هم كدام دل است كه،ساخت لرزانيد و اشكها را جاري مي مي
 "سيد رضي پس از نقل خطبه معروف  ،را بخواند و يا گوش كند و بلرزه در نيايد )ع(علي

 ، اشكها جاري شد،اين خطابه را القا كرد بدنها لرزيد )ع(  وقتي كه علي:گويد مي )1("الغراء 
  !افتاد  پشتدلها به 

ور  معني شعله   دلي از عشق خدا سرشار و روحي از آتش،همام بن شريح از ياران وي است 
كاملي از پارسايان ترسيم كند   خواهد سيماي  از علي عليه السالم مي، با اصرار و ابرام،داشت

ترسد همام تاب شنيدن نداشته  طرفي مي خواهد جواب ياس بدهد و از علي از طرفي نمي
شود بلكه آتش   اما همام راضي نمي،كند مي كوتاه باشد لذا با چند جمله مختصر سخن را

 علي شروع به سخن .دهد كند و او را سوگند مي اصرار مي  بيشتر،گردد شوقش تيزتر مي
در اين ترسيم گنجانيده و هنوز ادامه داشت اما هر چه سخن  )1(صفت 5 .1 در حدود ،كرد
  شد و روح متالطمش گرفت ضربان قلب همام بيشتر مي يافت و اوج مي ادامه مي  علي

فرياد    ناگهان،خواست قفس تن را بشكند رغ محبوسي ميگشت و مانند م متالطمتر مي
 وقتي كه ،نبود   فرياد كننده كسي جز همام،هولناكي جمع شنوندگان را متوجه خود كرد

  .تسليم كرده بود  بر بالينش رسيدند قالب تهي كرده و جان به جان آفرين
مستعد چنين    مواعظ بليغ با دلهاي! عجب،ترسيدم  من از همين مي" :علي فرمود 

  .سخنانش  اين بود عكس العمل معاصران علي در برابر"! كند؟ مي
   

  :پاورقي
    81.  خطبه- 1 
   اگر در عدد اشتباه نكرده باشم،ام  به حسب آنچه من شخصا شمرده- 2
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    اعترافات
سخنانش اهتمام  يگانه كسي است بعد از رسول خدا كه مردم به حفظ و ضبط )ع(علي

  .داشتند
و در  )1.(است   كه در فن نويسندگي ضرب المثل" عبدالحميد كاتب "بي الحديد از ابن ا

هاي  هفتاد خطبه از خطبه  كند كه گفت زيسته است نقل مي اوايل قرن دوم هجري مي
   .جوشيد  را حفظ كردم و پس از آن ذهنم جوشيد كه )ع(علي

چيز تو را به اين پايه    چه:ند پرسيد" عبدالحميد "كند كه از   نيز نقل مي" علي الجندي "
  ."سخنان علي    ازبر كردن"=  )2(حفظ كالم االصلع :گفت ؟از بالغت رساند

كند  اعتراف مي   وي،عبدالرحيم بن نباته ضرب المثل خطباي عرب است در دوره اسالمي 
وي به نقل ابن ابي الحديد در  .گرفته است )ع(كه سرمايه فكري و ذوقي خود را از علي

  :گويد دمه شرح نهج البالغه ميمق
گنجي    صد فصل از سخنان علي را حفظ كردم و به خاطر سپردم و همانها براي من" 

  "پايان ناپذير بود 
اوايل قرن سوم   اديب سخندان و سخن شناس معروف كه از نوابغ ادب است و در،جاحظ .

   وي " البيان و التبيين "زيسته است و كتاب  هجري مي
  

   :پاورقي
 و استاد ابن   آخرين خليفه اموي است، ايراني االصل" كاتب مروان بن محمد " وي - 1

نويسندگي با عبدالحميد، آغاز : اند اش گفته مقفع دانشمند و نويسنده معروف است، درباره
  .ابن العميد وزير آل بويه بود.  پايان يافت" ابن العميد "شد و با 

 عمال فضيلت و   سرش ريخته است عبدالحميد با اينكهيعني كسي كه موي جلو:  اصلع- 2 
 حضرت را با تعبير طنز  كند، به حكم وابستگي اموي، نام آن كمال مولي را اعتراف مي

  . آورد آميزي مي
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ستايش و اعجاب   مكرر در كتاب خويش )1(از اركان چهارگانه ادب بشمار آمده است  يكي
  .دارد مي اظهار )ع(فوق العاده خود را نسبت به سخنان علي

ميان مردم پخش  در )ع(آيد كه در همانوقت سخنان فراواني از علي هاي وي بر مي از گفته 
   .بوده است

كند كه صحت و  مي  راي و عقيده كساني را نقل )2(" البيان و التبيين "در جلد اول 
   :گويد جاحظ مي ،اند  نكوهش كرده، و سخن زياد را،سكوت را ستايش

ياد كه نكوهش شده است سخن بيهوده استنه سخن مفيد و سودمند وگرنه علي  سخن ز"
  "اند  فراوان داشته  بن ابي طالب و عبداهللا بن عباس نيز سخن

قيمه كل امرء « : كند نقل مي )ع(اين جمله معروف را از علي )3(جاحظ در همان جلد اول .
   :گويد كند و مي تايش ميآنگاه بيش از نيم صفحه اين جمله را س .)4(" »ما يحسنه

 بهترين سخن آن ، بلكه كفايت بود، اگر جز اين يك جمله نبود كافي، در همه كتاب ما"
   بي نياز ، تو را از بسيارش،است كه كم آن

  
  :پاورقي 
 النوادر "، " الكامل مبرد "، " ادب الكاتب ابن قتيبه ":  سه ركن ديگر عبارت است از- 1 

   از مقدمه ابن خلدون  البيان و التبيين نقل مقدمه"ابي علي قالي 
   202ص  - 2
   83ص  -3
  . داند  ارزش هر كسي همان است كه مي- 4
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  " .معني در لفظ پنهان نشده باشد بلكه ظاهر و نمودار باشد  و،كند
   :گويد آنگاه مي 
حبه و حسب نيه صا   و كان اهللا عز و جل قد البسه من الجالله و غشاه من نورالحكمه علي"

  ."تقوا قائله 
پاك و تقواي   اي از نور حكمت متناسب با نيت اي از جاللت و پرده  گويا خداوند جامه" 

  " بر اين جمله كوتاه پوشانيده است ،اش گوينده
بحث  )1(سخنوري صعصعه بن صوحان خواهد درباره  آنجا كه مي،جاحظ در همين كتاب ...

  :گويد كند مي
  بر سخنوري او اينست كه علي گاهي  از هر دليلي باالتر " 

  
  :پاورقي

 وي از اكابر اصحاب اميرالمؤمنين است و از خطباي معروف است، هنگامي كه مولي - 1 
 الخالفه و مازانتك و رفعتها و ما  زينت: پس از عثمان خليفه شد خطاب به آن حضرت گفت

، به آن زينت بخشيدي  تو با قبول خالفت" يعني "رفعتك و هي اليك و احوج منك اليها 
و جالل دادي اما خالفت، تو را زينت نبخشيد و جالل نداد، تو به خالفت رفعت دادي و 
مقامش را باال بردي ولي خالفت به تو رفعت نداد و مقام تو را باال نبرد، خالفت به تو 

صعصعه جزء افراد معدودي است كه در شب وفات . "نيازمندتر است از تو به خالفت 
 جنازه آن حضرت و مراسم تدفين او، در دل تاريك شب، شركت  المومنين در تشييعامير
 متهيج و  ايستاد، يك دست روي قلب )ع( پس از پايان تدفين، كنار قبر علي صعصعه. كرد

پرطپش خود گذاشت و با دستي ديگر مشتي از خاك برداشت و بر سر خود ريخت و 
مرحوم . ايراد كرد )ع( اندان و ياران خاص علياي پر شور و پر هيجان در مجمع خ خطابه

   .آن خطابه عالي را نقل كرده است )ع( مجلسي در جلد نهم بحار باب شهادت اميرالمومنين
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  ."خواست سخنراني كند  مي نشست و از او مي
  " :گويد مي :دارد )ع(سيد رضي جمله معروفي در ستايش و توصيف سخنان مولي 

قوانينها و علي امثلته    السالم مشرع الفصاحه و موردها و عنه اخذت كان اميرالمومنين عليه
 و تقدم ،مع ذلك فقد سبق و قصروا حذا كل قائل خطيب و بكالمه استعان كل واعظ بليغ و

الذي عليه مسحه من العلم االلهي و فيه عبقه من    الكالم، الن كالمه عليه السالم،و تاخروا
  "الكالم النبوي 

بالغت از وجود   اسرار مستور.نين آبشخور فصاحت و ريشه و زادگاه بالغت استاميرالمؤم .
و هر   سخنور از او دنباله روي كرد   هر گوينده.او ظاهر گشت و قوانين آن از او اقتباس شد

 .او عقب ماندند  در عين حال به او نرسيدند و از،واعظ سخنداني از سخن او مدد گرفت
   .از سخن نبوي موجود است  اي از دانش خدايي و بوئي نشانهبدان جهت كه بر كالم او 

شاعري چيره   او اديبي ماهر و،ابن ابي الحديد از علماء معتزلي قرن هفتم هجري است
در خالل كتاب خود  دانيم سخت شيفته كالم مولي است و مكرر دست است و چنانكه مي

   :گويد يدر مقدمه كتاب خويش م .دارد شيفتگي خويش را ابراز مي
  
 مردم همه ،اند خوانده  سخن علي را از سخن خالق فروتر و از سخن مخلوق فراتر، به حق"

  دو فن خطابه و نويسندگي را از او
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 همين كافي است كه يك دهم بلكه يك بيستم آنچه مردم از سخنان علي ...اند  فرا گرفته
فصحايي    رسول اكرم با آنكهاند از سخنان هيچكدام از صحابه آورده و نگهداري كرده گرد

مانند جاحظ در البيان و    و باز كافي است كه مردي،اند  نقل نكرده،در ميان آنها بوده است
  التبيين و ساير كتب خويش ستايشگر او است 

عباس پس از   ابن ابي الحديد در جلد چهارم كتاب خود در شرح نامه امام به عبداهللا بن ."
ين فاجعه را   خبر،كه امام ن معاويه و شهادت محمد بن ابي بكرفتح مصر به دست سپاهيا
   :گويد مي .)1(نويسد براي عبداهللا به بصره مي

خود را باو سپرده   فصاحت را ببين كه چگونه افسار خود را به دست اين مرد داده و مهار"
 قرار آيند و در اختيار او مي   يكي پس از ديگري، نظم عجيب الفاظ را تماشا كن،است
 سبحان اهللا ،زحمت از زمين بجوشد  اي كه خود به خود و بدون گيرند مانند چشمه مي

 با هيچ حكيمي برخورد نكرده است اما ،شود مي  جواني از عرب در شهري مانند مكه بزرگ
 با اهل ،باالدست سخنان افالطون و ارسطو قرار گرفته است  سخنانش در حكمت نظري

   ميان شجاعان و دالوران،ده است اما از سقراط باالتر رفته استمعاشرت نكر  حكمت عملي
  تربيت نشده است

  
   :پاورقي 
 محمد بن ابي بكر   اما بعد فان مصر قد افتتحت و": شود  نامه با اين جمله آغاز مي- 1 

  )  البالغه  از بخش نامه ها نهج35نامه (" »رحمه اهللا قد استشهد
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 از كار در آمد ،شجاعترين بشري  اما،ودند و اهل جنگ نبودند زيرا مردم مكه تاجر پيشه ب
شجاعتر است يا  )ع( علي:بن احمد پرسيدند   از خليل.كه بر روي زمين راه رفته است

 علي مافوق افراد ،عنبسه و بسطام را با افراد بشر بايد مقايسه كرد "گفت  ؟عنبسه و بسطام
آنكه   و قس بن ساعده از كار در آمد و حالاست اين مرد فصيحتر از سحبان بن وائل  بشر

است هر چند زيركي  " جرهم " افصح عرب ،قريش كه قبيله او بودند افصح عرب نبودند
  " ...زيادي ندارند

  

   در آئينه اين عصر  .
تغيير و تحول  ها  فرهنگ، جهان هزاران رنگ به خود گرفته.از چهارده قرن پيش تاكنون 

كه فرهنگ قديم و ذوق   ممكن است كسي بپندارد،ن شده استها دگرگو يافته و ذائقه
فكر و ذوق جديد بنحو ديگري  ،پسنديد و در برابرش خاضع بود قديم سخن علي را مي

چه از نظر صورت و چه از نظر معني  )ع( اما بايد بدانيم كه سخن علي،كند قضاوت مي
 ما بعد در اين باره بحث ،ت انساني و جهاني اس،نيست  محدود به هيچ زمان و هيچ مكاني

به موازات اظهار نظرهايي كه در قديم در اين زمينه شده است اظهار  خواهيم كرد فعال
   .كنيم صاحب نظران عصر خود را اندكي منعكس مي  نظرهاي
دوري از وطن   مفتي اسبق مصر از افرادي است كه تصادف و" شيخ محمد عبده "مرحوم 

كشد و شيفتگي به شرح اين  مي  كند و اين آشنايي به شيفتگي  مياو را با نهج البالغه آشنا
  .گردد  منجر مي، صحيفه مقدس و تبليغ آن در ميان نسل جوان عرب

   :گويد وي در مقدمه شرح خود مي 
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بعد از قرآن  )ع(مگر آنكه معتقد است سخن علي  يك نفر نيست، در همه مردم عرب زبان"
  "ترين و جامعترين سخنان است  ترين و پرمعني بليغ  شريفترين و،و كالم نبوي

 ،بن ابي طالب   علي"علي الجندي رئيس دانشكده علوم در دانشگاه قاهره در مقدمه كتاب  .
  :گويد مي )ع( درباره نثر علي"شعره و حكمه 

اين سخنان  افكند در  نوعي خاص از آهنگ موسيقي كه بر اعماق احساسات پنجه مي" 
  ." ناميد "منثور   شعر"توان آنرا   چنان منظوم است كه مي، از نظر سجع،هست

  :كند كه گفته است وي از قدامه بن جعفر نقل مي 
هر دو قسمت   و علي در،هاي طوالني  توانايند و برخي در خطبه، برخي در سخنان كوتاه" 

  ." همچنانكه در ساير فضيلتها ،بر همه پيشي گرفته است
  
 داستان "بنوه   علي و" در كتاب ،نده معروف مصري معاصر اديب و نويس" طه حسين " 

گويد چطور   با خود مي،شود كند كه در جريان جنگ جمل دچار ترديد مي مردي را نقل مي
درد دل خود را با خود  !؟باشند هايي از طراز طلحه و زبير برخطا ممكن است شخصيت

ر ممكن است چنين شخصيتهاي پرسد كه مگ مي  گذارد و از خود علي در ميان مي )ع(علي
   :فرمايد به او مي  علي ؟اي برخطا روند سابقه عظيم بي
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 ،اعرف الحق تعرف اهله ، ان الحق و الباطل ال يعرفان باقدار الرجال،انك لملبوس عليك« "
   ." »و اعرف الباطل تعرف اهله

ق و باطل را  تو به جاي اينكه ح،اي كرده"  تو كار واژگونه،يعني تو سخت در اشتباهي
 عظمتها و حقارتها را كه قبال با پندار خود ،قرار دهي مقياس عظمت و حقارت شخصيتها

خواهي حق را با مقياس افراد   تو مي،اي مقياس حق و باطل قرار داده ،اي فرض كرده
 ،شناخت   آن وقت اهل حق را خواهي، اول خود حق را بشناس! برعكس رفتار كن! بشناسي

دهي  ديگر اهميت نمي   آنوقت، آنوقت اهل باطل را خواهي شناخت،شناسخود باطل را ب
از خطا بودن آن شخصيتها در   و،كه چه كسي طرفدار حق است و چه كسي طرفدار باطل

  .شگفت و ترديد نخواهي بود
  :گويد هاي باال مي  پس از نقل جمله" طه حسين "
نديده و   اتر از اين جوابتر و شيو  جوابي پر جالل، من پس از وحي و سخن خدا" 

  ."شناسم  نمي
عرب در عصر    ملقب به اميرالبيان يكي ديگر از نويسندگان زبر دست" شكيب ارسالن " 

رود   يكي از حضار مي،اي كه به افتخار او در مصر تشكيل شده بود  در جلسه.حاضر است
اند كه به حق   شدهدو نفر در تاريخ اسالم پيدا :گويد پشت تريبون و ضمن سخنان خود مي

  ." يكي علي بن ابي طالب و ديگري شكيب :ناميده شوند " امير سخن "اند  شايسته
دوستش كه چنين  گيرد و از خيزد و پشت تريبون قرار مي شكيب ارسالن با ناراحتي برمي 

  گويد كند و مي اي به عمل آورده گله مي مقايسه
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  ) 1("آيم  نمي  علي هم به حساب من بند كفش !من كجا و علي بن ابي طالب كجا
  

 تاليف "االمام علي  " نويسنده مسيحي معاصر لبناني در مقدمه كتاب "ميخائيل نعيمه 
  :گويد  مي،جرج جورداق مسيحي لبناني

 پاكي ،صفاي دل  در: در همه جا قهرمان بود، علي تنها در ميدان جنگ قهرمان نبود" 
 ياري ، آرامش شكوهمند،ايمان   حرارت، واقعي انسانيت، جذابيت سحر آميز بيان،وجدان

 او در همه اين ميدانها ،هر جا كه رخ بنمايد  تسليم حقيقت بودن در هر نقطه و،مظلومان
  "قهرمان بود 

  
پردازيم  نمي  دهيم و بيش از اين به نقل ستايش افراد و اشخاص سخن خود را پايان مي .

   .ستايشگر خود است )ع(ستايشگر سخن علي
ما   .كه دو چشمم روشن و نامرمد است           مداح خود است،دح خورشيد

  :دهيم پايان مي )ع(سخن خود را در اين زمينه به سخن خود علي
زبانش به اصطالح   نتوانست و،اي ايراد كند خواست خطابه )ع(روزي يكي از اصحاب علي 

  : علي فرمود،بند آمد
   اگر ذهن، اختيار ذهن اواي از انسان است و در  پاره،همانا زبان

  
  :پاورقي 
 اين داستان را دانشمند معاصر محمد جواد مغنيه مقيم لبنان در احتفالي كه به افتخار - 1

  . بوده است نقل كرده بودند ايشان در مشهد مقدس، در چند سال پيش تشكيل شده

 ٣٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

به زبان    مهلت اما آنگاه كه ذهن باز شود،و واپس رود از زبان كاري ساخته نيست  نجوشد
   .دهد نمي

  
   :سپس فرمود

  "و انا المراء الكالم و فينا تنشبت عروقه و علينا تهدلت غصونه « "
گرفته و   ريشه درخت سخن در ميان ما دويده و جا،همانا ما فرماندهان سپاه سخنيم ."

  ) 1(هايش بر سر ما آويخته است شاخه
كند  نقل مي )محض  عبداهللا(ن الحسن بن علي از عبداهللا ب" البيان و التبيين "جاحظ در  

  :فرموده است )ع(كه علي
 ، گذشت و اغماض، زيبايي رخسار، فصاحت" :ما به پنج خصلت از ديگران ممتازيم 

  ) 2("محبوبيت در ميان زنان  ،شجاعت و دليري
اصلي اين    كه موضوع، يعني چند بعدي معاني آن،اكنون درباره خصيصه دوم سخنان علي .
   :شويم لسله مقاالت است وارد بحث ميس
  
   :پاورقي 
   231 خطبه.ها  بخش خطبه، نهج البالغه- 1
   99ص  2 جلد - 2
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   شاهكارها
  
شاهكار به  هر ملتي كم و بيش در ميان خود از نظر ادبي آثاري دارد كه برخي از آنها 

يونان و برخي غير   بگذريم از برخي شاهكارهاي دنياي قديم در يونان و.رود شمار مي
 گفتگو و قضاوت درباره ،فرانسه و غيره شاهكارهاي ادبي قرون جديد در ايتاليا و انگلستان و

كه با آن ادبيات آشنا هستند و شايستگي داوري درباره   گذاريم آنها را بر عهده كساني مي
رسي كنيم به شاهكارهايي كه در زبان عربي و فا خود را محدود مي   سخن،آنها را دارند
   .توانيم آنها را درك كنيم كم و بيش مي وجود دارد و

 ولي ،فن است  البته قضاوت صحيح درباره شاهكارهاي زبان عربي و فارسي خاصه ادبا و اهل
خاصي شاهكار است نه از همه   اين اندازه مسلم است كه هر يك از اين شاهكارها از جنبه

ندان اين شاهكارها تنها در يك زمينه خاص خداو  هر يك از: و به عبارت صحيحتر،ها جنبه
 در واقع استعداد هنريشان در يك زمينه معين و ،نمائي كنند اند هنر و محدود توانسته

   اگر احيانا از آن زمينه خارج شده اند از و،است  محدود بوده
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  .اند  آسمان به زمين سقوط كرده
 تمثيالت ،و اندرز  پند، غزل عادي،ي در غزل عرفان،در زبان فارسي شاهكارهايي وجود دارد 

دانيم هيچيك از شعراي ما كه  مي   قصيده و غيره ولي چنانكه، حماسه،روحي و عرفاني
   .اند شاهكار به وجود آورند نتوانسته ها شهرت جهاني دارند در همه اين رشته
ر فردوسي د ، سعدي در پند و اندرز و غزل معمولي،شهرت و هنر حافظ در غزل عرفاني

 ،خيام در بدبيني فلسفي ،هاي روحي و معنوي  مولوي در تمثيالت و نازك انديشي،حماسه
آنها را با هم مقايسه كرد و ميانشان   توان و نظامي در چيز ديگر است و به همين جهت نمي

گفته شود هر كدام از اينها در رشته خود مقام اول را    حداكثر اينست كه،ترجيح قائل شد
  اند خارج اي كه در آن استعداد داشته از اين نوابغ اگر احيانا از رشته  ر يك ه.واجد است

   .اند تفاوت فاحشي ميان دو نوع سخن آنها مالحظه شده است شده
  .اند  نيز چنين، چه در دوره جاهليت و چه در دوره اسالم،شعراي عرب

شاعران عرب   رين شاعرت:در نهج البالغه آمده است كه از علي عليه السالم سؤال شد 
   :ايشان جواب دادند ؟كيست

  "،ان القوم لم يجروا في حلبه تعرف الغايه عند قصبتها« "
تا معلوم شود كداميك گوي سبقت  اند يعني اين شاعران در يك ميدان اسب نتاخته

  .اند ربوده
   :آنگاه فرمود
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  ) 1(" »فان كان البد فالملك الضليل
بر ديگران  )امرؤالقيس  يعني(د بايد گفت آن پادشاه تبه كاراگر ناچار بايد اظهار نظري كر 

   .مقدم است
  :گويد  مي،كند مي  ابن ابي الحديد در شرح نهج البالغه ذيل جمله باال داستاني با سند نقل
آنها گوشت   كرد و به علي عليه السالم در ماه رمضان هر شب مردم را به شام دعوت مي

خواند و  براي آنها خطابه مي   پس از صرف شام.خورد ي آنها نمي اما خود از غذا.خورانيد مي
مشغول صرف غذا بودند درباره شاعران    يك شب حاضران در حالي كه،كرد موعظه مي

 " :از صرف غذا سخن گفت و در ضمن فرمود   علي پس،پرداختند گذشته به بحث مي
 ادب زيور شما است و حلم ،تحفظ و نگهداري شما تقوا اس   مايه،مالك كار شما دين است

  آنگاه رو كرد به ابواالسود دئلي كه جزء حاضران بود و قبال در."است  حصار آبروي شما
شاعرترين شاعران   بحث درباره شاعران شركت كرده بود و گفت بگو ببينم عقيده تو درباره

شخص از همه به عقيده من اين   ابواالسود شعري از ابودؤاد ايادي خواند و گفت !؟چيست
   مردم كه ديدند علي درباره موضوعي،نيست  اي چنين  علي فرمود اشتباه كرده.شاعرتر است

نظر بدهيد يا   شما:كند يك صدا فرياد كردند كه قبال مورد بحث آنها بود اظهار عالقه مي
   شما بفرماييد كه،اميرالمومنين

  
  يپاورق

  455 حكمت ، نهج البالغه1
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 زيرا اگر در ،علي فرمود قضاوت درباره اين موضوع صحيح نيست ؟كيست تواناترين شاعران 
   همه آنها در يك جهت سير كرده بودند ممكن بود درباره آنها داوري كرده، مسابقه شعري

كس كه نه    اگر الزم باشد حتما اظهار نظري بشود بايد بگوييم آن.برنده را معرفي كنيم
تحت تاثير قوه خيال و ذوق  بلكه صرفا(ر بيم و ترستحت تاثير ميل شخصي و نه تحت تاثي

گفت پادشاه  ؟گفتند يا اميرالمؤمنين آن كيست ،سروده است بر ديگران مقدم است )شعري
  .تبه كار امرء القيس

  
   :گفت ؟كيست   پرسيدند بزرگترين شاعر جاهليت، نحوي معروف،گويند كه از يونس مي 

   .اذا طرب   و زهير اذا رغب و االعشي،هرب و النابغه اذا ،امرء القيس اذا رآب
احساسات   بزرگترين شاعران امرء القيس است آنگاه كه سوار شود يعني در وقتي كه

نابغه ذبياني است اما   و ديگر،دالوري و شجاعتش تحريك شود و بخواهد حماسه بگويد
 و ،ود دفاع كندبخواهد معتذر شود و از خ آنگاه كه تحت تاثير واهمه و ترس قرار گيرد و

   اعشي است،سلمي است آنگاه كه چيزيرا دوست بدارد و بخواهد توصيف كند زهير بن ابي
  .آنگاه كه به طرب آيد

  
دارند و  مقصود اين مرد اينست كه هر يك از اين شاعران در زمينه معين استعداد 

  اند تنها در همان زمينه شاهكارهايي كه به وجود آورده
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   هر كدام در رشته خود اولند و هيچكدام در رشته.اند ستعداد آنرا داشتها   معين است كه
  .اند ديگري نبوغي بخرج نداده

  

   علي در ميدانهاي گوناگون  
امروز در دست ما  " نهج البالغه "از امتيازات برجسته سخنان اميرالمومنين كه به نام  

ر خودش تنها در يك ميدان تعبي   علي به،است اينست كه محدود به زمينه خاصي نيست
كه احيانا بعضي با بعضي متضاد است تكاور بيان    در ميدانهاي گوناگون،اسب نتاخته است

 : مثال، نهج البالغه شاهكار است اما نه تنها در يك زمينه. را به جوالن در آورده است
گوناگون   هاي  بلكه در زمينه. يا مدح و هجا و غيره، يا فرضا عشق و غزل،حماسه  يا،موعظه

  .كه شرح خواهيم داد
شمار است ولي   اين كه سخن شاهكار باشد ولي در يك زمينه البته زياد نيست و انگشت 

 فراوان ،حد معمولي نه شاهكار هاي گوناگون باشد ولي در  اينكه در زمينه.به هر حال هست
ي نباشد از عين حال محدود به زمينه خاص  ولي اينكه سخني شاهكار باشد و در،است

   .مختصات نهج البالغه است
توان پيدا كرد كه به اندازه  شاهكار را مي  كدام،بگذريم از قرآن كريم كه داستاني ديگر است

  !نهج البالغه متنوع باشد؟
اش به  گوينده   سخن هر كس به همان دنيايي تعلق دارد كه روح،سخن نماينده روح است 

اي است كه در  نشانه روحيه  چندين دنيا تعلق دارد طبعا سخني كه به،آنجا تعلق دارد
 در ،محدود به دنياي خاصي نيست   و چون روح علي.انحصار يك دنياي بخصوص نيست

 " و " كون جامع " و " انسان كامل " ،اصطالح عرفا   و به،همه دنياها و جهانها حضور دارد
  دنياي خاص سخنش نيز به ،و دارنده همه مراتب است "جامع همه حضرات 
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امتيازات سخن علي اينست كه به اصطالح شايع عصر ما چند بعدي   از. محدود نيست
  .بعدي  است نه يك

 ،باشد  خاصيت همه جانبه بودن سخن علي و روح علي مطلبي نيست كه تازه كشف شده 
 سيد رضي كه به .است  انگيخته مطلبي است كه حداقل از هزار سال پيش اعجابها را بر مي

   :گويد  مي،آن است   متوجه اين نكته و شيفته،زار سال پيش تعلق دارده
  
شريك نيست    از عجايب علي كه منحصر به خود اوست و احدي با او در اين جهت"

و تنبه است تامل   اينست كه وقتي انسان در آن گونه سخنانش كه در زهد و موعظه
 شخصيت اجتماعي عظيمي ، خود،نبرد كه گوينده اين سخ  و موقتا از ياد مي،كند مي

كند كه اين   شك نمي،خويش بوده است داشته و فرمانش همه جا نافذ و مالك الرقاب عصر
شناسد و كاري جز عبادت  است كه جز زهد و كناره گيري چيزي را نمي سخن از آن كسي

د چيزي خو   جز صداي، گوشه خانه يا دامنه كوهي را براي انزوا اختيار كرده،ندارد و ذكر
 .بي خبر است  بيند و از اجتماع و هياهوي آن شنود و جز شخص خود كسي را نمي نمي

اين حد موج دارد و اوج  كند كه سخناني كه در زهد و تنبه و موعظه تا كسي باور نمي
 شمشيرش در ،رود قلب لشكر فرو مي گرفته است از آن كسي است كه در ميدان جنگ تا

افكند و از دم تيغش   دليران را به خاك مي،است  ن سر دشمناهتزاز است و آماده ربود
  "حال اين شخص زاهدترين زهاد و عابدترين عباد است    و در همين،چكد خون مي
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   :گويد سيد رضي آنگاه مي .
بدين وسيله بر  گذارم و اعجاب آنها را  من اين مطلب را فراوان با دوستان در ميان مي"

  ."انگيزم  مي
ها  تغيير پرده ، عبده نيز تحت تاثير همين جنبه نهج البالغه قرار گرفته استشيخ محمد 

از هر چيز ديگر مورد توجه و    به عوالم گوناگون بيش،در نهج البالغه و سير دادن خواننده
  .دارد مقدمه شرح نهج البالغه اظهار مي اعجاب او قرار گرفته است چنانكه خود او در

چند بعدي   بطور كلي روح علي يك روح وسيع و همه جانبه و،قطع نظر از سخنان علي 
 است ي است عادل، عابدياو زمامدار. ش شده استين خصلت ستاي به ا و همواره،است

 است خشن يدان نبرد خندان است، سربازيان و در ميشب زنده دار در محراب عبادت گر
. قي است الي، فرماندهشپي است ژرف انديميق القلب، حكي است مهربان و رقيو سرپرست

او . سندهي و هم كشاورز و هم نوي و هم مفتيب و هم قاضياو هم معلم است و هم خط
  .ط استيت محي بشري روحياهايانسان كامل است و بر همة دن

  :دي گوي، درباره اش مي در قرن هشتم هجري متوفين حلي الديصف
  الندادو لهذا عزّت لك ا               صفاتك االضداديجمعت ف

  ر جواديفاتك ناسك فق                م شجاعيزاهد حاكم حل
   و ال حاز مثلهنّ العباد               بشر قطيم ما جمعن فيش

يخلق   ذوب منه الجماديو بأس             م من اللطفيخجل النس
   صفاتك النقاديحصيالشر و                 ط بهيجل معناك ان تح

  ه السالم با ي علين است كه عليگر ايه، نكتة جالب دنها گذشتياز همل ا
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 از يعل. ده استيات سخن رانده است، فصاحت را به اوج كمال رسانينكه همه دربارة معنويا
 بحث - سخن هستندي باز براييدانهاي كه م–نها يا مفاخرت و امثال اي و معشوق و يم

 ،راد نكرده استي ايهنر سخنور خود سخن و اظهار يبعالوه او سخن را برا. نكرده است
  خواسته است به اين وسيله يك اثر هنري و يك  او نمي،وسيله بوده نه هدف سخن براي او

زمان و مكان و    باالتر اينكه سخنش كليت دارد محدود به،شاهكار ادبي از خود باقي بگذارد
شناسد و نه  يجهت نه مرز م   است و به همين" انسان " مخاطب او .افراد معيني نيست

   .سازد محدود و خود او را مقيد مي  همه اينها ميدان را از نظر شخص سخنور،زمان
و مطالبش با   عمده جهت در اعجاز لفظي قرآن كريم اينست كه با اينكه يكسره موضوعات

جديدي است و با جهان   موضوعات سخنان متداول عصر خود مغاير است و سر فصل ادبيات
 نهج البالغه در اين ،حد اعجاز است  زيبايي و فصاحتش در،سر و كار داردو دنياي ديگري 

   .قرآن و در حقيقت فرزند قرآن است جهت نيز مانند ساير جهات متاثر از
  

    مباحث و موضوعات در نهج البالغه 
سخنهاي   مباحث و موضوعاتي كه در نهج البالغه مطرح است و رنگهاي مختلفي به اين

البالغه را تجزيه و تحليل    اين بنده ادعا ندارد كه بتواند نهج.ست زياد استآسماني داده ا
نهج البالغه را با اين ديد مورد بررسي قرار   فقط در نظر دارد،كند و حق مطلب را ادا نمايد
    .كساني پيدا خواهند شد كه حق مطلب را بهتر ادا كنند  دهد و شك ندارد كه در آينده

  

    حث و مسائل نهج البالغهنگاهي آلي به مبا
    به قرار ذيل،مباحث نهج البالغه كه هر كدام شايسته بحث و مقايسه است
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  :است 
   الهيات و ماوراء الطبيعه- 1 
   سلوك و عبادت- 2 
  عدالت  حكومت و- 3 
   اهل البيت و خالفت- 4 
   موعظه و حكمت- 5 
  پرستي  دنيا و دنيا- 6 
   حماسه و شجاعت- 7 

 مال- 8   حم و مغيبات
   دعا و مناجات- 9 
   شكايت و انتقاد از مردم زمان- 10 
   اصول اجتماعي- 11 
  قرآن  اسالم و- 12 
   اخالق و تهذيب نفس- 13 
   شخصيتها– 14 

  .ديگر   و يك سلسله مباحث
اين  )البالغه  سيري در نهج(دهد بديهي است كه همانطوري كه عنوان مقاالت نشان مي 

البالغه طرح  كه در نهج  ارد كه موضوعات باال جامع همه موضوعاتي استبنده نه ادعا د
نامبرده را به پايان خواهد رسانيد و نه   اند و نه مدعي است كه بحث درباره موضوعات شده

فرمائيد از حد يك  آنچه در اين مقاالت مالحظه مي .دعوي شايستگي چنين كاري را دارد
 توفيق حاصل شد و بهره بيشتري از اين گنجينه عظيم بعدها  شايد.كند نگاه تجاوز نمي

 انه خير . خدا دانا است.ديگران چنين توفيقي به دست خواهند آورد حاصل گشت و يا
  .و معين  موفق
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   الهيات و ماوراء الطبيعه: بخش دوم 
  

    توحيد و معرفت
  اعتراف تلخ 

  يعيعقل ش
  يعي در مسائل موراءالطبيارزش تعقالت فلسف

  اتيمطالعه در آثار و رواارزش 
   محضيتعقل مسائل

  ذات و صفات پروردگار
  ذات حق

  ستي نيوحدت حق، وحدت عدد
  تيت و باطنيت، ظاهريت و آخرياول

يمقا  يسه و داور
   هاي كالمي نهج البالغه و انديشه 

  هاي فلسفي يوناني نهج البالغه و انديشه
    هاي فلسفي غرب نهج البالغه و انديشه
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    ماوراء الطبيعهالهيات و 
  

   توحيد و معرفت
 .ماوراء الطبيعه است  مسائل مربوط به الهيات و،يك بخش از بخشهاي اساسي نهج البالغه 

چهل نوبت درباره اين مطالب بحث  ها و كلمات قصار در حدود ها و نامه در مجموع خطبه
چند سطر و احيانا  ولي غالبا .هاي كوتاهي است جمله  البته بعضي از اين موارد،شده است

  .چند صفحه است
 بدون ،دانست  بحثهاي توحيدي نهج البالغه را شايد بتوان اعجاب انگيزترين بحثهاي آن 

   .در حد اعجاز است مبالغه اين بحثها با توجه به مجموع شرائط پديد آمدن آنها
مطالعه در از نوع   قسمتي از آنها،بحثهاي نهج البالغه در اين زمينه مختلف و متنوع است

گاهي نظام كلي آسمان و زمين    در اين قسمت،مخلوقات و آثار صنع و حكمت الهي است
 ، را" مورچه " يا " طاووس " يا "خفاش  " مثال ، گاه موجود معيني را.كند را مطرح مي
  دهد و آثار آفرينش يعني دخالت تدبير و توجه به هدف را در خلقت قرار مي مورد مطالعه
    اي از اين قسمت به دست  ما براي اينكه نمونه.دهد ات ارائه مياين موجود
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 177در خطبه  :كنيم  نقل و ترجمه مي" مورچه "داده باشيم بيان آن حضرت را در مورد 
   :چنين آمده است

 و ،السمع والبصر   له،اال ينظرون الي صغير ما خلق كيف احكم خلقه و اتقن تركيبه و فلق«
و لطافه هيئتها ال تكاد تنال بلحظ   انظروا الي النمله في صغر جثتها،بشرسوي له العظم و ال

 تنقل الحبه الي ،علي ارضها و صبت علي رزقها   و ال بمستدرك الفكر كيف دبت،البصر
 ،تجمع في حرها لبردها و في وردها لصدرها مكفوله برزقها ،جحرها و تعدها في مستقرها

 ،الجامس  و لو في الصفا اليابس و الحجر، و ال يحرمها الديان،ال يغفلها المنان ،مرزوقه بوفقها
 و ما في ،من شراسيف بطنها   و ما في الجوف،و لو فكرت في مجاري اكلها في علوها و سفلها

  .»عجبا الراس من عينها و اذنها لقضيت من خلقها
شيده و بخ  چگونه به خلقتش استحكام ؟كنند يعني آيا در مخلوق كوچك او دقت نمي ..

كرده و استخوان و پوست    به او دستگاه شنوائي و بينائي عنايت،تركيبش را استوار ساخته
  .؟كامل داده است

كه نزديك    آنچنان كوچك است،در مورچه با اين جثه كوچك و اندام لطيف بينديشيد ..
ن اين جثه كوچك روي زمي  چگونه با، و از انديشه غائب گردد،است با چشم ديده نشود

 و در انبار ،كند به النه خود حمل مي  و دانه را،ورزد  عشق مي،جنبد و بر جمع روزي مي
  و هنگام ورود اقامت،آورد زمستانش گرد مي   در تابستانش براي،نمايد نگهداري مي

روزيش    اينچنين موجود اينچنين،كند  زمان بيرون آمدن را پيش بيني مي،زمستاني
   خداوند منان هرگز او را ، شده است و تطبيق داده،تضمين شده
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غذا و در    اگر در مجراي ورودي و خروجي، ولو در زير سنگ سخت باشد،برد ياد نمي از
تفكر و تحقيق كني و    كه در سرش قرار داده شده،ساختمان شكم او و گوش و چشم او

  "آنها را كشف كني سخت در شگفت خواهي رفت 
  
 اوج فوق ،  بحثهاي تعقلي و فلسفي است،غه درباره توحيدولي بيشتر بحثهاي نهج البال .

تعقلي نهج البالغه آنچه    در بحثهاي توحيدي،البالغه در اين بحثها نمايان است العاده نهج
استنتاجها است اطالق و الحدي و  اساس و محور و تكيه گاه همه بحثها و استداللها و

 نه پيش ،قسمت داد و سخن را داده استاين  در )ع( علي،احاطه ذاتي و قيومي حق است
  .او نرسيده است  از او و نه بعد از او كسي به

گونه مغايرت   و نفي هر گونه كثرت و تجزي و نفي هر" بساطت مطلقه "مساله ديگر  
   .ميان آمده است   در اين قسمت نيز مكرر بحث به،صفات حق با ذات حق است

حق در عين    اوليت:ر نيز مطرح است از قبيلسابقه ديگ يك سلسله مسائل عميق و بي
 و اينكه قدمت او ،بر عدد  تقدم او بر زمان و،آخريت او و ظاهريت او در عين باطنيتش

او   مبدعيت،علو و سلطان و غناي ذاتي حق ،قدمت زماني و وحدت او وحدت عددي نيست
 حدود توانائي .  است كالم او عين فعلش،شود و اينكه شاني او را از شان ديگر شاغل نمي

 نه از نوع احاطه اذهان ،عقول است عقول برادراك او و اينكه معرفت حق از نوع تجلي او بر
جسميت و حركت و سكون و تغيير و مكان و زمان و    سلب،بر يك معني و مفهوم ديگر
 و يك سلسله ،و استخدام آلت و محدوديت و معدوديت از او  مثل و ضد و شريك و شبيه

  .اي ذكر خواهيم كرد به حول و قوه الهي براي هر يك از اينها نمونه  ئل ديگر كهمسا
  اينها مباحثي است كه در اين كتاب شگفت مطرح است و يك
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  .كند در عقائد و افكار فالسفه قديم و جديد را سخت غرق در اعجاب مي  فيلسوف وارد
 خود يك ،است  ين زمينه آمدهبحث تفصيلي درباره همه مسائلي كه در نهج البالغه در ا 

 ناچار به اجمال بايد ،شود نمي   توضيح داده،شود و با يك مقاله و دو مقاله كتاب مفصل مي
اجمالي به اين بخش نهج البالغه بكنيم ناچاريم   بگذريم ولي براي اينكه بتوانيم نگاهي

   :كنيم  مقدمتان به چند نكته اشاره
  

   اعتراف تلخ 
نام پيروي او را  اعتراف كنيم كه بيش از ديگران درباره كسي كه افتخارما شيعيان بايد  

 ما نخواسته و يا .ظلم است  اساسا كوتاهيهاي ما،ايم داريم ظلم و الاقل كوتاهي كرده
درباره  )ص(درباره تنصيصات رسول اكرم  بيشتر مساعي ما،ايم علي را بشناسيم نتوانسته

اند بوده است نه  ناديده گرفته ي است كه اين نصوص راكسان  علي عليه السالم و سب و شتم
اينكه اين مشكي كه عطار الهي بحق معرف اوست   غافل از.درباره شخصيت عيني موال علي
از هر چيز الزم است مشامها را با اين بوي خوش آشنا كرد   خود بوي دالويزي دارد و بيش

به اين منظور بوده كه مردم با بوي  معرفي عطار الهي ،بود و آشنا كرد يعني بايد آشنا
صرف  آن آشنا شوند نه اينكه به گفته عطار قناعت ورزند و تمام وقت خويش را  خوش

   .بحث در معرفي وي كنند نه آشنائي با او
ايران كانون  كشور ؟شد بود با او همين گونه رفتار مي آيا اگر نهج البالغه از ديگران مي

هاي  به شرحها و ترجمه  يران فارسي زبانند شما نگاهياست و مردم ا )ع(شيعيان علي
  .خودمان قضاوت كنيد  فارسي نهج البالغه بيافكنيد و آنگاه درباره كارنامه

   از نظر، و همچنين دعاهاي شيعي،بطور كلي اخبار و احاديث شيعي 
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نان غير مسلما   با اخبار و احاديث و دعاهاي،الهي و همچنين از نظر ساير مضامين   معارف
توحيد صدوق يا احتجاج طبرسي   مسائلي كه در اصول كافي يا، قابل مقايسه نيست،شيعي

 در اين ، آنچه در كتب غير شيعي.نيست   در هيچ كتاب غير شيعي مطرح،مطرح است
است كه ميتوان گفت قطعا مجعول است زيرا بر خالف   زمينه مطرح است احيانا مسائلي

 اخيرا هاشم معروف حسني در .دهد و بوي تجسيم و تشبيه مياست   نصوص و اصول قرآني
   تاليف كرده است" دراسات في الكافي للكليني و الصحيح للبخاري "نام   كتابي كه به

صحيح بخاري و كافي كليني از نظر   مقايسه مختصري ميان،ابتكار خوبي به خرج داده
    .است  روايات مربوط به الهيات به عمل آورده

  

   شيعيعقل 
آن مسائل كه   طرح مباحث الهيات بوسيله ائمه اهل بيت عليهم السالم و تجزيه و تحليل 

شيعي از قديم االيام به   نمونه آنها و در صدر آنها نهج البالغه است سبب شد كه عقل
 راهي است كه ،چيز تازه در اسالم نبود صورت عقل فلسفي در آيد و البته اين يك بدعت و

است و ائمه اهل بيت عليهم السالم به تبع تعليمات   ش پاي مسلمانان نهادهخود قرآن پي
   اگر توبيخي هست متوجه.تفسير قرآن آن حقائق را ابراز و اظهار نمودند  قرآني و به عنوان

  .ديگران است كه اين راه را نرفتند و وسيله را از دست دادند
مسائل گرايش   از ديگران به سوي اين شيعه بيش ،دهد كه از صدر اسالم تاريخ نشان مي 

نزديكتر بودند گرايشي بدين    در ميان اهل تسنن گروه معتزله كه به شيعه،داشته است
 و تقريبا از قرن ،اجتماعي جماعت آنرا نپذيرفت  دانيم مزاج  ولي چنانكه مي،جهت داشتند

   .سوم به بعد منقرض شدند
   اين مطلب را تصديق"سالم  ظهراال" مصري در جلد اول " احمد امين "
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شيعي بودند    او پس از بحثي درباره جنبش فلسفي در مصر بوسيله فاطميين كه،كند مي  
   :گويد مي

بالتسنن نري ذالك في العهد الفاطمي و العهد   و لذالك كانت الفلسفه بالتشيع الصق منها"
ايه بدراسه الفلسفه االخيره كانت فارس اكثر االقطار عن  و حتي في العصور،البويهي

 و لما جاء جمال الدين االفغاني مصرفي عصرنا الحديث و كان فيه ،االسالميه و نشركتبها
  و قد تعلم الفلسفه االسالميه بهذه االقطار الفارسيه كان هو الذي نشر هذه  نزعه تشيع

  ."الحركه في مصر 
بويه ايران   ون مصر و آل و اين را در عهد فاطمي،چسبد فلسفه به تشيع بيش از تسنن مي 

تمام كشورهاي اسالمي   حتي در عصرهاي اخير نيز كشور ايران كه شيعه است از،بينيم مي
اسد آبادي كه تمايالت شيعي داشت    سيد جمال الدين.ديگر بيشتر به فلسفه عنايت داشت

كه به مصر آمد يك جنبش فلسفي در آنجا   و در ايران تحصيل فلسفه كرده بود همين
  ."بوجود آورد 

  
است عمدا يا   ولي احمد امين در اينكه چرا شيعه بيش از غير شيعه تمايل فلسفي داشته 

 ،شيعه به بحثهاي عقلي و فلسفي  علت تمايل بيشتر:گويد  او مي،شود سهوا دچار اشتباه مي
 آنها براي توجيه باطنيگري خود ناچار بودند از ،باطنيگري و تمايل آنها به تاويل است

 و همچنين ايران صفوي و ،بدين جهت مصر فاطمي و ايران بويهي  و،فلسفه استمداد كنند
  .بيشتر از ساير اقطار اسالمي تمايل فلسفي داشته است ،قاجاري

 آنها بودند ،آوردند  اين تمايل را ائمه شيعه به وجود،اي بيش نيست سخن احمد امين ياوه
   در،هاي خود  در خطابه،كه در احتجاجات خود
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را   ترين مسائل حكمت الهي ترين و دقيق  عالي، در دعاهاي خود،و روايات خود   احاديث
 ما در روايات ،نبوي   حتي از نظر احاديث، نهج البالغه يك نمونه از آن است،طرح كردند

 ،از رسول اكرم روايت نشده است  يابيم كه در روايات غير شيعي شيعه روايات بلندي مي
كالم و فقه و اصول فقه نيز امتياز خاص دارد و   در،تصاص به فلسفه نداردعقل شيعي اخ

   .ريشه همه يك چيز است
چون شيعيان  اند اند و گفته  دانسته" ملت شيعه "برخي ديگر اين تفاوت را مربوط به 

و نازك انديش بودند با فكر  ايراني بودند و ايرانيان شيعه بودند و مردم ايران مردمي متفكر
   .بردند و به آن رنگ اسالمي دادند عقل نيرومند خود معارف شيعي را باالترو 

 .كند اظهار نظر مي   بر اين اساس" تاريخ فلسفه غرب "برتراند راسل در جلد دوم كتاب 
 .نمايد ادبانه اين مطلب را ادا مي  راسل همچنانكه مقتضاي طبيعت و يا عادت او است بي

 و كوچكترين ،شناسد زيرا او فلسفه اسالمي را اساسا نمي  ور استالبته او در ادعاي خود معذ
  .تا چه رسد كه بخواهد مبدا و منشا آنرا تشخيص دهد آگاهي از آن ندارد

 و نه همه ،بودند   نه همه شيعيان ايراني" اوال "گوئيم  ما به طرفداران اين طرز فكر مي 
كليني و محمد بن علي بن حسين  آيا محمد بن يعقوب ،بودند" 42  "  ايرانيان شيعه

 محمد بن ابيطالب مازنداراني ايراني بودند اما محمد بن اسماعيل بخاري و بن بابويه قمي و
جمع آوري   آيا سيد رضي كه ؟ابوداود سجستاني و مسلم بن حجاج نيشابوري ايراني نبودند

   ؟بودند  آيا فاطميين مصر ايراني ؟كننده نهج البالغه است ايراني بود
 و ،ميرد فكر مي  شود و با سقوط آنها آن چرا با نفوذ فاطميين در مصر فكر فلسفي احيا مي 

   !شود؟ سپس بوسيله يك سيد شيعه ايراني مجددا احيا مي
  ،حقيقت اينست كه سلسله جنبان اين طرز تفكر و اين نوع تمايل
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علي عليه   دارند كه همه محققان اهل تسنن اعتراف ،بودند )ع(فقط ائمه اهل بيت  فقط و
 از ابو علي سينا ،ديگر بود  السالم حكيم اصحاب بود و عقل او با مقايسه با عقول ديگران نوع

  :گويد نقل شده كه مي
  
  "المحسوس   بين اصحاب محمد صلي اهللا عليه و آله كالمعقول بين )ع( كان علي" 

 بود و "   جزئيات محسوسه" در ميان " كلي "علي در ميان ياران رسول خدا مانند  : يعني
  . بود" اجسام ماديه " نسبت به " عقول قاهره "يا مانند 

  
فاحش پيدا   بديهي است كه طرز تفكر پيروان چنين امامي با مقايسه با ديگران تفاوت 

  .كند مي
نوع كلمات به    آنان در انتساب اين.اند احمد امين و برخي ديگر دچار توهمي ديگر شده 

فلسفه يونان با اين نوع بحثها و  گويند عرب قبل از  و مي،اند لسالم ترديد كردهعلي عليه ا
يونان  اين سخنان را بعدها آشنايان با فلسفه ،ها آشنا نبود تجزيه و تحليلها و موشكافي

   !اند اند و به امام علي بن ابيطالب بسته ساخته
آشنا نبود غير   نه تنها عرب ،گوئيم عرب با چنين كلمات و سخناني آشنا نبود ما هم مي

آقاي احمد امين اول علي را در  ، يونان و فلسفه يونان هم آشنا نبود،عرب هم آشنا نبود
آورد و آنگاه صغري و  لحاظ انديشه پائين مي سطح اعرابي از قبيل ابوجهل و ابوسفيان از

مگر  !؟شنا بودجاهلي با معاني و مفاهيمي كه قرآن آورد آ   مگر عرب!دهد كبري ترتيب مي
اعلم   را به عنوان )ع(مگر پيامبر علي !؟و تعليم يافته مخصوص پيامبر نبود  علي تربيت شده

برخي از صحابه كه   چه ضرورتي دارد كه ما به خاطر حفظ شان !؟اصحاب خود معرفي نكرد
  اند  در يك سطح عادي بوده
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مند  ه باطني از بركت اسالم بهرهعاليترين مقام عرفاني و افاض شان و مقام ديگري را كه از
   !؟انكار كنيم  بوده است

مفاهيمي كه در  گويد قبل از فلسفه يونان مردم عرب با اين معاني و آقاي احمد امين مي
  .نهج البالغه آمده است آشنا نبودند

فلسفه يونان هم  جواب اينست كه با معاني و مفاهيمي كه در نهج البالغه آمده است بعد از 
 زيرا فلسفه يونان !هم آشنا نشدند   مسلمانان غير عرب، نه تنها عرب آشنا نشد! نشدندآشنا

 يعني از مختصات اسالم است و ،اسالمي است   اينها از مختصات فلسفه،هم آشنا نبود
  .مبادي اسالمي آنها را وارد فلسفه خود كردند فالسفه اسالم تدريجا با الهام از

 ٥٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  ائل ماوراء طبيعيارزش تعقالت فلسفي در مس"
  
گونه آن جهان    در يك:گفتيم كه در نهج البالغه مسائل الهي به دو گونه مطرح شده است  

 كه آگاهي و كمال پديد "اي  آئينه "محسوس با نظاماتي كه در آن به كار رفته به عنوان 
  و در گونه ديگر.جستجو قرار گرفته است دهد مورد تامل و آورنده خود را ارائه مي

 بيشترين .فلسفي خالص وارد عمل گرديده است  هاي تعقلي محض و محاسبات انديشه
تفكرات عقلي محض و محاسبات فلسفي خالص تشكيل  بحثهاي الهي نهج البالغه را

صفات كماليه و جالليه ذات حق تنها از شيوه دوم استفاده شده   درباره شؤون و،دهد مي
  .است

 شك و ،گونه بحثها و در بكار بردن اين شيوه تفكر در ارزش اين،دانيم چنانكه مي 
را از نظر عقلي و يا   همواره افرادي بوده و هستند كه اينگونه بحثها،ترديدهائي هست

كنند كه روح اسالم با اينچنين  ادعا مي   در عصر ما گروهي.دانند شرعي و يا هر دو ناروا مي
 نه به هدايت و الهام ،فلسفه يونان يرمسلمين تحت تاث تجزيه و تحليلها ناسازگار است و

   ،دادند و اگر دقيقا تعليمات قرآن را مد نظر قرار مي ، وارد اين گونه مباحث شدند،قرآن
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   اين افراد به همين جهت در اصالت.كردند مباحث پر پيچ و تاب نمي  خود را گرفتار اين
  .كنند  تشكيك ميانتساب اين قسمت از مباحث نهج البالغه به علي عليه السالم

 اين گروه .كردند  در قرن دوم و سوم هجري گروهي از نظر شرعي با اينگونه بحثها مخالفت 
ظواهر الفاظ در همان حدي كه  مدعي بودند كه بر مسلمانان فرض است كه به آنچه از

باشند و هر گونه سوال و جواب و چون و  شود متعبد  فهميده مي،كنند عامه مردم فهم مي
الرحمن علي العرش « :المثل كسي درباره آيه قرآن   احيانا اگر في.ي بدعت استچرائ

شدند و طرح چنين سؤالي را ناروا  كردند و ناراحت مي اخم مي كرد پرسش مي) 1(»استوي
مجهول   يعني حقيقت مطلب بر ما. الكيفينه مجهوله و السوال بدعه:گفتند مي دانستند و مي

  !.)2(است و پرسش ممنوع
تعقالت را جايز   ر قرن سوم اين گروه كه بعدها اشاعره ناميده شدند بر معتزله كه اينگونهد 

 .عقلي اسالم وارد آورد   پيروز شدند و اين پيروزي ضربه بزرگي بر حيات،شمردند مي
مخصوصا در قرنهاي دهم و يازدهم دنباله  اخباريين خود ما در قرنهاي دهم تا چهاردهم و

    .جنبه شرعي  اين از. بودندرو افكار اشاعره
قياسي در    در اروپا به دنبال پيروزي روش حسي و تجربي بر روش:اما از جنبه عقلي

 بلكه در هيچ جا اعتبار ،  اين فكر پيدا شد كه روش تعقلي نه تنها در طبيعيات،طبيعيات
 بود كه  نتيجه طبيعي اين نظر اين،است   فلسفه حسي،ندارد و تنها فلسفه قابل اعتماد
اعتماد اعالم شود زيرا از قلمرو مشاهدات حسي و تجربي   مسائل الهي مشكوك و غير قابل

  .بيرون است
  
  :پاورقي 
  5/  طه .1
   رجوع شود به مقدمه جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئاليسم 2
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حيرت انگيز روش   موفقيتهاي پياپي و،سابقه موج اشعريگري در دنياي اسالم از يك طرف
نويسندگان مسلمان غير شيعي را   گروهي از، و تجربي در طبيعيات از طرف ديگرحسي

نظر تلفيقي شد كه هم از جنبه شرعي و   سخت به هيجان آورده و سبب پديد آمدن يك
 از جنبه شرعي .تعقلي را در الهيات مردود اعالم كردند  هم از جنبه عقلي به كار بردن روش

ها راه قابل اعتماد براي خداشناسي همان روش حسي و نظر قرآن تن مدعي شدند كه از
آيه  ها  قرآن در ده،مطالعه در آفرينش است و آنچه غير اين است بيهوده است  تجربي يعني

و كليد و رمز   خود در كمال صراحت مردم را به مطالعه مظاهر طبيعت دعوت كرده است
هاي فيلسوفان حسي اروپا را  گفته  مبدا و معاد را در طبيعت دانسته است و از جنبه عقلي

   .هاي خود منعكس كردند ها و نوشته در گفته
هندي در    و سيد ابوالحسن ندوي" علي اطالل المذهب المادي "فريد وجدي در كتاب 

اخوان المسلمين از قبيل  " و نويسندگان " ماذا خسرالعالم بانحطاط المسلمين "كتاب 
  .را سخت تخطئه كردند  اين نظر را تبليغ و نظر مخالفسيد قطب و غيره در كتابهاي خود 

محكمات و بينات در  " تحت عنوان " عبور مسلمان از جاهليت به اسالم "ندوي در فصل  
   : ميگويد"الهيات 

  
سرنوشت نهائي بشر آگاه   پيامبران مردم را از ذات خدا و صفات او و آغاز و انجام جهان و"

اختيار بشر قرار دادند و او را از بحث در اين  ها در ن در اين زمينهكردند و اطالعاتي به رايگا
زيرا اين علوم ماوراء حس و طبيعت است (در اختيار او نيست  مسائل كه مبادي و مقدماتش

نعمت   بي نياز ساختند اما مردم اين )علم و انديشه بشر منحصرا محسوسات است و قلمرو
  در اين مسائل كه جز گام  و به بحث و فحص ،را قدر ندانستند
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  .)1("هاي تاريك و مجهول نيست پرداختند  در منطقه  گذاشتن
  
كند  مي  همين نويسنده در فصلي ديگر از كتاب خود كه درباره انحطاط مسلمين بحث 

اينچنين مورد انتقاد قرار   علماء اسالم را" كم اهميت دادن به علوم مفيد "تحت عنوان 
  :دهد مي
  
مابعدالطبيعه كه از يونان   و انديشمندان اسالمي آن اندازه كه به بحث دربارهدانشمندان 

 ما بعد الطبيعه و فلسفه ،علوم تجربي و عملي اهميت ندادند  آموخته بودند اهميت دادند به
 اند چيزي جز همان معتقدات بت پرستي آنها كه آب و رنگ فني به آنها داده  الهي يوناني

 ، خداوند،نها و حدسها و لفاظيها است كه حقيقت و معني ندارد يك سلسله گما.نيست
تحليل در اين مسائل كه  مسلمانان را با تعليمات آسماني خود از بحث و فحص و تجزيه و

 اما مسلمانان اين .نياز ساخته است  شباهت به تجزيه و تحليلهاي شيميائي نيست بي بي
  .)2("خود را صرف در اين مسائل كردند و نبوغ  نعمت عظمي را ناسپاسي كردند و نيرو

  
ولي به    اشعريگري است" رجعت "بدون شك نظر امثال فريد و جدي و ندوي نوعي  

   .صورت مدرن و امروزي يعني پيوند خورده با فلسفه حسي
  توانيم از جنبه فلسفي وارد بحث ارزش تعقالت فلسفي ما فعال نمي

  
  :پاورقي

  . 97 المسلمين، چاپ چهارم، صفحه  ماذا خسرالعالم بانحطاط- 1 
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 اصول "كتاب  " پيدايش كثرت در ادراكات " و مقاله " ارزش معلومات "در مقاله  ،بشويم
 در اينجا سخن را از ،است   بحث نسبه كافي در اين زمينه شده"فلسفه و روش رئاليسم 
تنها راه تحقيق در الهيات را مطالعه در   كنيم كه آيا قرآن كريم جنبه قرآني دنبال مي

  ؟شناسد يا چنين نيست رسميت نمي  داند و راه ديگري را به طبيعت مي
غير اشعري  ولي قبال يك نكته الزم است يادآوري شود و آن اينكه اختالف نظر اشعري و  

بلكه در  ؟هاستفاده كرد يا ن  در اين نيست كه آيا بايد در مسائل الهي از منابع كتاب و سنت
 يعني ما از آن .بايد به شكل تعبد باشد و بس   از نظر اشعريان استفاده.شكل استفاده است

كنيم كه در  علم و قدرت و ساير اسماء حسني توصيف مي جهت خداوند را به وحدت و
توانيم بدانيم كه خداوند موصوف به اين  دانيم و نمي وگرنه ما نمي ،شرع وارد شده است

بپذيريم كه   پس ما بايد،زيرا اصول و مبادي اينها در اختيار ما نيست ؟ت يا نههس  اوصاف
 نقش نصوص ديني .است  توانيم بدانيم و بفهميم كه خدا چنين  ولي نمي،خدا چنين است

چگونه بايد فكر كنيم تا همانگونه فكر كنيم   در اين زمينه اينست كه ما بدانيم از نظر دين
  .همانگونه معتقد باشيم اشيم تاو چگونه بايد معتقد ب

ديگر قابل فهم   ولي طبق نظر مخالفان آنها اين مطالب مانند هر مطلب عقلي و استداللي 
ء واقف  به آن اصول و مبادي  ء در كار است كه اگر بشر درست  يعني اصول و مبادي.است

قول و افكار و شرعي اينست كه الهام بخش ع   نقش نصوص.تواند آنها را فهم كند گردد مي
 اساسا در .گذارد ء الزم و قابل درك را در اختيار مي مبادي  اصول و،ها است محرك انديشه

 " فرمايشي " : اينكه انسان طبق دستور و به اصطالح.تعبد معني ندارد  مورد مسائل فكري
فرمايشي   بخواهد فكر و قضاوت كند و نتيجه بگيرد مثل اينست كه در يك امر ديدني

 ؟سفيد يا سياه يا آبي ؟ بزرگ يا كوچك ؟ء را چگونه ببينيم  از طرف بپرسد اين شي.ندببي
  زيبا يا 
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  .بدون فكر پذيرفتن معني ديگر ندارد تعبدي فكر كردن جز فكر نكردن و ؟زشت
اولياء وحي فراتر   خالصه اينكه سخن در اين نيست كه آيا بشر قادر است پا از تعليمات 

بوسيله وحي و خاندان وحي رسيده است    آنچه،ذ اهللا فراتري وجود نداردمعا ؟بگذارد يا نه
 سخن در استعداد عقل و انديشه بشري است ،است  آخرين حد صعود و كمال معارف الهي

  ) 1(؟ سير علمي و عقلي بكند يا نه،و مبادي اين مسائل  تواند با ارائه اصول كه مي
براي   عه در طبيعت و وسيله بودن طبيعتاما مساله دعوت قرآن به تحقيق و مطال .

هاي خلقت  در اينكه توجه دادن فكر بشر به طبيعت و پديده .شناختن خدا و ماوراء طبيعت
  معرفت الهي يكي از اصول اساسي تعليمات قرآن است و قرآن اصرار و ابرام  به عنوان آيات

كنند و مورد   نسان را كاوش زمين و آسمان و گياه و حيوان و ا،فوق العاده دارد كه مردم
اين راه آنطور كه   و در اينكه مسلمين در،جستجوي علمي قرار دهند جاي سخن نيست
علت اصلي اين كندي همان فلسفه   شايد.شايسته بود گام برنداشتند باز جاي شك نيست

استفاده   حتي در طبيعيات هم از اين روش يونان بود كه قياسي و تعقلي محض بود و
اسالمي روش تجربي را   دهد دانشمندان  البته همانطور كه تاريخ علوم گواهي مي،دكر مي

و مخترع اولي روش تجربي به شمار   مسلمين مبتكر،مانند يونانيان بكلي به دور نيفكندند
است مبتكر اين روش نيست بلكه دنباله رو    اروپا برخالف آنچه معروف شده،روند مي

    .مسلمين است
  

  : پاورقي
   رجوع شود به مقدمه جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئاليسم- 1
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   ارزش مطالعه در آثار و آيات
  
مطالعه در   با همه اينها يك نكته قابل تامل است و آن اينكه اهتمام عظيم قرآن به 

راه ديگر را باطل شناخته    آيا به اين صورت است كه هر گونه،مخلوقات زميني و آسماني
 خدا دعوت كرده است به نوعي ديگر "آيات  " همچنانكه مردم را به مطالعه يا قرآن ؟است

اساسا ارزش مطالعه در مخلوقات و آثار آفرينش از نظر كمك  ؟تفكر نيز دعوت كرده است
  مطلوب قرآن است و در اين كتاب بزرگ آسماني بدانها اشاره يا تصريح شده  به معارفي كه

  ؟است چقدر است
نسبت به  تواند بكند  كه ميزان كمكي كه مطالعه در آثار آفرينش ميحقيقت اين است 

 قرآن مسائلي در الهيات . مسائلي كه صريحا قرآن كريم آنها را عنوان كرده است اندك است
   .خلقت قابل تحقيق نيست مطرح كرده كه بهيچوجه با مطالعه در طبيعت و

قوه مدبر و حكيم و  كند شني ثابت ميارزش مطالعه در آثار آفرينش اين قدر است كه به رو
 آئينه بودن جهان از نظر حسي و تجربي همين اندازه است ،كند دبير ميت عليمي جهان را

  .گرداند طبيعت ماورائي دارد و دست توانا و دانائي كارخانه جهان را مي  كه
كيم و عليمي دانا و ح ولي قرآن براي بشر به اين اندازه قانع نيست كه بداند دست توانا و 

 اما درباره ،آسماني شايد صدق كند   اين مطلب درباره ساير كتب،كند جهان را اداره مي
مطالب زيادي درباره خدا و ماوراء طبيعت طرح كرده  قرآن كه آخرين پيام آسماني است و

   .كند نمي   بهيچوجه صدق،است
  

   مسائل تعقلي محض 
آن نيست واجب   نش به تنهائي قادر به جوابگوئياولين مساله اساسي كه مطالعه آثار آفري 

  الوجود بودن و مخلوق نبودن خود آن قدرت ماوراء
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است كه    آئينه جهان حداكثر اين است كه نشان دهنده دست توانا و دانائي.است   طبيعي
خود مسخر دست  آيا او ؟گرداند اما خود آن دست چه حال و وضعي دارد جهان را مي
است آن دست ديگر چگونه    اگر مسخر دست ديگري. قائم به ذات است يا،ديگري است

 هدف ،گرداند دانا و توانا جهانرا مي  هدف قرآن تنها اين نيست كه بدانيم دستي ؟است
) 1(»ء ليس كمثله شي« مصداق" اهللا " است و "اهللا  "اينست كه بدانيم گرداننده اصلي 

 و به تعبير خود ،ت ديگر كمال مطلق است و به عبار،كماالت است   ذات مستجمع،است
چنين مفاهيمي  تواند ما را با  مطالعه طبيعت چگونه مي.است) 2("له المثل االعلي« "قرآن 

  ؟ آشنا سازد
استداللي طرح   مساله ديگر وحدت و يگانگي خداوند است قرآن اين مساله را به صورت 

 برهاني .مطلب را ادا كرده است )طقبه اصطالح من(" قياس استثنائي "كرده است و با يك 
 گاهي از .خواند  مي" برهان تمانع "آن را   كه اقامه كرده همان است كه فلسفه اسالمي

  و گاه )3("قل لو كان فيهما الهه اال اهللا لفسدتا « " :شده است طريق تمانع علل فاعلي وارد
اذا لذهب كل اله بما   معه من الهما اتخذ اهللا من ولد و ما كان « " :از طريق تمانع علل غائي

  .)5(كرده است  در آن بحث )4("خلق و لعلي بعضهم علي بعض
موجودات بدان سان   قرآن هرگز معرفت به يگانگي خدا را از طريق مطالعه در نظام خلقت 

 و چنين . توصيه نكرده است،كرده كه اصل معرفت به خالق ماورائي را از آن راه تاكيد
  . نبوده استاي صحيح توصيه

    :در قرآن مسائلي از اين قبيل مطرح است
  

  : پاورقي
  11 / ي شور1 
  27/  روم 2
   22.  االنبياء3
   91. المومنون 4
  .  رجوع شود به جلد پنجم اصول فلسفه5
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  و االمثال« ،)3(»له االسماء الحسني« ،)2(»و هللا المثل االعلي« ،)1(»ء ليس كمثله شي«
اينما تولوا فثم « ،)4(»س العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدو-العليا 

االخر و الظاهر و  هو االول و« ،)6(»هو اهللا في السموات و في االرض«) 5(»وجه اهللا
و لم يكن له  «،)10(»لم يلد و لم يولد« ،)9(»اهللا الصمد «،)8(»الحي القيوم«) 7(»الباطن

  ) 11(.»كفوا احد
است كه   آيا براي اين بوده ؟مسائل را براي چه منظوري طرح كرده استقرآن اين   

مباديش در اختيار بشر   اصول و" ندوي "مسائلي نفهميدني و درك نشدني كه به قول 
 و ،بدون اينكه آنها را درك كنند بپذيرند نيست بر بشر عرضه بدارد و از مردم بخواهد تعبدا

اگر خواسته است  ؟خدا را با اين شؤون و صفات بشناسندمردم   خواسته است كه يا واقعا مي
  چگونه ممكن است مطالعه در طبيعت ؟اين صفات شناخته شود از چه راه است خداوند با

كه خداوند عليم  كند  مطالعه در مخلوقات بر ما روشن مي،ما را با اين معارف آشنا نمايد
است ولي آنچه قرآن از ما   بودهاست يعني چيزي كه ساخته است از روي علم و دانائي 

است از روي علم و دانائي بوده است بلكه   خواهد تنها اين نيست كه او آنچه را آفريده مي
  اينست

  
  يپاورق
  11 / ي شور.1
 60/ نحل . 2
 8/ طه . 3
 23/ حشر . 4
 115/ بقره . 5
 3/ انعام . 6
 3/ د يحد. 7
 255/ بقره . 8
 2/ اخالص . 9

 3/ اخالص . 10
  4/ اخالص . 11
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قل لو كان البحر مدادا « ،)2(»ال يغزب عن مثقال ذره« )1(،» ء عليم انه بكل شي« : كه
  چگونه و از، قدرتش نامتناهي است،يعني علم خداوند نامتناهي است .)3(»لكلمات ربي

پروردگار   توان از مشاهده عيني و حسي مخلوقات به نامتناهي بودن علم و قدرت كجا مي
  ؟.پي برد

لوح محو و  ، لوح محفوظ: از قبيل كتب علوي:در قرآن بسيار مسائل ديگر مطرح است 
آنها از طريق مطالعه حسي   وحي و اشراق و غيره كه هيچكدام از، جبر و اختيار،اثبات

  .مخلوقات قابل تحقيق نيست
 در طرفي تدبر قرآن اين مسائل را قطعا به عنوان يك سلسله درسها القا كرده است و از 

انزلناه   كتاب) 4(ا فال يتدبرون القرآن ام علي قلوب اقفالها« :آياتي از قبيل اين درسها را با
ناچار راهي را براي وصول به  . توصيه و تاكيد كرده است-) 5(.»اليك مبارك ليدبروا آياته

يك سلسله مجهوالت درك نشدني القا   دانسته است و به عنوان اين حقايق معتبر مي
  .رده استك نمي

بسيار وسيعتر از   دايره مسائلي كه قرآن در زمينه مسائل ماوراء الطبيعه مطرح كرده است 
 همينها سبب شد كه .باشد آن است كه مطالعه در مخلوقات مادي بتواند جوابگوي آنها

از طريق سلوك عقلي و فكري دنبال   مسلمانان گاهي از طريق سير و سلوك روحي و گاهي
   .ا بگيرنداين مسائل ر

مخلوقات را  شوند قرآن در مسائل الهي تنها مطالعه در من نمي دانم كساني كه مدعي مي
مطرح است و از مختصات اين    درباره اينهمه مسائل متنوع كه در قرآن،كافي دانسته است

  كتاب مقدس آسماني است چه 
  

  يپاورق
   12 /يشور .1
 3/ سبأ .2
 109/ كهف .3
 24/ محمد .4
  29/ص .5

 ٦٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  ؟ گويند مي
بدانها اشاره   در طرح مسائلي كه در دو شماره پيش )ع(محرك و الهام بخش علي 

نبود شايد براي هميشه معارف  )ع(گر عليا ،كرديم تنها و تنها تفسير قرآن مجيد است
  .ماند عقلي قرآن بدون تفسير مي

نهج البالغه  هائي از اكنون كه اندكي به ارزش اين بحثها اشارت رفت به ذكر نمونه 
  .پردازيم يم
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   و صفات پروردگارذات
  

 يعنيات ي نهج البالغه درباره مسائل مربوط به الهي از بحثهايين فصل نمونه هايدر ا
سة ي و مقايابيم و سپس ارزي كنيمسائل مربوط به ذات و صفات حق را ذكر م

  .مي دهين بخش نهج البالغه را خاتمه ميم و بحث در اي آوري به عمل ميمختصر
ر و مخصوصا يم است از خوانندگان محترم معذرت بخواهم كه در سه فصل اخقبال الز

 ي طرح مي به خود گرفته است و طبعا مسائلي و فلسفين فصل، بحث ما جنبه فنيا
  .ن استي ندارند سنگييل ها آشنايه و تحلينگونه تجزي كه ايشود كه بر اذهان

ب و يض ها و نشيو حض مانند نهج البالغه اوج يست؟ بحث دربارة كتابيچاره چ
م و به ذكر چند يري گين مناسبت بحث را به اصطالح درز ميما به هم.  داردييفرازها

 يمثنو«م يم كلمة به كلمة نهج البالغه را شرح كنيم و اگر بخواهي كنينمونه قناعت م
  .»هفتاد من كاغذ شود
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  ذات حق
برايش ذكر   توان  تعريفي ميآيا در نهج البالغه درباره ذات حق و اينكه او چيست و چه 

 ولي همه در ،است   زياد هم بحث شده،بلي بحث شده است ؟كرد بحثي شده است
 و هستي مطلق ،حد و نهايت بي زند و آن اينكه ذات حق وجود اطراف يك نكته دور مي

 هر موجودي از ،مرز محدوديت ناپذير و بي   او ذاتي است،ندارد )ماهيت(است و
 موجود ، خواه آن موجود متحرك باشد و يا ساكن،ز و نهايتي داردموجودات حد و مر

 و ماهيت كه ، ولي ذات حق حد و مرزي ندارد،كند را عوض مي متحرك نيز دائما مرزها
 ،خاصي محدود كند و وجود محدودي را به او اختصاص دهد در او راه ندارد  او را در نوع
 تنها فقداني ،ندارد   هيچ فقداني در او راه،ستاي از زواياي وجود از او خالي ني هيچ زاويه

كه درباره او صادق است سلب سلب    فقدان فقدان است و تنها سلبي،كه در او راه دارد
شود نفي هر نقص و نيستي از قبيل  واقع مي است و تنها نفي و نيستي كه وصف او

باالخره تنها  و ،و كثرت و تجزي و نيازمندي است  مخلوقيت و معلوليت و محدوديت
 او با همه چيز است ولي در هيچ ،گذارد مرز نيستي است نمي مرزي كه او در آن مرز پا

 داخل در هيچ چيز نيست ولي از هيچ چيز هم ،هيچ چيز هم با او نيست چيز نيست و
 .است   او از هر گونه كيفيت و چگونگي و از هر گونه تشبيه و تمثيل منزه.نيست  بيرون

   :اوصاف يك موجود محدود و متعين و ماهيت دار است هازيرا همه اين
  
  ) 1(»ء ال بمزايله ء ال بمقارنه و غير كل شيي مع كل شي«
  او با همه چيز هست ولي نه باين نحو كه جفت و قرين چيزي واقع  

  
  : پاورقي

  1.  خطبه- 1
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  ست و عين و مغاير با همه چيز ا،نتيجه آن چيز نيز قرين و همدوش او باشد شود و در
مرزي براي ذات  اشياء نيست ولي نه به اين وجه كه از اشياء جدا باشد و وجودات اشياء

   .او محسوب شود
  
  .)1(" »ليس في االشياء بوالج و ال عنها بخارج« "
   

كننده و   ء حلول  زيرا حلول مستلزم محدوديت شي،او در اشياء حلول نكرده است
زيرا بيرون بودن   ل از هيچ چيز هم بيرون نيست در عين حا،گنجايش پذيري او است

   .نيز خود مستلزم نوعي محدوديت است
   .)2(" » لهبالخضوع  بان من االشياء بالقهر لها و القدره عليها و بانت االشياء منه« "

 و البته ،آنها است مغايرت و جدائي او از اشياء به اين است كه او قاهر و قادر و مسلط بر
مسخر نيست و مغايرت و   ين مقهور و قادر عين مقدور و مسلط عينهرگز قاهر ع

باشند و  مسخر پيشگاه كبريائي او مي جدائي اشياء از او به اين نحو است كه خاضع و
با آنكه در  )عين خضوع و اطاعت است(است هرگز آنكه در ذات خود خاضع و مسخر

ا اشياء به اين نحو نيست كه  جدائي و مغايرت حق ب.نيست  نياز است يكي ذات خود بي
ت، كمال و نقصريال و قوت ي مربوبرا از هم جدا كند بلكه به ربوبيت و حد و مرزي آنها

  .و ضعف است
  همة. افتي توان يار مين گونه سخن بسياز ا) ع(يدر كلمات عل

  
  يپاورق

  184 . خطبه- 1 
  150 خطبه .2
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ل است كه ذات حق وجود مطلق و ن اصيگر كه بعداً ذكر خواهد شد بر اساس ايمسائل د
  .ستي دربارة او صادق نيت و چگونگيچ نوع حد و ماهيت است و هي نهايب

  ستي نيوحدت حق، وحدت عدد
ت ين است كه وحدت ذات اقدس احدي نهج البالغه ايديگر از مسائل توحي ديكي

 كه يزي وحدت چيعني يوحدت عدد. گر از وحدت استي ديست، نوعي نيوحدت عدد
ع را در ي از طبايعتيات و طبي از ماهيتي هرگاه ماه.كرر وجود در او ممكن استفرض ت
داكند و بار يگر پيت فرد دينكه آن ماهيافته است، عقالً فرض ايم كه وجود يرينظر بگ

 يت وحدت عددين گونه موارد وحدت افراد آن ماهيدر ا. ابد ممكن استيگر وجود يد
ست و قهرا ي دو تا نيعني است يكيكثرت است؛ ت و ينين وحدت در مقابل اثنيا. است

ك فرد نسبت به ي آن يعني شود، يمتصف م) قلت(ين نوع از وحدت با صفت كميا
 باشد كه ي به نحويزي اگر وجود چيول. ا چند فرد است كم استينقطة مقابلش كه دو 

 باتشد كه فرض تكرر ي به نحويزي اگر وجود چيول. فرض تكرر در فرد است كم است
م فرض تكرر يي گويگر محال است بلكه ميم وجود فرد ديي گوي نم-ستيدر اوممكن ن

مثل ت است و هرچه را ي حد و نهايرا بيست، زير آن فرد ممكن نيگر غيو فرض فرد د
 در ،نيست او و دوم او فرض كنيم يا خود اوست و يا چيزي هست كه ثاني و دوم او

اثنينيت و كثرت نيست   ن وحدت در مقابل يعني اي،اينگونه موارد وحدت عددي نيست
بلكه اينست كه دوم براي او فرض   و معني اينكه يكي است اين نيست كه دو تا نيست

   .شود نمي
جهان درباره   دانيم كه دانشمندان  مي:توان روشن كرد اين مطلب را با يك تمثيل مي

  تناهي يا عدم تناهي ابعاد عالم اختالف نظر
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گويند عالم اجسام را حد و نهايتي  التناهي ابعاد جهانند و مي  عي بعضي مد، دارند
ديگر معتقدند كه ابعاد جهان محدود است و از هر طرف كه برويم    بعضي،نيست

جائي خواهيم رسيد كه پس از آن جائي نيست مساله ديگري نيز محل بحث   باالخره به
  ي كه ما در آن زندگيو آن اينكه آيا جهان جسماني منحصر است به جهان  است
  ؟ كنيم و يا يك و يا چند جهان ديگر نيز وجود دارد مي

جهان   بديهي است كه فرض جهان جسماني ديگر غير از جهان ما فرع بر اينست كه 
توان فرض كرد  مي   تنها در اين صورت است كه..جسماني ما محدود و متناهي باشد

 اما اگر .داشته باشد ابعادي معين وجودمثال دو جهان جسماني و هر كدام محدود به 
ديگر غير ممكن است زيرا   فرض كنيم جهان جسماني ما نامحدود است فرض جهاني

يا جزئي از اين جهان خواهد  هر چه را جهاني ديگر فرض كنيم خود همين جهان و
   .بود

ه اينكه ذات حق وجود محض و ب فرض وجودي ديگر مانند وجود ذات احديت با توجه
جهان جسماني ديگر در كنار جهان   نيت صرف و واقعيت مطلقه است نظير فرضا

   .ممكن است جسماني غير متناهي است يعني فرضي غير
عددي   در نهج البالغه مكرر در اين باره بحث شده است كه وحدت ذات حق وحدت

 حق مالزم  شود و تحت عدد در آمدن ذات نيست و او با يكي بودن عددي توصيف نمي
  .است با محدوديت او

  .او يك است ولي نه يك عددي )1(»االحد ال بتاويل عدد« 
گيرد و با  نمي اي او را در بر هيچ حد و اندازه )2(»ال يشمل بحد و ال يحسب بعد« 

   .آيد شمارش به حساب نمي
  

  :پاورقي
  150.  خطبه- 1 
  184.  خطبه- 2 
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او را محدود  هر كس بدو اشاره كند )1(»من اشار اليه فقد حده و من حده فقد عده«
  .درآورده است  ساخته است و هر كس او را محدود سازد او را تحت شمارش

هر كس او را با  )2(»من وصفه فقد حده و من حده فقد عده و من عده فقد ابطل ازله« 
است و هر كس او را محدود سازد   توصيف كند او را محدود ساخته )زائد بر ذات(صفتي
شماره كند ازليت و تقدم او را بر همه چيز از بين   شماره كرده است و هر كه او رااو را

   .برده است
كم است جز  هر چيزي كه با وحدت نامبرده شود )3(»كل مسمي بالوحده غيره قليل«

   .شود است به كمي و قلت موصوف نمي" او كه با اينكه واحد
ذات حق  گويد هر چه جز ين جمله مي ا.چقدر زيبا و عميق و پر معني است اين جمله

او ممكن    يعني چيزي است كه فرض فرد ديگر مثل.اگر واحد است كم هم هست
 و اما .شود بيشتر مي  پس خود او وجود محدودي است و با اضافه شدن فرد ديگر،است

شود زيرا وحدت او همان  نمي  ذات حق با اينكه واحد است به كمي و قلت موصوف
  .مثل و مانند براي اوست و النهائي وجود و عدم تصور ثاني وعظمت و شدت 

عالي  هاي بكر و بسيار  از انديشه،اين مساله كه وحدت حق وحدت عددي نيست 
تدريجا بر    خود فالسفه اسالمي، در هيچ مكتب فكري ديگر سابقه ندارد،اسالمي است

به عمق اين انديشه   الماثر تدبر در متون اصيل اسالمي بالخصوص كلمات علي عليه الس
كلمات قدماء از حكماء اسالمي از   در.پي بردند و آنرا رسما در فلسفه الهي وارد كردند

 حكماء متاخر كه اين ،شود لطيف ديده نمي  قبيل فارابي و بوعلي اثري از اين انديشه
   وحدت حقه "نام اين نوع وحدت را  انديشه را وارد فلسفه خود كردند

  
  يپاورق

  1.  خطبه- 1 
  150. خطبه 2 - 

   63.  خطبه- 3 
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   . اصطالح كردند"حقيقيه 
o   
   

   اوليت و آخريت و ظاهريت و باطنيت حق
است و هم   از جمله بحثهاي نهج البالغه بحثهائي است درباره اينكه خداوند هم اول 

قرآن  مباحث مقتبس از  البته اين بحث مانند ساير، هم ظاهر است و هم باطن،آخر
اول است نه اوليت   خداوند.يد است و فعال ما در مقام استناد به قرآن مجيد نيستيممج

بمعني اينكه محسوس به حواس است    و ظاهر است نه،زماني تا با آخريت او مغاير باشد
 و ظاهريت ،مختلف باشد اوليت او عين آخريت  تا با باطن بودن او دو معني و دو جهت

   .او عين باطنيت او است
يكون ظاهرا  الحمد اهللا الذي لم يسبق له حال حاال فيكون اوال قبل ان يكون آخرا و«

  ) 1(»غيره غير ظاهر   و كل ظاهر غيره غير باطن و كل باطن...قبل ان يكون باطنا
تا اوليت  را كه هيچ حال و صفتي از او بر حال و صفتي ديگر تقدم ندارد سپاس خداي .

 هر پيدائي جز او فقط ..ت او مقدم بر باطنيتش بوده باشد و ظاهري،او مقدم بر آخريتش
فقط پنهان است و ديگر پيدا نيست او  پيداست و ديگر پنهان نيست و هر پنهاني جز او

   .پنهان است و در عين اينكه پنهان است پيدا است  است كه در عين اينكه پيدا است
«  كونه سبق االوقات ،ال تصحبه االوقات و ال ترفده االدوات

  
  :پاورقي

   63.  خطبه- 1 
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  .)2(»و االبتداء ازله   و العدم وجوده
اسباب و ابزارها او  و )در مرتبه ذات او زمان وجود ندارد(كنند زمانها او را همراهي نمي 

آغازي   و ازليت او بر هر،نيستي  و وجود او بر، هستي او بر زمانها.كنند را كمك نمي
  .تقدم دارد

  
لطيفترين   زمان و بر هر نيستي و بر هر آغاز و ابتدائي يكي ازتقدم ذات حق بر

او هميشه بوده   هاي حكمت الهي است و معني ازليت حق فقط اين نيست كه انديشه
يعني زماني نبوده كه او    اما هميشه بودن، شك نيست كه هميشه بوده است.است

 مستلزم فرض "ودن  هميشه ب"زيرا  ، ازليت حق فوق هميشه بودن است.نبوده است
 حتي بر زمان ،همه زمانها بوده است بر همه چيز  ذات حق عالوه بر اينكه با،زمان است

شود كه تقدم او نوعي ديگر   از اينجا معلوم مي. او" ازليت "معني   تقدم دارد و اين است
   .از تقدم زماني است غير

  
باشتباههم علي ان ال  ليته والحمد هللا الدال علي وجوده بخلقه و بمحدث خلقه علي از«

   .)1(»شبيه له ال تستلمه المشاعر و ال تحجبه السواتر
ازليت او و  سپاس خدايرا كه آفرينش دليل بر هستي او و حدوث مخلوقاتش دليل بر

پنهان است و دست    از حواس.مانند داشتن مخلوقاتش دليل بر بيمانندي او است
  هويداست و هيچ چيزي  ر عين حال و د،رسد حواس به دامن كبريائيش نمي

  
   :پاورقي

   184. خطبه 1 -  
   150.  خطبه- 2 
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   .تواند مانع و حاجب و پرده وجودش شود  نمي
  

از حواس انسان   اما، او در ذات خود پيدا است،يعني او هم پيداست و هم پنهان است
ه از ناحيه ذات حواس است ن   پنهاني او از حواس انسان از ناحيه محدوديت،پنهان است

   .او
كاملتر و   و هر چه وجود،در جاي خود ثابت شده است كه وجود مساوي با ظهور است 

 از خود و ،مخلوطتر باشد  قويتر باشد ظاهرتر است و بر عكس هر چه ضعيفتر و با عدم
  .از غير پنهانتر است

 وجود هر ."  وجود براي ما" و " وجود في نفسه " :براي هر چيز دو نوع وجود است 
شرائط خاصي كه بايد   چيزي براي ما وابسته است به ساختمان قواي ادراكي ما و به

   .نفسه و ظهور براي ما   ظهور في: و از اينرو ظهور نيز بر دو قسم است،باشد
و داراي  حواس ما به حكم محدوديتي كه دارد فقط قادر است موجودات مقيد و محدود

شكلها و آوازها و غير   حواس ما از آنجهت رنگها و،كندمثل و ضد را در خود منعكس 
 در يك جا هستند و در ،شوند مي كنند كه به مكان و زمان محدود اينها را درك مي

 مثال اگر روشني ،در زماني ديگر نيستند  در يك زمان هستند و،جائي ديگر نيستند
يك آواز بطور مداوم و  اگر ،بود قابل احساس نبود مي  هميشه و همه جا بطور يكنواخت

   .شود شود هرگز شنيده نمي  يك نواخت شنيده
محدود  ذات حق كه صرف الوجود و فعليت محض است و هيچ مكان و زمان او را

است و همان  كند نسبت به حواس ما باطن است اما او در ذات خود عين ظهور نمي
 جهت ، ما استحواس كمال ظهورش كه ناشي از كمال وجودش است سبب خفاي او از

در نهايت پيدائي  آنجهت پنهان است كه  او از،ظهور و جهت بطون در ذات او يكي است
  . او از شدت ظهور در خفاست،است
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   يا من هواختفي لفرط نوره 
  الظاهر الباطن في ظهوره 
  حجاب روي تو هم روي تو است در همه حال 

   پيدايي   نهان زچشم جهاني زبس كه
  

  يپاورق
1.  Ĥبخش حكمتي، ابتداي سبزواريحاج مال هادمنظوم .  
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   مقايسه و داوري
  
مكتبهاي   ميان منطق نهج البالغه با منطق ساير- و لو بطور مختصر -اگر يك مقايسه  

 آنچه ،شود نمي  فكري به عمل نيايد ارزش واقعي بحثهاي توحيدي نهج البالغه روشن
و از لحاظ نمونه هم  تصري بوددر فصل پيش به عنوان نمونه ذكر شد قسمت بسيار مخ

كنيم و به مقايسه  قناعت مي  رسد ولي فعال بهمان اندازه چندان كافي به نظر نمي
  :پردازيم مي

 در قديم و ،  در شرق و غرب،درباره ذات و صفات حق قبل از نهج البالغه و بعد از آن
ست ولي با سبكها آمده ا   بحثهاي فراوان به عمل، متكلمين، عرفا،جديد از طرف فالسفه

 تنها زمينه ،سابقه است ابتكاري و بي  سبك و روش نهج البالغه كامال.و روشهاي ديگر
 از قرآن مجيد كه بگذريم هيچگونه .است و بس  قرآن مجيد،هاي نهج البالغه انديشه

  .نهج البالغه نخواهيم يافت  زمينه ديگري براي بحثهاي
بتوانند زمينه قبلي براي اين  براي اينكهقبال اشاره كرديم كه برخي دانشمندان  

 و !اند علي عليه السالم مورد ترديد قرار داده  مباحث فرض كنند اصالت انتساب آنها را به
  بيانات در عصرهاي  اند كه اين چنين فرض كرده
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هاي يوناني از طرف  انديشه  متاخرتر پس از پديد آمدن افكار معتزله از يك طرف و
هاي   انديشه" !؟نسبت خاك را با عالم پاك   چه" غافل از آنكه ، است پيدا شده،ديگر

   .اي كجا افكار نهج البالغه معتزلي يا يوناني كجا و
  

  هاي آالمي نهج البالغه و انديشه 
 هر ،است  در نهج البالغه در عين اينكه خداوند متعال با اوصاف كماليه توصيف شده  

دانيم   همچنانكه مي،ديگر   از طرف.ت نفي شده است و زائد بر ذا" مقارن "گونه صفت 
  .كنند گونه صفت را نفي مي اشاعره طرفدار صفات زائد بر ذاتند و معتزله هر

   و قال بالنيابه المعتزله             االشعري بازدياد قائله 
آمده است   همين امر سبب شده كه بعضي بپندارند آنچه در نهج البالغه در اين زمينه

 و حال آنكه اگر ،است   عصرهاي متاخرتر ساخته شده و تحت تاثير افكار معتزلي بودهدر
 صفت ،شود صفت نفي مي  فهمد در نهج البالغه كه فردي انديشه شناس باشد مي

نامحدود مستلزم عينيت ذات با   و صفت نامحدود براي ذات )1(شود محدود نفي مي
 و اگر معتزله به چنين ،اند پنداشتهصفات است نه انكار صفات آنچنانكهمعتزله 

 ذات از صفات " نيابت "صفات نكرده و قائل به   اي رسيده بودند هرگز نفي انديشه
   .شدند نمي

ممكن    درباره حدوث كالم پروردگار آمده است184و همچنين است آنچه در خطبه 
در قدم و بحث   است توهم شود كه آنچيزي كه در اين خطبه آمده است مربوط است به

  حدوث قرآن كه مدتها بازار داغي
    

  :  پاورقي
 له نفي الصفات   و كمال االخالص":  در خطبه اول نهج البالغه قبل از آنكه بفرمايد- 1 

 » الذي ليس لصفته حد محدود و ال نعت موجود": فرمايد  مي" »عنه

 ٨٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

كالمه سبحانه   ال بصوت يقرع و ال بنداء يسمع و انما،يقول لمن اراد كونه كن فيكون«
  .»ثانياقديما لكان الها   فعل منه انشائه و مثله لم يكن من قبل ذلك كائنا و لو كان

 آوازي ،گفتن   اين،يابد  پس وجود مي" باش "گويد  يعني هر چه را بخواهد باشد مي 
 و ، سخن او فعل او است،  نيست،كه دروازه گوشها را بكوبد و يا فريادي كه شنيده شود

موجود نبوده است و اگر قديم باشد   چون فعل او است حادث است و در مرتبه قبل
 رواياتي كه در اين زمينه از علي عليه السالم رسيده ، عالوهخداي دوم خواهد بودبه

  برخي از آنها در نهج البالغه جمع شده است رواياتي مسند است و به زمان است و فقط
ميان   و اگر شباهتي ؟ بنابراين چه جاي ترديد است،شود خود آن حضرت متصل مي

بايد داده   ود احتمالي كهكلمات علي عليه السالم و برخي سخنان معتزله مشاهده ش
  .اند شود اينست كه معتزله از آن حضرت اقتباس كرده

بحثهاي   محور- اشعري يا معتزلي ، اعم از شيعي و سني-متكلمين اسالمي عموما  
   اين اصل كه جز .اند  قرار داده" حسن و قبح عقلي "خود را 
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است    الوهيت نيز جارياصل عملي اجتماعي بشري نيست از نظر متكلمين در عالم  يك
كوچكترين اشاره و    ولي ما در سراسر نهج البالغه.كند و بر سنن تكوين هم حكومت مي

 و اگر ،اي بدان نيست اشاره  همچنانكه در قرآن نيز،بينيم استنادي به اين اصل نمي
ن بايست پاي اي يافته بود در درجه اول مي  افكار و عقايد متكلمين در نهج البالغه راه

   .اصل باز شده باشد
  

  هاي فلسفي نهج البالغه و انديشه 
قدم و مانند  برخي ديگر كه به كلماتي در نهج البالغه از قبيل وجود و عدم و حدوث و  

اين كلمات و   اند كه اند فرضيه ديگري پيش آورده احتمال داده اينها برخورده
عمد و يا سهو در رديف   شده بهاصطالحات پس از آنكه فلسفه يوناني وارد دنياي اسالم 

   .كلمات علي عليه السالم قرار گرفته است
  

چنين فرضي را  ،صاحبان اين فرضيه نيز اگر از الفاظ عبور كرده به معاني رسيده بودند
سبك و روش فالسفه متقدم   سبك و روش استدالل در نهج البالغه با.داشتند ابراز نمي

 ،رضي و گرد آوري نهج البالغه  پس از سيد و حتي تا قرنها،و معاصر سيد رضي
كنيم كه در  فعال در الهيات فلسفه يونان و اسكندريه بحثي نمي .صددرصد متفاوت است

  بحث خود را به الهياتي كه از طرف فارابي و ابن سينا و،پايه بوده است چه حد و
  ه البته شك نيست ك،دهيم خواجه نصيرالدين طوسي بيان شده است اختصاص مي

 .كردند  فالسفه اسالمي تحت تاثير و نفوذ تعليمات اسالمي برخي مسائل را وارد فلسفه
ابتكاراتي بوجود  كه قبال نبود و به عالوه در بيان و توجيه و استدالل بعضي مسائل ديگر

   .استفاده كرد تفاوتهائي دارد  توان  در عين حال با آنچه از نهج البالغه مي.آوردند
مقدمه   در2المه طباطبائي روحي فداه در نشريه مكتب تشيع شماره حضرت استاد ع

  :فرمايند بحث روايات معارف اسالمي مي
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كه عالوه بر  كنند اين بيانات در فلسفه الهيه يك رشته مطالب و مسائل را حل مي 
نبوده اساسا در ميان   اينكه در ميان مسلمين مطرح نشده بوده و در ميان اعراب مفهوم

ربي نقل شده عنواني ندارند و در آثار ع  فالسفه قبل از اسالم كه كتبشان بهكلمات
 .شوند اند يافت نمي شده و آثاري از خود گذاشته حكماي اسالم كه از عرب و عجم پيدا

ابهام مانده و هر يك از شراح و باحثين به حسب گمان   اين مسائل همانطور در حال
 آنها تا حدي روشن و در قرن يازده هجري حل شده تا تدريجا راه كردند خود تفسير مي

مساله   و،در واجب )وحدت غير عددي( مساله وحدت حقه، مانند،گرديدند  و مفهوم
وجود مطلق   وجود واجب چون(اينكه ثبوت وجود واجبي همان ثبوت وحدت او است

 به و اينكه واجب خود  و اينكه واجب معلوم بالذات است )است مساوي با وحدت است
  ) 1(".شود نه به عكس شناخته مي  شود و همه چيز با واجب خود بال واسطه شناخته مي

نصيرالدين   محور استداللهاي فالسفه پيشين اسالم از قبيل فارابي و بوعلي و خواجه 
بساطت و غناي  طوسي در مباحث مربوط به ذات و صفات و شؤون حق از وحدت و

 " يعني همه چيز ديگر از ،  است" وجوب وجود "ه ذاتي و علم و قدرت و مشيت و غير
از يك طريق غير مستقيم اثبات  شود و خود وجوب وجود  استنتاج مي"وجوب وجود 

بدون فرض واجب الوجود ممكنات غير قابل   رسد كه  از اين راه به اثبات مي،گردد مي
ن خلف نيست نوع برها  شود از اين مطلب اقامه مي  گرچه برهاني كه بر.توجيه است

    ولي از نظر غير مستقيم بودن و خاصيت الزامي داشتن
  

  :پاورقي
   120ص  2 نشريه ساالنه مكتب تشيع، شماره - 1 
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 "يابد و  نمي   دست" وجوب وجود "مانند برهان خلف است و لهذا ذهن هرگز به مالك 
شود  ي ميدارد و مدع   بوعلي در اشارات بيان مخصوصي،كند  مطلب را كشف نمي"لم 

 برهان "لهذا برهان معروف خود را   مطلب را كشف كرده است و" لم "كه با آن بيان 
 مطلب " لم "از او بيان او را براي توجيه   ناميده است ولي حكماي بعد"صديقين 

  .اند كافي نشمرده
تكيه نشده   در نهج البالغه هرگز بر وجوب وجود به عنوان اصل توجيه كننده ممكنات 

كه مالك واقعي    آنچه در اين كتاب بر آن تكيه شده است همان چيزي است،است
  .بودن ذات حق   يعني واقعيت محض و وجود صرف،كند وجوب وجود را بيان مي

 حضرت استاد در همان كتاب ضمن شرح معني يك حديث كه در توحيد صدوق از 
  :فرمايند علي عليه السالم روايت شده مي

  
هيچگونه   اين اصل است كه وجود حق سبحانه واقعيتي است كه اساس بيان روي " 

واقعيت داري  پذيرد زيرا وي واقعيت محض است كه هر چيز محدوديت و نهايتي نمي
خاص خود را از وي   در حدود و خصوصيات وجودي خود به وي نيازمند است و هستي

  .)1("دارد  دريافت مي
  
درباره ذات حق قرار گرفته اينست   همه بحثهاآري آنچه در نهج البالغه پايه و اساس  

 هيچ مكان ،و حد به هيچ وجه در او راه ندارد  قيد،كه او هستي مطلق و نامحدود است
 او با همه چيز هست ولي هيچ چيز با او ،خالي نيست ء از او و يا زمان و هيچ شيي
بر حد و بي حد است بر همه چيز حتي بر زمان و بر عدد و  نيست و چون مطلق و

   ،تقدم دارد )ماهيت(اندازه
  

  : پاورقي
    126ص  همان كتاب - 1
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است و از فعل و صنع او  يعني زمان و مكان و عدد و حد و اندازه در مرتبه افعال او
 او در همان حال كه ،چيز به او است   همه چيز از او است و بازگشت همه،شود انتزاع مي

   . آخراالخرين است،اول االولين است
ابن رشد و  اينست آنچه محور بحثهاي نهج البالغه است و در كتب فارابي و بوعلي و

  .توان يافت اي از آن نمي غزالي و خواجه نصيرالدين طوسي نشانه
بالمعني االخص    الهيات"اند اين بحثهاي عميق در  همچنانكه استاد عالمه متذكر شده 
فلسفه به ثبوت رسيده   امور عامه مبتني بر يك سلسله مسائل ديگر است كه در "

مسائل و بيان مبتني بودن اين بحثها بر آن   توانيم به ذكر آن و ما در اينجا نمي )1(است
   .مسائل بپردازيم
 ،سيد رضي بينيم اوال مسائلي كه در نهج البالغه مطرح است كه در عصر وقتي كه ما مي

از قبيل اينكه وحدت  ،ح نبوده است در ميان فالسفه جهان مطر،گرد آورنده نهج البالغه
 و اينكه ،متاخر از ذات او است  ذات واجب از نوع وحدت عددي نيست و عدد در مرتبه

ذات واجب و با همه چيز   بسيط الحقيقه بودن وجود او مساوي با وحدت است و ديگر
حثهاي تكيه گاه بحث در اين كتاب با ب  بينيم  و ثانيا مي.بودن او و برخي مسائل ديگر
توانيم ادعا كنيم كه اين سخنان   چگونه مي،متفاوت است فلسفي متداول جهان تا امروز

   .با مفاهيم فلسفي آنروز اختراع شده است  از طرف آشنايان
  

   هاي فلسفي غرب نهج البالغه و انديشه  
هاي  انديشه  نهج البالغه در تاريخ فلسفه شرق سهم عظيم دارد صدر المتالهين كه 

   تحت تاثير عميق كلمات ،ت الهي را دگرگون ساختحكم
  

  :پاورقي
  .157ص  همان كتاب - 1 
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از   و، روش او در مسائل توحيد براساس استدالل از ذات به ذات،السالم بود  علي عليه
 و آن ،بودن واجب ذات بر صفات و افعال است و همه اينها مبتني است بر صرف الوجود

   . بنا شده است،مطرح است ي ديگر كه در فلسفه عامه اوبر پايه يك سلسله اصول كل
يك سلسله  حكمت الهي شرق از بركت معارف اسالم بارور شد و استحكام يافت و بر

 .مزايا محروم ماند   ولي حكمت الهي غرب از اين،اصول و مبادي خلل ناپذير بنا شد
اكنون مجال شرح آنها دارد كه   گرايش به فلسفه مادي در غرب علل و موجبات فراواني

نارسائي مفاهيم حكمت الهي غرب بود اگر   به عقيده ما علت عمده آن ناتواني و،نيست
عمل   بحثهائي كه در اين دو سه فصل اشاره شد به  اي در زمينه كسي بخواهد مقايسه

دكارت و اسپينوزا و   تا" آنسلم مقدس "آورد الزم است در اطراف برهان وجودي كه از 
 مطالعه كند و آنگاه آنرا ،اند پرداخته  نيتس و كانت و غيره به بحث و رد و قبول آناليب 

 )ع(هاي اسالمي و مخصوصا كلمات علي از انديشه  با برهان صديقين صدرالمتالهين كه
   ." ؟ تفاوت ره از كجا است تا به كجا" :نمايد تا ببيند  الهام يافته است مقايسه

  
  :پاورقي

 " بخش ،  تاليف مرتضي مطهري" علل گرايش به ماديگري "ه كتاب  رجوع شود ب- 1 
  "نارسائيهاي مفاهيم فلسفي
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   بخش سوم

   سلوك و عبادت 
  عبادت در اسالم 

   درجات عبادتها
  تلقي نهج البالغه از عبادت

   عبادت آزادگان
  ياد حق

  حاالت و مقامات 
    شب مردان خدا
  ترسيم چهره عباد

   داريها شب زنده
   ات قلبيهوارد

   درمان اخالق،عبادت 
   انس و لذت 
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  سلوك و عبادت"
  

  عبادت در اسالم  
اصول   يكي از،عبادت و پرستش خداوند يكتا و ترك پرستش هر موجود ديگر  

   .نبوده است   تعليمات هيچ پيامبري از عبادت خالي،تعليمات پيامبران الهي است
 ،است   عبادت سر لوحه همه تعليماتدانيم در ديانت مقدسه اسالم نيز چنانكه مي

زندگي كه  چيزي كه هست در اسالم عبادت به صورت يك سلسله تعليمات جدا از
هاي زندگي  با فلسفه   عبادات اسالمي،صرفا به دنياي ديگر تعلق داشته باشد وجود ندارد

  .توام است و در متن زندگي واقع است
  رت مشترك و همكاري دسته جمعيگذشته از اينكه برخي عبادات اسالمي به صو 

   اسالم به عبادتهاي فردي نيز آنچنان شكل داده است كه متضمن،گيرد صورت مي
عبوديت است   مثال نماز كه مظهر كامل اظهار،اي از وظايف زندگي است انجام پاره

خلوت به  در گوشه خواهد چنان در اسالم شكل خاص يافته است كه حتي فردي كه مي
  و اجتماعي از  اي از وظائف اخالقي ز بخواند خود به خود به انجام پارهتنهائي نما
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 ، ضبط احساسات،شناسي   جهت، وقت شناسي، احترام به حقوق ديگران، قبيل نظافت
   .گردد مي اعالم صلح و سلم با بندگان شايسته خدا و غيره مقيد

 ،عبادت است وام باشداز نظر اسالم هر كار خير و مفيدي اگر با انگيزه پاك خدائي ت
كردن اگر هللا و في اهللا باشد    فعاليت اجتماعي، كار و كسب كردن،لهذا درس خواندن

  .عبادت است
عبادت وضع   اي تعليمات دارد كه فقط براي انجام مراسم  اسالم نيز پاره،در عين حال 

   .اي خاص دارد شده است از قبيل نماز و روزه و اين خود فلسفه
o   
   

   ادتهادرجات عب
عبادت نوعي   از نظر برخي افراد. متفاوت است،تلقي افراد از عبادت يكسان نيست 

 همانطور كه ،بگيري است  كار فروشي و مزد،معامله و معاوضه و مبادله كار و مزد است
 ،گيرد كند و مزد مي كارفرما مصرف مي   روزانه نيروي كار خود را براي يك،يك كارگر

كند  شود و طبعا مزدي طلب مي و راست مي  كشد و خم حمت ميعابد نيز براي خدا ز
  .او داده خواهد شد  كه البته آن مزد در جهان ديگر به

شود و  مي  گيرد خالصه و همانطور كه فائده كار براي كارگر در مزدي كه از كارفرما مي 
  نظر اين از ،ار نباشد نيرويش به هدر رفته است فائده عبادت عابد نيزك اگر مزدي در

كاالهاي    همان مزد و اجري است كه در جهان ديگر به او به صورت يك سلسله،گروه
  .شود مادي پرداخت مي

برد  كارگر مي اي است كه از كار دهد به خاطر بهره و اما اينكه هر كار فرما كه مزدي مي 
خود ببرد و ضعيف و ناتوان   تواند از كار بنده اي مي و كارفرماي ملك و ملكوت چه بهره

  هم اينكه فرضا اجر و مزد از جانب آن
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 پس چرا اين تفضل بدون ،بزرگ به صورت تفضل و بخشش انجام گيرد   كارفرماي
عابدهائي   اي است كه براي اينچنين  مساله،شود مقداري انرژي كار به او داده نمي  صرف

  .هرگز مطرح نيست
محسوس ظاهري   اعمال بدني و حركاتاز نظر اينگونه افراد تار و پود عبادت همين  

  .گيرد است كه به وسيله زبان و ساير اعضاء بدن صورت مي
  
به تعبير بوعلي   و،اين يك نوع تلقي است از عبادت كه البته عاميانه و جاهالنه است 

  .عامي و قاصر پذيرفته است   خدانشناسانه است و تنها از مردم،در نمط نهم اشارات
كارگر و كارفرما و    مساله، برحسب اين تلقي، تلقي عارفانه است،ادتتلقي ديگر از عب 

تواند مطرح  نيست و نمي  مزد به شكلي كه ميان كارگر و كارفرما متداول است مطرح
  تعالي روان، معراج انسان است،است   عبادت نردبان قرب، بر حسب اين تلقي.باشد
روحي و    پرورش استعدادهاي، پرواز روح است به سوي كانون نامرئي هستي،است

عاليترين عكس العمل  ، پيروزي روح بر بدن است،ورزش نيروهاي ملكوتي انساني است
اظهار شيفتگي و عشق انسان است به  ،سپاسگزارانه انسان است از پديد آورنده خلقت

  .سلوك و سير الي اهللا است   و باالخره،كامل مطلق و جميل علي االطالق
آنچه بوسيله  ، ظاهري دارد و معيني، عبادت پيكري دارد و روحي،يبرحسب اين تلق 

 روح و معني ،عبادت است شود پيكره و قالب و ظاهر زبان و ساير اعضاء بدن انجام مي
كامل دارد به مفهومي كه عابد از عبادت    روح عبادت وابستگي،عبادت چيز ديگر است

اي كه او را به عبادت برانگيخته است و به  و به انگيزه  دارد و به نوع تلقي او از عبادت
  برد و اينكه عبادت تا چه اندازه سلوك الي اهللا و گام عبادت عمال مي بهره و حظي كه از

   .برداشتن در بساط قرب باشد
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   تلقي نهج البالغه از عبادت 
ه تلقي عارفان ،تلقي نهج البالغه از عبادت ؟تلقي نهج البالغه از عبادت چگونه است 

 پس از ،عبادتها در جهان اسالم هاي عارفانه از  بلكه سرچشمه و الهام بخش تلقي،است
  .و عبادتهاي عارفانه علي است   كلمات علي،قرآن مجيد و سنت رسول اكرم

در عربي و    چه،هاي عالي و دور پرواز ادبيات اسالمي  يكي از وجهه،دانيم چنانكه مي 
هاي   انديشه.ه و عاشقانه انسان است با ذات احديتروابط عابدان  وجهه،چه در فارسي

اين   به صورت نثر و يا نظم در، كنايه، تمثيل، دعا،ظريفي به عنوان خطابه نازك و
  .زمينه به وجود آمده است كه راستي تحسين آميز و اعجاب انگيز است

فهميد كه   توان هاي ما قبل اسالم در قلمرو كشورهاي اسالمي مي با مقايسه با انديشه 
رقت به وجود  ها در جهت عمق و وسعت و لطف و اسالم چه جهش عظيمي در انديشه

پرستيدند و بر اثر كوتاهي  مي  اسالم از مردمي كه بت يا انسان و يا آتش را،آورده است
دادند و يا خداي اليزال را  قرار مي هاي ساخته دست خود را معبود خود انديشه مجسمه

دانستند و يا رسما  احيانا پدر و پسر را يكي مي دادند و  تنزل ميدر حد پدر يك انسان
 مردمي ساخت ،كردند دانستند و مجسمه اشرا همه جا نصب مي مي  اهورامزدا را مجسم

 ترين افكار و عاليترين تصورات را در ها و لطيف معاني و رقيقترين انديشه  كه مجردترين
   .مغز خود جاي دادند

 ،گرفت   افكار اوج،ها تغيير كرد  منطق،ها عوض شد به انديشهچطور شد كه يك مرت
   ؟احساسات رقت يافت و متعالي شد و ارزشها دگرگون گشت

نمونه فصاحت    هر دو نسل، دو نسل متوالي هستند" نهج البالغه " و " سبعه معلقه "
 چه هست  در آن يكي هر.است   اما از نظر محتوي تفاوت از زمين تا آسمان،اند و بالغت

  و   وصف اسب است و نيزه و شتر و شبيخون و چشم
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  .و در اين يكي عاليترين مفاهيم انساني ،ابرو و معاشقه و مدح و هجو افراد
هائي از  نمونه  از عبادت روشن شود به ذكر" نهج البالغه "اكنون براي اينكه نوع تلقي  

كنيم كه درباره تفاوت  مي ازاي آغ پردازيم و سخن خود را با جمله  مي" علي "كلمات 
  .تلقيهاي مردم از عبادت گفته شده است

  

    عبادت آزادگان  
رهبه فتلك عباده    و ان قوما عبدوا اهللا،ان قوما عبدوا اهللا رغبه فتلك عباده التجار«

  ) 1(»العبيد، و ان قوما عبدوا اهللا شكرا فتلك عباده االحرار
 و ،پيشگان است   اين عبادت تجارت،پرستند اش ميهمانا گروهي خدايرا به انگيزه پاد .

 و گروهي او را براي آنكه ،است   اين عبادت برده صفتان،پرستند گروهي او را از ترس مي
   .اين عبادت آزادگان است ،پرستند او را سپاسگزاري كرده باشند مي

  
   »لو لم يتوعد اهللا علي معصيته لكان يجب ان ال يعصي شكرا لنعمه«

  كرد كه  سپاسگزاري ايجاب مي،خداوند كيفري براي نافرماني معين نكرده بود فرضا
  .فرمانش تمرد نشود

   :از كلمات آن حضرت است
  

  :پاورقي
  237.  نهج البالغه، كلمات قصار، حكمت- 1 
   290.  نهج البالغه، كلمات قصار، حكمت- 2 
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للعباده  ك اهالالهي ما عبدتك خوفا من نارك و ال طمعا في جنتك بل وجدت« 
  ) 2(»فعبدتك

 من ،ام نكرده  من تو را به خاطر بيم از كيفرت و يا به خاطر طمع در بهشتت پرستش .
   .تو را بدان جهت پرستش كردم كه شايسته پرستش يافتم

  

  ياد حق 
 ياد :عبادت است در يك چيز است  ريشه همه آثار معنوي اخالقي و اجتماعي كه در  

كريم در يك جا به اثر تربيتي و جنبه تقويتي روحي    قرآن. ياد بردنحق و غير او را از
 و در جاي ديگر "دارد   نماز از كار بد و زشت باز مي" :گويد مي كند و عبادت اشاره مي

كه نماز    اشاره به اينكه انسان" نماز را براي اينكه به ياد من باشي به پادار " :گويد مي
بينائي مراقب او است و   همواره در ياد دارد كه ذات دانا وخواند و در ياد خدا است مي

   .كند كه خودش بنده است فراموش نمي
و آنرا  بخشد دهد و صفا مي  دل را جال مي،ذكر خدا و ياد خدا كه هدف عبادت است

است چنين    علي درباره ياد حق كه روح عبادت،دهد آماده تجليات الهي قرار مي
  :فرمايد مي

بعد العشوه و    تسمع به بعد الوقره و تبصر به، تعالي جعل الذكر جالء للقلوبان اهللا« 
البرهه و في ازمان الفترات رجال  تنقاد به المعائده و ما برح هللا عزت آالئه في البرهه بعد

  ) 1(» ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم
  

  :پاورقي
   اختالفي با اندك14ص/ 101،ب41 بحاراانوار، ج1
   220.  خطبه2
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 شنوا و از ،كري   دلها بدين وسيله از پس،خداوند ياد خود را صيقل دلها قرار داده است
 همواره چنين بوده و هست ،گردند مي   رام، بينا و از پس سركشي و عناد،پس نابينائي

و در زمانهائي كه پيامبري در ميان مردم نبوده   ئي از زمان كه خداوند متعال در هر برهه
گويد و از راه عقلهايشان  كه در سر ضمير آنها با آنها راز مي ست بندگاني داشته و داردا

  .كند مي  با آنان تكلم
است تا جائي   در اين كلمات خاصيت عجيب و تاثير شگرف ياد حق در دلها بيان شده

   .گردد كه دل قابل الهامگيري و مكالمه با خدا مي
  

   :حاالت و مقامات 
عبادت رخ  ه حاالت و مقامات و كرامتهائي كه براي اهل معني در پرتودر همين خطب 

   :فرمايد  از آن جمله مي،دهد توضيح داده شده است مي
السماء و اعدت لهم   قد حفت بهم المالئكه و تنزلت عليهم السكينه و فتحت لهم ابواب«

يتنسمون بدعائه و حمد مقامهم   مقاعد الكرامات في مقام اطلع اهللا عليهم فرضي سعيهم
  ..»روح التجاوز

درهاي ملكوت بر  ، آرامش برايشان فرود آمده است،اند فرشتگان آنان را در ميان گرفته .
 ،شان آماده گشته است براي  پايان الهي  جايگاه الطاف بي،روي آنان گشوده شده است

يده و عملشان اند د بندگي به دست آورده  خداوند متعال مقام و درجه آنان را كه بوسيله
خوانند بوي مغفرت و   آنگاه كه خداوند را مي،است  را پسنديده و مقامشان را ستوده

   احساسهاي تاريك گناه را و پس رفتن پرده  گذشت الهي را استشمام
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  .كنند  مي
  

   شب مردان خدا  
ت آكنده از لذ   دنياي عبادت، دنياي عبادت دنياي ديگري است،از ديدگاه نهج البالغه 

  دنياي عبادت پر از.نيست   لذتي كه با لذت دنياي سه بعدي مادي قابل مقايسه،است
 و "شام   به مصر و عراق و"جوشش و جنبش و سير و سفر است اما سير و سفري كه 

 "كاو را نام نيست  "شود   به شهري منتهي مي،شود يا هر شهر ديگر زميني منتهي نمي
 ، تيرگي و اندوه و كدورت ندارد،است  يرا همه روشنائي ز،دنياي عبادت شب و روز ندارد

نهج البالغه چه خوشبخت و سعادتمند است كسي   از نظر،يكسره صفا و خلوص است
 آن كس كه به اين ،نسيم جانبخش اين دنيا او را نوازش دهد كه به اين دنيا پاگذارد و

ر ديبا سر نهد يا بر دهد كه در دنياي ماده و جسم ب ديگر اهميت نمي دنيا گام نهد
   :خشت

الليل غمضها   طوبي لنفس ادت الي ربها فرضها و عركت بجنبها بوسها و هجرت في«
معشر اسهر عيونهم خوف   حتي اذا غلب الكري عليها افترشت ارضها و توسدت كفها في

بذكر ربهم شفاههم و تقشعت    و همهمت،معادهم و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم
  .»ان حزب اهللا هم المفلحون  اولئك حزب اهللا اال، ذنوبهمبطول استغفارهم

 ، اهللا،دهد مي   چه خوشبخت و سعادتمند است آنكه فرائض پروردگار خويش را انجام" 
 در ، مانند سنگ آسيا دانه را،ناراحتيها را  رنجها و، كار او است،يار و حمد و قل هو اهللا

  زير
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گزيند و شب زنده داري   خواب دوري ميشب هنگام از .كند  پهلوي خود خورد مي
آورد زمين را فرش و دست خود را بالش قرار  سپاه خواب حمله مي   آنگاه كه،نمايد مي
 ،شان ربوده  خواب از چشمان،در گروهي است كه نگراني روز بازگشت ،دهد مي

 ذكر پروردگارشان آهسته  لبهاشان به،كنند پهلوهاشان از خوابگاههاشان جا خالي مي
 آنانند .رود استغفارهاي مداومشان پس مي  ابر مظلم گناههايشان بر اثر،كنند حركت مي
  !رستگاران  همانا آنانند،حزب خدا

..  
  شب مردان خدا روز جهان افروز است .

   نيست   روشنانرا به حقيقت شب ظلماني
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   ترسيم چهره عبادت و عباد در نهج البالغه
  
كه از نظر نهج   معلوم شد، از عبادت بيان شد"بالغه  نهج ال"در فصل پيش طرز تلقي  

 اعمال بدني صورت .نيست  روح  عبادت تنها انجام يك سلسله اعمال خشك و بي،البالغه
 اعمال بدني آنگاه زنده و جاندار ،است  روح و معني چيز ديگر،و پيكره عبادت است

 عبادت واقعي .وام باشداست كه با آن روح و معني ت  است و شايسته نام واقعي عبادت
 دنيائي كه ،از دنياي سه بعدي و قدم نهادن در دنيائي ديگر است  نوعي خروج و انتقال

  . و از واردات قلبي و لذتهاي خاص به خود،خود پر است از جوشش و جنبش  به نوبه
به عبارت  ،در نهج البالغه مطالب مربوط به اهل سلوك و عبادت فراوان آمده است 

سيماي عباد و   رسيمها از چهره عبادت و عبادت پيشگان شده است گاهي ت:ديگر
 آه و ، سوز و گدازها، شوق و لذتها، خوف و خشيتها،سالك از نظر شب زنده داريها

گاهي واردات قلبي و عنايات غيبي كه  ، تالوت قرآنها ترسيم و نقاشي شده است،ها ناله
   گاهي ،شده است گردد بيان ان ميش نفس نصيب در پرتو عبادت و مراقبه و جهاد
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 ،گناهان مورد بحث قرار گرفته است   و محو آثار تيره" گناه زدائي "تاثير عبادت از نظر 
هاي رواني اشاره  اي از بيماريهاي اخالقي و عقده پاره  گاهي به اثر عبادت از نظر درمان

 بي رقيب عباد و شائبه و هاي خالص و بي از لذتها و بهجت  شده است و گاهي ذكري
   .راه به ميان آمده است  زهاد و سالكان

  

  :شب زنده داريها 
  
يحزنون به انفسهم و  اما الليل فصافون اقدامهم تالين الجزاء القرآن يرتلونه ترتيال«

ركنوا اليها طمعا و تطلعت نفوسهم   يستثيرون به دواء دائهم فاذا مروا بايه فيها تشويق
و اذا مروا بايه فيها تخويف اصغوا اليها مسامع  ،ا نصب اعينهماليها شوقا و ظنوا انه
 ، فهم حانون علي اوساطهم،جهنم و شهيقها في اصول آذانهم قلوبهم و ظنوا ان زفير

و اكفهم و ركبهم و اطراف اقدامهم يطلبون الي اهللا تعالي فكاك   مفترشون لجباههم
  ) 1(" »و اما النهار فحلماء علماء ابرار اتقياء ،رقابهم

شمرده   آيات قرآن را با آرامي و،كنند شبها پاهاي خود را براي عبادت جفت مي .
عارفانه در دل    با زمزمه آن آيات و دقت در معني آنها غمي،نمايند شمرده تالوت مي

 هر چه از ،سازند مي كنند و دواي دردهاي خويش را بدين وسيله ظاهر خود ايجاد مي
اي از آيات رحمت  گاه به آيه  هر،بينند ل اينست كه به چشم ميشنوند مث زبان قرآن مي

نمايد كه   چنين مي،گردد لبريز مي  بندند و قلبشان از شوق رسند بدان طمع مي مي
  نصب العين

  
  :پاورقي 
    191.  خطبه- 1 
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دهند  رسند بدان گوش فرا مي  -از آيات قهر و غضب مي   اي  و چون به آيه،آنها است"
 ،رسد هاي جهنم به گوششان مي شعله   اينست كه آهنگ باال و پايين رفتنو مانند

كف دستها و زانوها و سر انگشت پاها به خاك  كمرها را به عبادت خم كرده پيشانيها و
داري  ها كه چنين شب زنده  همين،طلبند خويش را مي  سايند و از خداوند آزادي مي
 روزها مرداني هستند ،ديگر پيوسته استشان به دنياي  روح كنند و تا اين حد مي

  . نيك و پارسا، دانا، بردبار،اجتماعي
  

    واردات قلبي  
المع كثير    حتي دق جليله و لطف غليظه و برق له، عقله و امات نفسه،قد احيي«

 و ثبتت ،الي باب السالمه   فابان له الطريق و سلك به السبيل و تدافعته االبواب،البرق
  .)1(»استعمل قلبه و ارضي ربه نه بدنه في قرار االمن و الراحه بمارجاله بطماني

بدن تبديل   هاي  تا آنجا كه ستبري،عقل خويش را زنده و نفس خويش را ميرانده است 
بر قلب او جهيده   به نازكي و خشونتهاي روح تبديل به نرمي شده است و برق پر نوري

پيوسته از اين منزل به آن منزل  ، داده استو راهرا بر او روشن و او را به رهروي سوق
سالمت و بارانداز اقامت است رسيده و   برده شده است تا به آخرين منزل كه منزل

   ثابت ايستاده است اين همه به،قرارگاه امن و آسايش پاهايش همراه بدن آرام او در
  موجب اينست كه دل و ضمير خود را به كار گرفته و پروردگار 

" 93  "  218.  خطبه- 1 :پاورقي
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خوانده   بينيم سخن از زندگي ديگري است كه زندگي عقل ها چنانكه مي در اين جمله 

رياضت بدن و روح   سخن از، سخن از مجاهده و ميراندن نفس اماره است،شده است
دنياي او را روشن جهد و  مي   سخن از برقي است كه بر اثر مجاهده در دل سالك،است
مشتاق و سالك به ترتيب طي    سخن از منازل و مراحلي است كه يك روح،كند مي
   :رسد صعود معنوي بشر است مي كند تا به منزل مقصود كه آخرين حد سير و مي
  
  ) 1("يا ايها االنسان انك كادح الي ربك كدحا فمالقيه« "
ظرفيت بشر  آرام و پراضطراب و پرسخن از طمانينه و آرامشي است كه نصيب قلب نا .

   :گردد در نهايت امر مي
  ) 2(»اال بذكر اهللا تطمئن القلوب«
   : اهتمام اين طبقه به زندگي دل چنين توصيف شده است228در خطبه  .

  
  »قلوب احيائهم  يرون اهل الدنيا ليعظمون موت اجسادهم و هم اشد اعظاما لموت« "
  . شمارند اما آنها براي رگ مياهل دنيا مردن بدن خويش را بز .

  
  : پاورقي 
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  شمارند خودشان اهميت قائل هستند و آن را بزرگتر مي  مردن دل
  

چنين   كشد اين ربايد و بدان سو مي هائي كه روحهاي مستعد را مي ها و جذبه خلسه
  :بيان شده است

  
  ) 1(" »احها معلقه بالمحل االعليصحبوا الدنيا بابدان ارو« " 
باالترين   با دنيا و اهل دنيا با بدنهائي معاشرت كردند كه روحهاي آن بدنها به .

  .جايگاهها پيوسته بود
  
شوقا الي   لوال االجل الذي كتب لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين« " 

  ) 2(" »الثواب و خوفا من العقاب
زدن   توم آنها نبود روحهاي آنها در بدنهاشان يك چشم به هماگر اجل مقدر و مح .

  .او  ماند از شدت عشق و شوق به كرامتهاي الهي و خوف از عقوبتهاي باقي نمي
  
  ) 3(" »قد اخلص هللا سبحانه فاستخلصه« " 
عنايت  او خود را و عمل خود را براي خدا خالص كرده است خداوند نيز به لطف و .

   . مخصوص خويش قرار داده است او را،خاص خويش
  

  علوم افاضي و اشراقي كه در نتيجه تهذيب نفس و طي طريق
  
  :پاورقي 
   147.  حكمت- 1 
   191.  خطبه- 2
   85.  خطبه- 3
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  گردد اين شود و يقين جازمي كه نصيب آنان مي قلب سالكان راه سرازير مي عبوديت بر
   :چنين بيان شده است

  
ما استوعره   حقيقه البصيره و باشروا روح اليقين و استالنواهجم بهم العلم علي« "

  ) 4(" »المترفون و انسوا بما استوحش منه الجاهلون
يقين را   علمي كه بر پايه بينش كامل است بر قلبهاي آنان هجوم آورده است روح .

 گشته است و با آن   آنچه بر اهل تنعم سخت و دشوار است بر آنان نرم،اند لمس كرده
   .اند جاهالن از آن دروحشتند انس گرفته چيزي كه

  

  گناه زدائي 
آدمي باقي    هر گناه اثري تاريك كننده و كدورت آور بر دل،از نظر تعليمات اسالمي  

گيرد و رغبت به  مي  گذارد و در نتيجه ميل و رغبت به كارهاي نيك و خدائي كاهش مي
  .يابد گناهان ديگر افزايش مي

 ،دهد مي  دت و بندگي و در ياد خدا بودن وجدان مذهبي انسان را پرورشمتقابال عبا 
و فساد و گناه  كند و از ميل و رغبت به شر ميل و رغبت به كار نيك را افزون مي

ميل به خير و نيكي را  گرداند و  يعني تيرگيهاي ناشي از گناهان را زايل مي.كاهد مي
  .سازد جايگزين آن مي

 پس از .كرده است  اي هست كه درباره نماز زكوه و اداء امانت بحث بهدر نهج البالغه خط 
  :فرمايد  مي،توصيه و تاكيدهائي درباره نماز

«   و انها لتحت الذنوب حت الورق و تطلقها اطالق الربق و
   

  يپاورق
   147. حكمت -1
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يله الل بالحمه تكون علي باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم و )ص(اهللا   شبهها رسول
  .)1(»؟ خمس مرات فما عسي ان يبقي عليه من الدرن

 ،سازد آزاد مي  ريزد و گردنها را از ريسمان گناه نماز گناهان را مانند برگ درخت مي 
باشد و روزي پنج نوبت   پيامبر خدا نماز را به چشمه آب گرم كه بر در خانه شخص

تشوها چيزي از آلودگي بر شس   آيا با چنين،خود را در آن شستشو دهد تشبيه فرمود
  ؟ ماند بدن باقي مي

  

  درمان اخالقي
 ، كبر،  ظلم،اي از اخالق رذيله از قبيل سركشي  پس از اشاره به پاره196در خطبه   

  :فرمايد مي
مجاهده الصيام في  و من ذلك ما حرس اهللا عباده المؤمنين بالصلوات و الزكوات و« "

 و تخفيضا ،تذليال لنفوسهم و تخشيعا البصارهم وااليام المفروضات تسكينا الطرافهم 
  ." »لقلوبهم و ازاله للخيالء عنهم

بوسيله نمازها و  چون بشر در معرض اين آفات اخالقي و بيماريهاي رواني است خداوند 
 اين عبادات ،و نگهباني كرد  ها بندگان مؤمن خود را از اين آفات حراست زكاتها و روزه

چشمها را از خيرگي بازداشته به آنها خشوع  ،دارند گناه باز ميدستها و پاها را از 
 و باد دماغ را زايل ،نمايند  دلها را متواضع مي،گردانند مي   نفوس را رام،بخشند مي
  .سازند مي
  
  : پاورقي 
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   انس و لذت  
تشاهدهم في   اللهم انك آنس االنسين الوليائك و احضرهم بالكفايه للمتوكلين عليك« 

فاسرارهم لك مكشوفه و   سرائرهم و تطلع عليهم في ضمائرهم و تعلم مبلغ بصائرهم
ذكرك و ان صبت عليهم المصائب    ان اوحشتهم الغربه آنسهم،قلوبهم اليك ملهوفه

  .)1(»لجاوا الي االستجاره بك
ساني كه به تو ك   و از همه آنها براي،پروردگارا تو از هر انيسي براي دوستانت انيستري 

كني و در  شان مشاهده مي دل   آنان را در باطن،تري اعتماد كنند براي كارگزاري آماده
 رازهاي ،داني صيرت و معرفتشان را ميب  اعماق ضميرشان بر حال آنان آگاهي و ميزان

 اگر تنهائي سبب وحشت .آنها در فراق تو بيتاب است  آنان نزد تو آشكار است و دلهاي
   .برند مونسشان است و اگر سختيها بر آنان فرو ريزد به تو پناه مي دد ياد توآنان گر

  
  .)2(" »و ان للذكر الهال اخذوه عن الدنيا بدال« "
انتخاب  اي دارد كه آن را به جاي همه نعمتهاي دنيا همانا ياد خدا افراد شايسته 

  .اند كرده
و در آخر  ،لي فرجه الشريف دارداي به مهدي موعود عجل اهللا تعا  اشاره148در خطبه  

  كند كه شجاعت و  گروهي را در آخرالزمان ياد مي،سخن
  

  :پاورقي
    225.  خطبه- 1 
   220.  خطبه- 2 
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ثم ليشحذن فيها قوم « " :فرمايد  مي،عبادت تواما در آنها گرد آمده است  حكمت و
 و يغبقون ،مسامعهميرمي بالتفسير في   و، تجلي بالتنزيل ابصارهم.شحذ القين النصل

شوند و مانند پيكان در دست  سپس گروهي صيقل داده مي !»كاس الحكمه بعد الصبوح
شود و تفسير  هايشان برداشته مي  بوسيله قرآن پرده از ديده،گردند مي  آهنگر تيز و بران

  جامهاي پياپي حكمت و معرفت را،گردد معاني قرآن در گوشهاي آنان القا مي  و توضيح
   .گردند  و سر خوش باده معرفت مي،نوشند بح و شام ميهر ص
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  بخش چهارم
    حكومت و عدالت

  
  نهج البالغه و مساله حكومت

   ارزش عدالت
   بودي عدالتي بنتوان تماشاچي صحنه

  كند  عدالت را فداي مصلحت نمي،علي
   اعتراف به حقوق مردم

   منطق كليسا
  منطق نهج البالغه

  الكحكمران امانتدار است نه م
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   كومت و عدالتح 
  

  نهج البالغه و مساله حكومت 
مسائل مربوط   از جمله مسائلي كه در نهج البالغه فراوان درباره آنها بحث شده است  

   .به حكومت و عدالت است
حكومت و   درباره )ع(بيند علي هر كسي كه يك دوره نهج البالغه را مطالعه كند مي

 قطعا براي .قائل است  و ارزش فراواني براي آنها اهميت،عدالت حساسيت خاصي دارد
تعليمات ساير اديان جهاني آشنا  كساني كه با اسالم آشنائي ندارند و برعكس با

پيشواي ديني اينقدر به اينگونه مسائل   باشند باعث تعجب است كه چرا يك مي
 ديني را با آخر يك پيشواي ؟و زندگي دنيا نيست مگر اينها مربوط به دنيا ؟پردازد مي

  ؟ اجتماعي چه كار  دنيا و زندگي و مسائل
داند كه در  مي را )ع( كسي كه با تعليمات اسالمي آشنا است و سوابق علي،و بر عكس 

از پدرش  او را در كودكي  پيغمبر،دامان مقدس پيغمبر مكرم اسالم پرورش يافته است
و تربيت مخصوص    تعليمگرفته در خانه خود و روي دامان خود بزرگ كرده است و با

اصول و فروع اسالم را در جان او  ، رموز اسالم را به او آموخته،خود او را پرورش داده
  ريخته 
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  .بلكه براي او اگر جز اين بود جاي تعجب بود شود است دچار هيچگونه تعجبي نمي
  :فرمايد مگر قرآن كريم نمي 

«   .)1(»الناس بالقسط  تاب و الميزان ليقوملقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الك
تراز و فرود  سوگند كه ما پيامبران خويشرا با دالئل روشن فرستاديم و با آنان كتاب و 

   .آورديم كه در ميان مردم به عدالت قيام كنند
  

 .معرفي شده است  برقراري عدالت به عنوان هدف بعثت همه انبيا،در اين آيه كريمه
 .اند به خاطر آن مبعوث شده   تا آنجا باال رفته كه پيامبران الهيمقام قداست عدالت

شارح و مفسر قرآن و توضيح دهنده   عليهذا چگونه ممكن است كسي مانند علي كه
سكوت كند و يا در درجه كمتري از اهميت   اصول و فروع اسالم است درباره اين مساله

   ؟آنرا قرار دهد
اين مسائل در  كنند ه اين مسائل ندارند و يا خيال ميآنانكه در تعليمات خود توجهي ب

 الزم است در ،دين است  حاشيه است و تنها مسائلي از قبيل طهارت و نجاست در متن
   .افكار و عقايد خود تجديد نظر نمايند

  

  ارزش و اعتبار
از نظر   اي كه بايد بحث شود همين است كه ارزش و اهميت اين مسائل اولين مساله  

   بلكه اساسا اسالم چه اهميتي، البالغه در چه درجه استنهج
   

  :پاورقي
   24.  الحديد- 1 
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   بحث مفصل از حدود اين مقاالت خارج.دهد مربوط به حكومت و عدالت مي   به مسائل
  . اما اشاره به آنها الزم است.است

علي   متدهد كه خالفت و واليت و زعا قرآن كريم آنجا كه رسول اكرم را فرمان مي 
  :فرمايد  مي،عليه السالم را بعد از خودش به مردم ابالغ كند

  
  .)1(»رسالته  يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت« 
 اگر نكني ،برسان   اين فرمان را كه از ناحيه پروردگارت فرود آمده به مردم!اي فرستاده 

  .اي رسالت الهي را ابالغ نكرده
  
ديگر است كه    كدام موضوع،به كدام موضوع اسالمي اين اندازه اهميت داده شده است 

  ؟ ابالغ نكردن آن با عدم ابالغ رسالت مساوي باشد
  در جريان جنگ احد كه مسلمين شكست خوردند و خبر كشته شدن پيغمبر اكرم

نين چ   قرآن كريم،پخش شد و گروهي از مسلمين پشت به جبهه كرده فرار كردند
  :فرمايد مي
  
علي   و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل ا فان مات او قتل انقلبتم« 

  .)2(»؟اعقابكم
 آيا اگر او بميرد و يا در ،اند نيست نيز پيامبراني آمده محمد جز پيامبري كه پيش از او 

   !؟كنيد و ديگر كار از كار گذشته است شما فرار مي جنگ كشته شود
  

  :پاورقي
   66.  المائده- 1 
   144.  آل عمران- 2
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اين آيه   از" واليت و حكومت "حضرت استاد عالمه طباطبائي روحي فداه در مقاله 
اي  هيچگونه وقفه اند كه كشته شدن پيغمبر اكرم در جنگ نبايد چنين استنباط فرموده
زعيم شما پس از پيغمبر    شما فورا بايد تحت لواي آنكس كه،در كار شما ايجاد كند

 نظام ،پيغمبر كشته شود يا بميرد است به كار خود ادامه دهيد به عبارت ديگر فرضا
  .بپاشد  اجتماعي و جنگي مسلمين نبايد از هم

حتما يكي  همسفر شديد )حداقل( اگر سه نفر:در حديث است كه پيغمبر اكرم فرمود 
فهميد كه از نظر رسول اكرم   توان  از اينجا مي.از سه نفر را امير و رئيس خود قرار دهيد

منشا حل اختالفات و پيوند دهنده   هرج و مرج و فقدان يك قوه حاكم بر اجتماع كه
  .زيان آور است  افراد اجتماع با يكديگر باشد چه اندازه

است و   مسائل مربوط به حكومت و عدالت كه در نهج البالغه مطرح شده است فراوان 
  :كنيم  از آنها را طرح ميما به حول و قوه الهي برخي

السالم    علي عليه.اولين مساله كه الزم است بحث شود ارزش و لزوم حكومت است 
در آغاز امر   مكرر لزوم يك حكومت مقتدر را تصريح كرده است و با فكر خوارج كه

 همچنانكه ، خوارج.است   مبارزه كرده،نيازيم مدعي بودند با وجود قرآن از حكومت بي
  اين شعار از قرآن مجيد اقتباس شده است و،شعارشان الحكم اال هللا بود ،يمدان مي

كساني كه خداوند   تنها از ناحيه خداوند و يا از ناحيه )قانون(مفادش اينست كه فرمان
خوارج اين جمله را در ابتدا    ولي،به آنان اجازه قانونگذاري داده است بايد وضع شود

 از اين كلمه حق معني باطلي را در ،اميرالمؤمنين به تعبيركردند و  طور ديگر تعبير مي
 حكومت منحصرا ،تعبير آن اين بود كه بشر حق حكومت ندارد   حاصل،گرفتند نظر مي

   .از آن خداست
اختيار وضع   اما به اين معني كه»ال حكم اال هللا «گويم  بلي من هم مي،فرمايد علي مي

  يند حكومت و زعامتگو  لكن اينها مي،قانون با خدا است
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 ،شود  قانون خدا بايست بوسيله افراد بشر اجرا، و اين معقول نيست،خدا است  هم با
 در پرتو حكومت و در سايه ، اي نيست چاره )1(" بد " يا " نيك "مردم را از فرمانروائي 

برد و كارها  كافر بهره دنياي خود را مي كند و حكومت است كه مومن براي خدا كار مي
 ، و با دشمن نبرد،حكومت است كه مالياتها جمع آوري   به وسيله.رسد به پايان خود مي

 تا آنوقتي كه نيكان راحت گردند ،شود ضعيف از قوي باز ستانده مي   و حق،و راهها امن
  .)2(بدان راحتي بدست آيد و از شر

ت را به عنوان  حكومت و زعام،ديگر علي عليه السالم مانند هر مرد الهي و رجل رباني 
كننده حس جاه طلبي بشر است و به عنوان هدف و   يك پست و مقام دنيوي كه اشباع

 آنرا مانند ساير مظاهر ،شمارد كند و آنرا پشيزي نمي مي ايده آل زندگي سخت تحقير
مقدارتر  استخوان خوكي كه در دست انسان خورده داري باشد بي مادي دنيا از

ت و زعامت را در مسير اصلي و واقعيتش يعني به عنوان همين حكوم  اما،شمارد مي
  براي اجراء عدالت و احقاق حق و خدمت به اجتماع فوق العاده مقدس  اي وسيله

 از ،گردد شمارد و مانع دست يافتن حريف و رقيب فرصت طلب و استفاده جو مي مي
   .دورز شمشير زدن براي حفظ و نگهداريش از دستبرد چپاولگران دريغ نمي

با دست    در حالي كه،بر آن حضرت وارد شد )ع(ابن عباس در دوران خالفت علي
اين كفش چقدر    از ابن عباس پرسيد قيمت،زد خودش كفش كهنه خويش را پينه مي

كهنه در نظر من از    امام فرمود ارزش همين كفش،ابن عباس گفت هيچ ؟است
 حقي را ،آن عدالتي را اجرا كنم  يله مگر آنكه بوس،حكومت و امارت بر شما بيشتر است

  به ذي حقي 
  

  : پاورقي
 اجتماع را   يعني به فرض نبودن حكومت صالح حكومت ناصالح كه به هر حال نظام- 1

  .نظامي و زندگي جنگلي بهتر است كند، از هرج و مرج و بي حفظ مي
   40.  نهج البالغه، خطبه- 2 
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  .)1(بردارم   يا باطلي را از ميان،برسانم
طرفيني    حقوق همواره:فرمايد كند و مي  بحثي كلي در مورد حقوق مي214در خطبه  

مردم قرار داده   از جمله حقوق الهي حقوقي است كه براي مردم بر.فرمايد  مي،است
 هر حقي ،گيرد حقي در برابر حقي ديگر قرار مي  آنها را چنان وضع كرده كه هر،است

 هر ،كند يت موجب حقي ديگر است كه آنها را متعهد ميجمع  به نفع يك فرد و يا يك
گردد كه ديگري هم وظيفه خود را در مورد حقوقي كه بر عهده  آور مي  حقي آنگاه الزام

  .انجام دهد دارد
   :دهد پس از آن چنين به سخن ادامه مي 
 الرعيه علي  و اعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي علي الرعيه و حق«

 ،النفسهم و عزا لدينهم  فجعلها نظاما، فريضه فرضها اهللا سبحانه لكل علي كل،الوالي
 فاذا ادت ،اال باستقامه الرعيه  فليست تصلح الرعيه اال بصالح الواله و ال تصلح الواله

الرعيه حقها عز الحق بينهم و قامت مناهج   الرعيه الي الوالي حقه و ادي الوالي الي
جرت علي اذاللها السنن فصلح بذلك الزمان و طمع في   معالم العدل والدين و اعتدلت

  ...»مطامع االعداء  بقاء الدوله و يئست
 ،حكومت است  حق حكومت بر مردم و حق مردم بر،بزرگترين اين حقوق متقابل«

اين حقوق را مايه انتظام  ، كه براي همه بر همه حقوقي مقرر فرموده،فريضه الهي است
مردم هرگز روي صالح و شايستگي  ،م و عزت دين آنان قرار داده استروابط مرد

  نخواهند ديد مگر حكومتشان صالح باشد
  

  :پاورقي
   33.  نهج البالغه، خطبه- 1 
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 .شوند  حكومتها هرگز به صالح نخواهند آمد مگر توده ملت استوار و با استقامت  و
 ،را ادا كند  ومت حقوق مردمهرگاه توده ملت به حقوق حكومت وفادار باشند و حك

آنوقت است كه اركان  ، در اجتماع محترم و حاكم خواهد شد" حق "آنوقت است كه 
عالئم عدل بدون هيچگونه  ها و دين به پا خواهد خاست آن وقت است كه نشانه

گرفت  مجراي خود قرار خواهد انحرافي ظاهر خواهد شد و آن وقت است كه سنتها در
چنين   شود و دشمن از طمع بستن به محبوب و دوست داشتني ميو محيط و زمانه 

   .اجتماع محكم و استواري مايوس خواهد شد
  

  ارزش عدالت 
گروندگان   ها و تفكرات تعليمات مقدس اسالم اولين تاثيري كه گذاشت روي انديشه  

تفكر و آورد بلكه طرز    نه تنها تعليمات جديدي در زمينه جهان و انسان و اجتماع.بود
   .كمتر از اهميت قسمت اول نيست   اهميت اين قسمت،نحوه انديشيدنها را عوض كرد

جديدي در   دهد و هر مكتبي اطالعات اي به شاگردان خود مي هر معلمي معلومات تازه
مكتبها است كه   اما تنها برخي از معلمان و برخي از،گذارد اختيار پيروان خود مي

آنان را تغيير داده نحوه  دهند و طرز تفكر  پيروان خود ميمنطق جديدي به شاگردان و
  .سازند انديشيدنشان را دگرگون مي

تفكر و  طرز ؟شود  چگونه است كه منطقها عوض مي.اين مطلب نيازمند توضيح است 
  ؟گردد نحوه انديشيدنها دگرگون مي

 ودانسان چه در مسائل علمي و چه در مسائل اجتماعي از آن جهت كه يك موج 
و    خواه ناخواه بر برخي اصول،كند و در استداللهاي خود متفكر است استدالل مي

  نمايد و با تكيه به همان مبادي تكيه مي
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  .كند نمايد و قضاوت مي مي   اصول و مبادي است كه استنتاج
مبادي اولي است كه در استداللها و  تفاوت منطقها و طرز تفكرها در همان اصول و 

چه نوع اصول و مبادئي نقطه اتكاء و پايه    در اينست كه،رود به كار مياستنتاجها 
 اينجا است كه تفكرات و استنتاجات متفاوت ،باشد  استدالل و استنتاج قرار گرفته

   .گردد مي
زمان يكسان   مسائل علمي تقريبا طرز تفكرها در هر زماني ميان آشنايان با روح علمي

در مسائل اجتماعي   تفكرات عصرهاي مختلف است ولي اگر اختالفي هست ميان ،است
رازي دارد كه اكنون  حتي مردمان همزمان نيز همسان و همشكل نيستند و اين خود

  .مجال بحث در آن نيست
 در .پردازد مي  بشر در برخورد با مسائل اجتماعي و اخالقي خواه ناخواه به نوعي ارزيابي 

شود و بر  مختلف قائل مي   مراتب يعني ارزشهايارزيابي خود براي آن مسائل درجات و
نوع اصول و مبادئي كه به كار   ها و طبقه بنديها است كه اساس همين درجه بندي

شود و در نتيجه طرز تفكرها مختلف  مي  كند متفاوت برد با آنچه ديگري ارزيابي مي مي
  .گردد مي

ارزيابي خود  ا همه مردم در آي، يك مساله اجتماعي است، خصوصا براي زن،مثال عفاف 
 برخي از ،اختالف است  نهايت  بي،البته نه ؟كنند درباره اين موضوع يك نوع فكر مي

پس اين موضوع در انديشه و تفكرات  .مردم ارزش اين موضوع را به حد صفر رسانده اند
 نهايت ارزش قائلند و با نفي اين ارزش براي بي  آنان هيچ نقش مؤثري ندارد و بعضي

  .قائل نيستند حيات و زندگي ارزش
 ،پائين آورد اسالم كه طرز تفكرها را عوض كرد به اين معني است كه ارزشها را باال و 

العاده  داد و بهاي فوق  مانند تقوا در درجه اعلي قرار،ارزشهائي كه در حد صفر بود
د و غير آن را از قبيل خون و نژا سنگين براي آنها تعيين كرد و ارزشهاي خيلي باال را

  .پائين آورده تا سر حد صفر رساند
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گرفت و ارزش  عدالت يكي از مسائلي است كه به وسيله اسالم حيات و زندگي را از سر 
تنها به اجراء آن قناعت نكرد   تنها توصيه نكرد و يا، اسالم به عدالت.العاده يافت فوق

در  )ع(ن مطلب را از زبان عليبهتر است اي ،بلكه عمده اينست كه ارزش آنرا باال برد
  .نهج البالغه بشنويم

  :كند سوال مي )ع(فرد باهوش و نكته سنجي از اميرالمومنين علي 
  
  »؟العدل افضل ام الجود« 
  ؟ آيا عدالت شريفتر و باالتر است يا بخشندگي 

  
است و همواره    گريزان بوده، بشر همواره از ستم،مورد سوال دو خصيصه انساني است 

داده مورد تحسين و  مي  سان و نيكي ديگري را كه بدون چشمداشت پاداش انجاماح
   .ستايش قرار داده است

باالتر است    جود و بخشندگي از عدالت:رسد پاسخ پرسش باال خيلي آسان به نظر مي
 اما جود ،حقوق ديگران و تجاوز نكردن به حدود و حقوق آنهاست زيرا عدالت رعايت

 آن كه عدالت ،كند با دست خود حقوق مسلم خود را نثار غير ميآدمي   اينست كه
 كند و يا حافظ حقوق ديگران است از تجاوز و به حقوق ديگران تجاوز نمي كند مي

ديگري    و حق مسلم خود را به،نمايد كند فداكاري مي  و اما آنكه جود مي،متجاوزان
  .كند پس جود باالتر است تفويض مي

 يعني ،است ا با معيارهاي اخالقي و فردي بسنجيم مطلب از اين قرارواقعا هم اگر تنه 
  ... اما،انسان است  جود بيش از عدالت معرف و نشانه كمال نفس و رقاء روح

گويد عدل از جود  مي  به دو دليل )ع( علي.دهد برعكس نظر باال جواب مي )ع(ولي علي 
  : يكي اينكه،باالتر است
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  .»عها و الجود يخرجها من جهتهاالعدل يضع االمور مواض« 
جريانها را از   اما جود.دهد  عدل جريانها را در مجراي طبيعي خود قرار مي"يعني  

  ."سازد  مجراي طبيعي خود خارج مي
  

است كه استحقاقهاي طبيعي و واقعي در نظر گرفته شود و به    زيرا مفهوم عدالت اين
 اجتماع حكم ، لياقت دارد داده شود،آنچه به حسب كار و استعداد  هر كس مطابق

  و اما جود.كند كه هر جزء آن در جاي خودش قرار گرفته است را پيدا مي  ماشيني
  درست است كه از نظر شخص جود كننده كه مايملك مشروع خويشرا به ديگري

توجه داشت كه يك جريان غير طبيعي   اما بايد،العاده با ارزش است بخشد فوق مي
بدن بيمار است و ساير اعضاء موقتا براي اينكه    بدني است كه عضوي از آن مانند،است

 از نظر .كنند فعاليت خويش را متوجه اصالح وضع او مي آن عضو را نجات دهند
اجتماع چنين اعضاء بيماريرا نداشته باشد تا توجه اعضاء اجتماع   اجتماعي چه بهتر كه

   به سوي تكامل،ك عضو خاص معطوف شوداينكه به طرف اصالح و كمك به ي  به جاي
   .عمومي اجتماع معطوف گردد

  :ديگر اينكه
  
   .»العدل سائس عام و الجود عارض خاص« 

اجتماع را در بر    كه همه،عدالت قانوني است عام و مدير و مدبري است كلي و شامل
ت جود و بخشش يك حال  اما،گيرد و بزرگراهي است كه همه بايد از آن بروند مي

  .كرد  شود رويش حساب استثنائي و غير كلي است كه نمي
  

   .نيست  اساسا جود اگر جنبه قانوني و عمومي پيدا كند و كليت يابد ديگر جود
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(علي   .آنگاه نتيجه گرفت )ع
  
   .)1(»فالعدل اشرفهما و افضلهما«

  . آنكه اشرف و افضل است عدالت است،يعني پس از ميان عدالت وجود
  
بر اساس   تفكر درباره انسان و مسائل انساني نوعي خاص از انديشه استاين گونه  

اين ارزيابي  ريشه . ريشه اين ارزيابي اهميت و اصالت اجتماع است،ارزيابي خاصي
 آن يكي اصل ،دارد  اينست كه اصول و مبادي اجتماعي بر اصول و مبادي اخالقي تقدم

 آن يكي ركن است و اين ، كي شاخه آن يكي تنه است و اين ي،است و اين يكي فرع
  .يكي زينت و زيور

راضي  تواند تعادل اجتماع را حفظ كند و همه را آن اصلي كه مي )ع(از نظر علي 
 ظلم و ،عدالت است  سالمت و به روح اجتماع آرامش بدهد، به پيكر اجتماع،نگهدارد

نفع او كسي كه به   جور و تبعيض قادر نيست حتي روح خود ستمگر و روح آن
 ،ستمديدگان و پايمال شدگان  شود راضي و آرام نگهدارد تا چه رسد به ستمگري مي

تواند در خود بگنجاند و بدون مشكلي  مي عدالت بزرگراهي است عمومي كه همه را
  .رساند است كه حتي فرد ستمگر را به مقصد نمي   اما ظلم و جور كوره راهي،عبور دهد

خالفتش   ن قسمتي از اموال عمومي مسلمين را در دورهدانيم كه عثمان بن عفا مي 
زمام امور را به دست  )ع( بعد از عثمان علي،تيول خويشاوندان و نزديكانش قرار داد

   از آن حضرت خواستند كه عطف .گرفت
  

  :پاورقي
   437.  حكمت- 1 
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 كوشش خود را محدود كند به .نكند و كاري به گذشته نداشته باشد  به ما سبق
   :داد كه  اما او جواب مي،آيد از اين به بعد در زمان خالفت خودش پيش مي  وادثي كهح
  
  »ء الحق القديم ال يبطله شي«
   .شود حق كهن به هيچ وجه باطل نمي 

  
گرفته باشند و يا كنيزكان خريده  فرمود به خدا قسم اگر با آن اموال براي خود زن

  .گردانم برمي  باشند باز هم آن را به بيت المال
  
   .)1(»فان في العدل سعه و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق« 

برگيرد و در  تواند همه را در  عدالت مي،يعني همانا در عدالت گنجايش خاصي است
گنجد بايد  عدالت نمي  و آنكس كه بيمار است اندامش آماس كرده در،خود جاي دهد

  .بداند كه جايگاه ظلم و جور تنگتر است
به حدود  توان به آن به عنوان يك مرز ايمان داشت و يعني عدالت چيزي است كه مي 

شود و پاي بشر به آن    اما اگر اين مرز شكسته و اين ايمان گرفته،آن راضي و قانع بود
حدي كه برسد به مقتضاي   به هر،شناسد طرف مرز برسد ديگر حدي براي خود نمي

گردد و بيشتر احساس نارضائي  مي شنه حد ديگرطبيعت و شهوت سيري ناپذير خود ت
   .نمايد مي
  

  :پاورقي
   . نهج البالغه15 از خطبه - 1 
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  عدالتي بود هاي بي نتوان تماشاچي صحنه 
 هرگز روا ،داند مي   بلكه يك ناموس الهي،عدالت را يك تكليف و وظيفه الهي )ع(علي  

هاي تبعيض و  تماشاچي صحنه ،شمارد كه يك مسلمان آگاه به تعليمات اسالمي نمي
  .عدالتي باشد بي

 ،دهد مي   پس از آنكه ماجراهاي غم انگيز سياسي گذشته را شرح،در خطبه شقشقيه 
مردم پس از قتل عثمان به سوي او هجوم آوردند و با اصرار و ابرام از  رسد كه بدانجا مي

  اجراهاي دردناكخواستند كه زمامداري مسلمين را بپذيرد و او پس از آن م مي او
 اما به ،بپذيرد گذشته و با خرابي اوضاع حاضر ديگر مايل نبود اين مسؤوليت سنگين را

اي  شد علي از اول عالقه مي  پذيرفت حقيقت لوث شده بود و گفته حكم اينكه اگر نمي
 و به حكم اينكه اسالم اجازه ،نيست  به اين كار نداشت و براي اين مسائل اهميتي قائل

 يكي پرخور ناراحت از ،ستمگر و ستمكش  دهد كه آنجا كه اجتماع به دو طبقه نمي
 دست روي دست ،شود  تقسيم مي،از گرسنگي   و ديگري گرسنه ناراحت،پرخوري

  :اين وظيفه سنگين را برعهده گرفت ،بگذارد و تماشاچي صحنه باشد
  
العلماء ان ال يقاروا   عليلوال حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ اهللا « 

غاربها و لسقيت آخرها بكاس   علي كظه ظالم و ال سغب مظلوم اللقيت حبلها علي
  .)1(»اولها

نبود و   اگر آن اجتماع عظيم نبود و اگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر بر من 
ش گرسنگي ستمك اگر پيمان خدا از دانشمندان نبود كه در مقابل پرخوري ستمگر و

  خالفت را روي   همانا افسار،ساكت ننشينند و دست روي دست نگذارند
  

  : پاورقي
   .)شقشقيه(3 نهج البالغه، خطبه - 1
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   .نشستم انداختم و مانند روز اول كنار مي اش مي شانه
  

  عدالت نبايد فداي مصلحت بشود 
 ،و دوختنهاي بزرگ بستن  لقمه تبعيض و رفيق بازي و باند سازي و دهانها را با  

اكنون مردي زمامدار و كشتي سياست را   همواره ابزار الزم سياست قلمداد شده است
اش مبارزه با اين نوع سياست   هدف و ايده،است ناخدا شده است كه دشمن اين ابزار

 رنجش پيدا ، يعني همان رجال سياست،همان روز اول ارباب توقع  طبعا از.بازي است
   دوستان،آورد شود و دردسرهائي فراهم مي خرابكاري ميرنجش منجر به  ،كنند مي

كردند كه به  آمدند و با نهايت خلوص و خير خواهي تقاضا )ع(خيرانديش به حضور علي
پيشنهاد كردند كه خودت  ، انعطافي در سياست خود پديد آورد،خاطر مصلحت مهمتر

 اينها افراد "ه لقمه دوخته ب   دهن سگ به"ها راحت كن  را از دردسر اين هوچي
 تو فعال در مقابل دشمني ،صدر اولند   بعضي از اينها از شخصيتهاي،متنفذي هستند

 چه مانعي دارد كه ،زرخيز مانند شام را در اختيار دارد  مانند معاويه قرار داري كه ايالتي
  ؟ فعال موضوع مساوات و برابري را مسكوت عنه بگذاري!"   مصلحت"به خاطر 
(علي   :ب دادجوا )ع

  
نجم في السماء   تامروني ان اطلب النصر بالجور و اهللا ما اطور به ما سمر سمير و اما« 

   .)1(»مال اهللا   لو كان المال لي لسويت بينهم فكيف و انما المال،نجما
  خواهيد كه پيروزي را به قيمت تبعيض و شما از من مي

  
  :پاورقي

  124ه نهج البالغه خطب- 1 
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خواهيد كه عدالت را به پاي سياست و سيادت  از من مي ؟آورم   ستمگري به دست
كرد و    خير سوگند به ذات خدا كه تا دنيا دنيا است چنين كاري نخواهم،؟قرباني كنم

اگر همه  ؟عدالت  من و پايمال كردن ؟ من و تبعيض،به گرد چنين كاري نخواهم گشت
محصول دسترنج خودم  م واين اموال عمومي كه در اختيار من است مال شخص خود

 تا چه رسد كه ،داشتم نمي خواستم ميان مردم تقسيم كنم هرگز تبعيض روا بود و مي
  .دار خدايم مال مال خدا است و من امانت

  
عدالت در نظر    و اينست ارزش،درباره عدالت )ع(اي از ارزيابي علي اين بود نمونه 

   .)ع(علي
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  اعتراف به حقوق مردم
  
يك كبوتر   يك اسب و يا،شود شر در آب و نان و جامه و خانه خالصه نمياحتياجات ب  

 ولي .راضي نگهداشت ،توان با سير نگهداشتن و فراهم كردن وسيله آسايش تن را مي
تواند موثر باشد كه عوامل  اندازه مي   عوامل رواني به همان،براي جلب رضايت انسان

   .جسماني
در عين  ، يكسان عمل كنند، حوائج مادي مردمها ممكن است از نظر تامين حكومت

جهت كه يكي    بدان،حال از نظر جلب و تحصيل رضايت عمومي يكسان نتيجه نگيرند
   .آورد آورد و ديگري برنمي حوائج رواني اجتماع را برمي

اي  ديده  يكي از چيزهائي كه رضايت عموم بدان بستگي دارد اينست كه حكومت با چه
 ،مملوك و خود با اين چشم كه آنها برده و ؟كند به خودش نگاه ميبه توده مردم و 

صاحب حقند و او خود تنها  و يا با اين چشم كه آنها ؟مالك و صاحب اختيار است
در صورت اول هر خدمتي انجام دهد از نوع تيماري است  ؟نماينده است وكيل و امين و

   و در صورت دوم از نوع،دهد  انجام مي،مالك يك حيوان براي حيوان خويش  كه
  خدمتي
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مردم و احتراز    اعتراف حكومت به حقوق واقعي،دهد  است كه يك امين صالح انجام مي
شرايط اوليه جلب رضا و   از،از هر نوع عملي كه مشعر بر نفي حق حاكميت آنها باشد

   .اطمينان آنان است
  

  آليسا و مساله حق حاآميت 
كم و بيش  نيم نهضتي بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد ودا  چنانكه مي،در قرون جديد  

به طرف ماديگري    گرايش اين نهضت.اش به بيرون دنياي مسيحيت كشيده شد دامنه
بينيم يكي از آنها  مي  كنيم هاي اين امر را جستجو مي  وقتي كه علل و ريشه.بود

و همچنين برخي ارباب كليسا  . از نظر حقوق سياسي است،نارسايي مفاهيم كليسايي
اعتقاد به خدا از يك طرف و سلب حقوق    نوعي پيوند تصنعي ميان،فيلسوفان اروپائي

 طبعا نوعي ارتباط . برقرار كردند،از طرف ديگر  سياسي و تثبيت حكومتهاي استبدادي
  .خدائي فرض شد حكومت مردم بر مردم و بي مثبت ميان دموكراسي و

تفويض شده به   بپذيريم و حق حكومت را از طرف اوچنين فرض شد كه يا بايد خدا را 
يا خدا را نفي كنيم تا  افراد معيني كه هيچ نوع امتياز روشني ندارند تلقي كنيم و

  .بتوانيم خود را ذي حق بدانيم
اولياء مذهب    اينست كه، يكي از موجبات عقبگرد مذهبي،از نظر روانشناسي مذهبي

هنگامي كه آن نياز در   مخصوصا،د برقرار كنند تضا،ميان مذهب و يك نياز طبيعي
استبدادها و اختناقها در اروپا به   اي كه  درست در مرحله.سطح افكار عمومي ظاهر شود

 ،انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است  اوج خود رسيده بود و مردم تشنه اين
ن فكر عرضه شد كه مردم در  اي،يا با اتكاء به افكار كليسا كليسا يا طرفداران كليسا و

 همين كافي بود كه تشنگان آزادي ،فقط تكليف و وظيفه دارند نه حق ،زمينه حكومت
   بلكه بر ضد دين،دموكراسي و حكومت را بر ضد كليسا و
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  .برانگيزد   و خدا به طور كلي
ژان ژاك روسو  .اي بسيار قديمي دارد  ريشه، هم در غرب و هم در شرق،اين طرز تفكر 

   :نويسد در قرارداد اجتماعي مي
  
  كند كه نقل مي )حكيم يوناني اسكندراني در قرن اول ميالدي( فيلون"

بر   گفته است همان قسمي كه چوپان طبيعه مي )امپراطور خونخوار رم(كاليگوال
از  هاي خود برتري دارد قائدين قوم جنسا بر مرئوسين خويش تفوق دارند و گله

چارپايان   و رعايا نظير،گرفته است كه آنها نظير خدايان ياستدالل خود نتيجه م
  ."باشند  مي
  
 ،رنگ مذهب و خدا به خود گرفت در قرون جديد اين فكر قديمي تجديد شد و چون 

   :نويسد همان كتاب مي  در.احساسات را بر ضد مذهب برانگيخت
  

پاريس به  ررجل سياسي و تاريخ نويس هلندي كه در زمان لوئي سيزدهم د(گرسيوس
قبول ندارد  )است  كتابي به اسم حق جنگ و صلح نوشته )م1625(برد و در سال سر مي

 براي اثبات نظريه خود ، كه قدرت رؤسا فقط براي آسايش مرئوسين ايجاد شده است
بندگان براي راحتي اربابان هستند   دهد كه آورد و نشان مي وضعيت غالمان را شاهد مي

   ...حتي بندگاننه اربابان براي را
 تشكيل ،هايي چند گله  نوع بشر از، به گفته اين دو دانشمند،بز نيز همين نظر را دارداه

  شده كه هر يك براي خود رئيسي دارند
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  .)1("دهند  خورده شدن پرورش مي   كه آنها را براي
  
پاسخ   خواند به اين استدالل چنين مي )قوه= حق (روسو كه چنين حقي را حق زور 

  :دهد مي
 .فرستاده است گويند تمام قدرتها از طرف خداوند است و تمام زورمندان را او  مي" 

تمام بيماريها از طرف  ،شود كه براي رفع زورمندان اقدام نكنيم ولي اين دليل نمي
 دزدي در گوشه .خودداري نمائيم  شود كه از آوردن طبيب خداست ولي اين مانع نمي

ام را  فقط در مقابل زور تسليم شده كيسه   آيا كافي است،كند جنگل به من حمله مي
 ،توانم پول خود را پنهان كنم نمايم و با وجود اين كه مي بدهم يا بايد از اين حد تجاوز

 تكليف من در مقابل قدرت دزد يعني تفنگ ،تقديم دزد نمايم  آنرا به رغبت
  .)1(؟چيست

  
 خداوند را ، چند در منطق استبدادي خويشتنبز كه در باال به نظريه او اشاره شد هر اه 

سياسي اينست كه   دهد و اساس نظريه فلسفي وي در حقوق نقطه اتكاء قرار نمي
مثل اينست كه خود   تجسم دهنده شخص مردم است و هر كاري كه بكند،حكمران

 .هاي كليسا متاثر است انديشه دهد كه از  ولي دقت در نظريه او نشان مي،اند مردم كرده
   :گويد  مي،نامحدود حكمران منافات ندارد  بز مدعي است كه آزادي فرد با قدرتاه
  

  :پاورقي
   38. - 37 قرارداد اجتماعي ص - 1 
اليف  دولت ت  و نيز رجوع شود به كتاب آزادي فرد و قدرت40 همان مدرك صفحه - 2

  5 و4آقاي دكتر محمود صناعي ص 
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قدرت حكمران را بر  )آزادي فرد در دفاع از خود( نبايد پنداشت كه وجود اين آزادي
 ،هيچ كار حكمران با مردم   چون،كاهد برد يا از آن مي جان و مال كسان از ميان مي

 كاري كه او ،دهنده شخص مردم است   زيرا تجسم،)1(تواند ستمگري خوانده شود نمي
اشد و حدي كه نيست كه او نداشته ب  حقي،اند بكند مثل آن است كه خود مردم كرده

بنده خداوند است و بايد قوانين طبيعت را   بر قدرت او هست از آن لحاظ است كه
 اما ،آيد كه حكمران فردي را تباه كند اغلب پيش مي  ممكن است و،محترم شمارد

 موجب شد كه دخترش ،)2( مثل وقتي كه يفتاح.كرده است  توان گفت بدو ستم نمي
شود آزادي دارد كاري كه  ي كه چنين دچار مرگ ميدر اين موارد كس .قرباني شود

  در مورد حكمراني كه مردم را،كار محكوم به مرگ خواهد شد بكند يا نكند  براي آن
قانون    زيرا هر چند عمل او خالف،رساند نيز حكم همان است بيگناه به هالكت مي

 اما به .نين بود چ"  داود" توسط " اوريا " چنانكه كشتن ،طبيعت و خالف انصاف است
  ) 3(" ... بلكه ستم به خداوند شد،اوريا ستم نشد

  
سلب   ها مسؤوليت در مقابل خداوند موجب  در اين فلسفه،كنيد چنانكه مالحظه مي 

برابر خداوند كافي   مكلف و موظف بودن در،مسؤوليت در مقابل مردم فرض شده است
  دانسته شده است براي اينكه مردم هيچ حقي 

  
  :يپاورق

  .به عبارت ديگر هر چه او بكند عين عدالت است -1 
 يفتاح از قضاه بني اسرائيل در جنگي نذر كرده بود اگر خداوند او را پيروز گرداند - 2 

در بازگشت هر كس را كه نخست بدو برخورد به قرباني خداوند بسوزاند، در بازگشت 
  .  خود را سوزاند دختر نخستين كسي كه به او برخورد، دخترش بود، يفتاح

   78ص  آزادي فرد و قدرت دولت - 3
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دهد و ظلم براي او مفهوم و  مي  عدالت همان باشد كه حكمران انجام،نداشته باشند
اهللا موجب سقوط حق الناس فرض شده    حق، به عبارت ديگر...معني نداشته باشد

 آزاد فكر است و اينكه بر حسب ظاهر يك فيلسوف   در عين"بز ا ه" مسلما آقاي .است
هاي كليسايي در مغزش رسوخ   اگر نوع انديشه،كليسائي نيست  هاي متكي به انديشه

  .داد اي نمي نظريه  داشت چنين نمي
پشتوانه  شود اينست كه اعتقاد و ايمان به خداوند ها ديده نمي آنچه در اين فلسفه 

   . تلقي شود،عدالت و حقوق مردم
حقوق ذاتي  اوند از طرفي زيربناي انديشه عدالت وحقيقت اينست كه ايمان به خد

حقوق ذاتي و  توان وجود مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است كه مي
 و از طرف ،قراردادها پذيرفت ها و عدالت واقعي را به عنوان دو حقيقت مستقل از فرضيه

   . بهترين ضامن اجراي آنها است،ديگر
  

   منطق نهج البالغه 
هائي در همين  نمونه   اينك. بر اين اساس است،طق نهج البالغه در باب حق و عدالتمن 

  :زمينه
  :فرمايد  كه قبال قسمتي از آنرا نقل كرديم چنين مي214در خطبه  

  
مثل الذي   اما بعد فقد جعل اهللا لي عليكم حقا بواليه امركم و لكم علي من الحق« " 

ال يجري الحد اال   التواصف و اضيقها في التناصف فالحق اوسع االشياء في ،لي عليكم
  " »جري عليه و ال يجري عليه اال جري له

قرار داده  خداوند براي من به موجب اينكه ولي امر و حكمران شما هستم حقي بر شما
  است و براي شما نيز بر من همان
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نها و براي  وسيعترين ميدا، همانا حق براي گفتن.شما  اندازه حق است كه از من بر
يابد   حق به سود كسي جريان نمي. تنگترين ميدانها است،دادن  عمل كردن و انصاف

 و ،شود اش ثابت مي گردد و حقي از ديگران بر عهده زيان او نيز جاري مي  مگر آنكه به
جاري  كند مگر اينكه به سود او نيز شود و كسي را متعهد نمي زيان كسي جاري نمي بر

  ."كند  ان را درباره او متعهد ميگردد و ديگر مي
  
عدالت و   در اين بيان همه سخن از خدا است و حق و،فرمائيد چنانكه مالحظه مي 

مردم فقط حق اعطاء   اما نه به اين شكل كه خداوند به بعضي از افراد،تكليف و وظيفه
را از  و برخي ديگر ،داده است فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسؤول قرار

 بي حد و نهايت مسؤول ،صاحبان حقوق حقوق محروم كرده آنان را در مقابل خودش و
   .ظلم ميان حاكم و محكوم مفهوم ندارد قرار داده است و در نتيجه عدالت و

   :فرمايد و هم در آن خطبه مي
  
بفوق ان يعان   و ليس امرؤ و ان عظمت في الحق منزلته و تقدمت في الدين فضيلته« "
اقتحمته العيون بدون ان  ي ما حمله اهللا من حقه وال امرؤ و ان صغرته النفوس وعل

  ." »يعين علي ذلك او يعان عليه
اي درخشان در راه حق و خدمت به  و سابقه هيچكس هر چند مقام و منزلتي بزرگ 

باشد و  همكاري و كمك به او در اداء وظائفش نمي دين داشته باشد در مقامي باالتر از
او را كوچك بشمارند و چشمها او را خرد ببينند در مقامي   چكس هم هر اندازه مردمهي

  همكاري و كمك رساندن و كمك تر از پائين
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   . گرفتن نيست
  

  :فرمايد و نيز در همان خطبه مي
اهل البادره و  فال تكلموني بما تكلم به الجبابره و ال تتحفظوا مني بما يتحفظ عند« " 

ال التماس اعظام  لمصانعه و ال تظنوا بي استثقاال في حق قيل لي وال تخالطوني با
عليه كان العمل بهما اثقل   لنفسي فانه من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض

  ."عليه فال تكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل 
پر القاب  ،گويند سخن نگوئيد  با من آنسان كه با جباران و ستمگران سخن مي" 

مصلحتي كه در برابر    آن مالحظه كاريها و موافقتهاي،طنطنه برايم به كار نبريد
با من به سبك سازشكاري  ، در برابر من اظهار مداريد،دارند مستبدان اظهار مي

من گفته شود بر من سنگين آيد    گمان مبريد كه اگر به حق سخني به،معاشرت نكنيد
كه هر كس شنيدن حق يا عرضه شدن  تعظيم كندو يا از كسي بخواهم مرا تجليل و 

تر است پس از  حق و عدالت بر او سنگين  عدالت بر او ناخوش و سنگين آيد عمل به
   ."نكنيد   سخن حق يا نظر عادالنه خودداري
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   حكمران امانتدار است نه مالك
  
ميان  اي خطرناك و گمراه كننده در قرون جديد در فصل پيش گفتيم كه انديشه 

 سهم به .ماترياليسم  بعضي از دانشمندان اروپائي پديد آمد كه در گرايش گروهي به
 ،ايمان و اعتقاد به خدا از يك طرف   و آن اينكه نوعي ارتباط تصنعي ميان،سزايي دارد

 مسؤوليت در برابر خدا .طرف ديگر برقرار شد و سلب حق حاكميت توده مردم از
ق خدا فرض شد و حق اهللا جانشين حق الناس برابر خل مستلزم عدم مسؤوليت در

 بر پا " عدل " و به " حق "به ذات احديت كه جهان را به   ايمان و اعتقاد.گشت
 ،به جاي اينكه زير بنا و پشتوانه انديشه حقوق ذاتي و فطري تلقي شود  ساخته است

  .خدائي مناقض آن شناخته شد و بالطبع حق حاكميت ملي مساوي شد با بي ضد و
اكنون موضوع    در نهج البالغه كه، درست امر برعكس آن انديشه است،از نظر اسالم 

كتاب توحيد و عرفان است و    با آنكه اين كتاب مقدس قبل از هر چيزي،بحث ما است
 از حقوق واقعي ،خورد خدا به چشم مي  در سراسر آن سخن از خدا است و همه جا نام

  ازمردم و موقع شايسته و ممت توده
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حكمران امانتداري و نگهباني حقوق مردم    آنها در برابر حكمران و اينكه مقام واقعي
   .توجه شده است  است غفلت نشده بلكه سخت بدان

مسؤول در   امين و پاسبان حقوق مردم و، امام و حكمران،در منطق اين كتاب شريف
 اين ،براي ديگري باشد   از اين دو حكمران و مردم اگر بنا است يكي،برابر آنها است

 سعدي همين ،محكوم براي حكمران   نه توده،حكمران است كه براي توده محكوم است
   :معني را بيان كرده آنجا كه گفته است

  بلكه چوپان براي خدمت او است         گوسفند از براي چوپان نيست
گرفته   خود علي رغم مفهوم منفوري كه تدريجا در زبان فارسي به" رعيت "واژه  

 "را در مورد  " راعي " استعمال كلمه . مفهومي زيبا و انساني داشته است،است
اولين مرتبه در كلمات  " توده محكوم " را در مورد " رعيت " و كلمه "حكمران 

  .بينيم مي )ع(رسول اكرم و سپس به وفور در كلمات علي
مردم از آن    به،ني است است كه به معني حفظ و نگهبا" رعي "اين لغت از ماده  

و نگهباني جان و   اطالق شده است كه حكمران عهده دار حفظ" رعيت "جهت كلمه 
  .مال و حقوق و آزاديهاي آنها است

   :فرمود )ص( رسول اكرم،حديث جامعي از نظر مفهوم اين كلمه وارد شده است 
  
علي بيت زوجها و   اعيه و المراه ر، فاالمام راع و هو مسؤول،كلكم راع و كلكم مسئول« "

فكلكم راع و كلكم   اال،هي مسئوله و العبد راع علي مال سيده و هو مسؤول
  .)1("»مسئول

   امام و پيشوا نگهبان و،همانا هر كدام از شما نگهبان و مسئوليد 
  

  :پاورقي
    .، كتاب النكاح7 صحيح بخاري، جلد - 1 
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  غالم نگهبان و،هر خويش است زن نگهبان و مسؤول خانه شو،مردم است   مسؤول
  . هان پس همه نگهبان و همه مسؤوليد،مسؤول مال آقاي خويش است

  
مردم بود   در فصل پيش چند نمونه از نهج البالغه كه نمايشگر ديد علي در مورد حقوق

مطلبي از قرآن يادآوري    مقدمه.كنم هائي ديگر ذكر مي  در اين شماره نمونه،ذكر كردم
  :شود مي

   :خوانيم  چنين مي58 آيه " النساء "سوره مباركه در  
  
الناس ان تحكموا   ان اهللا يامركم ان تودوا االمانات الي اهلها و اذا حكمتم بين« "

  ."بالعدل
ميان مردم   دهد كه امانتها را به صاحبانشان برگردانيد و در وقتي كه خدا فرمان مي 

  . به عدالت حكم كنيد،كنيد حكم مي
  
  :گويد ر مجمع البيان در ذيل اين آيه ميطبرسي د 
 اعم از الهي ،  يكي اينكه مقصود مطلق امانتها است: در معني اين آيه چند قول است" 

 خداوند با تعبير ،حكمرانانند   دوم اينكه مخاطب، و اعم از مالي و غير مالي،و غير الهي
  "م قيام كنند كه به رعايت مرد دهد لزوم اداء امانت حكمرانان را فرمان مي

  
  :گويد  سپس مي

  مويد اين معني اينست كه بعد از اين آيه بالفاصله 
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 در "منكم يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولي االمر« " :فرمايد  مي
 در آيه .اطاعت كنند اند كه امر خدا و رسول و واله امر را اين آيه مردم موظف شده

 از ائمه ،يادآوري شده است  در اين آيه متقابال حقوق واله امر حقوق مردم و،پيش
مبين حقوق ما بر (آيه يكي مال ما است عليهم السالم روايت رسيده است كه از اين دو

 امام باقر فرمود اداء ...)مبين حقوق شما بر ما است( و ديگري مال شما است )شما است
امر    كه به واله،ها اينست  از جمله امانت،تروزه و حج از جمله امانات اس نماز و زكوه و

دارد به حقوق   دستور داده شده است كه صدقات و غنائم و غير آنها را از آنچه بستگي
   ." ..رعيت تقسيم نمايند

  
از در المنثور   در تفسير الميزان نيز در بحث روائي كه در ذيل اين آيه منعقد شده است

  :كند چنين روايت مي )ع(از علي
  
ذلك فحق علي    فاذا فعل،حق علي االمام ان يحكم بما انزل اهللا و ان يودي االمانه« " 

  ." »الناس ان يسمعوا اهللا و ان يطيعوا و ان يجيبوا اذا دعوا
  آنرا فرود بر امام الزم است كه آنچنان حكومت كند در ميان مردم كه خداوند دستور 

كند بر مردم    هر گاه چنين،ده است ادا كندآورده است و امانتي كه خداوند به او سپر
  .را اجابت كنند  است كه فرمان او را بشنوند و اطاعتش را بپذيرند و دعوتش

  
   حاكم و سرپرست اجتماع را به، قرآن كريم،شود چنانكه مالحظه مي 
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امانت كه    حكومت عادالنه را نوعي،شناسد  اجتماع مي" نگهبان " و " امين "   عنوان
ائمه دين و بالخصوص    برداشت.كند او سپرده شده است و بايد ادا نمايد تلقي ميبه 

است كه از قرآن كريم   شخص اميرالمؤمنين علي عليه السالم عينا همان چيزي
   .شود استنباط مي

از نهج   هاي ديگري اكنون كه با منطق قرآن در اين زمينه آشنا شديم به ذكر نمونه
 مخصوصا ،فرماندارانش برويم  به )ع(هاي علي شتر بايد به سراغ نامه بي،البالغه بپردازيم

است كه شان حكمران و وظائف او در برابر  ها  در اين نامه،آنها كه جنبه بخشنامه دارد
   .شده است  مردم و حقوق واقعي آنان منعكس

  :فرمايد نويسد چنين مي اي كه به عامل آذربايجان مي در نامه
  
لمن فوقك   س لك بطعمه و لكنه في عنقك امانه و انت مسترعيو ان عملك لي« "

  .)1...(" »ليس لك ان تفتات في رعيته
چنگت   مبادا بپنداري كه حكومتي كه به تو سپرده شده است يك شكار است كه به 

از تو رعايت و   امانتي برگردنت گذاشته شده است و ما فوق تو، خير،افتاده است
   تو را نرسد كه به استبداد و دلخواه در ميان.خواهد دم را ميحفظ حقوق مر نگهباني و

  .مردم رفتار كني
  
جمله  اي كه براي مامورين جمع آوري ماليات نوشته است پس از چند در بخشنامه 

   :فرمايد موعظه و تذكر مي
« "  فانصفوا الناس من انفسكم و اصبروا لحوائجهم فانكم خزان

  
  :پاورقي

    5ها، نامه  خش نامه نهج البالغه ب- 1 
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  .)1(" »وكالء االمه و سفراء االئمه  الرعيه و
پرحوصله باشيد و در  ، به مردم درباره خودتان حق بدهيد،به عدل و انصاف رفتار كنيد 

 و ،گنجوران و خزانه داران رعيت بر آوردن حاجات مردم تنگ حوصلگي نكنيد كه شما
   .نمايندگان ملت و سفيران حكومتيد

  
   :نويسد  خطاب به مالك اشتر مي،فرمان معروفدر 

عليهم سبعا   و اشعر قلبك الرحمه للرعيه و المحبه لهم و اللطف بهم و ال تكونن« "
  ) 2(." »نظير لك في الخلق  اما اخ لك في الدين او، فانهم صنفان،ضاريا تغتنم اكلهم

مبادا مانند يك  ، محبت و لطف به مردم را بيدار كن،در قلب خود استشعار مهرباني
مردم تو يا مسلمانند و   شمارد رفتار كني كه درنده كه دريدن و خوردن را فرصت مي

  ...تو برادر ديني تو و يا غير مسلمانند و انساني مانند
منهكه للدين و تقرب  و ال تقولن اني مؤمر آمر فاطاع فان ذلك ادغال في القلب و« " 

  ." »من الغير
 كه اين ،فرمان دادن است و از آنها اطاعت كردن   از من،ان مسلطم مگو من اكنون بر آن

   . و نزديك شدن به سلب نعمت است.دل و ضعف در دين عين راه يافتن فساد در
  

   :فرمايد در بخشنامه ديگري كه به سران سپاه نوشته است چنين مي
  

  :پاورقي
    51. ها، نامه  نهج البالغه بخش نامه- 1 
  53نامه  همان،  2 
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ان يزيده ما قسم  فان حقا علي الوالي ان ال يغيره علي رعيه فضل ناله و ال طول خص به و«
  .)1(»اهللا له من نعمه دنوا من عباده و عطفا علي اخوانه

شود آن فضيلتها  مي  كند و به افتخاري نائل الزم است والي را كه هر گاه امتيازي كسب مي 
تغيير ندهد بلكه بايد نعمتها و موهبتهاي   او را با رعيت رفتار ،و موهبتها او را عوض نكند

  .بندگان خدا نزديك و مهربانتر گرداند   او را بيشتر به،خدا بر او
  
مردم و محترم   حساسيت عجيبي نسبت به عدالت و مهرباني به )ع(هاي علي در بخشنامه 

   .مونه استو ن  شود كه راستي عجيب شمردن شخصيت مردم و حقوق مردم مشاهده مي
يستعمله علي    لمن"نقل شده كه عنوان آن  )وصيتي(اي در نهج البالغه سفارشنامه

 عنوان ،اند زكات را داشته   است يعني براي كساني است كه ماموريت جمع آوري"الصدفات 
اي   خواه به صورت نوشته،داشته است   صورت عمومي،كند كه اختصاصي نيست حكايت مي

سفارش لفظي بوده كه همواره  شده است و خواه مي  ختيار آنها گذاشتهبوده است كه در ا
 گويد ما اين قسمت را  و مي،ها آورده است سيد رضي آنرا در رديف نامه .شده است تكرار مي

 و چگونه .داشت مي حق و عدالت را چگونه به پا )ع(آوريم تا دانسته شود علي در اينجا مي
   :دستورها اينست .داشت  منظور ميدر بزرگ و كوچك كارها آنها را

   مسلماني را ارعاب، به راه بيفت بر اساس تقواي خداي يگانه"
  

  :پاورقي
  50. ها، نامه  نهج البالغه بخش نامه- 1 
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مال او تعلق    بيشتر از حقي كه به. طوري رفتار نكن كه از تو كراهت داشته باشد،)1( نكني
اند وارد شدي تو هم  فرود آمده  اي كه بر سر آبي بيله وقتي كه بر ق،گرفته است از او مگير

 با تمام آرامش و وقار نه ،هاي مردم داخل شوي خانه  در كنار آن آب فرود آي بدون آنكه به
 بندگان : سپس بگو، درود بفرست بر آنها،بر آنها وارد شو و سالم كن ،به صورت يك مهاجم

 آيا حق ، كه حق خدا را از اموال شما بگيرم مرا ولي خدا و خليفه او فرستاده است ،خدا
 سخنشان را بپذير و ،مراجعه نكن  بار ديگر، نه:اگر گفتند ؟الهي در اموال شما هست يا نه

جواب مثبت داد او را همراهي كن بدون آنكه او را    اگر فردي،قول آنها را محترم بشمار
گوسفند يا شتر دارد كه بايد زكوه  گر ا، هر چه زر و سيم داد بگير، بترساني و يا تهديد كني

 ،شتران يا گوسفندان مشو كه بيشتر آنها از او است  آنها را بدهد بدون اجازه صاحبش داخل
يا رمه گوسفندي شدي به عنف و شدت و متجبرانه داخل مشو  وقتي كه داخل گله شتر

")2(.   
  

  .تا آخر اين وصيتنامه كه مفصل است
درباره مردم   زه كافي است كه ديد علي را به عنوان يك حكمرانرسد همين اندا به نظر مي 

    .به عنوان توده محكوم روشن سازد
  

  :پاورقي
اينكه تنها نام مسلمان آمده است از آنجهت است كه صدقات تنها از مسلمين گرفته  .1 

   .ميشود
   46 و 27 و 26هاي   ايضا رجوع شود به نامه25نهج البالغه نامه  .2
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  پنجم بخش "
   اهل بيت و خالفت

   
  مقام ممتاز اهل البيت

  احقيت و اولويت 
  نص و وصيت

   لياقت و فضيلت 
   خويشاوندي و قرابت

  انتقاد از خلفا
  ابوبكر 
  عمر 
   عثمان 

   نقش ماهرانه معاويه در قتل عثمان
(علي  و عثمان )ع

   سكوت تلخ 
  علي و وحدت صفوف مسلمين

   دو موقف ممتاز 
     قيامي شكوهمندترسكوتي شكوهمند و
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   اهل بيت و خالفت
  
    سه مساله اساسي 

البالغه را در    نظريات كلي نهج" حكومت و عدالت "در چهار گفتار گذشته تحت عنوان 
 اكنون نظر به اينكه ،كرديم   منعكس" عدالت "اش يعني  مساله حكومت و مهمترين وظيفه

باره آن سخن رفته است مساله اهل بيت و در  يكي از مسائلي كه مكرر در اين كتاب مقدس
آن مباحث كه كلياتي بود در امر حكومت و عدالت در اين   الزم است پس از،خالفت است

است به مساله خاص خالفت بعد از پيغمبر و مقام اختصاصي اهل بيت  مبحث كه مربوط
  .امت وارد شويم  در ميان

 مقام ممتاز و فوق .الف :ارت است ازمجموع مسائلي كه در اين زمينه طرح شده است عب 
گيرد و  يك منبع فوق بشري سرچشمه مي عادي اهل بيت و اينكه علوم و معارف آنها از

   .آنها نتوان قياس كرد  و ديگران را با،آنها را با ديگران
 هم به .امر خالفت  به )ع( احقيت و اولويت اهل بيت و از آن جمله شخص اميرالمؤمنين.ب

  .قرابت   هم به حكم لياقت و فضيلت و هم به حكمحكم وصيت و
   

 ١٤٣



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   . انتقاد از خلفا.ج
حدود نه   از حق مسلم خود و حدود آن كه از آن )ع(د فلسفه اغماض و چشمپوشي علي

   . تجاوز كرده نه در آن حدود از انتقاد و اعتراض كوتاهي كرده است
  

   مقام ممتاز اهل البيت 
 بهم :جبال دينه  و، و كهوف كتبه،يبه علمه و موئل حكمهموضع سره و لجا امره و ع« " 

بال محمد صلي اهللا عليه و آله من هذه    ال يقاس...اقام انحناء ظهره و اذهب ارتعاد فرائصه
 ، هم اساس الدين و عماد اليقين،نعمتهم عليه ابدا  االمه احد و ال يسوي بهم من جرت

 ،لهم خصائص حق الواليه و فيهم الوصيه و الوراثهبهم يلحق التالي و  ء الغالي و اليهم يفي
  .)1(" »اذ رجع الحق الي اهله و نقل الي منتقله  االن

 و ،هاي كتابهاي او گنجينه ، مرجع حكم او، صندوق علم او، پناهگاه دين او،جايگاه راز خدا 
 ... ساخترا راست كرد و تزلزلش را مرتفع   بوسيله آنها پشت دين،باشند كوههاي دين او مي

 كساني را كه از نعمت آنها متنعمند با خود .قابل قياس نيست احدي از امت با آل محمد
 )ميانه روند  كه( تند روان بايد به آنان، آنان ركن دين و پايه يقينند،هم ترازو كرد  آنها نتوان

آنها امور مسلمين در   واليت  شرائط،برگردند و كند روان بايد سعي كنند به آنان برسند
 ،اند آنان كماالت نبوي را به ارث برده جمع است و پيغمبر درباره آنها تصريح كرده است و

  اين
  

  :پاورقي
  2.  نهج البالغه خطبه-.1 
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  .اهلش بازگشته به جاي اصلي خود منتقل گشته است   هنگام است زماني كه حق به
  
معنويت فوق العاده   از يك برخورداري اهل بيت ،خورد آنچه در اين چند جمله به چشم مي 

و در چنين سطحي احدي با  .دهد است كه آنان را در سطحي مافوق سطح عادي قرار مي
نبوت مقايسه كردن افراد ديگر با پيغمبر غلط    همچنانكه در مساله،آنان قابل مقايسه نيست

هوده  سخن از ديگران بي،امامت نيز با وجود افرادي در اين سطح  در امر خالفت و،است
   .است

  
ينابيع  نحن شجره النبوه و مهبط الرساله و مختلف المالئكه و معادن العلم و« "

   .)1("»الحكم
علوم و   ما درخت نبوت و فرودگاه رسالت و محل آمد و شد فرشتگان و معدنهاي

   .هاي حكمتهائيم سرچشمه
  
ينا ان رفعنا اهللا و وضعهم عل  كذبا و بغيا،اين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا« "

 ان االئمه من قريش .يستعطي و يستجلي العمي و اعطانا و حرمهم و ادخلنا و اخرجهم بنا
  .)2("»تصلح علي سواهم و ال تصلح الواله من غيرهم غرسوا في هذا البطن من هاشم ال

 به ما ، پائينرا كجايند كساني كه به دروغ و از روي حسد كه خداوند ما را باال برده و آنها 
  ساخته  عنايت كرده و آنها را محروم

  
  :پاورقي

  107.  نهج البالغه خطبه.1 
   142.  نهج البالغه خطبه.2 
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 )كه در قرآن آمده است( و آنها را خارج گفتند كه راسخان در علم، ما را وارد كرده،است
اند اما  امامان از قريش ،گردد كوري بر طرف مي  و،تنها بوسيله ما هدايت جلب !؟آنانند نه ما

 جامه امامت جز بر تن آنان راست ، از بني هاشم،يك تيره  نه همه قريش بلكه خصوص
  .غير از آنان چنين شايستگي را ندارد  نيايد و كسي

  
ابوابها فمن اتاها من   نحن الشعار و االصحاب و الخزنه و االبواب ال توتي البيوت اال من« " 

   .)1(" »غير ابوابها سمي سارقا
ها جز از  خانه   به،جامه زيرين و ياران واقعي و گنجوران دين و درهاي ورودي اسالم مائيم

 )نه از در(است كه از ديوار  فقط دزد،درهائي كه براي آنها مقرر شده است نتوان داخل شد
   .شود وارد مي

  
   .)2("»م يسبقوال  ان نطقوا صدقوا و ان صمتوا،فيهم كرائم القرآن و هم كنوز الرحمن« "

اگر لب به سخن  . گنجهاي خداي رحمانند،باالترين آيات ستايشي قرآن درباره آنان است
 ديگران بر آنان پيشي نمي  فرضا سكوت كنند،بگشايند آنچه بگويند عين حقيقت است

   .گيرند
  
و صمتهم عن  .عن علمهم )حكمهم( يخبركم حلمهم،هم عيش العلم و موت الجهل« "

   ال يخالفون الحق و،محكم منطقه
  

  : پاورقي
1   152.  نهج البالغه خطبه-2و
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 بهم عاد الحق في نصابه و انزاح ،االسالم و والئج االعتصام   هم دعائم. ال يختلفون فيه
و انقطع لسانه عن متنه عقلوا الدين عقل رعايه و وعايه ال عقل سماع و  ،الباطل عن مقامه

  .)1(" »رعاته قليل فان رواه العلم كثير و ، روايه
حكمهائي كه صادر  يا(شان  حلم و بردباري،باشند آنان مايه حيات علم و مرگ جهل مي 

هاي به   و سكوت،كند مي  شان حكايت از ميزان علم )دهند كنند و رايهائي كه مي مي
ورزند و نه   نه با حق مخالفت مي،دهد مي شان از توام بودن حكمت با منطق آنها خبر موقع
 به وسيله آنها حق ،هاي اسالم و وسائل احتفاظ مردمند پايه   آنان.كنند حق اختالف ميدر 

  شود و زبانش از بيخ بريده گردد و باطل از جائي كه قرار گرفته دور مي برمي به جاي خود
آنكه طوطي وار    نه،اند  آنان دين را از روي فهم و بصيرت و براي عمل فرا گرفته،شود مي

   .فراوانند اما جانبداران آن كمند   همانا ناقالن علوم،ط كرده باشند و تكرار كنندشنيده و ضب
  

 :گفت  در ضمن كلمات قصار نهج البالغه داستاني نقل شده كه كميل بن زياد نخعي
مرا گرفت و با هم از شهر   دست )در دوره خالفت و زمان اقامت در كوفه) (ع(اميرالمؤمنين

همينكه به خلوتگاه صحرا رسيديم آه عميقي از  .هر بيرون رفتيمبه طرف قبرستان خارج ش
  .كرد دل بر كشيد و به سخن آغاز

بهترين ظرفها  ، اي كميل دلهاي فرزندان آدم به منزله ظرفها است:در مقدمه سخن فرمود 
  آن است كه بهتر مظروف خود را نگهداري 

    237.  نهج البالغه خطبه- 1: پاورقي
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   .ضبط كن  گويم كند پس آنچه مي
حق به سه    مردم را از نظر پيروي راه،علي در اين سخنان خود كه اندكي مفصل است

اسرار فراواني كه در   يابد كه كند و سپس از اينكه انسانهاي اليقي نمي دسته تقسيم مي
 :گويد كند اما در آخر سخن خود مي مي   اظهار دلتنگي،سينه انباشته دارد بدانان بسپارد

 ،مردان الهي آنچنان كه علي آرزو دارد خالي بماند بته چنين نيست كه زمين به كلي ازال
  :زماني چنين افرادي هستند هر چند كمند خير همواره و در هر

 لئال ،خائفا مغمورا اللهم بلي ال تخلو االرض من قائم هللا بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما« " 
اولئك و اهللا االقلون عددا و االعظمون عند  ؟ اين اولئكو ؟ و كم ذا.تبطل حجج اهللا و بيناته

 و يزرعوها في قلوب ، حتي يودعوها نظرائهم،و بيناته   يحفظ اهللا بهم حججه،اهللا قدرا
   و استالنوا و ما استوعره، و باشروا روح اليقين،العلم علي حقيقه البصيره   هجم بهم.اشباههم
ارواحها معلقه بالمحل   لجاهلون و صحبوا الدنيا بابدان و انسوا بما استوحش منه ا،المترفون

  .)1(" » آه آه شوقا الي رويتهم،دينه   اولئك خلفاء اهللا في ارضه و الدعاه الي.االعلي
نيست زيرا حجتها و    زمين هرگز از حجت خواه ظاهر و آشكار يا ترسان و پنهان خالي!چرا 

از نظر عدد از همه  آنان به خدا قسم ؟كجايند و ؟د اما چند نفرن.آيات الهي بايد باقي بمانند
خداوند به وسيله آنها دالئل خود را  ،كمتر و از نظر منزلت در نزد خدا از همه بزرگترند

  خود بسپارند و در دل امثال خود بذر آنها را بكارند  كند تا آنها را نزد مانندهاي نگهداري مي
  

  :پاورقي
   147.  نهج البالغه حكمت- 1 
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 ،اند  به روح يقين پيوسته،منتهاي بصيرت بر آنها هجوم كرده است  علم از غيب و باطن در
مايه    و آنچه مايه وحشت جاهالن است،اهل تنعم دشوار است بر آنها آسان است آنچه بر

روحهاي آن بدنها در   كنند كه  دنيا و اهل دنيا را با بدنهائي همراهي مي،انس آنان است
آري جانشينان خدا در زمين خدا و  ،و به عاليترين جايگاهها پيوسته استجاي ديگر است 

   .آه آه چقدر آرزوي ديدن اينها را دارم ،دعوت كنندگان مردم به دين خدا اينانند
  

 اما با توجه به ،است  ها هر چند نامي ولو به طور اشاره از اهل بيت برده نشده در اين جمله
شود كه   يقين پيدا مي،آمده است  لبالغه درباره اهل بيتهاي مشابهي كه در نهج ا جمله

   .باشند  ائمه اهل بيت مي،مقصود
نهج البالغه عالوه  از مجموع آنچه در اين گفتار از نهج البالغه نقل كرديم معلوم شد كه در

مساله امامت به مفهوم خاصي  ،بر مساله خالفت و زعامت امور مسلمين در مسائل سياسي
عنوان شده و به نحو بليغ و رسائي بيان شده    قائل است" حجت "ت عنوان كه شيعه تح

    .است
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    احقيت و اولويت
بيت و اينكه علوم   در فصل پيش عباراتي از نهج البالغه درباره مقام ممتاز و فوق عادي اهل

 ،تمقايسه آنها با افراد عادي غلط اس گيرد و و معارف آنها از منبع فوق بشري سرچشمه مي
اين بحث را يعني عباراتي درباره احقيت و اولويت و    در اين فصل قسمت دوم.نقل كرديم

   .آوريم مي )ع(اختصاصي اهل بيت و مخصوصا شخص اميرالمؤمنين  بلكه تقدم و حق
 ،نص رسول خدا  وصيت و:در نهج البالغه درباره اين مطلب به سه اصل استدالل شده است

 سوم ،آيد بر اندام او راست مي و اينكه جامه خالفت تنها )ع(ديگر شايستگي اميرمؤمنان
  .)ص(رسول خدا روابط نزديك نسبي و روحي آن حضرت با

  

   نص و وصيت  
 تنها ،است  اي نشده پندارند كه در نهج البالغه به هيچ وجه به مساله نص اشاره برخي مي 

   اين.صالحيت و شايستگي اشاره شده است" 146  "  به مساله
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 ، نهج البالغه كه در فصل پيش نقل كرديم2خطبه   زيرا اوال در، تصور صحيح نيست
 )ص( يعني وصيت رسول خدا»و فيهم الوصيه و الوراثه« :فرمايد مي  صريحا درباره اهل بيت

  .در ميان آنها است )ص(همچنين وراثت رسول خدا و
مساله تنصيص   كه جز باگويد از حق خويش چنان سخن مي )ع(ثانيا در موارد زيادي علي 

 در اين .قابل توجيه نيست )ص(و مشخص شدن حق خالفت براي او بوسيله پيغمبر اكرم
جامعيت شرائط كنار گذاشتند و ديگران را   موارد سخن علي اين نيست كه چرا مرا با همه

 بديهي است كه تنها با .قطعي و مسلم مرا از من ربودند   سخنش اينستكه حق،برگزيدند
 ،توان از حق مسلم و قطعي دم زد است كه مي )ص(از طريق رسول اكرم   و تعيين قبلينص

بالقوه سخن    و در مورد حق،كند نه حق بالفعل صالحيت و شايستگي حق بالقوه ايجاد مي
  .از ربوده شدن حق مسلم و قطعي صحيح نيست

آنجمله در خطبه   از.داند خالفت را حق خود مي )ع(كنيم كه علي اكنون مواردي را ذكر مي
طلحه و زبير آگاه شد و تصميم   كه در اوايل دوره خالفت هنگامي كه از طغيان عايشه و6

   :فرمايد از بحثي درباره وضع روز مي   پس،به سركوبي آنها گرفت انشاء شده است
حتي يوم الناس  )ص(فو اهللا ما زلت مدفوعا عن حقي مستاثرا علي منذ قبض اهللا نبيه«"

   ." »هذا
خويش را تحويل گرفت تا امروز همواره حق  به خدا سوگند از روزي كه خدا جان پيامبر

  . مسلم من از من سلب شده است
  
آنرا در كلمات    كه واقعا خطبه نيست و بهتر بود سيد رضي اعلي اهللا مقامه170در خطبه  

  فرمايد و آن   جرياني را نقل مي،آورد قصار مي
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   :اينكه
   : من گفتم،حريصي   تو بر امر خالفت! پسر ابوطالب:ضور جمعي به من گفت شخصي در ح"
حقا لي و انتم تحولون بيني    و انما طلبت،بل انتم و اهللا احرص و ابعد و انا اخص و اقرب« "

بالحجه في المالء الحاضرين هب ال يدري ما    فلما قرعته،و بينه و تضربون وجهي دونه
  ." »يجيبني به

 من حق ،  حريصتر و از پيغمبر دورتريد و من از نظر روحي و جسمي نزديكترمبلكه شما 
مانع شويد و مرا از  خواهيد ميان من و حق خاص من حائل و خود را طلب كردم و شما مي

حريصتر است يا آنكه به حق  خواهد  آيا آنكه به حق خويش را مي.آن منصرف سازيد
نيروي استدالل كوبيدم به خود آمد و  اهمينكه او را ب ؟ديگران چشم دوخته است

   .دانست در جواب من چه بگويد نمي
  

ابن ابي  ؟بوده است  و اين اعتراض در چه وقت ؟معلوم نيست اعتراض كننده چه كسي بوده
گويد ولي   سپس مي،در روز شورا   اعتراض كننده سعد وقاص بوده آنهم:گويد الحديد مي

   .جراح بوده در روز سقيفه   ابوعبيدهاماميه معتقدند كه اعتراض كننده
   :ها چنين آمده است در دنباله همان جمله

صغروا عظيم منزلتي  اللهم اني استعديك علي قريش و من اعانهم فانهم قطعوا رحمي و« "
   ." »و اجمعوا علي منازعتي امرا هو لي

   اينها،كنم  و همدستان آنها به تو شكايت مي،خدايا از ظلم قريش
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در مورد    اتفاق كردند كه،قطع رحم كردند و مقام و منزلت بزرگ مرا تحقير نمودند  من با 
  . بر ضد من قيام كنند،امري كه حق خاص من بود

  
   :گويد هاي باال مي ابن ابي الحديد در ذيل جمله 

  
 مسلم او به ظلم  هاي باال از علي مبني بر شكايت از ديگران و اينكه حق كلماتي مانند جمله

گويند علي بانص مسلم  مي  گرفته شده به حد تواتر نقل شده و مؤيد نظر اماميه است كه
 ولي نظر به ،مسند خالفت قرار گيرد تعيين شده و هيچكس حق نداشت به هيچ عنوان بر

شود مستلزم تفسيق يا تكفير  ظاهر آنها استفاده مي اينكه حمل اين كلمات بر آنچه كه از
 اين كلمات مانند آيات متشابه قرآن است ،ظاهر آنها را تاويل كنيم  ت الزم اس،ديگران است

  .توان ظاهر آنها را گرفت نمي  كه
  
هاي نهج البالغه تا  جمله ،است )ع( طرفدار افضليت و اصلحيت علي،ابن ابي الحديد خود 

ابي الحديد نيازي به توجيه ندارد ولي   رساند از نظر ابن آنجا كه مفهوم احقيت مولي را مي
او نياز به توجيه دارد كه تصريح شده است كه خالفت  هاي باال از آن جهت از نظر جمله

از جانب خدا  )ص( و اين جز با منصوصيت و اينكه رسول خدا، حق خاص علي بوده است
  . متصور نيست،تعيين و حق را مشخص كرده باشد تكليف را

    :پرسد از آن حضرت مي )ع( از اصحاب عليمردي از بني اسد
  ." »كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام و انتم احق به« "

   شما را از خالفت باز داشتند و حال آنكه،چطور شد كه قوم شما
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 شايسته  شما   ؟تر بوديد
 160عنوان خطبه    اين پاسخ همان است كه به.به پرسش او پاسخ گفت )ع(اميرالمؤمنان

در اين جريان جز طمع و   صريحا در پاسخ گفت )ع( علي،لبالغه مسطور استدر نهج ا
   : عاملي در كار نبود،طرف ديگر از )بنا به مصلحتي( و گذشت،حرص از يك طرف

  
  ." »فانها كانت اثره شحت عليها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرين« "
  
با معاويه و  )ع(علي  اني كه درست در همان زم،)ع(اين سؤال و جواب در دوره خالفت علي 

خوش نداشت كه در چنين  )ع(اميرالمؤمنين ،نيرنگهاي او درگير بود واقع شده است
 كه ،اي قبل از جواب به او گفت لهذا به صورت مالمت گونه ،شرائطي اين مساله طرح شود

 ما مساله روز ، حاال وقتي نيست كه درباره گذشته بحث كنيم،جائي دارد   هر پرسشي،آخر
كه روش  همانطور   ما در عين حال...مساله معاويه است و هضم الخطب في ابن ابي سفيان

  .خودداري نكرد  معتدل و هميشگي او بود از پاسخ دادن و روشن كردن حقايق گذشته
خود را   يعني حق موروثي» اري تراثي نهبا « :فرمايد  صريحا مي" شقشقيه "در خطبه  

وراثت فاميلي و  ، بديهي است كه مقصود از وراثت.شود ه ميديدم كه به غارت برد مي
   . مقصود وراثت معنوي و الهي است،خويشاوندي نيست

  پاورقي
  3نهج البالغه، خطبه  .1
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  لياقت و فضيلت 
مطرح   از مساله نص صريح و حق مسلم و قطعي كه بگذريم مساله لياقت و فضيلت  

 " در خطبه ، الغه سخن به ميان آمده است در اين زمينه نيز مكرر در نهج الب،شود مي
   :فرمايد  مي"شقشقيه 

  
القطب من   قحافه و انه ليعلم ان محلي منها محل اما و اهللا لقد تقصمها ابن ابي« "

  " »الرحي ينحدر عني السيل و ال يرقي الي الطير
ه حالي ك به خدا سوگند كه پسر ابوقحافه خالفت را مانند پيراهني به تن كرد در .

هاي  سرچشمه .دانست آن محوري كه اين دستگاه بايد برگرد آن بچرخد من هستم مي
انديشه بشر از   شود و شاهباز و هم علم و فضيلت از كوهسار شخصيت من سرازير مي

   .ماند رسيدن به قله عظمت من باز مي
  

و سپس  )ص( اول مقام تسليم و ايمان خود را نسبت به رسول اكرم195در خطبه 
بعد جريان وفات  كند و كاريها و مواساتهاي خود را در مواقع مختلف ياد آوري ميفدا

آنگاه جريان غسل دادن   و،را در حالي كه سرش بر سينه او بود )ص(رسول اكرم
كه فرشتگان او را در اين كار كمك    در حالي،كند را به دست خود نقل مي )ص(پيغمبر

آيند و  اي مي كرد كه چگونه دسته حس مي يد وشن كردند و او زمزمه فرشتگانرا مي مي
را در  )ص(اي كه پيغمبر  و تا لحظه.فرستند درود مي )ص(روند و بر پيغمبر اي مي دسته

قطع  )ع(سپردند زمزمه فرشتگان يك لحظه هم از گوش علي  مدفن مقدسش به خاك
بر (انكاراز يادآوري موقعيتهاي مخصوص خود از مقام تسليم و عدم   بعد.نگشته بود

 )ص(نظير و تا قرابت خود با پيغمبر گرفته تا فداكاريهاي بي )بعضي صحابه ديگر  خالف
  كند  مي  از تن مفارقت )ع(در دامن علي )ص(تا جائي كه جان پيغمبر
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  :فرمايد چنين مي
  
   »فمن ذا احق به مني حيا و ميتا« 

   ؟اوارتر استحيات و بعد از مرگ او سز  چه كسي از من به پيغمبر در زمان
  

    قرابت و نسب 
مدعي خالفت   سعد بن عباده انصاري )ص(دانيم پس از وفات رسول اكرم چنانكه مي

وي محل سقيفه را براي    سعد و اتباع،اش دور او را گرفتند شد و گروهي از افراد قبيله
م را از و ابوعبيده جراح آمدند و مرد  تا آنكه ابوبكر و عمر،اينكار انتخاب كرده بودند

 در اين ،براي ابوبكر بيعت گرفتند و از حاضرين توجه به سعد بن ابي عباده باز داشتند
و بدل شد و عوامل مختلفي در تعيين  مجمع سخناني ميان مهاجران و انصار رد

   .سرنوشت نهائي اين جلسه تاثير داشت
استفاده قرار  رداي كه مهاجران و طرفداران ابوبكر مو يكي از به اصطالح برگهاي برنده
 ابن ابي .طائفه پيغمبريم از قريش است و ما از )ص(دادند اين بود كه پيغمبر اكرم

   :گويد  مي65الحديد در ذيل شرح خطبه 
  

زيرا پيغمبر  شود  عرب هرگز به امارت و حكومت شما راضي نمي" :عمر به انصار گفت
 ،حكومت كند )ص(پيغمبر  يل ولي عرب قطعا از اينكه مردي از فام،از قبيله شما نيست
ما در مورد حكومت و ميراث محمدي معارضه   كيست كه بتواند با...امتناع نخواهد كرد

  ."خويشاوندان او هستيم  كند و حال آنكه ما نزديكان و
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خود در   در حين اين ماجراها مشغول وظائف شخصي )ع(دانيم علي و باز چنانكه مي 
از افرادي كه در آن  )ع( از پايان اين جريان علي پس.بود )ص(مورد جنازه پيغمبر

هر دو طرف را انتقاد   مجمع حضور داشتند استداللهاي طرفين را پرسيد و استدالل
 65است كه سيد رضي آنها را در خطبه  در اينجا همانها )ع( سخنان علي.كرد و رد كرد

   .آورده است
  

    ؟گفتند  انصار چه مي،پرسيد )ع(علي
   .رمائي از ما و حكمفرماي ديگري از شما باشد حكمف:گفتند

استدالل نكرديد كه   چرا شما بر رد نظريه آنها به سفارشهاي پيغمبر اكرم درباره آنها-
  ! ؟درگذريد   با نيكان انصار نيكي كنيد و از بدان آنان:فرمود

  ؟شود  اينها چه جور دليل مي- 
اينكه به ديگران  ،اره آنان معني نداشت سفارش درب، اگر بنا بود حكومت با آنان باشد- 

 قريش ! خوب- .آنان است درباره آنان سفارش شده است دليل است كه حكومت با غير
  ؟ گفتند چه مي

نيز  )ص(اي از درختي هستند كه پيغمبر اكرم استدالل قريش اين بود كه آنها شاخه 
   .شاخه ديگر از آن درخت است

براي  )ص(پيغمبر  با انتساب خود به شجره وجود»مرهاحتجوا بالشجره و اضاعوا الث« -
  .صالحيت خود استدالل كردند اما ميوه را ضايع ساختند

  
كه پيغمبر  باشند اي از آن درخت مي  ديگران شاخه،يعني اگر شجره نسبت معتبر است 

   .اند شاخه  هاي آن است اما اهل بيت پيغمبر ميوه آن يكي از آن شاخه
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سئوال و جوابي است از يك مرد  سمتي از آنرا قبال نقل كرديم و كه ق160در خطبه 
  : آن حضرت به مسئله نسب نيز استدالل مي كند؛ عبارت اين است،)ع(اسدي با علي

  
  "نوطاً ) ص(و االشدون برسول اهللا  اما االستبداد علينا بهذا المقام و نحن االعلون نسباً"
  

نظر بر اينكه ديگران قرابن . منطقي استنوعي جدل ) ع(استدالل به نسب از طرف علي
مي فرمود از هر چيز ديگر از قبيل نص و لياقت و ) ع(نسبي را مالك قرار مي دادند، علي

 مالك قرار ،را كه مورد استناد ديگران است  گر همان قرابت و نسبافضليت گذشته، ا
   .خالفت اواليم   باز من از مدعيان،دهيم
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   انتقاد از خلفا"
خلفا غير قابل انكار است و  از )ع( انتقاد علي، سوم در اين موضوع انتقاد از خلفا استمساله 

 ،از خلفاء احساساتي و متعصبانه نيست )ع(علي  انتقاد.طرز انتقاد آنحضرت آموزنده است
 .دهد همين است كه به انتقادات آن حضرت ارزش فراوان مي تحليلي و منطقي است و

  و اگر منطقي و، يك شكل دارد،ساسات و طغيان ناراحتيها باشداز روي اح انتقادات اگر
معموال درباره    انتقادهاي احساساتي.براساس قضاوت صحيح در واقعيات باشد شكلي ديگر

 سب و .شود ها است كه نثار مي طعن  زيرا يك سلسله ناسزاها و،همه افراد يك نواخت است
  .لعن ضابطي ندارد

خاص   هاي تني بر خصوصيات روحي و اخالقي و متكي بر نقطهاما انتقادهاي منطقي مب 
تواند در مورد همه افراد  نمي  چنين انتقادي طبعا،باشد تاريخي زندگي افراد مورد انتقاد مي

 كه ارزش درجه واقع بيني انتقاد كننده   در همين جا است.يكسان و بخشنامه وار باشد
  .گردد روشن مي

 .مشخص  خلفاء برخي كلي و ضمني است و برخي جزئي وانتقادهاي نهج البالغه از 
  ) ع(انتقادهاي كلي و ضمني همانها است كه علي
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 ما در فصل پيش ،كند كه حق قطعي و مسلم من از من گرفته شده است مي صريحا اظهار 
  .مناسبت بحث از استناد آنحضرت به منصوصيت خود آنها را نقل كرديم  به
  :گويد ابن ابي الحديد مي 

  
روزي امام شنيد كه  .شكايت و انتقاد امام از خلفاء ولو به صورت ضمني و كلي متواتر است 

بيا :( علي به او گفت،است  كشيد كه من مظلومم و بر من ستم شده مظلومي فرياد بر مي
   .ام  زيرا من نيز همواره ستم كشيده.كنيم بيا با هم فرياد )سوته دالن گردهم آئيم

  
  :كند كه گفته مي  ز معاصرين مورد اعتماد خودش معروف به ابن عاليه نقلايضا از يكي ا

  
به بغداد   در محضر اسماعيل بن علي حنبلي امام حنابله عصر بودم كه مسافري از كوفه 

 او ،پرسيد بود از او مي  مراجعت كرده بود و اسماعيل از مسافرتش و از آنچه در كوفه ديده
شديد شيعه را در روز غدير از خلفاء   زياد جريان انتقادهايدر ضمن نقل وقايع با تاسف 

 .باز كرد )ع(اين در را خود علي ؟مردم چيست آن  فقيه حنبلي گفت تقصير.كرد اظهار مي
آيا اين انتقادها را صحيح و درست بدانيم  ؟ما در اين ميان چيست  آنمرد گفت پس تكليف

د رها كنيم و اگر نادرست بدانيم طرف ديگر طرف را باي يك  اگر صحيح بدانيم ؟يا نادرست
همين قدر گفت  .اسماعيل با شنيدن اين پرسش از جا حركت كرد و مجلس را به هم زد را

  هم اين پرسشي است كه خود من
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   .ام نكرده  تاكنون پاسخي براي آن پيدا
o   

   ابوبكر
خالصه شده   لهانتقاد از ابوبكر به صورت خاص در خطبه شقشقيه آمده است و در دو جم 

  :است
كه تنها بر   ايست ترم و خالفت جامه دانست من از او شايسته  اينكه او به خوبي مي:اول 

چرا دست به چنين اقدامي   دانست  او با اينكه اين را به خوبي مي.آيد اندام من راست مي
  :انددر چشم يا استخوان در گلويش بم  مانند كسي بودم كه خار، من در دوره خالفت،زد
  
القطب من   قحافه و انه ليعلم ان محلي منها محل اما و اهللا لقد تقمصها ابن ابي« " 

  ."»الرحي
دانست  مي به خدا قسم پسر ابو قحافه پيراهن خالفت را به تن كرد در حالي كه خود 

   .محور اين آسيا سنگ منم
  

 او در زمان خالفت خصوصا اينكه ؟ اين است كه چرا خليفه پس از خود را تعيين كرد:دوم
بيعت را اقاله كنند و او را از نظر تعهدي كه از اين  خود يك نوبت از مردم خواست كه قرار

 كسي كه در شايستگي خود براي اين كار ترديد ،آمده آزاد گذارند  اش جهت بر عهده
 دنمايد استعفايش را بپذيرند چگونه است كه خليفه پس از خو مردم تقاضا مي كند و از مي

   .كند را تعيين مي
« "  ." »فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته اذ عقدها الخر بعد وفاته

  خواهد كه در زمان حياتش او را از  شگفتا كه ابوبكر از مردم مي 
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خويش   خالفت معاف بدارند و در همان حال زمينه را براي ديگري بعد از وفات  تصدي
   .سازد آماده مي

خليفه كه ضمنا نشان  شديدترين تعبيراتش را درباره دو )ع( علي،باالپس از بيان جمله 
   :گويد مي برد دهنده ريشه پيوند آنها با يك ديگر است بكار مي

  
  ." »لشد ما تشطرا ضرعيها« "
  . پستان خالفت را دوشيدند، به قوت و شدت،با هم 

  
صورت مختلف از اي به دو گويد جمله ابوبكر مي )استعفاء(ابن ابي الحديد درباره استقاله 

: ابوبكر نقل شده كه در دوره خالفت بر منبر گفته است؛ برخي به اين صورت نقل كرده اند
يعني خالفت بر عهده من گذاشته شد در حالي كه بهترين شما » وليتكم و لست بخيركم«

عاف يعني مرا م» اقيلوني فلست بخيركم«: اما بسياري نقل كرده اند كه گفته است. نيستم
جمله ابوبكر به جمله نهج البالغه تاييد مي كند كه .بداريد كه من بهترين شما نيستم

   .صورت دوم اداء شده است
  

  عمر 
از او و ابوبكر با    عالوه بر انتقاد مشتركي كه،انتقاد نهج البالغه از عمر به شكل ديگر است  

با توجه به خصوصيات انتقادات    شده است يك سلسله»لشد ما تشطرا ضرعيها«جمله 
دو خصوصيت اخالقي عمر را انتقاد كرده  )ع( علي.روحي و اخالقي او انجام گرفته است

   :است

 ١٦٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 عمر اخالقا .اول خشونت و غلظت او عمر در اين جهت درست در جهت عكس ابوبكر بود
   .مردي خشن و درشتخو و پر هيبت و ترسناك بوده است

   :گويد ابن ابي الحديد مي
  

 عول "درباره مساله   ابن عباس عقيده خود را. صحابه از مالقات با عمر پرهيز داشتنداكابر
   .ترسيدم گفت از عمر مي ؟گفتي قبال نمي  به او گفتند چرا. بعد از فوت عمر ابراز داشت"
  
 دره عمر " :گفتند  يعني تازيانه او ضرب المثل هيبت بود تا آنجا كه بعدها" دره عمر "

 عمر نسبت به .تر بود حجاج مهيب  يعني تازيانه عمر از شمشير"حجاج اهيب من سيف 
اش   در فوت ابوبكر زنان خانواده.ترسيدند مي  زنان از او،زنان خشونت بيشتري داشت

 ،دادند به ناله و فرياد ادامه مي  اما زنان همچنان،كرد مي  گريستند و عمر مرتب منع مي
اي بر او نواخت زنان  ميان زنان بيرون كشيد و تازيانه  ازعاقبت عمر ام فروه خواهر ابوبكر را

  .متفرق گشتند پس از اين ماجرا
شده شتابزدگي در   مورد انتقاد واقع )ع(ديگر از خصوصيات روحي عمر كه در كلمات علي 

كرد و بعد به اشتباه  راي صادر مي  مكرر، و بالنتيجه تناقضگوئي او بود،راي و عدول از آن
   .كرد برد و اعتراف مي خود پي مي

 همه :الحجال   كلكم افقه من عمر حتي ربات: جمله.داستانهاي زيادي در اين مورد هست
از طرف عمر بيان شده    در چنين شرايطي،شما از عمر فقيه تريد حتي خداوندان حجله

اند  نبود عمر هالك شده بود كه گفته   اگر علي: همچنين جمله لوال علي لهلك عمر.است
  .كرد مورد همين اشتباهات بود كه علي او را واقف مي  در.هفتاد بار از او شنيده شده است
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را تاييد    سخت آن،عمر را به همين دو خصوصيت كه تاريخ )ع(اميرالمؤمنين علي 
كه همراهان او از گفتن    يعني خشونت زياد او به حدي،دهد  مورد انتقاد قرار مي،كند مي

 .مكرر و سپس معذرت خواهي از اشتباه  و ديگر شتابزدگي و اشتباهاتحقايق بيم داشتند 
  :فرمايد درباره قسمت اول مي

  
كراكب الصعبه ان   فصاحبها...فصيرها في حوزه خشناء يغلظ كلمها و يخشن مسها« " 

   ." »اشنق لها خرم و ان اسلس لها تقحم
 رساندنهايش  د كه آسيبيعني ابوبكر زمام خالفت را در اختيار طبيعتي خشن قرار دا

كسي بود كه  خواست با او همكاري كند مانند  آنكه مي..شديد و تماس با او دشوار بود
كند  بينيش را پاره مي  اگر مهارش را محكم بكشد،شتري چموش و سرمست را سوار باشد
   .نمايد و اگر سست كند به پرتگاه سقوط مي

  
   :فرمايد ذر خواهي او ميو درباره شتابزدگي و كثرت اشتباه و سپس ع

   ." »و يكثر العثار فيها و االعتذار منها« "
  .لغزشهايش و سپس پوزشخواهيش از آن لغزشها فراوان بود

  
خطبه شقشقيه كه  در نهج البالغه تا آنجا كه من به ياد دارم از خليفه اول و دوم تنها در 

 در جاي ديگر اگر هست يا به . فقراتي از آن نقل كرديم بطور خاص ياد و انتقاد شده است
آنجا كه در نامه معروف خود به عثمان بن    مثل،صورت كلي است و يا جنبه كنايي دارد

   .كند حنيف اشاره به مساله فدك مي
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 ناگهان متوجه ،برگرداند  كردم كه عرب اين امر را از من  باور نمي:گويد  مي62و يا در نامه 
گويد  كه در جواب معاويه نوشته و مي 28ند و يا در نامه شدم كه مردم دور فالني را گرفت

 هرگز بر يك ،كند  نقصي بر من وارد نمي،بيعت كردند  گويي مرا به زور وادار به اينكه مي
نيست كه مورد ستم واقع شود مادامي كه خودش در دين خودش در  مسلمان عيب و عار

    .نباشد  شك و ريب
 جمله هايي آمده است مبني بر ستايش از 226ه در نهج البالغه ضمن خطبه شمار
شراح نهج البالغه درباره . از او ياد شده است» فالن«شخصي كه به كنايه تحت عنوان 

اينكه اين مردي كه مورد ستايش علي واقع شده كيست، اختالف دارند؛ غالبا گفته اند 
و  ،ا شده استمقصود عمربن الخطاب است كه يا به صورت جد و يا به صورت تقيه اد

برخي مانند قطب راوندي گفته اند مقصود يكي از گذشتگان صحابه از قبيل عثمان بن 
مظعون و غيره است، ولي ابن ابي الحديد به قرينه نوع ستايشها كه مي رساند از يك مقام 

زيرا سخن از مردي است كه كجيها را راست و علتها (متصدي حكومت ستايش شده است 
 :گويد  مي)ست و چنين توصيفي بر گذشتگان صحابه قابل انطباق نيسترا رفع نموده ا

   .قطعا جز عمر كسي مقصود نبوده است
   :كند كه ابن ابي الحديد از طبري نقل مي

  
 ،و ابرا العمد  اقام االود:كرد گريستند دختر ابي حثمه چنين ندبه مي در فوت عمر زنان مي

 آنگاه طبري از مغيره بن .العيب  وب بريئا من خرج نقسي الث،امات الفتن و احيا السنن
سراغ علي رفتم و خواستم سخني از او درباره   كند كه پس از دفن عمر به شعبه نقل مي

  حالي كه سر و صورتش را شسته بود و هنوز آب  علي بيرون آمد در.عمر بشنوم
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ه كار خالفت بعد ك پيچيده بود و مثل اينكه ترديد نداشت  اي چكيد و خود را در جامه  مي
 لقد قوم :راست گفت كه گفت   گفت دختر ابي حثمه.از عمر بر او مستقر خواهد شد

   ...االود
  

نهج البالغه در   هاي دهد كه جمله ابن ابي الحديد اين داستان را مويد نظر خودش قرار مي
  .ستايش عمر گفته شده است

شكل ديگر   از طبري داستانرا بهولي برخي از متتبعين عصر حاضر از مدارك ديگر غير  
مغيره افتاد به صورت   اند و آن اينكه علي پس از آنكه بيرون آمد و چشمش به نقل كرده

كرد راست  را كه از عمر مي  آيا دختر ابي حثمه آن ستايشها:سؤال و پرسش فرمود
  ؟گفت مي

نسبت به گوينده   است و نه تاييدي از ايشان است )ع(هاي باال نه سخن علي عليهذا جمله 
را ضمن كلمات نهج البالغه  ها كه اين جمله )ره(اصلي كه زني بوده است و سيد رضي

    .آورده است دچار اشتباه شده است

 ١٦٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   عثمان
  
 .روشن است   علت آن،ذكر عثمان در نهج البالغه از دو خليفه پيشين بيشتر آمده است 

خويشاوندان نزديك عثمان  د و خودعثمان در جرياني كه تاريخ آن را فتنه بزرگ نامي
 كشته شد و مردم بالفاصله دور ،يعني بني اميه بيش از ديگران در آن دست داشتند

بيعت آنان را پذيرفت و اين كار طبعا مسائلي را  را گرفتند و آنحضرت طوعا اوكرها )ع(علي
خص او را  داعيه داران خالفت ش، از طرفي.خالفت به وجود آورد  براي حضرتش در دوره

موقف  كردند كه در قتل عثمان دست داشته است و او ناچار بود از خود دفاع و مي  متهم
انقالبيون كه عليه    گروه، و از طرف ديگر،خويش را در حادثه قتل عثمان روشن سازد

بودند  )ع(رفتند جزو ياران علي مي حكومت عثمان شوريده بودند و قدرتي عظيم به شمار
را تسليم كند تا به جرم قتل عثمان قصاص كنند و   خواستند آنان  از او ميو مخالفان علي

  .خود را بيان نمايد مساله را در سخنان خود طرح كند و تكليف  بايست اين مي )ع(علي
   در زمان حيات عثمان آنگاه كه انقالبيون عثمان را در،بعالوه 
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 ،استعفا كند  كه يا تغيير روش بدهد ياقرار داده بودند و بر او فشار آورده بودند   محاصره
نظريات هر يك از آنها را  يگانه كسي كه مورد اعتماد طرفين و سفير في ما بين بود و

   .علي بود ،گفت عالوه بر نظريات خود به طرف ديگر مي
بر حسب  )ع(علي  در دستگاه عثمان فساد زيادتري راه يافته بود و،از همه اينها گذشته

عثمان درباره آنها بحث نكند و به  انست در زمان عثمان و يا در دوره بعد ازتو وظيفه نمي
سبب شده كه ذكر عثمان بيش از ديگران در كلمات   اينها مجموعا.سكوت برگزار نمايد

  .بيايد )ع(علي
درباره حادثه   نوبت درباره عثمان بحث شده كه بيشتر آنها16در نهج البالغه مجموعا  

كند و در يك  جدا تبرئه مي  ر پنج مورد علي خود را از شركت در قتل د.قتل عثمان است
قرار داده بود  )ع(براي تحريك عليه علي  اي مورد طلحه را كه مساله قتل عثمان را بهانه

 در دو مورد معاويه را كه قتل عثمان را .نمايد معرفي مي  شريك در توطئه عليه عثمان
  كومت انساني و آسماني علي قرار داده و اشك تمساحتوطئه و اخالل در ح  دستاويز براي

نفع آرمانهاي   ريخت و مردم بيچاره را تحت عنوان قصاص از كشندگان خليفه مظلوم به مي
    .شمارد كرد سخت مقصر مي ديرينه خود تهييج مي

  

    نقش ماهرانه معاويه در قتل عثمان
تو تا مرفق   دست نامرئي ؟گوئي  ميگويد تو ديگر چه هاي خود به معاويه مي علي در نامه

  ؟ زني  باز دم از خون عثمان مي،در خون عثمان آلوده است
تيز بين تاريخ   دارد كه چشم  علي پرده از رازي بر مي،اين قسمت فوق العاده جالب است 

كه محققان به دستياري و    تنها در عصر جديد است،كمتر توانسته است آنرا كشف كند
  روانشناسي و رهنمائي اصول 
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هاي  اند اگر نه اكثر مردم دوره تاريخ اين نكته را بيرون آورده  جامعه شناسي از زواياي
 كردند كه معاويه در قتل عثمان دست داشته باشد و يا حداقل در دفاع از نمي پيشين باور

  .او كوتاهي كرده باشد
بالخصوص چنان پيوند    امويان،اي داشتند معاويه و عثمان هر دو اموي بودند و پيوند قبيله 

داشتند كه مورخين امروز   محكم براساس هدفهاي حساب شده و روشهاي مشخص شده
   .دانند امروز مي  پيوند آنها را از نوع پيوندهاي حزبي در دنياي

اي  پيوند قبيله ،پيوست اي آنها را به يكديگر نمي يعني تنها احساسات نژادي و قبيله
مادي متشكل و هماهنگ   كند و در راه هدفهاي نها را گرد هم جمع مياي بود كه آ زمينه
ديده بود و متظاهر به دوستي و   معاويه شخصا نيز از عثمان محبتها و حمايتها.نمايد

  .معاويه باطنا در اين كار دست داشته باشد  كرد كه  لذا كسي باور نمي،حمايت او بود
دانست و در  آن هدف مباح مي اي را براي همعاويه كه تنها يك هدف داشت و هر وسيل 

 آنروزي كه تشخيص داد از ،دارد و نه اصول  منطق او و امثال او نه عواطف انساني نقشي
برداري كند تا از زنده او و خون زمين ريخته عثمان بيشتر   تواند بهره مرده عثمان بهتر مي

 براي قتل او زمينه چيني ،كند تا خوني كه در رگهاي عثمان حركت مي دهد به او نيرو مي
 او ،بگيرد در لحظاتي كه كامال قادر بود كمكهاي موثري به او بدهد و جلو قتل او را كرد و

   .را در چنگال حوادث تنها گذاشت
 ،دانست را مي  ديد و جريانات پشت پرده ولي چشم تيزبين علي دست نامرئي معاويه را مي

   .كند معرفي مي  و مسئول در قتل عثماناينست كه رسما خود معاويه را مقصر 
 معاويه در نامه .است  در نهج البالغه نامه مفصلي است كه امام در جواب نامه معاويه نوشته

امام عليه السالم به او اينطور پاسخ  كند به شركت در قتل عثمان و خود امام را متهم مي
   :گويد مي
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 فاينا ،منه   ان تجاب عن هذه لرحمكثم ذكرت ما كان من امري و امر عثمان فلك« "
ام من استنصره  ؟استكفه كان اعدي له و اهدي الي مقاتله ا من بذل له نصرته فاستقعده و

 و ما كنت العتذر من اني كنت انقم عليه ...؟فتراخي عنه و بث المنون اليه حتي اتي قدره
نب له و قد يستفيد الظنه ارشادي و هدايتي له فرب ملوم ال ذ  احداثا فان كان الذنب اليه

  .)1(" »اردت اال االصالح ما استطعت و ما توفيقي اال باهللا عليه توكلت المتنصح و ما
تو محفوظ است    اين حق براي،يعني اما آنچه درباره كار مربوط به من و عثمان ياد كردي 

او دشمني  كداميك از من و تو بيشتر با .او هستي  زيرا خويشاوند،كه پاسخ آنرا بشنوي
آنكس كه بيدريغ در  ؟شد بيشتر نشان داديم به قتل او منتهي مي  كرديم و راههايي را كه

 بر آمد اما عثمان به موجب يك سوء ظن بيجا خود طالب سكوت او شد و صدد ياري او
الوقت گذراند   گيري او را خواست يا آنكس كه عثمان از او ياري خواست و او به دفع كناره

من هرگز از اينكه خير خواهانه   البته ؟مرگ او را برانگيخت تا مرگش فرا رسيدو موجبات 
خواهم و پشيمان  كردم پوزش نمي انتقاد مي  در بسياري از بدعتها و انحرافات بر عثمان

 چه ،پذيرم ام آنرا مي است كه او را ارشاد و هدايت كرده   اگر گناه من اين بوده.نيستم
 آري گاهي ناصح و خيرخواه ،شوند  كه مورد مالمت واقع ميبيگناهي بسيارند افراد

   من جز اصالح تا حدي كه در قدرت.گيرد بدگماني طرف است از كار خود مي  اي كه نتيجه
  .كنم خواهم و بر او توكل مي دارم قصدي ندارم جز از خدا توفيقي نمي

  
  : پاورقي

    28.  نهج البالغه، نامه- 1
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   :نويسد ب به معاويه چنين ميدر يك نامه ديگر خطا 
  
 و ،كان النصر لك  فاما اكثارك الحجاج في عثمان و قتلته فانك انما نصرت عثمان حيث«

  .)1(»خذلته حيث كان النصر له
 تو آنجا كه ياري عثمان ،كني كشندگان او را طرح مي اما اينكه تو فراوان مساله عثمان و 

  . ياري او به سود خود او بود او را واگذاشتيياري كردي و آنجا كه به سودت بود او را
o   

اسالم گشود كه   هايي ديگر را بر جهان هايي بود و باب فتنه قتل عثمان خود مولود فتنه 
سخنان علي در نهج البالغه    از مجموع.قرنها دامنگير اسالم شد و آثار آن هنوز باقي است

 و گروه انقالبيون را ذيحق است  آيد كه بر روش عثمان سخت انتقاد داشته بر مي
در مسند خالفت به دست شورشيان با مصالح   در عين حال قتل عثمان را.دانسته است مي

 پيش از آنكه عثمان كشته شود علي اين نگراني را . دانسته است كلي اسالمي منطبق نمي
د كه  اينكه جرائم عثمان در حدي بو.انديشيده است وخيم آن مي  داشته است و به عواقب

 مستحق قتل كرده بود يا نه و ديگر اينكه آيا موجبات قتل عثمان را بيشتر او را شرعا
عثمان بر   اطرافيان خود او به عمد يا به جهل فراهم كردند و همه راهها را جز راه قتل

شورشيان در مسند   يك مطلب است و اينكه قتل عثمان به دستور،انقالبيون بستند
  .است  مطلب ديگر،م و مسلمين بود يا نبودخالفت به مصلحت اسال

رود رها  مي  خواست عثمان راهي را كه آيد كه آن حضرت مي از مجموع سخنان علي بر مي 
انقالبيون او را بركنار و  ، و در صورت امتناع.كند و راه صحيح عدل اسالمي را پيشه نمايد

  اي كه و خليفه احيانا حبس كنند
  

  :پاورقي
    37. ه، نامه نهج البالغ- 1 
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است بعدها به جرائم عثمان   آن خليفه كه مقام صالحيت دار، شايسته است روي كار بيايد
  .رسيدگي كند و حكم الزم را صادر نمايد

 تمام كوشش .كرد لهذا علي نه فرمان به قتل عثمان داد و نه او را عليه انقالبيون تاييد 
مشروع انقالبيون انجام   هاي ود خواستهعلي در اين بود كه بدون اينكه خوني ريخته ش

و يا كنار رود و كار را به اهلش   يا عثمان خود عليه روش گذشته خود انقالب كند،شود
  :قضاوت كرد   علي درباره دو طرف اينچنين.بسپارد

  
  .)1(»استاثر فاساء االثره و جزعتم فاساتم الجزع« 
خود   به خود و خويشاوندانيعني عثمان روش مستبدانه پيش گرفت همه چيز را  

تابي كرديد و بد  بي اختصاص داد و به نحو بدي اين كار را پيشه كرد و شما انقالبيون نيز
  .بيتابي كرديد

  
نگراني خود  ،هاي انقالبيون را براي عثمان مطرح كرد آنگاه كه به عنوان ميانجي خواسته 

بزرگ براي مسلمين باز شود   اي را از اينكه عثمان در مسند خالفت كشته شود و باب فتنه
   : فرمود.به خود عثمان اعالم كرد

  
يقتل في هذه االمه  : فانه كان يقال،و اني انشدك اهللا اال تكون امام هذه االمه المقتول«

 فال ، و يبث الفتن فيها،يلبس امورها عليها  و،امام يفتح عليها القتل و القتال الي يوم القيامه
  .)2(» و يمرجون فيها مرجا،يموجون فيها موجا ،اطليبصرون الحق من الب

  دهم كه كاري نكني كه پيشواي  من تو را به خدا سوگند مي 
  

  : پاورقي
  30.  نهج البالغه، خطبه- 1
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شد كه در اين امت يك پيشوا كشته  اين سخن گفته مي  بشوي زيرا  مقتول اين امت
او در كشت و كشتار را بر اين امت خواهد گشود و كار اين امت    شدنخواهد شد كه كشته

  ها بر اين امت خواهد انگيخت كه حق را از باطل مشتبه خواهد ساخت و فتنه را بر او
   .ها غوطه بخورند و درهم بياميزند نشناسند و در آن فتنه

o   
روي او و يا   رو در آن حضرت در زمان عثمان،همانطور كه قبال از خود مولي نقل كرديم

بعد از درگذشت عثمان نيز    همچنانكه.كرده است در غياب او بر او اعتراض و انتقاد مي
شود   اذكروا موتاكم بالخير كه گفته مي:اصل كرده است و از انحرافات او را همواره ياد مي
 شان با حكومتها و شخصيتهاي فاسد گفته شده كه سابقه  سخن معاويه است و به نفع

براي نسلهاي بعدي درسي و براي حكومتهاي فاسد بعدي خطري  مردنشان لوث شود تا
  .است  نباشد پيروي نكرده
  . اينك موارد انتقاد

جانب عثمان به  در بدرقه ابوذر هنگامي كه از )ع(هايي كه علي  جمله128 در خطبه - 1 
ي ذر معترض و منتقد و به اب ها كامال حق را  در آن جمله،شد فرموده است ربذه تبعيد مي

ضمني حكومت عثمان را فاسد معرفي  كند و بطور دهد و او را تاييد مي انقالبي مي
  .فرمايد مي

 عثمان راه استبداد »استاثر فاساء االثره :اي است كه قبال نقل شد  جمله30 در خطبه - 2 
ت و به شكل خويشاوندان خويشرا بر افراد امت پيش گرف و استيثار و مقدم داشتن خود و

   .كرد بسيار بدي رفتار
مخصوصا مروان حكم  ،اي نداشت خويشاوندانش  از خود اراده، عثمان مرد ضعيفي بود- 3

 ،كم كم به منزله وزير عثمان شد كه تبعيد شده پيغمبر بود و عثمان او را به مدينه آورد و
  سخت بر او مسلط شدند و به نام او
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رو در روي  اين قسمت را انتقاد كرد و )ع( علي.كردند خواست مي كاري كه دلشان مي  هر
  :عثمان فرمود

  
   .)1(" »فال تكونن لمروان سيقه يسوقك حيث شاء بعد جالل السن و تقضي العمر« " 

است با   تو اكنون در با شكوه ترين ايام عمر خويش هستي و مدتت هم پايان رسيده
را به دنبال خود  جا دلش بخواهد تواينحال مهار خويش را به دست مروان مده كه هر 

  .ببرد
  
به حال   عثمان وجود علي را در مدينه مخل و مضر، علي مورد سوء ظن عثمان بود- 4 

رفت خصوصا كه گاهي  مي  علي تكيه گاه و مايه اميد آينده انقالبيون به شمار،ديد خود مي
مداري علي را عنوان و زما  دادند و رسما عزل عثمان انقالبيون به نام علي شعار مي

 ،نباشد تا چشم انقالبيون كمتر به او بيفتد   لهذا عثمان مايل بود علي در مدينه،كردند مي
كند و  ديد خيرخواهانه ميان او و انقالبيون وساطت مي مي  ولي از طرف ديگر بالعيان

زرعه مدينه خارج شود و موقتا به م است از اينرو از علي خواست از  وجودش مايه آرامش
اما طولي  .يا بيشتر با مدينه فاصله داشت برود   كه در حدود ده فرسنگ" ينبع "خود در 

داد كه به مدينه   نكشيد كه از خالء ناشي از نبود علي احساس ناراحتي كرد و پيغام
   .برگردد

خواست مدينه را    بار ديگر از علي،طبعا وقتي كه علي برگشت شعارها بنامش داغتر شد
بود بار ديگر مدينه را ترك كند    ابن عباس پيغام عثمان را آورد كه تقاضا كرده.دترك كن

  :رفتار توهين آميز عثمان ناراحت شد و فرمود   علي از اين.اش برود و به سر مزرعه
  
  :اورقيپ
   162.  نهج البالغه خطبه- 1 
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 بعث الي ان ،و ادبر  بليا ابن عباس ما يريد عثمان اال ان يجعلني جمال ناضحا بالغرب اق« " 
 و اهللا لقد دفعت عنه حتي ،اخرج  اخرج ثم بعث الي ان اقدم ثم هو االن يبعث الي ان

  )1(." »خشيت ان اكون آثما
كه كارش  خواهد كه حالت من حالت شتر آبكش باشد  عثمان جز اين نمي!پسر عباس 

كه از مدينه خارج شوم   عثمان پيام فرستاد،اينست در يك مسير معين هي برود و برگردد
 به خدا .فرستاده كه از مدينه خارج شوم سپس پيام داد كه برگردم اكنون بار ديگر تو را

  .ترسم گنهكار باشم مي  قسم آنقدر از عثمان دفاع كردم كه
  
  :از همه شديدتر آنچيزي است كه در خطبه شقشقيه آمده است .5 
بنو ابيه يخضمون   نثيله و معتلفه و قام معهالي ان قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين « " 

   )2(.»و اجهز عمله و كبت به بطنته  مال اهللا خضم االبل نبته الربيع الي ان انتكث عليه قتله
  خويشاوندان ،تا آنكه سومين آن گروه به پا خاست آكنده شكم ميان سرگين و چراگاهش

 ،خورد را مي  ند شتر كه علف بهاريوي نيز قد علم كردند و مال خدا را با تمام دهان مان
مرگش را رساند و شكم   اش باز شد و كارهاي ناهنجارش خوردن گرفتند تا آنگاه كه رشته

  . او را به سر در آورد،پرستي
  :گويد ابن ابي الحديد در شرح اين قسمت مي 

  
  :پاورقي

  238خطبه .  نهج البالغه1
  3خطبه .  نهج البالغه2
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حطيئه كه گفته   لخترين تعبيرات است و به نظر من از شعر معروف اين تعبيرات از ت" 
   "شده است هجو آميزترين شعر عرب است شديدتر است 

  
   :معروف حطيئه اينست شعر

  و اقعد فانك انت الطاعم الكاسي             دع المكارم الترحل لبغيتها
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   سكوت تلخ"
  
است مساله    البالغه انعكاس يافتهسومين بخش از مسائل مربوط به خالفت كه در نهج 

  .سكوت و مداراي آنحضرت و فلسفه آن است
 ،ا يم قبال گفته   و اال چنانكه، ترك قيام و دست نزدن به شمشير است،مقصود از سكوت 

  .مناسب خودداري نكرد  علي از طرح دعوي خود و مطالبه آن و از تظلم در هر فرصت
   :خواند كند و آنرا جانكاه و مرارتبار مي علي از اين سكوت به تلخي ياد مي 

  
علي امر من  و اغضيت علي القذي و شربت علي الشجي و صبرت علي اخذ الكظم و« "

  )1(." »العلقم
 ،بود و نوشيدم  گير كرده  استخوان در گلويم،خار در چشمم بود و چشمها را بر هم نهادم

  شد و تلختر از حنظل گلويم فشرده مي
  

  پاورقي 
  26ج البالغه، خطبه نه. 1
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   .صبر كردم  در كامم ريخته بود و
  

 يعني ،بيچارگي سكوت علي سكوتي حساب شده و منطقي بود نه صرفا ناشي از اضطرار و
تر  تر و فرساينده دو كار بنا به مصلحت يكي را انتخاب كرد كه شاق" 176  "  او از ميان

ياور خودش  ود كه بواسطه نداشتن يار وبراي او آسان بود كه قيام كند و حداكثر آن ب ،بود
همين شرايط است كه جمله   شهادت آرزوي علي بود و اتفاقا در،و فرزندانش شهيد شوند

  : معروف را ضمن ديگر سخنان خود به ابوسفيان فرمود
  
  .)1(" »و اهللا البن ابيطالب آنس بالموت من الطفل بثدي امه« " 
  ،دارد مي  ا بيش از طفل پستان مادر را دوستبه خدا سوگند كه پسر ابوطالب مرگ ر 

  
 از آن ،ترس مرگ نيست  علي با اين بيان به ابوسفيان و ديگران فهماند كه سكوت من از

   .اسالم است نه به نفع آن  است كه قيام و شهادت در اين شرايط بر زيان
به مصلحت    من از دو راه آنرا كه،كند كه سكوت من حساب شده بود علي خود تصريح مي

   :نزديكتر بود انتخاب كردم
  
 يهرم فيها الكبير و ،بيد جذاء او اصبر علي طخيه عمياء  و طفقت ارتاي بين ان اصول« "

 فرايت ان الصبر علي هاتي احجي ،و يكدح فيها مؤمن حتي يلقي ربه يشيب فيها الصغير
  فصبرت

  
  :پاورقي

  5.  نهج البالغه، خطبه- 1 
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   .)2(" »ي الحلق شجيفي العين قذي و ف  و
دستي قيام كنم يا بر   آيا با كوته ؟در انديشه فرو رفتم كه در ميان دو راه كدام را برگزينم

شود و تازه سال پير  فرتوت مي   تاريكيي كه بزرگسال در آن،تاريكيي كور صبر كنم
لت  ديدم صبر بر همين حا،شود واقع مي  گردد و مؤمن در تالشي سخت تا آخرين نفس مي

در چشم و استخواني در گلويم  كردم در حاليكه خاري طاقتفرسا عاقالنه تر است پس صبر
   .بود
  

   اتحاد اسالمي 
 ،خواست نمي   آنچه علي،انديشيد خواهد بداند آنچه علي درباره آن مي طبعا هر كسي مي 

ا تحمل چنان رنج جانكاه ر   آنچه علي آن اندازه برايش اهميت قائل بود كه،آسيب ببيند
مسلمين و راه نيافتن تفرقه در آن   حدسا بايد گفت آن چيز وحدت صفوف ؟كرد چه بود

دادند مديون  تازه داشتند به جهانيان نشان مي   مسلمين قوت و قدرت خود را كه،است
هاي محير العقول خود را در سالهاي بعد   موفقيت،بودند وحدت صفوف و اتفاق كلمه خود

 ، علي القاعده علي به خاطر همين مصلحت،وحدت كلمه كسب كردند  نيز از بركت همين
    .مدارا كرد سكوت و

اما مگر باور كردني است كه جواني سي و سه ساله دورنگري و اخالص را تا آنجا رسانده 
باشد و تا آن حد بر نفس خويش مسلط و نسبت به اسالم وفادار و متفاني باشد كه به 

  !ب كند كه پايانش محروميت و خرد شدن خود اوست؟خاطر اسالم راهي را انتخا
تنها . شخصيت خارق العاده علي در جنين مواقعي روشن مي گردد. بلي باور كردني است

  حدس نيست؛ علي شخصا در اين موضوع بحث كرده 
  

  پاورقي
    3.  نهج البالغه، خطبه- 2
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ين نيست بيان كرده و با كمال صراحت علت را كه جز عالقه به عدم تفرقه ميان مسلم
نقض بيعت كردند و فتنه مخصوصا در دوران خالفت خودش، آنگاه كه طلحه و زبير . است

كند و  وضع خود را بعد از پيغمبر با اينها مقايسه مي  علي مكرر،داخلي ايجاد نمودند
پوشيدم  پرهيز از تفرق كلمه مسلمين از حق مسلم خودم چشم مي گويد من به خاطر مي

ايجاد    و پرواي،اينكه به طوع و رغبت بيعت كردند بيعت خويش را نقض كردند باو اينان 
  .اختالف در ميان مسلمين را نداشتند

   :  كند كه گفت  از عبداهللا بن جناده نقل مي119ابن ابي الحديد در شرح خطبه  
  
ردم و عمره بجا آو   در مكه، روزهاي اول خالفت علي در حجاز بودم و آهنگ عراق داشتم"

 علي در حاليكه ،اجتماع كردند  مردم براي نماز، داخل مسجد پيغمبر شدم،به مدينه آمدم
 در آن خطابه پس از .اي ايراد كرد خطابه شمشير خويش را حمايل كرده بود بيرون آمد و

 پس از وفات رسول خدا ما خاندان :پيامبر خدا چنين فرمود حمد و ثناي الهي و درود بر
  حق ما را،كه امت در حق ما طمع كند اما آنچه انتظار نمي رفت واقع شد  يمكرد باور نمي

ها  گريست و ناراحتي  چشمهايي از ما،غصب كردند و ما در رديف توده بازاري قرار گرفتيم
المسلمين و ان يعود الكفر و يبور الدين لكنا   و ايم اهللا لوال مخافه الفرقه بين«به وجود آمد 

به خدا سوگند اگر بيم وقوع تفرقه ميان مسلمين و بازگشت  .»لهم عليهعلي غير ما كنا 
  .دين نبود رفتار ما با آنان طور ديگر بود  كفر و تباهي

بيعت كردند ولي   آنگاه سخن را درباره طلحه و زبير ادامه داد و فرمود اين دو نفر با من 
  ،بعد بيعت خويش را نقض كردند
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   .ه بصره بردند تا جماعت شما مسلمين را متفرق سازندخود ب  عايشه را برداشته با
  

  :كند ايضا از كلبي نقل مي
  
رسول خدا حق   قريش پس از:علي قبل از آنكه به سوي بصره برود در يك خطبه فرمود 

علي ذلك افضل من تفريق  فرايت ان الصبر« .ما را از ما گرفت و به خود اختصاص داد
باالسالم و الدين يمخض مخض   الناس حديثوا عهدكلمه المسلمين و سفك دمائهم و

ديدم صبر از تفرق كلمه مسلمين و ريختن  .»الوطب يفسده ادني وهن و يعكسه اقل خلق
شود  مسلمانند و دين مانند مشكي كه تكان داده مي   مردم تازه،خونشان بهتر است

 آنگاه فرمود .نمايد كند و كوچكترين فردي آنرا وارونه مي مي  كوچكترين سستي آنرا تباه
كردند و حكومت  خوب بود سالي و الاقل چند ماهي صبر مي ؟و زبير را  شود طلحه چه مي

ن شوريدند و در م   اما آنان طاقت نياوردند و عليه،گرفتند ديدند آنگاه تصميم مي مي مرا
   .كشمكش پرداختند  امري كه خداوند حقي براي آنها قرار نداده با من به

  
   :كند الحديد در شرح خطبه شقشقيه نقل مي ابن ابي

  
جلسه  دانست كه نتيجه چيست از علي خواست كه در در داستان شورا چون عباس مي

كرد پيشنهاد را  مي شركت نكند اما علي با اينكه نظر عباس را از لحاظ نتيجه تاييد
  اختالف را دوست   من»اني اكره الخالف« و عذرش اين بود ،نپذيرفت
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آنچه دوست نداري مواجه خواهي   عباس گفت اذا تري ما تكره يعني بنابراين با،دارم  نمي
  .شد
  
   :كند  نقل مي65در جلد دوم ذيل خطبه  

  
ذم مخالفانش  يكي از فرزندان ابولهب اشعاري مبتني بر فضيلت و ذيحق بودن علي و بر

يك و شعار بود نهي كرد و تحر   علي او را از سرودن اين گونه اشعار كه در واقع نوعي،سرود
براي ما سالمت اسالم و اينكه اساس اسالم  »سالمه الدين احب الينا من غيره« :فرمود

   .محبوبتر و با ارجتر است باقي بماند از هر چيز ديگر
  

نهج البالغه اين   در سه مورد از.از همه باالتر و صريحتر در خود نهج البالغه آمده است
    :شود تصريح ديده مي

فتنه ) ع( آنگاه كه آمد و مي خواست تحت عنوان حمايت از علي ،در جواب ابو سفيان. 1
  :به پا كند فرمود

  )1("ة و عرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرةشقوا امواج الفتن بسفن النجا
امواج درياي فتنه را با كشتيهاي نجات بشكافيد، از راه خالف و تفرقه دوري گزينيد و 

  .شانه هاي تفاخر بر يكديكر را از سر بر زمين نهيدن
  

  پاورقي
  .5نهج البالغه، خطبه . 1
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  : نفري پس از تعيين و انتخاب عثمان از طرف عبد الرحمان بن عوف فرمود6در شوراي   2

  
 لقد علمتم آني احق الناس بها من غيري و واهللا السلمنّ ما سلمت امور المسلمين و لم "

  )1(" علي خاصهيكن فيها جور إال
كار به خدا سوگند مادامي كه . شما خود مي دانيد من از همه براي خالفت شايسته ترم

   .نخواهم كرد  مسلمين رو به راه باشد و تنها بر من جور و جفا شده باشد مخالفتي
  
اي براي مردم  آنحضرت نامه نامزد حكومت مصر شد )ع(آنگاه كه مالك اشتر از طرف علي 3

در آن نامه جريان  )است كه معروف است  اين نامه غير از دستور العمل مطولي(مصر نوشت
   :فرمايد كه مي كند تا آنجا صدر اسالم را نقل مي

   
دين   فامسكت يدي حتي رايت راجعه الناس قد رجعت عن االسالم يدعون الي محق«

المصيبه به علي   فخشيت ان لم انصر االسالم و اهله اري فيه ثلما او هدما تكون )ص(محمد
   .)2(»اعظم من فوت واليتكم التي انما هي متاع ايام قالئل

شدند "  مرتد(من اول دستم را پس كشيدم تا آنكه ديدم گروهي از مردم از اسالم برگشتند
در اين لحظات   ترسيدم كه اگر،كنند و مردم را به محو دين محمد دعوت مي )اهل رده

  نكنم خرابي يا شكافي در اساسحساس اسالم و مسلمين را ياري 
  

  :پاورقي
  5.  نهج البالغه، خطبه- 1 
  62.  نهج البالغه، خطبه- 2 
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خالفت بسي   اسالم خواهم ديد كه مصيبت آن بر من از مصيبت از دست رفتن چند روزه  
   .بيشتر است

  

   )ع(علي دو موقف ممتاز 
موقف خود را در اين دو   وكند در كلمات خود به دو موقف خطير در دو مورد اشاره مي

هر يك از اين دو مورد خطير تصميمي  خواند يعني او در  ممتاز و منحصر به فرد مي،مورد
 علي در .تواند چنان تصميمي بگيرد شرائطي مي  گرفته كه كمتر كسي در جهان در چنان

 سكوتي شكوهمند و ،سكوت كرده است و در ديگري قيام  يكي از اين دو مورد حساس
  .موقف سكوت علي همين است كه شرح داديم ،امي شكوهمندترقي
نفس   سكوت و مدارا در برخي شرائط بيش از قيامهاي خونين نيرو و قدرت تملك 

 هرگز به ،است   مردي را در نظر بگيريد كه مجسمه شجاعت و شهامت و غيرت.خواهد مي
آيد كه  الي پيش مياحو  اوضاع و،لرزد دشمن پشت نكرده و پشت دالوران از بيمش مي
گيرند تا آنجا  كار را بر او تنگ مي كنند و مردمي سياست پيشه از موقع حساس استفاده مي

شود و با  خانه مي گيرد و او خشمگين وارد قرار مي  كه همسر بسيار عزيزش مورد اهانت
   :گويد دهد و مي عتاب قرار مي كند شوهر غيور خود را مورد هائي كه كوه را از جا مي جمله

  
تو خواب نداشتند   تو هماني كه شجاعان از بيم ؟اي پسر ابو طالب چرا به گوشه خانه خزيده

مرده بودم و چنين روزي را    ايكاش،دهي اكنون در برابر مردمي ضعيف سستي نشان مي
   .ديدم نمي

  
  نهايت او را عزيز علي خشمگين از ماجراها از طرف همسري كه بي
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از    پس،كند  اين چه قدرتي است كه علي را از جا نمي،شود تهييج مياين چنين  دارد  مي
 من همانم كه ،ام نكرده   من فرقي، نه:كند كه استماع سخنان زهرا با نرمي او را آرام مي

 :شنود كند و از زبان زهرا مي قانع مي  مصلحت چيز ديگر است تا آنجا كه زهرا را،بودم
  .»حسبي اهللا و نعم الوكيل«
   :كند  اين داستان معروف را نقل مي215 ابي الحديد در ذيل خطبه ابن 

  
حال فرياد موذن    در همين،كرد را دعوت به قيام مي )ع(روزي فاطمه سالم اهللا عليها علي

فرمود آيا دوست داري اين فرياد  به زهرا )ع(بلند شد كه اشهد ان محمد رسول اهللا علي
   .جز اين نيست  ن فرمود سخن م، نه:فرمود ؟خاموش شود

  
ديگر جرات   گويد احدي بالد و مي اما قيام شكوهمند و منحصر به فرد علي كه به آن مي

   .قيام در برابر خوارج بود، چنين كاري را نداشت
  
غيهبها و اشتد   فانا فقات عين الفتنه و لم يكن ليجترا عليها احد غيري بعد ان ماج« "

  ." »كلبها
چنين اقدامي   احدي غير از من جرات بر،اين فتنه را در آوردمتنها من بودم كه چشم  

شبهه ناكي آن باال گرفته   هنگامي دست به چنين اقدامي زدم كه موج تاريكي و،نداشت
   .هاري آن فزوني يافته بود

 جوي ،داشت مي تقواي ظاهري خوارج طوري بود كه هر مؤمن نافذ االيماني را به ترديد وا
  فضائي پر از شك و دو دلي به و ،تاريك و مبهم
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سرزانوهاشان   آنان دوازده هزار نفر بودند كه از سجده زياد پيشانيشان و.بود   وجود آمده
 .كردند زاهدانه زندگي مي پوشيدند و خوردند و زاهدانه مي  زاهدانه مي،پينه بسته بود

د و ثقافت اسالمي شناختن اسالم را نمي   اما روح،زبانشان همواره به ذكر خدا جاري بود
 تنگ .خواستند جبران كنند روي ركوع و سجود مي  همه كسريها را با فشار بر،نداشتند

   .جامد بودند و سدي بزرگ در برابر اسالم  جاهل و، ظاهر پرست،نظر
كه از ناحيه اين   اين من بودم كه خطر بزرگي را:فرمايد علي به عنوان يك افتخار بزرگ مي

هاي  بسته اينها و جامه   پيشانيهاي پينه، شده بود درك كردمخشكه مقدسان متوجه
 من بودم كه دانستم ،بصيرت مرا كور كند  زاهدانه و زبانهاي دائم الذكرشان نتوانست چشم

جمود و تقشر و تحجر و ظاهر گرائي خواهند كشاند  را به  اگر اينها پا بگيرند چنان اسالم
  .نشود  كه ديگر كمر اسالم راست

در مقابل    كدام روح نيرومند است كه، اين افتخار تنها نصيب پسر ابوطالب شدآري 
براي فرود آمدن بر فرق   و كدام بازو است كه ؟هاي آنچنان حق به جانب تكان نخورد قيافه

    !؟اينها باال رود و نلرزد
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  بخش ششم"
    موعظه و حكمت

  
  مواعظ بي نظير 

    عربيمقايسه با مواعظ نظم و نثر فارسي و
   موعظه و حكمت 

  موعظه و خطابه
  ترين بخشهاي نهج البالغه  عمده،مواعظ 
  موضوعات وعظ در نهج البالغه 
   با منطق علي آشنا شويم 

   تقوا
   و انسان نگهبان تقوا،تقوا نگهبان انسان

   زهد و پارسائي 
   زهد اسالمي و رهبانيت مسيحي

   دو پرسش
   سه اصل يا سه پايه زهد اسالمي

فلسف  ه زهد
  زهد و ايثار 
   زهد و همدردي 

  زهد و آزادگي
   زهد و معنويت 

  تضاد دنيا و آخرت
   برداشت كم و بازده زياد 
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   موعظه و حكمت
  

  مواعظ بي نظير
را اين بخش    بخش مواعظ است تقريبا نيمي از نهج البالغه،بزرگترين بخش نهج البالغه  

پندها و اندرزها و  ها و مديون موعظهدهد و بيشترين شهرت نهج البالغه  تشكيل مي
   .حكمتهاي عملي آن است

باقي مانده است  بگذريم از مواعظ قرآن و يك سلسله مواعظي كه از رسول اكرم ولو مختصر
مواعظ نهج البالغه در عربي و  .رود و به منزله ريشه و سر رشته نهج البالغه به شمار مي

   .نظير است فارسي بي
 ،كند ايفا كرده و مي ست كه اين مواعظ نقش موثر و خارق العاده خود رابيش از هزار سال ا

كه دلها را به تپش اندازد و به احساسات    آن نفوذ و تاثير هست،هنوز در اين كلمات جاندار
و تا بوئي از انسانيت باقي باشد اين كلمات اثر خود را  رقت بخشد و اشكها را جاري سازد

   .خواهد بخشيد
  

   با ساير مواعظمقايسه  
در اوج تعالي و لطافت ولي در قالب   مواعظي،ما در فارسي و عربي مواعظ زيادي داريم 

  .نظم و شعر
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   :شود  كه با اين بيت آغاز مي" ابوالفتح بستي "در عربي قصيده معروف  
  و ربحه غير محض الخيز نقصان                 زياده المرء في دنياه نقصان

سروده است   ده رثائيه ابوالحسن تهامي كه به مناسبت مرگ فرزند جوانشو همچنين قصي 
   :ست او اولش اين

   ما هذه الدنيا بدار قرار                  حكم المنيه في البريه جار
مصري آنجا كه    اثر طبع بلند بوصيري" برده "و همچنين قسمتهاي اول قصيده معروف 

  :گويد مي
   من جهلها بنذير الشيب و الهرم                 اتعظتفان امارتي بالسوء ما  

ايشان است و   شود و اصل قصيده در مدح مي )ص(تا آنجا كه وارد مدح حضرت رسول اكرم
   :گويد باقي مقدمه است و مي

   ان اشتكت قدماه الضر من ورم              ظلمت سنه من احيي الظالم الي
درخشد و  عربي مي   است و مانند ستاره در ادبيات اسالميهر كدام از اينها يك اثر جاويدان
  .هرگز كهنه و فرسوده نخواهد شد

العاده جالب و موثر    فوق،اي سعدي در گلستان و بوستان و قصائد  اشعار موعظه،در فارسي 
اين   مانند اشعار معروفي كه در مقدمه گلستان آورده و با.نوع خود شاهكار است است و در
   :شود  ميبيت آغاز

  كنم نمانده بسي چون نگه مي                  رود نفسي هر دم از عمر مي
  :گويد و يا در قصائد آنجا كه مي 
   نيست  مرد دانا به جهان داشتن ارزاني        ايها الناس جهان جاي تن آساني نيست 
  :گويد يا آنجا كه مي 
   و زندگي بر باد ،جهان بر آب نهاده است 

  ننهاد غالم همت آنم كه دل بر او                                 
  :گويد يا آنجا كه مي 
   دل به دنيا در نبندد هوشيار                بس بگرديد و بگردد روزگار 
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توبه و راه صواب  هاي آبدار جاندار و شايد باب نهم كه در بوستان سعدي پر است از موعظه
   .است از همه عاليتر باشد

كه فعال مجال   اي از مواعظ مولوي در مثنوي و ساير شعراي فارسي زبان مچنين است پارهه
   .ذكر نمونه از آنها نيست

 منحصر به ،دارد  اعم از عربي يا فارسي مواعظ و حكم بسيار عالي وجود،در ادبيات اسالمي
خش از ادبيات زبانهاي ديگر نيز اين ب اين دو زبان نيست در زبان تركي و اردو و بعضي از

  .است و يك روح خاص بر همه آنها حكمفرما است اسالمي جلوه خويش را نموده
دين و اكابر اوليه   اگر كسي با قرآن كريم و كلمات رسول اكرم و اميرالمؤمنين و ساير ائمه 

است در همه مواعظ فارسي   بيند يك روح كه همان روح اسالمي مسلمين آشنا باشد مي
   .زبان شيرين فارسي  ن روح است ولي در جامه و پيكره هما،آشكار است

زبانهايي كه  اگر كسي يا كساني در دو زبان عربي و فارسي تبحر داشته باشند و با ساير
شاهكارهايي كه در زمينه  اند نيز آشنايي داشته باشند و ادبيات اسالمي را منعكس كرده

واهد شد كه فرهنگ اسالمي از اين خ  مواعظ اسالمي بوجود آمده جمع آوري كنند معلوم
  .نظر فوق العاده غني و پيشرفته است

ظهور كرده است  ولي تعجب در اينست كه همه نبوغ فارسي زبانان از نظر مواعظ در شعر 
هاي  وجود دارد به صورت جمله   در نثر آنچه.اي وجود ندارد اما در نثر هيچ اثر برجسته
كه قسمتي از آنها موعظه است و در نوع خود   ر گلستان مانند نث،كوتاه و كلمات قصار است

  .از خواجه عبداهللا انصاري نقل شده است  هايي كه شاهكار است و يا جمله
يك نثر   البته اطالعات من ضعيف است ولي تا آنجا كه اطالع دارم در متون فارسي 

صطالح در حد يك ا  اي قابل توجه كه از حدود كلمات قصار تجاوز كرده باشد و به موعظه
  مجلس ولو كوتاه بوده باشد وجود
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سپس جمع آوري و در متن  شفاها و از ظهر القلب القا شده باشد و   خصوصا اينكه، ندارد
  .كتب ثبت شده باشد

خود به   مجالسي كه از موالنا يا از سعدي نقل شده كه در مجالس ارشاد براي پيروان 
اي آن  اشعار موعظه  ست ولي به هيچ وجه آب و رنگاند در دست ا كرده صورت وعظ القا مي

   .البالغه قابل مقايسه باشد  مردان بزرگ را ندارد تا چه رسد به اينكه با مواعظ نهج
 ،در دست است  همچنين است متوني كه به صورت رساله يا نامه نوشته شده است و اكنون

اي است  احمد غزالي كه نامه   نصيحه الملوك ابوحامد محمد غزالي و تازيانه سلوك:نظير
   .همداني  مفصل خطاب به مريد و شاگردش عين القضاه

  

   موعظه و حكمت 
 ، موعظه،حكمت( همچنانكه در قرآن كريم آمده است يكي از طرق سه گانه دعوت،وعظ 

  .است )مجادله به نحو احسن
 براي حكمت ،تفاوت موعظه و حكمت در اينست كه حكمت تعليم است و موعظه تذكار 

 ،موعظه مبارزه با غفلت  حكمت مبارزه با جهل است و،آگاهي است و موعظه براي بيداري
دهد   حكمت ياد مي،موعظه با دل و عاطفه سر و كار حكمت با عقل و فكر است و سر و كار

افزايد و موعظه ذهن را براي بهره  موجودي ذهني مي  حكمت بر،كند و موعظه يادآوري مي
باز كردن چشم است   حكمت چراغ است و موعظه،سازد آماده مي دي خودبرداري از موجو

 حكمت زبان عقل ،خود آمدن   حكمت براي انديشيدن است و موعظه براي به،براي ديدن
 بر خالف ،گوينده در موعظه نقش اساسي دارد   از اينرو شخصيت.است و موعظه پيام روح

  گويند و در موعظه حالتي  يبيگانه وار با هم سخن م  در حكمت روحها.حكمت
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آيد و از   و طرف ديگر شنونده به وجود مي،طرف آن گوينده است  شبيه جريان برق كه يك
 و گرنه از ،" اگر از جان برون آيد نشيند الجرم بر دل " اينگونه از سخن است كه اين رو در

الكالم اذا خرج  " :است  اي گفته شده  درباره سخنان موعظه.كند گوش شنونده تجاوز نمي
 سخن اگر از دل برون "يتجاوز االذان  من القلب دخل في القلب و اذا خرج من اللسان لم

اما اگر پيام روح نباشد و صرفا صنعت لفظي باشد  كند آيد و پيام روح باشد در دل نفوذ مي
   .رود از گوشها آنطرفتر نمي

  

   موعظه و خطابه 
است اما خطابه براي    و كار خطابه نيز با احساسات سر،موعظه با خطابه نيز متفاوت است 

 ،ساختن و تحت تسلط در آوردن  تهييج و بيتات كردن احساسات است و موعظه براي رام
كند  راكد است و موعظه آنجا ضرورت پيدا مي خطابه آنجا به كار آيد كه احساسات خمود و

 ، حميت،سات غيرت خطابه احسا.كنند سرانه عمل مي كه شهوات و احساسات خود
 ، كرامت، شرافت، مردانگي، عزت طلبي، برتري طلبي،عصبيت ، سلحشوري،حمايت

 ،كند حركت و جنبش ايجاد مي آورد و پشت سر خود و خدمت را به جوش مي  نيكوكاري
 خطابه زمام كار را از دست ،نمايد مي  اما موعظه جوششها و هيجانهاي بيجا را خاموش

سپارد اما موعظه طوفانها  دست طوفان احساسات مي  كند و به ميحسابگريهاي عقل خارج 
 خطابه به بيرون .كند را براي حسابگري و دور انديشي فراهم مي  نشاند و زمينه را فرو مي

  .برد موعظه به درون مي كشد و مي
 ،استفاده شده است  در نهج البالغه از هر دو،خطابه و موعظه هر دو ضروري و الزم است 

به موقع مورد استفاده واقع  ه عمده موقع شناسي است كه هر كدام در جاي خود ومسال
ايراد شده كه احساسات بايد برافروخته   هاي مهيج اميرالمؤمنين در موقعي  خطابه.شود مي

  شود و طوفاني به وجود
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  اي  خطابه،ظالمانه بركنده شود آنچنانكه در صفين در آغاز برخورد معاويه   آيد و بنيادي
  .مهيج و آتشين ايراد كرد

كار آب را بر   را گرفته بودند و" شريعه "معاويه و سپاهيانش پيشدستي كرده بودند و  
كوشش داشت كه حتي االمكان    اميرالمؤمنين.اميرالمؤمنين و يارانش دشوار ساخته بودند

معاويه براي مذاكره به حل مشكلي كه   خواست از طريق از برخورد نظامي پرهيز كند و مي
معاويه كه سودايي ديگر در سر داشت فرصت را  مسلمين ايجاد كرده بود بپردازد اما

 را موفقيتي براي خود تلقي كرد و از هر گونه "شريعه  "غنيمت شمرد و تصاحب 
بايست با يك  بود كه مي  اينجا، كار بر ياران علي سخت شد.نمود  اي خودداري مذاكره

 علي براي .يورش دشمن را عقب راند  وفاني ايجاد كرد و با يك ط،خطابه حماسي آتشين
  :اصحاب خود چنين خطابه سرود

   
السيوف من الدماء ترووا   او رووا، فاقروا علي مذله و تاخير محله،قد استطعموكم القتال« "

  اال و ان معاويه قاد لمه.في موتكم قاهرين   و الحياه،من الماء فالموت في حياتكم مقهورين
  " »حتي جعلوا نحورهم اغراض المنيه من الغواه و عمس عليهم الخبر

پيش داريد يا تن   اكنون دو راه در،طلبد همانا دشمن گرسنه جنگ است و از شما نبرد مي 
سيراب كردن و سپس سيراب   ها را با خون به ذلت و پستي و عقب ماندگي دادن يا تيغ

 اما ، زندگي آن است كه بميريد،مغلوب ر و مرگ اينست كه زنده باشيد اما مقهو.شدن
گروهي ناچيز از گمراهان را به دنبال خود كشانده و حقيقت را    همانا معاويه.غالب و پيروز

  پنهان داشته است تا آنجا كه گلوي خويش را هدف تيرهاي شما كه بر آنها
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  .اند همراه دارد قرار داده  مرگ را
 " شام نشده .آورد  نها را به جوش و غيرتها را در خروش خو،ها كار خود را كرد اين جمله 

  .معاويه به عقب رانده شدند   در اختيار ياران علي قرار گرفت و ياران"شريعه 
در زمان عثمان   در دوره خلفا و مخصوصا.اما مواعظ علي در شرائط ديگر انجام يافته است 

خوب براي بهره برداري از آن   نامهبر اثر فتوحات پي در پي و غنائم بي حساب و نبودن بر
اي در   و بلكه قبيله"اريستوكراسي و حكومت اشرافي  ثروتهاي هنگفت و مخصوصا برقراري

 ،اخالق و دنيا پرستي و تنعم و تجمل در ميان مسلمين راه يافت  فساد،زمان عثمان
آن   ميان در ، تعصب عرب و عجم بر آن مزيد گشت،اي از نو جان گرفت قبيله  عصبيتهاي

اي كه  موعظه  غوغاي دنيا پرستي و غنيمت و آز و كامجوئي و تعصب تنها فرياد ملكوتي
   .بلند بود فرياد علي بود

o   
دارد از قبيل  در فصول بعد انشاء اهللا درباره عناصري كه در مواعظ علي عليه السالم وجود

 اهوال قيامت ،اهوال مرگ ،گذشتگان   عبرت از احوال، زهد، هواي نفس، طول امل، دنيا،تقوا
    .كنيم و غيره بحث مي
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    ترين بخشهاي نهج البالغه عمده
هر چند ( جمع كرده است" خطب "اي كه سيد رضي تحت عنوان   قطعه239از مجموع 

سلسله مواعظ    خطبه موعظه است و يا الاقل مشتمل بر يك86 )همه آنها خطبه نيست
 انتفعوا " كه با جمله 174 ،ني است نظير خطبهاست و البته بعضي از آنها مفصل و طوال

طوالني ترين خطب نهج البالغه است و   شود و خطبه القاصعه كه  آغاز مي"ببيان اهللا 
  .)خطبه المتقين(191خطبه 

هر چند همه (است  گرد آورده )ها نامه(" كتب "اي كه تحت عنوان   قطعه79از مجموع  
هائي در نصيحت و اندرز و  متضمن جمله ظه است و يا نامه تماما موع25 )آنها نامه نيست

 كه اندرزنامه آنحضرت است به 31است مانند نامه   موعظه و برخي از آنها مفصل و طوالني
و پس از فرمان معروف آن حضرت به مالك اشتر  )ع(مجتبي  فرزند عزيزش امام

 "ن حضرت است به  كه همان نامه معروف آ45ها است و ديگر نامه  نامه  ترين طوالني
   . و الي بصره از طرف حكومت امام"عثمان بن حنيف 

 ١٩٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  اي نهج البالغه عناصر موعظه
 پرهيز از دنيا ،زهد ، صبر، توكل، تقوا.اي نهج البالغه مختلف و متنوع است عناصر موعظه  

  پرهيز، پرهيز از عصبيت،پرهيز از طول امل ، پرهيز از هواي نفس، از تنعم و تجمل،پرستي
 ،احسان و محبت و دستگيري از مظلومان و حمايت ضعفا   ترغيب به،از ظلم و تبعيض

   دعوت به، ترغيب به وحدت و اتفاق و ترك اختالف،و قوت و شجاعت  ترغيب به استقامت
 ،گذشت سريع عمر   يادآوري، دعوت به تفكر و تذكر و محاسبه و مراقبه،عبرت از تاريخ

يادآوري اهوال قيامت از جمله  ، و عوالم بعد از مرگيادآوري مرگ و شدائد سكرات
    .توجه شده است عناصري است كه در مواعظ نهج البالغه بدانها

  

   با منطق علي آشنا شويم
را در  )ع(اينكه علي   به عبارت ديگر براي،براي اينكه نهج البالغه را از اين نظر بشناسيم 

اي آن حضرت آشنا گرديم و  موعظه  با مكتب و براي اينكه ،كرسي وعظ و اندرز بشناسيم
نيست كه صرفا عناصر و موضوعاتي كه    كافي،مند شويم عمال از آن منبع سرشار بهره

 كافي نيست كه مثال بگوئيم علي درباره ،شماره كنيم  در سخنان خود طرح كرده )ع(علي
ضرت از اين معاني  بلكه بايد ببينيم مفهوم خاص آن ح،گفته است   توكل و زهد سخن،تقوا

تهذيب انسانها و شوق آنها به پاكي و طهارت و  و فلسفه خاص تربيتي او در مورد ؟ چه بوده
  ؟اسارت چه بوده است آزادي معنوي و نجات از

اندرزگو به خود    كلمات رائجي است كه در زبان عموم خاصه آنان كه چهره،اين كلمات 
 گاهي مفهومهاي ،يكسان نيست  د از اين كلمات اما منظور همه افرا،گيرند جاري است مي

  .شود طبعا نتيجه گيريهاي متضاد از آنها مي افراد از اين كلمات در جهتهاي متضاد است و

 ١٩٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

گفتگو  )ع(علي  از اينرو الزم است اندكي به تفصيل درباره اين عناصر از نظر مكتب خاص 
   :كنيم  سخن خود را از تقوا آغاز مي.كنيم

  

   :تقوا 
البالغه بر عنصر تقوا    در كمتر كتابي مانند نهج.تقوا از رائجترين كلمات نهج البالغه است 

 . عنايت شده است،مفهومي به اندازه تقوا  و در نهج البالغه به كمتر معني و،تكيه شده است
  ؟تقوا چيست

ني تقوا يع  و به عبارت ديگر" پرهيز كاري "شود كه تقوا يعني  معموال چنين فرض مي 
گيري بيشتر باشد تقوا    هر چه اجتنابكاري و پرهيزكاري و كناره،يك روش عملي منفي

   .كاملتر است
ثانيا روشي است  ،شود طبق اين تفسير اوال تقوا مفهومي است كه از مرحله عمل انتزاع مي

  .كاملتر است  ثالثا هر اندازه جنبه منفي شديدتر باشد تقوا،منفي
اي بر تقواي آنها وارد   به تقوا براي اينكه كوچك ترين خدشهبه همين جهت متظاهران 

اي در  كنند و از هر نوع مداخله  اجتناب مي،و سرد   گرم، تر و خشك،نيايد از سياه و سفيد
   .نمايند مي هر نوع كاري پرهيز

در زندگي سالم  ،شك نيست كه اصل پرهيز و اجتناب يكي از اصول زندگي سالم بشر است
با نفي و سلب است كه  .توجه توام است  اعراض و، ترك و فعل، سلب و ايجاب،اتنفي و اثب

   .توان به فعل و توجه تحقق بخشيد اعراض مي  و با ترك و،توان به اثبات و ايجاب رسيد مي
 دم از ،نفي ماسوا   بدون،كلمه توحيد يعني كلمه الاله االاهللا مجموعا نفيي است و اثباتي

 يعني ،كفر و ايمان قرين يكديگرند ، اينست كه عصيان و تسليم.ستتوحيد زدن ناممكن ا
مشتمل بر كفري و هر ايجاب و اثبات مستلزم   هر تسليمي متضمن عصياني و هر ايماني

  سلب و نفيي
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  ." »يكفر بالطاغوت و يؤمن باهللا فقد استمسك بالعروه الوثقي  فمن« " است 
 پرهيز از ، ها است"  تضاد"صيانها و كفرها در حدود  پرهيزها و نفيها و سلبها و ع:اما اوال 

   .مقدمه پيوند با ديگري است   بريدن از يكي،ضدي براي عبور به ضد ديگر است
 .به حدود معين   هم جهت و هدف دارد و هم محدود است،از اينرو پرهيزهاي سالم و مفيد

 قابل ،د به حدي استمحدو  پس يك روش عملي كوركورانه كه نه جهت و هدفي دارد و نه
    .دفاع و تقديس نيست

 ،منطقي آن نيست   مفهوم تقوا در نهج البالغه مرادف با مفهوم پرهيز حتي به مفهوم:ثانيا
آيد و پرهيزهاي  تمرينهاي زياد پديد مي تقوا در نهج البالغه نيروئي است روحاني كه بر اثر

 و از طرف .ن حالت روحاني استمقدمه پديد آمدن اي معقول و منطقي از يك طرف سبب و
  .رود آن است و از لوازم آن به شمار مي   معلول و نتيجه،ديگر

انساني كه از اين  ،دهد كند و به آن مصونيت مي  روح را نيرومند و شاداب مي،اين حالت 
اي ندارد جز  محفوظ بدارد چاره بهره باشد اگر بخواهد خود را از گناهان مصون و نيرو بي
و چون همواره موجبات گناه در محيط  ،ود را از موجبات گناه دور نگهدارداينكه خ

   .محيط كنار بكشد و انزوا و گوشه گيري اختيار كند  ناچار است از،اجتماعي وجود دارد
و يا بايد وارد  مطابق اين منطق يا بايد متقي و پرهيزكار بود و از محيط كناره گيري كرد

هر چه افراد اجتنابكارتر و    طبق اين منطق.كناري گذاشتمحيط شد و تقوا را بوسيد و 
   .كنند عوام پيدا مي  تر شوند جلوه تقوائي بيشتري در نظر مردم منزوي

 ،را رها كند اما اگر نيروي روحاني تقوا در روح فردي پيدا شد ضرورتي ندارد كه محيط
  بدون رها كردن محيط خود را پاك و منزه نگه
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  مي   .دارد
 به دامنه ،مسري  اول مانند كساني هستند كه براي پرهيز از آلودگي به يك بيماريدسته 

 ، در خود،كوهي پناه مي برند و دسته دوم مانند كساني هستند كه با تزريق نوعي واكسن
از تماس با  بينند كه از شهر خارج و  و نه تنها ضرورتي نمي،آورند مصونيت به وجود مي

 آنچه سعدي در .دهند نجات مي شتابند و آنانرا به كمك بيماران مي بلكه ،مردم پرهيز كنند
  :گلستان آورده نمونه دسته اول است

   قناعت كرده از دنيا به غاري             بديدم عابدي در كوهساري 
    ؟كه باري بند از دل برگشائي             چرا گفتم به شهر اندر نيائي
   چو گل بسيار شد پيالن بلغزند              بگفت آنجا پريرويان نغزند

و تمرين پديد   نهج البالغه تقوا را به عنوان يك نيروي معنوي و روحي كه بر اثر ممارست
آنجمله پرهيز از گناه را سهل و آسان  آيد و به نوبه خود آثار و لوازم و نتائجي دارد و از مي
   . طرح و عنوان كرده است،نمايد مي
  
بين يديه من المثالت   ان من صرحت له العبر عما.ل رهينه و انا به زعيمذمتي بما اقو« "

  ." »اتبهحجزه التقوا عن التقحم في الش
خويش قرار  كنم و عهده خود را در گرو گفتار همانا درستي گفتار خويش را ضمانت مي 

 رفتن تقوا جلو او را از فرو ، اگر عبرتهاي گذشته براي يك شخص آينه قرار گيرد.دهم مي
  .گيرد ناك مي در كارهاي شبهه

  
    :فرمايد تا آنجا كه مي 
   حمل عليها راكبها و خلعت لجمها،اال وان الخطايا خيل شمس«
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اعطوا ازمتها فاوردتهم   اال و ان التقوا مطايا ذلل حمل عليها راكبها و.فتقحمت بهم في النار 
   .)1(" »الجنه

اسبهاي سركش و   مانند،يار هواي نفس دادنهمانا خطاها و گناهان و زمامرا در اخت
از كف سوار بيرون رفته باشد  چموشي است كه لجام از سر آنها بيرون آورده شده و اختيار

 و مثل تقوا مثل مركبهاي رهوار و مطيع و .افكنند  و عاقبت اسبها سوارهاي خود را در آتش
مش سوارهاي خود را به سوي دست سوار است و آن مركبها با آرا رام است كه مهارشان در

   .برند مي  بهشت
  

مالكيت نفس  در اين خطبه تقوا به عنوان يك حالت روحي و معنوي كه اثرش ضبط و
مطيع هواي نفس بودن ضعف و  تقوائي و  الزمه بي:گويد  اين خطبه مي.است ذكر شده است

انسان در آن  .تشهواني و هواهاي نفساني اس  شخصيت بودن در برابر محركات زبوني و بي
ندارد و اين مركب است كه به هر   حالت مانند سوار زبوني است كه از خود اراده و اختياري

قدرت و اراده و شخصيت معنوي داشتن و مالك   الزمه تقوا،رود جا كه دلخواهش هست مي
اي سوار است و با  مانند سوار ماهري كه بر اسب تربيت شده ،حوزه وجود خود بودن است

  راند و اسب در كمال كامل آن اسب را در جهتي كه خود انتخاب كرده مي ت و تسلطقدر
  .كند سهولت اطاعت مي

  
   ان تقوي اهللا حمت اولياء اهللا محارمه و الزمت قلوبهم مخافته حتي« "
  
  : پاورقي 
    16.  نهج البالغه، خطبه- 1 
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   .)1(" »اسهرت لياليهم و اظمات هواجرهم 
حريم منهيات الهي   اء خدا را در حمايت خود قرار داده آنان را از تجاوز بهتقواي الهي اولي

 تا آنجا كه شبهايشان را ،داده است بازداشته است و ترس از خدا را مالزم دلهاي آنان قرار
   .گردانيده است )به سبب روزه(روزهايشان را بي آب و )به سبب عبادت(بيخواب

  
الهي و هم   ه تقوا چيزي است كه پرهيز از محرماتكند ك تصريح مي )ع(در اينجا علي

تقوا نه عين پرهيز است و نه    پس در اين منطق. از لوازم و آثار آن است،چنين ترس از خدا
  .مقدس كه اين امور را به دنبال خود دارد عين ترس از خدا بلكه نيروئي است روحي و

   .)2(" »طريق الي الجنه في اليوم الحرز و الجنه و في غد ال:فان التقوي« " 
 و در ،سپر است  همانا تقوا در امروز دنيا براي انسان به منزله يك حصار و به منزله يك

   .فرداي آخرت راه به سوي بهشت است
قادر نيست    تقوا را به پناهگاهي بلند و مستحكم تشبيه فرموده كه دشمن155در خطبه 

  .در آن نفوذ كند
آثاري كه بر روح  معطوف است به جنبه رواني و معنوي تقوي ودر همه اينها توجه امام  

احساس تنفر از گناه و پليدي در   بطوري كه احساس ميل به پاكي و نيكوكاري و،گذارد مي
   .آورد فرد بوجود مي

  
  :پاورقي

   112.  نهج البالغه، خطبه- 1 
   189.  نهج البالغه، خطبه- 2
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آنها  ت و شايد همين قدر كافي باشد و ذكرهاي ديگري هم در اين زمينه هس نمونه
   .ضرورتي نداشته باشد
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    تقوا مصونيت است نه محدوديت 
 ديديم كه از :كرديم  آغاز" تقوا " از عنصر ،البالغه بود اي نهج سخن درباره عناصر موعظه

مقدس و متعالي كه منشاء كششها و    نيروئي، تقوا نيروئي است روحي،نظر نهج البالغه
 و گريز از پستيها و ،معنوي و فوق حيواني   كشش به سوي ارزشهاي،گردد زهائي ميگري

البالغه تقوا حالتي است كه به روح انسان شخصيت و قدرت    از نظر نهج.آلودگيهاي مادي
    .نمايد  مي" خود "مسلط بر خويشتن و مالك  دهد و آدمي را مي
  

   تقوا مصونيت است
زنجير و زندان و   ني تاكيد شده كه تقوا حفاظ و پناهگاه است نهدر نهج البالغه بر اين مع 

نهند و با نام   فرق نمي"محدوديت  " و " مصونيت " بسيارند كساني كه ميان .محدوديت
  .دهند حصار تقوا فتوا مي  آزادي و رهائي از قيد و بند به خرابي

 و زندان مانع ،است ع خطرها است اما پناهگاه مان" مانعيت "قدر مشترك پناهگاه و زندان  
  ست  ا اين.از موهبتها و استعدادها بهره برداري
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(كه علي   :فرمايد مي )ع
  
 و ال ، ال يمنع اهله،ذليل   و الفجور دار حصن، ان التقوي دار حصن عزيز، عباداهللا،اعلموا« "

  .)1(" »الخطايا   اال و بالتقوي تقطع حمه.يحرز من لجا اليه
تقوائي و  بي يد كه تقوا حصار و باروئي بلند و غير قابل تسلط است وبندگان خدا بدان 

نيست و آنكس را كه به  هرزگي حصار و باروئي پست است كه مانع و حافظ ساكنان خود
  .شود ها بريده مي نيش گزنده خطاكاري  همانا با نيروي تقوا،كند آن پناه ببرد حفظ نمي

  
اي  زند به گزنده مي   لغزش را كه به جان آدمي آسيبدر اين بيان عالي خود گناه و )ع(علي 

نيش اين گزندگان را قطع  فرمايد نيروي تقوا  مي،كند از قبيل مار و عقرب تشبيه مي
   .كند مي
 يعني نه تنها ،است كند كه تقوا مايه اصلي آزاديها در برخي از كلمات تصريح مي )ع(علي

 228 در خطبه .منشا همه آزاديها است بع و بلكه من،خود قيد و بند و مانع آزادي نيست
   :فرمايد مي
  
 " »من كل هلكه  فان تقوي اهللا مفتاح سداد و ذخيره معاد و عتق من كل ملكه و نجاه« "

   .از هر تباهي است   و نجات، و توشه قيامت و آزادي از هر بندگي،همانا تقوا كليد درستي
  

  :پاورقي
    157.  نهج البالغه، خطبه.1
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اسارت و بندگي هوا   يعني او را از،دهد  تقوا به انسان آزادي معنوي مي،ب روشن استمطل
دارد و  را از گردنش بر مي"  خشم  رشته آز و طمع و حسد و شهوت و،كند و هوس آزاد مي

 مردمي كه بنده و برده پول ،برد از بين مي باين ترتيب ريشه رقيتها و بردگيهاي اجتماعي را
  .روند هرگز زير بار اسارتها و رقيتهاي اجتماعي نمي ،طلبي نباشندو مقام و راحت 

بينيم درباره همه آنها  نمي  در نهج البالغه درباره آثار تقوا زياد بحث شده است و ما لزومي
تقوا در مكتب نهج البالغه روشن شود    منظور اصلي اينست كه مفهوم حقيقي،بحث كنيم

  ؟ البالغه بر روي اين كلمه براي چيست   نهجتا معلوم گردد كه اين همه تاكيد
يكي روشن بيني و  :در ميان آثار تقوا كه بدان اشاره شده است از همه مهمتر دو اثر است

 و چون در جاي ديگر .و شدائد   و ديگر توانائي بر حل مشكالت و خروج از مضايق،بصيرت
 اين بحث كه روشن كردن به عالوه از هدف و )1(ايم به تفصيل در اين باره بحث كرده

  .كنيم  از بحث درباره آنها خودداري مي،است   بيرون،مفهوم حقيقي تقوا است
درباره تعهد   ولي در پايان بحث تقوا دريغ است كه از بيان اشارات لطيف نهج البالغه 

   . خودداري كنيم" تقوا " و " انسان "متقابل 
  

   تعهد متقابل 
برابر گناه و  اصرار شده كه تقوا نوعي ضامن و وثيقه است در با اينكه ،در نهج البالغه 

شود كه در عين حال انسان از حراست و نگهباني تقوا  توجه داده مي   باين نكته،لغزش
 ،نيست   تقوا نگهبان انسان است و انسان نگهبان تقوا و اين دور محال.غفلت ورزد  نبايد آني

  .بلكه دور جايز است
  بل از نوع نگهباني انسان و جامه است كه انساناين نگهباني متقا 

  
  :پاورقي
  ]ا به كتاب ده گفتاري [رجوع شود به كتاب گفتار ماه، جلد اول، سخنراني دوم .1
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 ، جامه از دزديدن و پاره شدن است و جامه نگهبان انسان از سرما و گرما است   نگهبان
و لباس التقوي ذلك « :رده استدانيم قرآن كريم از تقوا به جامه تعبير ك و چنانكه مي

   :فرمايد انسان و تقوا مي  علي عليه السالم درباره نگهباني متقابل )1(»خير
  
 اال ...بها ذنوبكم ايقظوا بها نومكم و اقطعوا بها يومكم و اشعروها قلوبكم و ارحضوا« "

  .)2(" »فصونوها و تصونوا بها
به پايان   يد و وقت خود را با آنخواب خويش را بوسيله تقوا تبديل به بيداري كن 

 همانا ...آن بشوئيد رسانيد و احساس آنرا در دل خود زنده نمائيد و گناهان خود را با
  .دهيد تقوا را صيانت كنيد و خود را در صيانت تقوا قرار

  
  :فرمايد  و هم مي

  
حقكم و ان اهللا   اوصيكم عباد اهللا يتقوي اهللا فانها حق اهللا عليكم و الموجبه علي« " 

   .)3(" »تستعينوا عليها باهللا و تستعينوا بها علي اهللا
بر عهده شما و    همانا تقوي حق الهي است،كنم به تقوا  شما را سفارش مي،بندگان خدا

بامدد از خدا به تقوا نائل   كنم كه  سفارش مي،پديد آورنده حقي است از شما بر خداوند
   .گرديد و با مدد تقوا به خدا برسيد

  
   :پاورقي 
 27 .اعراف .1
   189طبهخ .3و 2
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  زهد و پارسائي
 شايد ،اي موعظه  در ميان عناصر و. است" زهد "اي نهج البالغه  عنصر ديگر موعظه  

شده باشد زهد مرادف است با   بيش از همه تكرار" تقوا " بعد از عنصر " زهد "عنصر 
 به نظر .خوريم رك آن زياد بر ميدعوت به ت  در نهج البالغه به مذمت دنيا و.ترك دنيا

موضوعات نهج البالغه كه الزم است با توجه به همه جوانب  رسد مهمترين موضوع از مي
دنيا    همين موضوع است و با توجه به اينكه زهد و ترك،اميرالمؤمنين تفسير شود كلمات

ز موضوعات ديگر ا   اين موضوع از هر موضوع،در تعبيرات نهج البالغه مرادف يكديگرند
بحث خود را از كلمه زهد آغاز  .اش بحث شده است عناصر نهج البالغه زيادتر درباره

   :كنيم مي
 زهد يعني ،يكديگرند  نقطه مقابل )اگر بدون متعلق ذكر شوند(" رغبت " و " زهد "

  .كشش و ميل  در مقابل رغبت كه عبارت است از،ميلي اعراض و بي
ميلي طبيعي آن است كه طبع انسان نسبت  يب : روحي طبيعي و:بي ميلي دوگونه است

  كه طبع بيمار   آنچنان،باشد  به شيئي معين تمايلي نداشته
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 بديهي است كه ،مشروبات مطبوع ندارد ميل و رغبتي به غذا و ميوه و ساير ماكوالت يا
  .زهد به معني مصطلح ندارد  ميلي و اعراض ربطي به اينگونه بي

رغبت طبع است  قلي و يا قلبي آن است كه اشيائي كه مورد تمايل وميلي روحي يا ع بي 
مطلوب است هدف و   از نظر انديشه و آرزوي انسان كه در جستجوي سعادت و كمال

مطلوب اموري باشد مافوق مشتهيات    هدف و مقصود و نهايت آرزو و كمال،مقصود نباشد
وي باشد و يا اساسا از نوع مشتهيات نفساني اخر  خواه آن امور از،نفساني دنيوي

 ، كرامت، شرافت،بلكه از نوع فضائل اخالقي باشد از قبيل عزت ،مشتهيات نفساني نباشد
تقرب به  ، محبت خداوند،يا از نوع معارف معنوي و الهي باشد مانند ذكر خداوند آزادي و

   .ذات اقدس الهي
باالترين   مطلوب وپس زاهد يعني كسي كه توجهش از ماديات دنيا به عنوان كمال

 بي .معطوف شده است   عبور كرده متوجه چيز ديگر از نوع چيزهاييكه گفتيم،خواسته
و آرزو است نه بي رغبتي در ناحيه   رغبتي زاهد بي رغبتي در ناحيه انديشه و آمال و ايده

  .طبيعت
معني را    هر دو تعريف همان، زهد تعريف شده است،در نهج البالغه در دو مورد 

   :فرمايد  مي79 در خطبه .رساند كه اشاره كرديم مي
  
   ." »المحارم  قصر االمل و الشكر عند النعم و الورع عند: الزهاده!ايها الناس« "
 و پارسائي ،  و سپاسگزاري هنگام نعمت، كوتاهي آرزو: زهد عبارت است از!اي مردم"

   .نسبت به نبايستنيها
  

   :فرمايد  مي439در حكمت 
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علي ما فاتكم و ال تفرحوا   لكيال تاسوا" :د بين كلمتين من القرآن قال اهللا سبحانهالزه« "
  ." »يفرح باالتي فقد اخذ الزهد بطرفيه   و من لم ياس علي الماضي و لم"بما اتاكم 

از (بر آنچه  براي اينكه متاسف نشويد" :يعني زهد در دو جمله قرآن خالصه شده است 
 هر كس "دهد  به شما مي شود و شاد نگرديد بر آنچه خدا ت مياز شما فو )ماديات دنيا

  .بر هر دو جانب زهد دست يافته است بر گذشته اندوه نخورد و براي آينده شادمان نشود
  
 بلكه ،نبود   و يا اساسا مطلوب اصلي،بديهي است وقتي كه چيزي كمال مطلوب نبود 

گشايد و آمدن و رفتنش  نمي د و پرزن  مرغ آرزو در اطرافش پر و بال نمي،وسيله بود
  .كند شادماني يا اندوه ايجاد نمي

  آيا زهد و اعراض از دنيا كه در نهج البالغه به پيروي از تعليمات قرآن :اما بايد ديد كه 
 :عبارت ديگر  و به ؟ صرفا جنبه روحي و اخالقي دارد،زياد بر آن اصرار و تاكيد شده است

يعني آيا زهد  ؟دارد  ست يا آنكه جنبه عملي هم همراهزهد صرفا يك كيفيت روحي ا
  ؟ فقط اعراض روحي است يا توام است با اعراض عملي

ه اعراض از محرمات و بس كه در  و بنا بر فرض دوم آيا اعراض عملي محدود است 
چيزي بيش از اينست آنچنانكه زندگي عملي علي   به آن اشاره شده است و يا79خطبه 

  ؟دهد زندگي عملي رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله نشان مي  و پيش از ايشانعليه السالم 
 چه ،شود مي   شامل مباحات هم،و بنابراين فرض كه زهد محدود به محرمات نيست 

تنعمها چه اثر و خاصيتي   زندگي زاهدانه و محدود و پشت پا زدن به ؟اي دارد فلسفه
  ؟تواند داشته باشد مي

   بايد عمل شود و يا صرفا در شرائط معيني اجازهو آيا بطور مطلق 
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   ؟شود مي   داده
  ؟سازگار است يا خير   با ساير تعليمات اسالمي،و اساسا آيا زهد در حد اعراض از مباحات

مطلوبهائي ما فوق مادي    اساس زهد و اعراض از دنيا بر انتخاب كمال،عالوه بر همه اينها 
مخصوصا در نهج البالغه چگونه بيان شده  ؟اسالم چيست آن كمال مطلوبها از نظر ،است
  ؟است

 كه ،كوتاهي آرزو ،اينها مجموع سؤاالتي است كه در زمينه مساله زهد و اعراض از دنيا 
   .شود  در نهج البالغه فراوان درباره آنها بحث شده بايد روشن
    .گوئيم در فصول آينده اين سؤاالت را مطرح و بدانها پاسخ مي
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     اسالمي و رهبانيت مسيحيزهد
 زهد ،شود مي  گفتيم بر حسب تعريف و تفسيري كه از نهج البالغه درباره زهد استفاده

 به مظاهر ،اخروي دارد  زاهد از آن نظر كه دلبستگيهائي معنوي و.حالتي است روحي
ساس و توجهي تنها در فكر و انديشه و اح  اعتنائي و بي  اين بي.اعتنا است مادي زندگي بي

 زاهد در زندگي عملي خويش سادگي ،يابد پايان نمي تعلق قلبي نيست و در مرحله ضمير
 زندگي زاهدانه .نمايد و از تنعم و تجمل و لذت گرائي پرهيز مي سازد و قناعت را پيشه مي

 وابستگي زيادي به امور مادي ،كه شخص فقط در ناحيه انديشه و ضمير  آن نيست
داشته  اين است كه زاهد عمال از تنعم و تجمل و لذت گرائي پرهيز بلكه ،باشد  نداشته
 .اند ماديات اكتفا كرده گيري از  زهاد جهان آنها هستند كه به حداقل تمتع و بهره.باشد

تنها دل به دنيا نداشت بلكه عمال   شخص علي عليه السالم از آن جهت زاهد است كه نه
    . بود" تارك دنيا "ه اصطالح ب نيز از تمتع و لذت گرائي ابا داشت و
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   دو پرسش
  :پاسخ دهيم شود و ما بايد بدانها اينجا قطعا دو پرسش براي خواننده محترم مطرح مي 
برخاسته آنرا بدعتي   دانيم اسالم با رهبانيت و زهد گرائي به مخالفت  همه مي:يكي اينكه 

 .)2(»رهبانيه في االسالمال « :پيغمبر اكرم صريحا فرمود .)1(از راهبان شمرده است
كرده از همه   هنگامي كه به آن حضرت اطالع دادند كه گروهي از صحابه پشت به زندگي

سخت آنها را مورد عتاب قرار  ،اند اند و به عزلت و عبادت روي آورده چيز اعراض نموده
 كه  پيغمبر اكرم به اين وسيله فهماند.نيستم   من كه پيامبر شمايم چنين، فرمود،داد

به عالوه تعليمات جامع و همه جانبه  .گرا است نه زهد گرا زندگي گرا و اسالم ديني جامعه
 اخالقي بر اساس محترم شمردن زندگي ،سياسي ، اقتصادي،اسالمي در مسائل اجتماعي

   .كردن به آن  و روي آوري به آن است نه پشت
خوشبينانه اسالم   يني و فلسفه رهبانيت و اعراض از زندگي با جهانب،گذشته از همه اينها

ها با  برخي كيشها و فلسفه  اسالم هرگز مانند.درباره هستي و خلقت ناسازگار است
 روشنائي و ،خلقت را به دو بخش زشت و زيبا نگرد و هم بدبيني به هستي و خلقت نمي

  .كند  بجا و نابجا تقسيم نمي،و نادرست   درست، حق و باطل،تاريكي
اصول و مباني   گذشته از اينكه زهد گرائي همان رهبانيت است كه با:هپرسش دوم اينك 

چرا بشر محكوم به  ؟باشد  تواند داشته اي مي  چه مبنا و چه فلسفه،اسالمي ناسازگار است
  چرا بشر بايد به اين دنيا ؟زهد شده است

  
  :پاورقي

   27 /حديد  .1
 عن الرهبانيه و  ب النهيبا(14 جزء اخالق باب 15رجوع شود به بحار االنوار، جلد  .2

مالي رومي در دفتر ششم مثنوي داستاني آورده از مناظره مرغ و صياد  )السياحه
   .درباره اين حديث
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آن  و دريا دريا نعمتهاي الهي را ببيند و بدون آنكه كف پايش تر شود از كنار  بيايد
  ؟بگذرد

بدعتهائي است كه بعدها  ،شود  مياي كه در اسالم ديده  آيا تعليمات زهد گرايانه،بنابراين 
پس با نهج البالغه چه  ؟شده است  از مذاهب ديگر مانند مسيحي و بودائي وارد اسالم

عليه و آله و همچنين زندگي عملي علي   زندگي شخصي پيغمبر اكرم صلي اهللا ؟كنيم
ت حقيقت اينس ؟نيست چگونه تفسير و توجيه كنيم  عليه السالم را كه جاي شكي در آن

از مردم و رو آوردن به عبادت    بريدن، رهبانيت،كه زهد اسالمي غير از رهبانيت است
 دو نوع كار بيگانه از ،آخرت از يكديگر جدا است  بر اساس اين انديشه كه كار دنيا و.است

   يا بايد به عبادت و رياضت پرداخت تا در آن،يكي را بايد انتخاب كرد  از دو كار،هم است
 اين .كار آيد  ار آيد و يا بايد متوجه زندگي و معاش بود تا در اين جهان بهجهان به ك

مستلزم كناره گيري از خلق  ،است كه رهبانيت بر ضد زندگي و بر ضد جامعه گرائي است
  .مردم و سلب هر گونه مسؤوليت و تعهد از خود است و بريدن از

و بر اساس   اده و بي تكلف استاما زهد اسالمي در عين اينكه مستلزم انتخاب زندگي س 
بطن روابط اجتماعي قرار   در متن زندگي و در،پرهيز از تنعم و تجمل و لذت گرائي است

مسئوليتها بر آمدن است و از    براي خوب از عهده،دارد و عين جامعه گرائي است
   .گيرد مسؤوليتها و تعهدهاي اجتماعي سرچشمه مي

در اسالم  ،ت كه رهبانيت را به وجود آورده استفلسفه زهد در اسالم آن چيزي نيس
اسالم نه خود آن   از نظر.مساله جدا بودن حساب اين جهان با آن جهان مطرح نيست
اين جهان با كار آن جهان  جهان و اين جهان از يكديگر جدا و بيگانه هستند و نه كار

  ،بيگانه است
 از قبيل ارتباط ،ء واحد است  باطن شيارتباط ظاهر و   ارتباط دو جهان با يكديگر از قبيل

 از قبيل پيوند ، از قبيل پيوستگي دو رويه يك پارچه است،است ء واحد ظاهر و باطن شي
  بدن  روح و
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كار آن جهان   كار اين جهان با.است كه چيزي است حد وسط ميان يگانگي و دوگانگي
 يعني آنچه ،ختالف ذاتيا  بيشتر جنبه اختالف كيفي دارد تا،نيز عينا همين طور است

 و هر چه بر وفق ،نيز هست  برضد مصلحت آن جهان است بر ضد مصلحت اين جهان
 لهذا يك .عاليه آن جهان نيز هست  مصالح عاليه زندگي اين جهان است بر وفق مصالح

هاي عالي و ديدهاي  جهان است اگر از انگيزه  كار معين كه بر وفق مصالح عاليه اين
شود و به  تلقي مي  مادي خالي باشد آن كار صرفا دنيائي و هدفهاي ماوراءمافوق طبيعي 

ها و  كار از هدفها و انگيزه   اما اگر جنبه انساني،رود تعبير قرآن به سوي خدا باال نمي
 كار آخرتي ، همان كار،مند باشد بهره  ديدهاي برتر و باالتر از زندگي محدود دنيائي

  .شود شمرده مي
بخشيدن به    كيفيت خاص، در متن زندگي قرار دارد- چنانكه گفتيم- كهزهد اسالمي 

 زهد اسالمي .شود مي  اي ارزشها براي زندگي ناشي زندگي است و از دخالت دادن پاره
از اركان جهانبيني اسالمي است    بر سه پايه اصلي كه،آيد چنانكه از نصوص اسالمي بر مي

   :استوار است
  

    زهد اسالمي يا سه پايه،سه اصل 
تامين كننده    تنها عامل، بهره گيريهاي مادي از جهان و تمتعات طبيعي و جسماني- 1 

 يك سلسله ،خاص   براي انسان به حكم سرشت.خوشي و بهجت سعادت انسان نيست
قادر به تامين بهجت و   ارزشهاي معنوي مطرح است كه با فقدان آنها تمتعات مادي

   .سعادت نيست
جهت كه انسان    از آن، انسان، از سعادت جامعه جدا نيست،ت سعادت فرد سرنوش- 2

انساني درباره جامعه دارد   است يك سلسله وابستگيهاي عاطفي و احساس مسؤوليتهاي
  .آرامش داشته باشد تواند فارغ از آسايش ديگران آسايش و كه نمي

   اصالت در عين نوعي اتحاد و يگانگي با بدن در مقابل بدن، روح- 3 
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 روح نيز . منبع مستقلي است براي لذات و آالم،كانون جسم  كانوني است در برابر، دارد
از    روح.بلكه بيش از بدن نيازمند به تغذيه و تهذيب و تقويت و تكميل است به نوبه خود

در تنعمات    اما بدون شك غرقه شدن،نياز نيست بدن و سالمت آن و نيرومندي آن بي
بهره برداري از كانون   ل تمام به لذت گرائي جسماني مجال و فراغتي برايمادي و اقبا

حقيقت نوعي تضاد ميان تمتعات روحي  گذارد و در  باقي نمي،پايان ضمير روح و منبع بي
شدن و محو شدن و فاني شدن در آنها باشد وجود   و تمتعات مادي اگر به صورت غرقه

   .دارد
به روح است   چنين نيست كه هر چه مربوط، لذت نيستمساله روح و بدن مساله رنج و

 با دوامتر ، عميقتر،صافتر   لذات روحي بسي.رنج است و هر چه مربوط به بدن است لذت
تمتعات مادي و لذات جسماني در حاصل    روآوري يك جانبه به،از لذات بدني است

خواهيم به زندگي  ه مي لهذا آنگاه ك.كاهد واقعي بشر مي   از خوشي و لذت و آسايش،جمع
بهره بگيريم و بدان رونق و صفا و شكوه و جالل ببخشيم و آنرا دلپسند   رو آوريم و از آن

   .هاي روحي صرف نظر كنيم توانيم از جنبه سازيم نمي و زيبا
به اين سه    و با توجه،شود با توجه به اين سه اصل است كه مفهوم زهد اسالمي روشن مي

گردد چگونه  روشن مي   و با توجه به اين سه اصل است كه،شود مياصل است كه روشن 
و   جامعه گرائي و در متن زندگي   اما زهدگرائي را در عين،كند اسالم رهبانيت را طرد مي

اين سه اصل    در فصول بعد نصوص اسالمي را بر اساس.پذيرد در بطن روابط اجتماعي مي
    .دهيم در مورد زهد توضيح مي
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   راهبزاهد و
راهب هر دو از   زاهد و. و رهبانيت را محكوم كرده است،گفتيم اسالم به زهد دعوت  

تعهدات و مسؤوليتهاي اجتماعي  جويند ولي راهب از جامعه و تنعم و لذتگرائي دوري مي
شمارد و به صومعه و دير و دامن  دنيائي مي  گريزد و آنها را جزء امور پست و مادي مي

هاي آن و مسؤوليتها و تعهدهاي  جامعه و مالكهاي آن و ايده   اما زاهد به،برد كوه پناه مي
 گرا است و  اما زاهد آخرتگراي جامعه،زاهد و راهب هر دو آخر تگرايند ،آورد آن رو مي

 راهب .باشند نمي  در لذت گريزي نيز اين دو در يك حد.راهب آخرت گراي جامعه گريز
 اما زاهد حفظ ،كند تحقير مي مسر و توليد فرزند راسالمت و نظافت و قوت و انتخاب ه

 زاهد و ،شمارد فرزند را جزء وظيفه مي سالمت و رعايت نظافت و برخورداري از همسر و
كند سرگرم شدن به تنعم و  دنيائي كه زاهد آنرا رها مي راهب هر دو تارك دنيايند اما

 ولي دنيائي كه ،دانستن است وامور را كمال مطلوب و نهايت آرز  تجمل و تمتعات و اين
 اينست كه زهد ،و مسؤوليت اجتماعي است  فعاليت و تعهد،كند كار راهب آنرا ترك مي

  زاهد بر خالف رهبانيت 
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  متن زندگي و در بطن روابط اجتماعي است و نه تنها با تعهد و مسؤوليت راهب در
خوب از عهده   سبي است برايگرائي منافات ندارد بلكه وسيله بسيار منا اجتماعي و جامعه
   .مسؤوليتها بر آمدن

 جهان ،راهب  از نظر،شود بيني مختلف ناشي مي تفاوت روش زاهد و راهب از دو جهان
 حساب سعادت ،يكديگرند  دنيا و آخرت دو جهان كامال از يك ديگر جدا و بي ارتباط به

 متضاد با يكديگرند و است بلكه كامال جهان دنيا نيز از حساب سعادت آخرت كامال جدا
سعادت دنيا نيز از كار موثر در سعادت آخرت مجزا   طبعا كار موثر در.غيرقابل جمع

 .ديگر وسائل سعادت دنيا با وسائل سعادت آخرت مغاير و مباين است   و به عبارت،است
  .سعادت آخرت  امكان ندارد يك كار و يك چيز هم وسيله سعادت دنيا باشد و هم وسيله

 از ،آخرت است   دنيا مزرعه،اند  دنيا و آخرت به يكديگر پيوسته، در جهانبيني زاهدولي 
رونق و صفا و امنيت و   بخشد و موجب نظر زاهد آنچه به زندگي اين جهان سامان مي

 ،آنجهاني وارد زندگي اين جهاني شود گردد اينست كه مالكهاي اخروي و آسايش آن مي
است اينست كه تعهدات و مسؤوليتهاي اينجهاني   جهانيو آنچه مايه و پايه سعادت آن

   .و طهارت و تقوا توام باشد و پاكي  خوب انجام شود و با ايمان
 اساسا .است حقيقت اينست كه فلسفه زهد زاهد و رهبانيت راهب كامال مغاير يكديگر

مينه يا اغراض سوء در ز  رهبانيت تحريف و انحرافي است كه افراد بشر از روي جهالت
   .اند تعليمات زهد گرايانه انبياء ايجاد كرده

كرديم   اينك با توجه به متون تعليمات اسالمي فلسفه زهد را به مفهومي كه تشريح
   .دهيم توضيح مي

 ٢١٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

    زهد و ايثار 
اثره يعني خود را و  .اند  اثره و ايثار هر دو از يك ريشه.هاي زهد ايثار است يكي از فلسفه

ديگر همه چيز را به خود اختصاص    و به عبارت،ر ديگران مقدم داشتنمنافع خود را ب
ايثار يعني ديگران را بر خويش مقدم داشتن و خود   اما.دادن و ديگران را محروم ساختن

   .به رنج افكندن  را براي آسايش ديگران
خود تنگ  كند و بر زاهد از آن جهت ساده و بي تكلف و در كمال قناعت زندگي مي

بخشد زيرا قلب  نيازمندان مي   او آنچه دارد به، تا ديگران را به آسايش برساند،گيرد مي
يازد كه انسان نيازمندي  جهان دست مي  حساس و دل درد آشناي او آنگاه به نعمتهاي

بخوراند و بپوشاند و به آنان آسايش برساند بيش از آن   او از اينكه نيازمندان را،نباشد
 او محروميت و گرسنگي و رنج و .بخورد و بپوشد و استراحت كند برد كه خود لذت مي

   .كنند  كند كه ديگران برخوردار و سير و بي دردسر زندگي را از آن جهت تحمل مي درد
بسيار بزرگ به   ايثار از پرشكوهترين مظاهر جمال و جالل انسانيت است و تنها انسانهاي

   .كنند اين قله شامخ صعود مي
شكوه خود در سوره  و خاندان گراميش را در آيات پر )ع(داستان ايثار عليقرآن كريم 

در ميسور داشتند كه جز   هل اتي منعكس كرده است علي و زهراء و فرزندانشان آنچه
تنها و تنها به خاطر رضاي حق به  چند قرص نان نبود با كمال نيازي كه بدان داشتند

كه اين داستان در مالء اعلي بازگو شد و آيه   اين بود،مسكين و يتيم و اسير بخشيدند
  .اش نازل گشت قرآن درباره

دست زهرا و   دستبندي از نقره در،رسول اكرم وارد خانه دختر عزيزش حضرت زهرا شد 
مرضيه بالفاصله پرده و    زهراي، چهره كراهت نشان داد،اي بر در اتاق زهرا ديد پرده

  دستبند را توسط قاصدي خدمت 
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از  )ص( چهره رسول اكرم،داشت كه به مصرف نيازمندان برساند  ارسال )ص(كرمرسول ا
 دخترش نكته را درك كرده و ديگران را بر خود مقدم داشته شكفته گشت و  اينكه
   . پدرش به فداي او باد:فرمود
  . رسم جاري خاندان علي و زهرا بود" »الجار ثم الدار« "شعار 

(علي   :گويد مي " المتقين "در خطبه  )ع
  
   )1(." »نفسه منه في عناء و الناس منه في راحه« " 

اما مردم   يعني متقي كسي است كه خودش از ناحيه سختگيريهاي خودش در رنج است
   .از ناحيه او در آسايشند

  
پذيرائي كردند و  قرآن كريم انصار مدينه را كه حتي در حال فقر برادران مهاجر خود را

  :كند قدم داشتند چنين توصيف ميآنان را بر خودشان م
  
   )2(»و يؤثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصه« 

  .دارند هر چند فقير و نيازمند باشند يعني ديگران را بر خود مقدم مي
  
در يك  ،كند بديهي است كه زهد بر مبناي ايثار در شرائط مختلف اجتماعي فرق مي 

محروم مانند اجتماع آنروز    و در يك اجتماع،شود اجتماع مرفه كمتر نياز به ايثار پيدا مي
در اين جهت با  )ع(و علي )ص(رسول اكرم   و يكي از رازهاي تفاوت سيره،مدينه بيشتر

   . سائر ائمه اطهار همين است
   زهد بر اساس فلسفه ايثار هيچگونه ربطي با رهبانيت و،و به هر حال

  
  :يپاورق

  .191نهج البالغه، خطبة  .1
 9/ حشر  .2
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عاليترين   گريز از اجتماع ندارد بلكه زائيده عالئق و عواطف اجتماعي است و جلوه 
   .است  احساسات انسان دوستانه و موجب استحكام بيشتر پيوندهاي اجتماعي

  

   همدردي
 ها و همدردي و شركت عملي در غم مستمندان و محرومان يكي ديگر از ريشه 

اه كه در كنار افرادي برخوردار و مرفه قرار مستمند و محروم آنگ .هاي زهد است فلسفه
   از طرفي رنج ناشي از تهيدستي و دستنارسي به،گردد رنجش مضاعف مي گيرد مي

   .حريفان  و از طرف ديگر رنج احساس تاخر و عقب ماندگي از،ضروريات زندگي
شند و و بنو تواند تحمل كند كه ديگران كه مزيتي بر او ندارند بخورند بشر بالطبع نمي

  .بپوشند و قهقهه مستانه بزنند و او تماشاچي باشد و نظاره كند
مسؤوليت    مرد خدا احساس، برخوردار و محروم:شود آنجا كه اجتماع به دو نيم مي 

وضع موجود  )ع(اميرالمؤمنين  در درجه اول كوشش مرد خدا اينست كه به تعبير،كند مي
دگرگون سازد و اين پيمان خدا است كه با  مبني بر پر خوري ظالم و گرسنگي مظلوم را

دوم با ايثار و تقسيم آنچه در اختيار دارد به ترميم وضع    و در درجه" 1(دانايان امت
   كشته از بس كه فزون است كفن"بيند   اما همينكه مي،كوشد مستمندان مي  نابسامان

مستمندان   زمنديهايبيند عمال راه برخوردار كردن و رفع نيا  وقتي كه مي"نتوان كرد 
بر زخمهاي دل  ،مسدود است با همدردي و همسطحي و شركت عملي در غم مستمندان

  همدردي و شركت .گذارد مستمندان مرهم مي
  

   :پاورقي
نهج البالغه،  (»ظلومم  اخذ اهللا علي العلماء ان ال يقاروا علي كظه ظالم و ال سغب...« .1

  )3خطبه 
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  آنان دوخته است اهميت   پيشوايان امت كه چشمها به در غم ديگران مخصوصا در مورد
زاهدانه زندگي   علي عليه السالم در دوره خالفت بيش از هر وقت ديگر،به سزائي دارد

  :فرمود  مي.كرد مي
  
يتبيغ بالفقير  ان اهللا فرض علي ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بضعفه الناس كيال« " 

   .)1(" »فقره
ضعيف   وايان دادگر فرض كرده است كه زندگي خود را با طبقهيعني خداوند بر پيش

  . مستمندان را ناراحت نكند،تطبيق دهند كه رنج فقر
  
   :فرمود و هم آنحضرت مي 

  
الدهر او اكون اسوه   اقنع من نفسي بان يقال هذا اميرالمؤمنين و ال اشاركهم في مكاره« "

  .)2(" »لهم في جشوبه العيش
كنند خودم را  مي  قب اميرالمؤمنين كه روي من نهاده و مرا با آن خطابآيا با عنوان و ل 

باشم و يا در فقيرانه زندگي   هاي روزگار با مؤمنين شركت نداشته قانع سازم و در سختي
  ؟ كردن امام و پيشواي آنان نباشم

  
   :فرمايد و نيز در همان نامه مي 

  
  ي تخير االطعمه و هيهات ان يغلبني هواي و يقودني جشعي ال« ..."
  

  : پاورقي
   207نهج البالغه، خطبه  .1
   45 نهج البالغه نامه  .2
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مبطانا و   بالحجاز او اليمامه من ال طمع له في القرص و ال عهد له بالشبع او ابيت  لعل
  ." »! ؟حولي بطون غرثي و اكباد حري

خوراكها   نچگونه ممكن است هواي نفس بر من غلبه كند و مرا به سوي انتخاب بهتري 
يك   اميد همين   در صورتيكه شايد در حجاز يا يمامه افرادي يافت شوند كه.بكشاند

آيا سزاوار است  ،قرص نان را هم ندارند و دير زماني است كه شكمشان سير نشده است
گرسنه و جگرهاي سوزان   شب را با سيري صبح كنم در صورتي كه در اطرافم شكمهاي

  ؟ قرار دارد
  
او را مورد  گيرد ديد كه اين اندازه بر خود تنگ مي اگر شخص ديگري را مي )ع(علي 

تو خودت چرا اين اندازه   شد كه پس  هنگامي كه با اعتراض رو برو مي،داد مؤاخذه قرار مي
اي   پيشوايان وظيفه جداگانه،شما نيستم  من مانند:داد جواب مي ؟گيري بر خود تنگ مي

  .)1(با عاصم بن زياد حارثي پيدا است  ن حضرت چنانكه از گفتگوي آ.دارند
   :فرمود مي  كند كه روايت مي )ع(در جلد نهم بحار به نقل از كافي از اميرالمؤمنين

  
است كه   خداوند مرا پيشواي خلق قرار داده است و به همين سبب بر من فرض كرده

ار دهم تا از قر  زندگي خود را در خوراك و پوشاك در حد ضعيفترين طبقات اجتماع
   .)2(طغيان غني گردد طرفي مايه تسكين آالم فقير و از طرف ديگر سبب جلوگيري از

  
  : پاورقي

   207. نهج البالغه، خطبه .1
    758، چاپ تبريز صفحه 9 بحار، جلد  .2
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كه روزي يكي از  :نويسند در شرح احوال استاد الفقهاء وحيد بهبهاني رضوان اهللا عليه مي
هائي كه معموال زنان اعيان  كرد كه پيراهني الوان از نوع پارچه  شاهدهعروسهاي خود را م

مرحوم آقا محمد اسماعيل ( فرزندشان.پوشيدند به تن كرده است عصر مي  و اشراف آن
   :خواند  او در جواب پدر اين آيه قرآن را،را مورد مالمت قرار دادند )آن خانم شوهر

  
  )1(؟»اده و الطيبات من الرزققل من حرم زينه اهللا التي اخرج لعب«

روزيهاي پاكيزه را   هائي كه خدا براي بندگانش آفريده و هم چنين بگو چه كسي زينت
  ؟ تحريم كرده است

  
خوب پوشيدن و خوب نوشيدن و از نعمتهاي الهي   گويم ايشان جواب دادند من نمي
 ولي يك ،ردخير در اسالم چنين ممنوعيتهائي وجود ندا ،استفاده كردن حرام است

اينكه ما و خانواده ما به اعتبار اينكه پيشواي ديني مردم هستيم   مطلب ديگر هست و آن
 بينند كه از همه چيز هاي فقير وقتي كه اغنيا را مي  خانواده،خاصي داريم  وظيفه

 " آقا "خانواده    يگانه مايه تسكين آالمشان اينست كه،شوند برخوردارند طبعا ناراحت مي
تيپ اغنيا در آئيم اين يگانه مايه    اگر ما هم در زندگي به شكل،پ خودشان هستنددر تي

قادر نيستيم عمال وضع موجود را تغيير دهيم    ما كه.رود تسكين آالم هم از ميان مي
  .مضايقه نكنيم  الاقل از اين مقدار همدردي

هم   ارگي زهدهاي ناشي از همدردي و شركت در غمخو،بينيم چنانكه به وضوح مي
بلكه راهي است    مبني برگريز از اجتماع نيست،بهيچوجه با رهبانيت هم ريشگي ندارد

    .براي تسكين آالم اجتماع
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   زهد و آزادگي
و ناگسستني    ميان زهد و آزادگي پيوندي كهن. آزادي و آزادگي است،فلسفه ديگر زهد 

  .برقرار است
 آزادگان جهان ."   آزادگي"نيازي مالك  و بي است " روبه مزاجي " مالك ،نياز و احتياج

ترين آرزوي آنها است از آن    اصيل،كه سبكباري و سبكبالي و قابليت تحرك و پرواز
را تقليل دهند و به نسبت تقليل نيازها  سازند كه نيازها جهت زهد و قناعت را پيشه مي
   .اشخاص رها سازند خويشتن را از قيد اسارت اشياء و

كه از آنها  ان مانند هر جاندار ديگر يك سلسله شرائط طبيعي و ضروري داردزندگي انس
 آب براي ،براي خوردن   نان، زمين براي سكني، از قبيل هوا براي تنفس،گريزي نيست

 و يك سلسله ،را از قيد اين امور تواند خود  انسان نمي.آشاميدن و جامه براي پوشيدن
 مكتفي "بي نياز و آزاد سازد و به اصطالح حكما   ره يكس،امور ديگر مانند نور و حرارت

    . گردد"بذاته 
   ،ولي يك سلسله نيازهاي ديگر هست كه طبيعي و ضروري نيست
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 شود و حيات به وسيله خود انسان يا عوامل تاريخي و اجتماعي بر او تحميل مي  در طول
   .سازد آزاديش را از آنچه هست محدودتر مي

مانند جبرها و   مادام كه به صورت يك نياز دروني در نيامده استها  جبرها و تحميل
و تحميلها و قيد و بندها   خطرناكترين جبرها، آنقدر خطرناك نيست،تحميلهاي سياسي

   .از درون خويش به زنجير كشيده شود  آنست كه به صورت يك نياز دروني در آيد و آدمي
است كه انسان    اين،گردد  زبوني انسان ميمكانيسم اين نيازها كه منجر به ضعف و عجز و

آورد و  و تجمل رو مي   به تنعم،براي اينكه به زندگي خويش رونق و صفا و جال بخشد
 در صدد تملك ،مند گردد زندگي بهره براي اينكه نيرومندتر و قدرتمندتر شود و از شرايط

نعم و تجمل و يا ابزار قوت و به آنچه آنها را وسيله ت  از طرف ديگر تدريجا،آيد اشياء برمي
هائي  گردد و رشته كند و شيفته مي گيرد و عادت مي داده خو مي قدرت خويش قرار

 يعني همان چيزي ،سازد بندد و عاجز و زبون و ذليل آنها مي آن اشياء مي  نامرئي او را به
چيزي   كند و همان مايه رونق و صفاي زندگيش شده بود شخصيت او را بي رونق مي  كه

عاجز و زبون   او را ضعيف و،كه وسيله كسب قدرت او در طبيعت شده بود در درون
   .آورد سازد و به صورت برده و بنده آن چيز در مي مي

 انسان بالفطره ميل به تصاحب و ،دارد اي در آزادمنشي او  ريشه،گرايش انسان به زهد
 اشياء به همان نسبت كه در بينيد ولي آنجا كه مي مندي از اشياء دارد تملك و بهره

 ضعيف و زبونش كرده و مملوك و برده خويش ، در درون،ساخته  او را مقتدر،بيرون
   . است" زهد "كند و نام اين طغيان   در مقابل اين بردگي طغيان مي، ساخته است

 غالم همت " اند حافظ خود را عرفا و شعراي ما از حريت و آزادي و آزادگي بسيار گفته
 او در ميان "آزاد است  داند كه در زير اين چرخ كبود از هر چه رنگ تعلق پذيرد يآن م

   تنها به حال سرو رشك ،همه درختان
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تعلق   آزادي از قيد، منظور اين بزرگان از آزادي"از بار غم آزاد آمده است  "برد كه  مي
   . شيفته و فريفته نبودن، يعني دلبستگي نداشتن،خاطر است
كه آدمي را   هائي  رشته،خواهد  و آزادگي چيزي بيشتر از دلبستگي نداشتن ميولي آزادي

 ،قلب و تعلقات قلبي نيست   تنها از ناحيه،سازد وابسته و ذليل و ضعيف و عاجز و زبون مي
مصنوعي كه ابتداء براي زيباتر كردن و  خوگيريهاي جسمي و روحي به شرائط اضافي و

آيد و بعد به  كسب قدرت و قوت بيشتر به وجود مي  رايرونق بخشيدن به زندگي و يا ب
 هر چند مورد عالقه قلبي نباشد و بلكه مورد ،گردد  مي"طبيعت ثانيه  "شكل يك اعتياد 

 ،تعلقات قلبي رود و بيش از هاي قويتري براي اسارت انسان به شمار مي  رشته،باشد  نفرت
   .سازد آدمي را زبون مي

سيگار و افيون  اي را در نظر بگيريد كه عادت به چاي و ا نبستهعارف وارسته دل به دني
عادت كرده موجب مرگ او  طبيعت ثانيه او شده است و تخلف از غذاهائي كه به آنها

  .زيست نمايد  تواند آزاد و آزاده شود چنين شخصي چگونه مي مي
داقل ح   عادت به،دلبستگي نداشتن شرط الزم آزادگي است اما شرط كافي نيست 

  .آزادگي است  شرط ديگر،برداشت از نعمتها و پرهيز از عادت به برداشت زياد
توصيف حاالت آن    آنجا كه در مقام،ابو سعيد خدري كه از اكابر صحابه رسول خدا است 

 كان صلي اهللا عليه و آله خفيف " : اينست،گويد اي كه مي آيد اولين جمله حضرت بر مي
   با مؤونه بسيار كم،برد ا كم خرج بود با اندك به سر مييعني رسول خد ."المؤونه 

  .توانست زندگي خود را ادامه دهد مي
اقتصادي در نظر   اگر صرفا از جنبه ؟آيا اين فضيلت است كه كسي خفيف المؤونه باشد 

  كند بگيريم كه ثروت كمتري را مستهلك مي
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 ،ر موضوع را از جنبه معنويولي اگ . و الاقل فضيلت مهمي نيست،نه   جواب اينست كه
 جواب ،قيود زندگي مورد مطالعه قرار دهيم  يعني از جنبه حداكثر آزادي نسبت به

 زيرا تنها با احراز اين فضيلت است ،فضيلت بزرگي هم هست ، آري فضيلت است:اينست
 آزادانه .داشته باشد  تحرك و نشاط،تواند سبكبار و سبكبال زندگي كند مي  كه انسان

   . در نبرد دائم زندگي سبك به پا خيزد،از نمايدپرو
 در ،برخاستنها  تقيد به عادات و رسوم عرفي در نشستن و،منحصر به عادات فردي نيست

اينها بار زندگي را سنگين و    در لباس پوشيدنها و امثال، در معاشرتها،رفت و آمدها
   .كند آهنگ حركت را كند مي

باشد امكان  اوري در آب است هر چه وابستگي ها كمترحركت در ميدان زندگي مانند شن
  .آورد غرق شدن پيش مي  وابستگيهاي زياد اين امكانرا سلب و خطر،شناوري بيشتر است

   :گويد اثيرالدين اخسيكتي مي 
  كاول برهنگي است كه شرط شناور است      در شط حادثات برون آي از لباس

   :گويد فرخي يزدي مي 
  مرد با تقوا كه عرياني بودزعرياني ننالد 

  جوهري دارد بهتر به شمشيري كه از خود                           
 .بحث ما است  كه اگر چه به منظور ديگري گفته است ولي مناسب باباطاهر رباعي دارد 

   :گويد مي
  گذرگاه تو بر اوج فلك بي           دال راه تو پر خار و خسك بي   
  برآور تا كه بارت كمترك بي          رآيد پوست از تنگر از دستت ب   
از آن  سعدي نيز داستاني در باب هفتم گلستان آورده است و اگر چه هدف او نيز 

   :گويد  مي.مناسب بحث ما است داستان چيز ديگر است ولي
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 در پيوسته كه  اي مناظره  و با درويش بچه،اي ديدم بر سر گور پدر نشسته  توانگر اده
انداخته و خشت فيروزه در او   صندوق تربت ما سنگين است و كتابه رنگين و فرش رخام

 . و مشتي دو خاك بر آن پاشيده،فراهم آورده  خشتي دو، به گور پدرت چه ماند،ساخته
 تا پدرت زير آن سنگهاي گران بر خود بجنبيده باشد " :گفت درويش پسر اين بشنيد و

  ." بهشت رسيده بود  پدر من به
  
و جنبشها  اينها همه تمثيلهائي است براي سبكباري و سبكبالي كه شرط اساسي تحركها 

بوسيله افرادي صورت   جهشها و جنبشها و مبارزات سرسختانه و پيگير.و جهشها است
 گاندي .اند  بوده" زاهد "نوعي    يعني به،اند گرفته كه عمال پاي بنديهاي كمتري داشته

 يعقوب ليث صفار به قول .انگلستان را به زانو در آورد  ش امپراتوريبا روش زاهدانه خوي
   ويت، در عصر ما.را رها نكرد كه توانست خليفه را به وحشت اندازد خودش نان و پياز
خفت « است كه در اسالم يزيون آن چيت كنگ مديز ويرت انگيكنگ؛ مقاومت ح

 در ي متوالي برنج روزهايت كنگ قادر است با مشتيك وي.  شويخوانده م» موونه
  .ف نبرد كنديپناهگاهها بسر برد و با حر

 در جهان شده است و ي منشأ تحولي است كه با ناز پروردگياسيا سي يكدام رهبر مذهب
قدرت را از خانداني به خانداني منتقل كرده است و لذت گرا بوده  ا كدام سر سلسله؛ي

   .است
آزاد بود كه به   السالم از آن جهت به تمام معنيآزادمرد جهان علي بن ابي طالب عليه 

شعار ترك دنيا يعني ترك    علي عليه السالم در نهج البالغه به،تمام معني زاهد بود
   :فرمايد در يكي از كلمات قصار مي .كند لذتگرائي به عنوان آزادمنشي زياد تكيه مي
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   .)1(»الطمع رق موبد«
   .طمع بردگي جاودان است

  
  :كند  بن مريم را چنين توصيف ميزهد عيسي

  
   .)2(»و ال طمع يذله« 

   .طمعي كه او را خوار و ذليل سازد در او نبود
  

  :فرمايد در جاي ديگر مي
  
فاوبقه و رجل   الدنيا دار ممر ال دار مقر و الناس فيها رجالن رجل باع فيها نفسه« " 

  ) 3(" »اشتري نفسه فاعتقه
 برخي :اند دسته  و مردم در اين معبر و گذرگاه دو،ارگاهيعني دنيا گذرگاه است نه قر 

 ، و برخي بر عكس.كنند سازند و خويشتن را تباه مي فروشند و برده مي خود را مي
  .سازند خرند و آزاد مي خويشتن را مي

  
اي كه به عثمان بن حنيف  نامه از همه صريحتر و روشنتر بيان آن حضرت است در 

و لذات دنيا را مانند يك مخاطب ذي شعور   دنيا،خش آن نامه در آخرين ب،نوشته است
زبان مخاطبه با دنياي راز زهد و فلسفه ترك لذتگرائي  دهد و با طرف خطاب قرار مي

   :فرمايد  مي.سازد روشن مي خويش را براي ما
  

  :پاورقي
   180. كلمات قصار، حكمت .1
  158 خطبه .2
  133 كلمات قصار، حكمت  .3
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افلت من   قد انسلكت من مخالبك و،يا فحبلك علي غاربكاليك عني يا دن« "
  ...."حبائلك

 و ،ام درنده تو خود را رهانيده   از چنگالهاي،ام  افسارت را بر دوشت انداخته، دور شو از من
   ...ام از دامهاي تو جسته

  
  )1(." ...»اعزبي عني فو اهللا ال اذل لك فتستذليني و ال اسلس لك فتقوديني« "

مرا به    به خداي سوگند كه رام تو و ذليل تو نخواهم شد كه هر جا بخواهي،دور شو
كه به هر سو بخواهي   و مهار خود را به دست تو نخواهم داد،خواري به دنبال خود بكشي

   ...ببري
  

عليه عجز و ضعف    طغياني است، زهد علي شورشي است عليه زبوني در برابر لذتها،آري
    .بندگي دنيا و نعمتهاي دنيا   عصيان و سرپيچي است عليه،در برابر حاكميت ميلها

  
  :يپاورق

  45نهج البالغه، نامه  .1
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   زهد و معنويت
  

   زهد و عشق و پرستش 
 ما .است   برخورداري از مواهب روحي و معنوي،سرچشمه ديگر زهد و ترك لذت گرايي 

 اين خود داستاني ، فعال در صدد اثبات جنبه معنوي جهان و جنبه معنوي انسان نيستيم
لذتگرائي و ماده پرستي و پول    بديهي است كه بنابر جهانبيني مادي ترك،ديگر است

 ما فعال با اين مكتب و اينگونه ،است  معني  بي،پرستي براي يك سلسله كماالت معنوي
كساني است كه بوئي از معنويت به مشامشان  طرز تفكر كاري نداريم روي سخن با

داند كه تا انسان از قيد هواپرستي  معنويت برده باشد مي گر كسي بوئي از ا.رسيده است
 و تا مسائل مادي از صورت ،طفل جان از پستان طبيعت گرفته نشود  و تا،آزاد نگردد

احساسات   سرزمين دل براي رشد و نمو،خارج نشود و به صورت وسيله در نيايد  هدف
: اين است كه مي گويند.  آماده نمي گرددتابناك و عواطف ملكوتي هاي پاك و انديشه

  .زهد شرط اصلي معرفت افاضي است و پيوندي محكمو ناگسستني با آن دارد
حق پرستي به معني واقعي كلمه، يعني شور محبت و خدمت حق را داشتن و با ياد او 
مأنوس بودن و از پرستش او لذت بردن و درحال توجه و حضور و ذكر دائم بودن، با 

ستي و لذت گرايي و در اسارت زرق و برق ماديات بودن به هيچ وجه سازگار خودپر
خواه در مورد (نه تنها خداپرستي مستلزم نوعي زهد است، هر عشق و پرستشي. نيست

  .مستلزم نوعي زهد و بي اعتنايي نسبت به شؤون مادي است) وطن يا مسلك و مرام
ن سر و كارشان با دل و احساسات عشقها و پرستشها بر خالف علمها و فلسفه ها، چو

هيچ مانعي ندارد كه يك نفر عالم يا فيلسوف بنده درم و دينار . است رقيب نمي پذيرند
 و منطقي و طبيعي و رياضي به د فكر و انديشه را در مسائل فلسفيباشد و به موقع خو

 ، معني آنهم عشق به يك،چنين فردي كانون يك عشقندارد قلب كار اندازد، ولي امكان 
 تا چه رسد به اينكه بخواهد كانون عشق ،يا مرام و مسلك بوده باشد از قبيل نوع انسان و

  باشد و از عشق الهي برافروخته گردد و محل سطوع اشراقات و الهامات خدائي  الهي
و زر را از    پس خانه دل را از تعلقات مادي خالي و فارغ نگهداشتن و بتهاي سيم.گردد
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اعتنائي به آنچه   ايم هرگز نبايد آزادي از بندگي سيم و زر و بي همانطور كه بارها گفته 
مسؤوليتها و شانه خالي كردن از زير    با رهبانيت و ترك،قابل تبديل به اين فلز است

و تعهد تنها در پرتو چنين زهدهائي است كه    مسؤوليت بلكه،تعهدات اشتباه بشود
 .باشند پشتوانه نمي ديگر لفظ تو خالي و ادعاي بي يابند و حقيقت خويش را باز مي
 يعني زهد و احساس مسؤوليت يك جا ،عليه السالم اين دو  همچنانكه در شخص علي

ا را نسبت به اول زاهد جهان بود و در عين حال حساسترين قلبه   علي،جمع بود
   :گفت  او از طرفي مي.اجتماعي در سينه داشت  مسؤوليتهاي
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   .)1(" »ما لعلي و لنعيم يفني و لذه ال تبقي« "
  ؟ علي را با نعمت و لذت ناپايدار چه كار

  
 شب خوابش ،عدالتي كوچك و احيانا به خاطر يك محروم بي   براي يك، از طرف ديگر

ر بخوابد مبادا در اقصي بالد كشور فردي گرسنه پيدا حاضر نبود شكم سي  او.برد نمي
   .شود

  
  .)2(" »بالشبع  و لعل بالحجاز او اليمامه من ال طمع له في القرص و ال عهد له« "
  
طمع  و بي  علي چون زاهد و بي اعتنا،ميان آن زهد و اين حساسيت رابطه مستقيم بود 

ود و جهان را از كوچكترين ذره گرفته ديگر قلبش از عشق الهي ماالمال ب  بود و از طرف
حقوق و    اين چنين نسبت به،ديد بزرگترين ستاره يك واحد ماموريت و مسؤوليت مي تا

بود محال بود اين  مي   او اگر فردي لذتگرا و منفعت پرست.حدود اجتماعي حساس بود
   .چنين شخصيت مسؤول و متعهدي پيدا كند

بالخصوص بر آن   هد تصريح شده است و در نهج البالغهدر روايات اسالمي به اين فلسفه ز
   ...است كه   در حديث از امام صادق عليه السالم رسيده.تكيه شده است

  
  .)3("قلوبهم لالخره  و كل قلب فيه شك او شرك فهو ساقط و انما اراد وا الزهد لتفرغ« "
  

  : پاورقي
   222. نهج البالغه، خطبه .1
   45.  نهج البالغه، نامه .2
 129 و 16ص / 2، جيكاف .3
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اعتبار ساقط است    وجود داشته باشد از درجه" شرك "يعني هر دلي كه در آن شك يا  
هر آرزوي ديگر خالي و فارغ  از اين جهت زهد را برگزيدند كه دلهايشان براي آخرت از

   .باشد
  

ضد  و بر "   شرك" ،بينيم در اين حديث هر نوع هواپرستي و لذت پرستي چنانكه مي
   :كند توصيف مي   مولوي زهد عارفانه را اينچنين.خدا پرستي خوانده شده است

  معرفت آن كشت را روئيدن است        زهد اندر كاشتن كوشيدن است
    معرفت محصول زهد سالف است       جان شرع و جان تقوا عارف است 
يافته است زهد را   ص اختصا" مقامات العارفين " در نمط نهم اشارات كه به " بو علي "

  :گويد  مي.كند به زهد عارف و زهد غير عارف تقسيم مي
  
 ،دهند انجام مي   اي" معامله " به خيال خود ،زاهداني كه از فلسفه زهد آگاهي ندارند 

شويند كه در  دنيا دست مي   از تمتعات.كنند كاالي آخرت را با كاالي دنيا معاوضه مي
كنند  ديگر در اين جهان برداشت نمي  مند گردند به عبارت عوض از تمتعات اخروي بهره

زاهد آگاه و آشنا به فلسفه زهد از آنجهت زهد   تا در جهان ديگر برداشت نمايند ولي
خويش را به غير ذات حق مشغول بدارد چنين شخصي  خواهد ضمير ورزد كه نمي مي

داند كه خود  ر از آن ميدارد و جز خدا چيز ديگر را كوچكت مي  شخصيت خويش را گرامي
   .سازد و در بند اسارتش درآيد  را بدان مشغول
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  عبارت بوعلي

   :اينست 
  
الزهد عند العارف   الزهد عند غير العارف معامله ما كان يشتري بمتاع الدنيا االخره و"

   ."الحق  ء غير تنزه ما عما يشغل سره عن الحق و تكبر علي كل شي
  

كند   بحث مي"   تمرين عارف"ز كتاب اشارات آنجا كه درباره و هم او در فصلي ديگر ا
   :گويد مي
  

 دوم ،از سر راه  يكي رفع مانع يعني برداشتن غير خدا:اين تمرين به خاطر سه هدف است
    .تلطيف باطن   سوم،رام و مطيع ساختن نفس اماره نسبت به نفس مطمئنه

  
زهد حقيقي و  گويد  مي.كند ي ذكر ميآنگاه براي هر يك از آن سه هدف عامل يا عوامل

    .راه  يعني برداشتن غير حق از سر،كند به هدف اول واقعي كمك مي
  

   تضاد دنيا و آخرت
دو قطب  مساله تضاد دنيا و آخرت و دشمني آنها با يكديگر و اينكه اين دو مانند 

 ،ي از ديگريبا دور  مخالفند از قبيل مشرق و مغربند كه نزديكي با هر يك مساوي است
دل و ضمير انسان و   همه مربوط به اين مطلب است يعني مربوط است به جهان

ما جعل « :دو دل نداده است   خداوند به انسان،دلبستگيها و عشقها و پرستشهاي انسان
  اهللا لرجل من قلبين في
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ليه اينست كه وقتي از علي ع .توان بيش از يك معشوق برگزيد نمي  با يك دل )1(» جوفه
   :سؤال كردند فرمود اش كه كهنه و مندرس بود السالم درباره جامه

  
  )2(." »يخشع له القلب و تذل به النفس و يقتدي به المؤمنون« "
به آن اقتدا   شود و مؤمنان  و نفس به اين وسيله رام مي،گردد دل به اين سبب نرم مي 

   .كنند مي
  

احساس حقارت  شوند و مه كهنه ناراحت نمييعني كسانيكه جامه نو ندارند از پوشيدن جا
   .نپوشيده است اي بهتر از جامه آنها شان جامه بينند پيشواي كنند زيرا مي نمي

مختلفند هر كس   آنگاه اضافه فرمود كه همانا دنيا و آخرت دو دشمن مشخص و دو راه
 را و آنچه و رشته تسلط دنيا را به گردن خود بيندازد طبعا آخرت دنيا را دوست بدارد

   دنيا و آخرت به منزله مشرق و مغربند كه نزديكي.دارد آخرت است دشمن مي  مربوط به
  .باشند مي به هر يك از اينها عين دوري از ديگري است اين دو در حكم دو هو و

   ": نويسد هايش مي علي عليه السالم در يكي از نامه 
  
معها الي القرص اذا  ُّ  روضن نفسي رياضه تهشو ايم اهللا يمينا استثني فيها بمشيه اهللا ال«

مقلتي كعين ماء نضب معينها   قدرت عليه مطعوما و تقنع بالملح مادوما و الدعن
  ضة مني و تشبع الربفتبرك ا تمتلي السائمه من رعيها ،مستفرغه دموعها

  
  : پاورقي

  4/ احزاب  .1
 2 103.  نهج البالغه، حكمت .2
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بعد السنين    اذا اقتدي،قرت اذا عينه !؟ده فيهجعو ياكل علي من زاعشبها فتربض 
  ." »المتطاوله بالبهيمه الهامله و السائمه المرعيه

ورزيده سازم   كنم به ذات خدا كه به خواست خدا نفس خويش را چنان  سوگند ياد مي" 
آنرا مغتنم بشمارد همانا  و گرسنگي بدهم كه به قرص ناني و اندكي نمك قناعت بورزد و

 شگفتا آيا اين درست ،چشمم خشك شود  بگريم كه آب چشمه )در خلوتهاي شب(رآنقد
خويش را انباشته كنند و در خوابگاه خويش را انباشته   است كه شتران در چراگاهها شكم

 و گوسفندان در صحراها خود را سير كنند و در ،خويش بخسبند  كنند و در خوابگاه
كم خويش را سير كند و در بستر خود استراحت  علي نيز ش،آرام گيرند  جايگاه خويش

  . پس از ساليان دراز به چهار پايان اقتدا كرده است!چشم علي روشن ؟كند
  
   :فرمايد آنگاه مي 

  
الليل غمضها   طوبي لنفس ادت الي ربها فرضها و عركت بجنبها بؤسها و هجرت في« " 

معشر اسهر عيونهم خوف   يحتي اذا غلب الكري عليها افترشت ارضها و توسدت كفها ف
ربهم شفاههم و تقشعت بطول  معادهم و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم و همهمت بذكر

   )1(."حزب اهللا هم المفلحون   استغفارهم ذنوبهم اولئك حزب اهللا اال ان
را مانند سنگ   رنجها،خوشبخت و سعادتمند آنكه فرائض پروردگار خويش را انجام دهد

   شب،د كند خور،آسيا دانه را
  

  :يپاورق
    45. نهج البالغه، نامه .1
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 .كند مي  ذكر اين دو قسمت پشت سر يكديگر رابطه زهد و معنويت را كامال روشن 

خورد و خواب و خشم   يا.اب كردخالصه دو قسمت اينست كه از دو راه يكي را بايد انتخ
اشكي و نه انسي و نه روشنائي و گامي    نه توجهي و نه نم، نه رازي و نه نيازي،و شهوت

قدمي در وادي انسانيت و استفاده از مواهب خاص الهي   و يا،از حد حيوانيت فراتر نرفت
    .پاك و روحهاي تابناك است  كه مخصوص دلهاي
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   زدهي زياد برداشت آم براي با:زهد
  
محفلي از اهل   در آن اوقات روزي در،چندي پيش سفري كوتاه به اصفهان اتفاق داد 

به تعليمات همه جانبه    مطرح شد و جوانب مختلف مطلب با توجه" زهد "فضل بحث 
جامع و رسا براي زهد به مفهوم   خواستند تعبيري  همگان مي،اسالم مورد توجه واقع شد

كه بعد معلوم شد دست در كار  )1(فاضل   در آن ميان دبيري.نندخاص اسالمي پيدا ك
 تعبيري نغز و ،يادداشتهاي خود را در اختيار من گذاشت اي در اين موضوع است و رساله

   ." زهد اسالمي عبارت است از برداشت كم و بازدهي زياد " : گفت،رسا كرد
در طي چند   ط قبلي خودم كه آنرا با تصورات و استنبا،اين تعبير براي من جالب بود

اجازه آن مرد فاضل تصرف   فقط با،مقاله از اين سلسله مقاالت شرح دادم منطبق يافتم
 يعني "برداشت كم براي بازدهي زياد   زهد عبارت است از" :گويم مختصري كرده مي

   اي رابطه
  
   :پاورقي 

. 1    .آقاي اكبر پرورش
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طرف ديگر موجود   از" زياد بازدهي دادن "و  از يك طرف " كم برداشت كردن "ميان 
انسان چه در قسمت عاطفه و   هاي انساني انسان و تجليات شخصيت انساني  بازدهي،است

 و چه از نظر شرافت و حيثيت ،اجتماعي   و چه در قسمت تعاونها و همكاريهاي،اخالق
عكوس دارند با به عالم باال همه و همه رابطه م  و چه از نظر عروج و صعود،انساني

  .مادي  برداشتها و برخورداريهاي
و تنعم و   انسان اين ويژگي را دارد كه برداشت و برخورداري زياد از ماده و طبيعت 

تر و زبونتر و  شود ضعيف مي   او را در آنچه هنر و كمال انساني ناميده،اسراف در لذات
و برخورداري البته در حدود برداشت   و برعكس پرهيز از،سازد بارتر و عقيم تر مي بي

فكر و اراده دو نيروي عالي انساني را نيرومندتر  ،بخشد معيني گوهر او را صفا و جال مي
  .كند مي

 ،برد جلو مي  اين حيوان است كه برداشت و برخورداري بيشتر او را در كمال حيواني به 
 يعني يك حيوان ،نيست شود اينطور  ناميده مي" هنر "در حيوان نيز آنچه به منزله 

 و يا براي اينكه شير و ،استفاده قرار بگيرد براي اينكه چاقتر بشود و گوشتش بهتر مورد
 ، اما يك اسب مسابقه چنين نيست،بيشتر تيمار شود  پشم بيشتري بدهد بايد هر چه

بايد كه روزها بلكه   اسبي مي،است كه از عهده مسابقه بيرون آيد  اسب سر طويله محال
هاي اضافي را   گوشتها و پيه،شده باشد تمرين كم خوراكي ديده باشد و الغر ميان ماهها

 و فعاليت براي آن " هنر "به تيزروي كه از نوع  ريخته باشد تا چابك و چاالك شده و
   .حيوان است قادر گردد

و تعلقات اضافي  يابد  روح با زهد ورزش مي. اما تمرين روح، براي آدمي تمرين است،زهد
   .آيد سبك به پرواز در مي  گردد و در ميدان فضائل  سبكبال و سبكبار مي،ريزد ا مير

كلمه رياضت در  ،كند  تعبير مي" ورزش "از قضا علي عليه السالم از تقوا و زهد به 
  مفهوم اصلي خودش عبارت است از ورزش و تمرين 
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   :فرمايد  مي،شود  ناميده مي" رياضت " ورزش هم .اسب مسابقه  مقدماتي
  
  )1(»و انما هي نفسي اروضها بالتقوي«
   .دهم همانا نفس خويش را با تقوا ورزش مي 

  
آنرا ولو با   توان  الاقل قسمتي از آنچه مي،گياه هم مانند حيوان است ؟گياهها چطور

  .است از طبيعت  گياه ناميد مشروط به برداشت كمتر" هنر "تشبيه و مسامحه 
در يكي از  ،آورد كند و از گياهان مثلي مي ين نكته نيز اشاره ميعلي عليه السالم به ا 

خويشرا براي يكي از   هايش پس از آنكه زندگي زاهدانه و قانعانه و كم برداشت نامه
 ،در زندگي اين راه را پيشه سازد  نمايد كه كند و او را ترغيب مي فرماندارانش تشريح مي

   :فرمايد مي
  
 ، اگر برداشت علي اين اندازه كم باشد:عترض را مي شنوم كه مثل اينستكه اعتراض م"

 پس چگونه است كه هيچ دالوري ،به هماوردي با دالوران نباشد بايد به علت ضعف قادر
   آنكه با سختيهاي زندگي دست به گريبان.كنند  ولي اشتباه مي،او را ندارد  تاب هماوردي

صحرائي كه به    همانا چوب درخت،آيد يتر از كوره بيرون م است نيرومندتر و آبديده
با محروميتها همواره در  رود و دهد و هر لحظه به سراغش نمي دست باغبان نوازشش نمي

   )2(."فروزانتر و ديرپاتر است    و آتشش،تر  با صالبت،نبرد است محكمتر
  

  :يپاورق
  45نهج البالغه، نامه  .1
  45نهج البالغه، نامه  .2
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نظر خصلتهاي   يعني از، بر انسان بما هو انسان،ان حاكم استاين قانون كه بر جاندار
شود به   ناميده مي"   شخصيت انساني" از نظر همان چيزها كه به نام ،خاص انساني

  .كند درجاتي بيشتر حكومت مي
 و ،است  كلمه زهد با همه مفهوم عالي و انساني كه دارد سر نوشت شومي پيدا كرده 

غالبا تحريف و    در مفهوم اين كلمه،شود نه محكوم ميمخصوصا در عصر ما ظالما
شود  تظاهر و ريا معرفي مي  گاهي مساوي با،دهد اشتباهكاري به عمد يا غير عمد رخ مي

   ."گيري    رهبانيت و عزلت و گوشه"و گاهي مرادف با 
معني كه  هر كسي درباره اصطالحات شخصي خود مختار است كه اين الفاظ را به هر

يك  به بهانه توان مفهوم واصطالح ديگري را  اما هرگز نمي،اهد استعمال كندخو مي
   .مفهوم غلط و يك اصطالح ديگر محكوم كرد

 ،نام زهد  اسالم در سيستم اخالقي و تربيتي خود كلمه و اصطالحي به كار برده است به
ه زهد اسالمي بخواهيم دربار  ما اگر،نهج البالغه و روايات اسالمي پر است از اين كلمه
 سپس درباره آن قضاوت ،درك كنيم بحث كنيم بايد قبل از هر چيز مفهوم اسالمي آنرا

اش نيز همان است كه با  گفته شد و فلسفه   مفهوم زهد اسالمي همين است كه.كنيم
 هر كجا كه ، حاال كجاي آن مورد ايراد است.داده شد  استناد به مدارك اسالمي توضيح

    .تا استفاده كنيم ئيدايرادي دارد بگو
از آنچه گفته شد معلوم شد كه اسالم در زمينة زهد، دو چيز را سخت محكوم كرده 

» دنيازدگي«يكي رهبانيت و ديگري ماده پرستي و پول پرستي و به عبارت جامعتر : است
  .را

كدام مكتب و منطق است كه رهبانيت را توصيه كند و كدام مكتب است كه به پول 
توصيه كند؟ و آيا » دنيازدگي«كاالپرستي و يا مقام پرستي و به عبارت جامعتر پرستي و 

ممكن است انسان اسير و گرفتار و بنده و بردة ماديات باشد و به تعبير اميرالمؤمنين 
عليه السالم بندة دنيا و بندة كسي باشد كه دنيا در اختيار اوست و آنگاه از شخصيت دم 

  !بزند؟
 بينم قسمتي از عبارات يك نويسندة ماركسيست را در رابطة پول در اينجا مناسب مي

 اين نويسنده در كتابي جامع و مفيد كه در زمينه .نقل كنمپرستي و شخصيت انساني 
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انزجار قلبهاي حساس   غالبا باعث تاثر و، در اجتماع معاصر" طال "اده  تسلط فوق الع" 

دارند   ابراز مي!" فلز پليد "به اين    مردان طالب حقيقت هميشه تنفر خود را نسبت.است
هاي دائره   ولي در حقيقت تكه،دانند بواسطه وجود طال مي و فساد اصلي اجتماع معاصر را

 قدرت و ...نامند تقصير و گناهي ندارد كه طاليش ميو درخشنده  مانند يك فلز زرد
  اين قدرت تسلط،نماينده و مظهر عمومي قدرت و تسلط اشياء بر بشر است  تسلط پول

بدون نظم و   اين قدرت تسلط اشياء بر بشر از خصائص عمده اقتصاد،اشياء بر بشر است
بتي را كه به دست خود   م همانطور كه بشر بي تمدن زمان قدي.باشد مبتني بر مبادله مي

 بشر دوران معاصر نيز ،پرستيد مي داد و آنرا ساخت معبود و مسجود خود قرار مي مي
تسلط و اقتدار اشيائي است كه به دست خود   پرستند و زندگيش تحت مصنوع خود را مي

براي آنكه كاال پرستي و پول پرستي كه ناپاكترين شكل تكامل  ...ساخته و پرداخته است
 بايد علل اجتماعي كه آنها را به وجود ،شود است به كلي ريشه كن  افته كاال پرستيي

  سازمان اجتماع را طوري تنظيم كرد آورده است از بين برد و
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 در .زرد و درخشان بر بشر محو و نابود گردد هاي كوچك اين فلز  كه سلطه و اقتدار سكه
 بلكه بر عكس بشر ،نخواهد داشتاشياء بر بشر وجود   چنين سازماني ديگر حكومت

 "معين بر اشياء حكومت خواهد كرد و احترام و گرامي داشتن   منطقا و بر طبق نقشه
  .)1("جايگزين پرستش پول خواهد بود  "شخصيت بشر 

  
پول بر بشر   ما با نظر نويسنده مبني بر اينكه حكومت اشياء بر بشر و مخصوصا حكومت 

نظير بت پرستي   افت بشري است و در دنائت و پستيبر خالف شؤون و حيثيت و شر
   .  ولي با راه چاره انحصاري او موافق نيستيم،است موافقيم

مورد  ؟بگيرد يا نه اينكه از نظر اجتماعي و اقتصادي بايد اصل مالكيت اشتراكي جاي او را
آنكه درست مثل اينست كه براي    ولي پيشنهاد اينراه از جنبه اخالقي،بحث ما نيست

   .موضوع امانت را معدوم سازيم  روح امانت را به اجتماع باز گردانيم
خالص   يابد كه شخصا گريبان خويشرا از تسلط پول بشر آنگاه شخصيت خود را باز مي

 شخصيت ،دهد كند و خود را از اختيار پول خارج سازد و پول را در اختيار خود قرار
 در عين حال بشر بر پول و كاال ،كاال باشدتسلط پول و  واقعي آنجا است كه امكان

 اين چنين شخصيت داشتن همان است كه اسالم آنرا ،كاال بر بشر حكومت كند نه پول و
يابد بدون آنكه  در مكتب تربيتي اسالم انسان شخصيت خويشرا باز مي .نامد مي " زهد "

تعليمات  م در پرتو تربيت يافتگان اسال.به از بين بردن حق تملك در كار باشد  نيازي
خويشتن دور و حكومت   مجهزند و حكومت پول و كاال را از" زهد "اسالمي به نيروي 

    .سازند خويشرا بر آنها مستقر مي
  

  : پاورقي
   ." شكل ارزش پول "اصول اقتصاد نوشين، فصل  .1
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  بخش هفتم
  يا پرستيا و دنيدن

  نهج البالغه و ترك دنيا
   به وجود آوردخطري كه غنائم در زمان خلفا

  شكر نعمت
  با زبان خاص هر مكتب بايد آشنا شد

  دنياي مذموم چيست؟
  آيا انسان زنداني اين جهان است؟

  منطق اسالم در اين موضوع
  انسان موجود ايده آل جو

  ارزش دنيا از نظر قرآن و نهج البالغه
  ارزش انسان از نظر قرآن و نهج البالغه

  وابستگيها و آزادگيها
  ستانسياليستيمنطق اگزاي

  آيا تكامل از خود بي خود شدن است؟
   ... حتي،آزادي از همه چيز

  خود زياني و خود فراموشي
   خود گم كردن 

   گردد آنجا كه واقعيت انسان مسخ مي
  توان يافت تنها با خدايايي خود را مي

  نقش عبادت در بازيابي خود 
  تضاد دنيا و آخرت 

  تابع گرائي و متبوع گرائي
    ميري اي و چنان باش كه فردا مي اش كه هميشه زندهچنان ب 
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   دنيا و دنيا پرستي
   

   نهج البالغه و ترك دنيا 
 در بخش ،آنچه ، منع و تحذير شديد از دنيا پرستي است،از جمله مباحث نهج البالغه 

دنيا پرستي نيز هست زيرا    درباره مقصود و هدف زهد گفتيم روشن كننده مفهوم،پيش
دنيا پرستي است كه سخت نفي   ه بدان شديدا ترغيب شده است نقطه مقابلزهدي ك

شود ولي   ديگري نيز روشن مي،اين دو مفهوم  با تعريف و توضيح هر يك از.گرديده است
درباره  )ع(اي كه در مواعظ اميرالمؤمنين علي فوق العاده نظر به تاكيد و اصرار فراوان و

  ما اين را،مل آمده است و اهميت في نفسه اين موضوعدنيا پرستي به ع منع و تحذير از
رفع   دهيم تا هر گونه ابهام كنيم و توضيحات بيشتري مي جداگانه و مستقل طرح مي

   .بشود
مطلب توجه   نخستين مطلب اينست كه چرا اين همه در كلمات اميرالمؤمنين به اين

اند  مورد توجه قرار داده  زهشده است بطوري كه نه خود ايشان مطلب ديگري را اين اندا
درباره غرور و فريب دنيا و فنا و ناپايداري   نه رسول اكرم و يا ساير ائمه اطهار اين اندازه

  آن و خطرات ناشي از تجمع مال و ثروت و وفور نعمت و  وفائي آن و لغزانندگي آن و بي
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   .اند گفته   سرگرمي بدانها سخن
  

   خطري آه غنائم بوجود آورد 
 ،)ع(عصر علي  مربوط است به سلسله خطرات عظيمي كه در.اين يك امر تصادفي نيست 

منتهي به دوره خالفت   يعني در دوران خالفت خلفاء خصوصا دوره خالفت عثمان كه
 .انتقاالت مال و ثروت گرديده بود  متوجه جهان اسالم از ناحيه نقل و،خود ايشان شد

اي عملي در   مبارزه:كرد كرد و با آنها مبارزه مي مي  علي عليه السالم اين خطرات را لمس
اي منطقي و بياني كه  باالخره جانش را روي آن گذاشت و مبارزه  زمان خالفت خودش كه

  .ها و ساير كلماتش منعكس است نامه ها و در خطبه
را به جهان    اين فتوحات مال و ثروت فراواني،فتوحات بزرگي نصيب مسلمانان گشت 

 ،و عادالنه تقسيم شود  ثروتي كه به جاي اينكه به مصارف عموم برسد، سرازير كرداسالم
 اين جريان فوق ،مخصوصا در زمان عثمان .غالبا در اختيار افراد و شخصيتها قرار گرفت

اي بودند  چند سال پيش فاقد هر گونه ثروت و سرمايه  افرادي كه تا.العاده قوت گرفت
 اينجا بود كه دنيا كار خود را كرد و اخالق امت اسالم به شدند  حساب داراي ثروت بي

  .گرائيد انحطاط
فريادهاي علي در آن عصر خطاب به امت به دنبال احساس اين خطر عظيم اجتماعي  

  .بود
   :نويسد مسعودي در ذيل احوال عثمان مي 

  
ت و بسياري از كارمندان دول )!البته از بيت المال(العاده كريم و بخشنده بود  عثمان فوق"

براي اولين بار در ميان خلفا خانه خويش را با   او را،مردم ديگر راه او را پيش گرفتند
  درهايش را از چوب ساج و عرعر ساخت و اموال و سنگ و آهك باال برد و
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 وقتي كه مرد در نزد صندوقدارش صدو ،مدينه اندوخته كرد هايي در  باغات و چشمه
 قيمت امالكش در وادي القري و ، ميليون درهم پول نقد بودو يك پنجاه هزار دينار

   ."باقي ماند   اسب و شتر فراواني از او.شد  بالغ بر صد هزار دينار مي،جاهاي ديگر حنين و
  

  :نويسد آنگاه مي
  
 زبير بن العوام :اندوختند  در عصر عثمان جماعتي از يارانش مانند خودش ثروتها" 

هنوز باقي  )زمان خود مسعودي است(332د كه اكنون در سال اي در بصره بنا كر خانه
 ثروت زبير بعد از ، كوفه و اسكندريه بنا كرد،هايي در مصر  و معروف است خانه.است

اي كه طلحه بن   خانه.پول نقد و هزار اسب و هزارها چيز ديگر بود وفات پنجاه هزار دينار
دار   باقي است و به )در زمان مسعودي(زدر كوفه با گچ و آجر و ساج ساخت هنو  عبداهللا

  در سر. عايدات روزانه طلحه از امالكش در عراق هزار دينار بود.است الطلحتين معروف
و چهار هزار   پس از مردنش يك سي و دوم ثروتش هشتاد.طويله او هزار اسب بسته بود

   .دينار برآورد شد
  

ديگر    يعلي بن اميه و بعضيمسعودي نظير همين ثروتها را براي زيد بن ثابت و
  .نويسد مي

 تا در ،ريزد نمي  جوشد و از آسمان هم بديهي است كه ثروتهاي بدين كالني از زمين نمي 
 اينست كه .شود فراهم نمي كنار چنين ثروتهايي فقرهاي موحشي نباشد چنين ثروتها

   پس از آنكه127در خطبه  )ع(علي
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  :فرمايد  مي،دده دنياپرستي تحذير مي  مردم را از
  
اقباال و ال الشيطان   و ال الشر اال،و قد اصبحتم في زمن ال يزداد الخير فيه اال ادبارا« " 

 اضرب .مكيدته و امكنت فريسته   فهذا اوان قويت عدته و عمت.في هالك الناس اال طمعا
 كفرا او فقيرا يكابد فقرا او غنيا بدل نعمه اهللا بطرفك حيث شئت من الناس فهل تبصر اال

 اين خياركم .اهللا دفرا او متمردا كان باذنه عن سمع المواعظ و قرا  بخيال اتخذ البخل بحق
المتنزهون في  و اين المتورعون في مكاسبهم و ؟صلحاؤكم و اين احراركم و سمحاؤكم و

  ." »؟ مذاهبهم
 و ،آيد مي   و شر همي به پيش،رود همانا در زماني هستيد كه خير دائما واپس مي 

تجهيزات    اكنون زماني است كه.بندد شيطان هر لحظه بيشتر به شما طمع مي
جا گسترده شده و   نيرو گرفته و فريب شيطان در همه )وسائل غرور شيطاني(شيطان

 آيا جز اين ،مردم را تماشا كن  خواهي از زندگي  هر جا مي، نظر كن.شكارش آماده است
كافر   كند و يا توانگري  فقر خود دست و پنجه نرم ميبيني كه با كه يا نيازمندي مي است

 و يا ،است  نعمت يا ممسكي كه امساك حق خدا را وسيله ثروت اندوزي قرار داده
كجايند  ؟شايستگان شما  كجايند نيكان و.سركشي كه گوشش به اندرز بدهكار نيست

جايند پرهيزكاران ك ؟در كار و كسب  كجايند پارسايان شما،آزادمردان و جوانمردان شما
  " ...؟شما

   سكر نعمت
 يعني "   سكر نعمت"كند كه آن را  اي را ياد مي اميرالمؤمنين در كلمات خود نكته 

  " بالي انتقام "نامد كه به دنبال خود  مستي ناشي از رفاه مي
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  .آورد مي  را
  :فرمايد  مي149در خطبه  
النعمه و احذروا بوائق   اتقوا سكرات ف،ثم انكم معشر العرب اغراض باليا قد اقتربت« "

   ." »النقمه
 "نعمت   هاي  مستي" همانا از .شما مردم عرب هدف مصائبي هستيد كه نزديك است

   .بترسيد و از بالي انتقام بهراسيد
  

 .كند ناهنجاريها ذكر مي  شرح مفصلي درباره عواقب متسلسل و متداوم اين )ع(آنگاه علي
   :فرمايد  مي.كند مي  ي را براي مسلمين پيشگويي آينده وخيم185در خطبه 

  
  ." »ذاك حيث تسكرون من غير شراب بل من النعمه و النعيم« "
  . بلكه از نعمت و رفاه،نه از باده  اما،گرديد  در هنگامي است كه شما مست مي،آن 

  
 و ثروت  حساب به سوي جهان اسالم و تقسيم غير عادالنه آري سرازير شدن نعمتهاي بي 

 " رفاه زدگي " و "   دنيا زدگي" جامعه اسالمي را دچار بيماري مزمن ،تبعيضهاي ناروا
  .كرد

كشيده شد   اش با اين جريان كه خطر عظيمي براي جهان اسالم بود و دنباله )ع(علي 
 خودش .كرد انتقاد مي كرد و كساني را كه موجب پيدايش اين درد مزمن شدند مبارزه مي

 هنگامي هم ،كرد عمل مي ها و فردي درست در جهت ضد آن زندگيدر زندگي شخصي 
    .وضع بود  اش مبارزه با همين كه به خالفت رسيد در صدر برنامه
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  وجهه عام سخن مولي
مورد  اين مقدمه كه گفته شد براي اين است كه وجهه خاص سخن اميرالمؤمنين در  

  .ر بود روشن شوددنياپرستي كه متوجه يك پديده مخصوص اجتماعي آن عص
اختصاص به آن   اي عام نيز هست كه  وجهه، بدون شك،از اين وجهه خاص كه بگذريم 

تعليم و تربيت اسالمي    شامل همه عصرها و همه مردم است و جزء اصول،عصر ندارد
در كلمات رسول خدا و   منطقي است كه از قرآن كريم سرچشمه گرفته و،است

 اين منطق است كه ،تعقيب شده است  طهار و اكابر مسلميناميرالمؤمنين و ساير ائمه ا
خود بيشتر متوجه وجهه عام سخن اميرالمؤمنين    ما در بحث.دقيقا بايد روشن شود

   .اي كه از آن وجهه همه مردم در همه زمانها مخاطب علي هستند وجهه ،هستيم
  

  زبان مخصوص هر مكتب 
بايد با   درك مفاهيم و مسائل آن مكتب براي ،هر مكتب زبان مخصوص به خود دارد  

  .زبان مخصوص آن مكتب آشنا شد
كلي آنرا درباره    براي فهم زبان خاص آن مكتب بايد در درجه اول بينش،از طرف ديگر 

  .آنرا بدست آورد   جهان بيني: و به اصطالح،هستي و جهان و حيات و انسان
حيات و   اي به  با ديد ويژه.ارداسالم جهان بيني روشني درباره هستي و آفرينش د 

  .نگرد زندگي انسان مي
 ، از جمله اصول جهان بيني اسالمي اينست كه هيچگونه ثنويتي در هستي نيست 

 .شود تقسيم نمي " نبايد " و " بايد "آفرينش از نظر بينش توحيدي اسالم به دو بخش 
ست آفريده شوند ولي باي مي يعني چنين نيست كه برخي موجودات خير و زيبا هستند و

   .آفريده شوند و آفريده شدند  بايست برخي ديگر شر و نازيبا هستند و نمي
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نظر اسالم   از.بيني اسالمي اين چنين منطقي كفر و منافي با اصل توحيد است در جهان
  :  همه چيز بر اساس خير و حكمت و حسن و غايت آفريده شده است

  
  ) 1(ء خلقه الذي احسن كل شي«

م   .)2(»ا تري في خلق الرحمان من تفاوت
  
 جهان بيني .جهان آفرينش نيست عليهذا منطق اسالم در مورد ذم دنيا هرگز متوجه 

بر روي توحيد در فاعليت تكيه فراوان كرده  ،اسالمي كه بر توحيد خالص بنا شده است
 .نه باشدتواند بدبينا  اين چنين جهان بيني نمي.نيست   شريكي در ملك خدا قائل،است

 پس ذم دنيا متوجه .و فلك كج رفتار يك انديشه اسالمي نيست انديشه چرخ كجمدار
  ؟چيست

  

  دنياي مذموم  
 اين سخن ، گويند آنچه از نظر اسالم مذموم و مطرود است عالقه به دنيا است معموال مي  

اند عاطفي است نمي تو  اگر مقصود از عالقه صرف ارتباط،هم درست است و هم نادرست
همواره با يك سلسله عالئق و    چون انسان در نظام كلي خلقت،سخن درستي باشد

 او خودش اينها را ،جزء سرشت او است  شود و اين تمايالت عواطف و تمايالت آفريده مي
 همانطوري كه در بدن انسان .جا نيست عالئق زائد و بي  كسب نكرده است و به عالوه اين

رد حتي يك موئين رگ اضافي هم در كار نيست هيچ عاطفه و ندا هيچ عضو زائدي وجود
  .زائدي هم وجود ندارد  عالقه طبيعي

   
  : پاورقي

   32 /سجده  .1
   3 /ملك  .2
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   .غاياتي حكيمانه است تمام تمايالت و عواطف سرشتي بشر متوجه هدفها و
اي ربوبي حكمته هايي از تدبير الهي و قرآن كريم اين عواطف را به عنوان آيات و نشانه

  .كند ياد مي
  
بينكم موده و   و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل« " 

   .)1("رحمه
خود شما همسراني براي شما آفريده كه در  هاي حق اينست كه از جنس از جمله نشانه

  .شما و آنها الفت و مهرباني قرار داد  كنار آنها آرامش بيابيد و ميان
  
 بدون اينها ، ن عواطف و عالئق يك سلسله كانالهاي ارتباطي ميان انسان و جهان استاي 

اسالمي همانطور كه به ما    پس جهان بيني.تواند راه تكامل خويش را بپيمايد انسان نمي
دهد عالئق طبيعي  بشماريم اجازه نمي  دهد جهان را محكوم و مطرود و مذموم اجازه نمي

 اين عالئق ،مصرف و قطع شدني بدانيم زائد و بي انسان و جهان را نيزو كانالهاي ارتباطي 
 انبياء و اولياء حق از اين عواطف در حد .عمومي آفرينش است   جزئي از نظام،و عواطف

   .برخوردار بودند اعال
مقصود از  ،حقيقت اينست كه منظور از عالقه به دنيا تمايالت طبيعي و فطري نيست

آنها بودن است كه توقف   ه بودن به امور مادي و دنياوي و در اسارت بست،عالقه و تعلق
 .پرواز است و سكون است و نيستي است است و ركود است و باز ايستادن از حركت و

   و اين است آن،كند اسالم سخت با آن مبارزه مي اينست كه دنيا پرستي نام دارد و
  

  : پاورقي
    20 /روم  .1
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آفرينش است و مبارزه با آن همگامي با ناموس تكاملي   ملي چيزي كه بر ضد نظام تكا
هاي آينده  تعبيرات قرآن مجيد در اين زمينه در حد اعجاز است و در فصل .آفرينش است

    .مطلب را توضيح خواهيم داد  اين
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  رابطه انسان و جهان
 نيز مذموم ، البالغه  و طبعا از نظر نهج،در فصل پيش روشن كرديم كه آنچه از نظر قرآن  

 "عالئق فطري و طبيعي   تمايالت و" و نه . جهان است" وجود في نفسه "است نه 
است و نه انسان راه خود را گم كرده و    در اين مكتب نه جهان بيهوده آفريده شده.انسان

  .به غلط در اين جهان آمده است
 نظام موجود ،نگرند مكاتبي بوده و هستند كه نسبت به نظام آفرينش با ديده بدبيني مي 

انسان را به اين جهان نتيجه    و نيز مكتبهايي بوده كه آمدن،پندارند را نظام كامل نمي
انسان را موجودي صددرصد بيگانه با جهان  دانند  مي! و از نوع راه گم كردن!يك اشتباه

 ،ست زنداني اين جهان ا،خويشاوندي با اين جهان ندارد شمارند كه هيچگونه پيوند و مي
 تمام ، در چاه اين جهان محبوس گشته است،دست برادران دشمن  يوسفي است كه به

   .بايد صرف فرار از اين زندان و بيرون آمدن از اين چاه گردد  مساعيش
 و به ،و طبيعت رابطه زنداني و زندان بديهي است هنگامي كه رابطه انسان با جهان دنيا

  واند هدفي جزت نمي   انسان،چاه افتاده و چاه است
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  . داشته باشد" خالصي " 
  

  منطق اسالم
چاه و در چاه   رابطه انسان و جهان از نوع رابطه زنداني و زندان و،ولي از نظر اسالم  

 و يا اسب دونده با ميدان ،)1( بلكه از نوع رابطه كشاورز است با مزرعه،افتاده نيست
 دنيا از نظر اسالم .)4( عابد با معبد است و يا،)3(تجارت  و يا سوداگر با بازار،)2(مسابقه
  .انسان و محل تربيت انسان و جايگاه تكامل اوست  مدرسه

دنيا مذمت كرده  با مردي ذكر شده است كه از )ع(در نهج البالغه گفتگوي اميرالمؤمنين 
عيني و مادي است مورد    همين جهان،پنداشت دنياي مذموم او را كه مي )ع(و علي

 مصيبت نامه "شيخ عطار اين جريان را در  ،)5(داد و به اشتباهش آگاه نمودمالمت قرار 
   :گويد  به شعر در آورده مي"

   ذم دنيا كرد بسياري مگر            آن يكي در پيش شير دادگر
  بد توئي زيرا كه دوري از خرد          حيدرش گفتا كه دنيا نيست بد

   هم شب و هم روز بايد كشت و كار           هست دنيا بر مثال كشت زار 
  جمله از دنيا توان برد اي پسر        ردين سر به سزانكه عز و دولت 

   
  : پاورقي

   .ق، باب دالي كنوز الحقا.حديث نبوي» الدنيا مزرعه االخره« .1
 . 28نهج البالغه خطبه » االوان اليوم المضمار و غدا السباق« .2
 . 131لبالغه، حكمت نهج ا» متجر اولياء اهللا...  الدنيا .3
 .131نهج البالغه، حكمت » مسجد احباء اهللا... الدنيا .4
    . آمده است هاي باال ضمن اين داستان  جمله311نهج البالغه، كلمات قصار، حكمت  .5
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    بر دهد" اي دريغا "ورنكارد              تخم امروزينه فردا بر دهد
   دنيا توشه عقباي توستزانكه          پس نكوتر جاي تو دنياي تو است 

   در وي كار عقباگير پيش،ليك          مشو مشغول خويش،تو به دنيا در
   تو دنيا دار دوست،پس براي اين       چون چنين كردي تو را دنيا نكوست 
نكته سنج ترين  توان او را حكيم الشعراء خواند و يكي از ناصر خسرو علوي كه به حق مي 

و بدي جهان دارد كه   اي درباره خوبي  چكامه،ارسي زبان استو مذهبي ترين شعراي پ
 شايسته است در اين ،زيبا است العاده عالي و هم با منطق اسالم منطبق است و هم فوق

و در كتاب جامع الحكمتين خويش نيز آنها را    اين اشعار در ديوان او هست،جا نقل شود
   :گويد آورده است مي

    اي اگر چند با كس نپايسته          اي يسته چه در خورد و با!جهانا
  اي  چو دو ديده بايسته،به باطن         ناخوشي، خس، چو در ديده،بظاهر

   اي شكسته بسي نيز تو بسته            اي را گهي بشكني اگر بسته 
  اي وليكن سوي شستگان شسته             اي  آلوده،چو آلوده بينندت

   "اي   هنوزم ندانسته" :بگويش          وهش كندنك كسي كو تو را مي 
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  اي چه بنكوهي آن را كز آن رسته            اگر بخردي،اي تو زمن رسته
  ؟ اي تو در رهگذر پست چه نشسته            به من برگذر داد ايزد تو را 
   اي كه تو شاخي از بيخ او جسته           ز بهر تو ايزد درختي بكشت 

  اي اي رسته و گر راست بر رسته           اي سوختي ر او رستهاگر كژ ب
  اي نپرسد كه بادام يا پسته           هر كسي چوب كژ، بلي،بسوزد 

  ! ؟اي به تيرش چرا خويشتن خسته           تو تير خدايي سوي دشمنش
گان با بازار بازر اكنون كه روشن شد رابطه انسان با جهان از نوع رابطه كشاورز با مزرعه و 

 ، پيوندهايش همه بريده، بيگانه، تواند نسبت به جهان و عابد با معبد است پس انسان نمي
 در هر ميلي طبيعي در انسان غايتي و هدفي و ،بوده باشد و روابطش همه منفي

 نه به زرق آمده است تا به مالمت " آدمي در اين جهان ،نهفته است  مصلحتي و حكمتي
  ." برود

جهان با حساب    ذرات. سراسر جهانرا فرا گرفته است،كلي ميل و كشش و جاذبهبطور  
 اين جذب و ،كنند شوند و يكديگر را جذب مي معيني به سوي يكديگر كشيده مي

   .انجذابها براساس هدفهايي بسيار حكيمانه است
 چيزي كه هست . از ميل يا ميلهايي خالي نيست،اي  هيچ ذره،منحصر به انسان نيست

  :گويد وحشي كرماني مي .هاي خويش آگاهي دارد انسان بر خالف ساير اشياء به ميل
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  كشان هر ذره را تا مقصد خاص        يكي ميل است در هر ذره رقاص 
  دواند گلخني را تا به گلخن           رساند گلشني را تا به گلشن 
  الي افالكز زير ماه تا با           از آب تا خاك،ز آتش تا به باد 
   خيل در خيل،جنيبت در جنيبت      همين ميل است اگر داني همي ميل 
  به جسم آسماني تا زميني      از اين ميل است هر جنبش كه بيني 
و نه انسان به غلط آمده است و نه  پس از ديدگاه اسالم نه جهان بيهوده آفريده شده 

 پس آنچه مذموم است و نبايستي ،نبايستني است  عالئق طبيعي و فطري انسان اموري
  :اي ذكر كنيم اين جا بايد مقدمه ؟نهج البالغه است چيست است و مورد توجه قرآن و

 در ، اي دارد كه ايده آل جو و كمال مطلوب خواه آفريده شده است انسان خصيصه 
 به عبارت .جستجوي چيزي است كه پيوندش با او بيش از يك ارتباط معمولي باشد

شده است و در   نسان در سرشت خويش پرستنده و تقديس كننده آفريده ا:ديگر
 همه چيزش " او " جستجوي چيزي است كه او را منتهاي آرزوي خويش قرار دهد و

   .بشود
 "ارتباط و  ،اينجا است كه اگر انسان خوب رهبري نشود و خود از خود مراقبت نكند

 " به " وسيله " ،دهد شكل مي  تغيير"  وابستگي" و " تعلق " او به اشياء به "عالقه 
 حركت و ،آيد  در مي" زنجير " و " بند "صورت    به" رابطه " ،شود  استحاله مي"هدف 

  .گردد توقف و رضايت و اسارت مي  تالش و آزادي مبدل به
  اينست آن چيزي كه نبايستني است و برخالف نظام تكاملي  
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 و اينست آن چيزي كه آفت ،ه كمال و هستينوع نقص و نيستي است ن جهان است و از
انسانرا   و بيماري خطرناك انسان است و اينست آن چيزي كه قرآن و نهج البالغه  انسان

   .كنند دهند و اعالم خطر مي نسبت به آن هشدار مي
 شايسته اين ،بهزيستي در حد اعال را  ولو، جهان مادي و زيست در آنرا،بدون شك اسالم
 زيرا اوال در جهان بيني اسالمي جهان ابدي و ،داند نمي ب انسان قرار گيردكه كمال مطلو

آيد كه سعادت و شقاوتش محصول كارهاي نيك و بد او  اين جهان مي   در دنبال،جاويدان
اينست كه  جهان است و ثانيا مقام انسان و ارزشهاي عالي انسان برتر و باالتر از  در اين

   .نمايد   ماديات اين جهان" برده " و ، و اسير" بسته "خويشتن را 
است اما براي   كند كه دنيا خوب جائي مكرر به اين مطلب اشاره مي )ع(اينست كه علي

   :منزلگاه او است  گذرگاه و،كسي كه بداند اين جا قرارگاه دائمي نيست
  
   .)1(" »و لنعم دار ما لم يرض بها دارا« "

  .نداند )قرارگاه خود(ي كه آن را خانه خود اما براي كس،اي است دنيا خوب خانه
  
   .)2(" » فخذوا من ممركم لمقركم،الدنيا دار مجاز ال دار قرار« " 

  .دنيا خانه بين راه است نه خانه اصلي و قرارگاه دائمي
  
  هاي انساني جاي هيچگونه شك و ترديد نيست كه  از نظر مكتب 
   

  : پاورقي
   221. نهج البالغه، خطبه .1
   201. الغه، خطبه نهج الب .2
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انسان را به خود ببندد و در خود محو نمايد بر ضد شخصيت انساني است   هر چيزي كه
توقفي و    سير تكامل انسان اليتناهي است و هر گونه،كند او را راكد و منجمد مي زيرا

نداريم يعني اين    ما هم در اين جهت بحثي. بر ضد آن است" بستگيي "ركودي و 
   :است پذيريم سخن در دو مطلب ديگر ه صورت كلي ميمطلب را ب

درباره روابط انسان   چنين بينشي دارد، و به پيروي قرآن نهج البالغه،يكي اينكه آيا قرآن
 و كمال " بستگي "به معني   كند عالقه آيا واقعا آن چيزي كه قرآن محكوم مي ؟و جهان

سكون است و نيستي است و بر است و   مطلوب قرار دادن است كه ركود است و توقف
 مطلق عالئق و عواطف دنيوي را در حدي ،قرآن آيا ؟ضد حركت و تعالي و تكامل است
  ؟سازد توقف در نيايد محكوم نمي  كه به شكل كمال مطلوب و نقطه

 ،چيزي   بسته بودن به چيزي و كمال مطلوب قرار گرفتن،ديگر اينكه اگر بنا باشد 
انجماد او باشد چه فرقي  قرار گرفتن انسان و در نتيجه ركود ومستلزم اسارت و در بند 

  ؟ كند كه آن چيز مورد عالقه خدا باشد يا چيز ديگر مي
 ،دعوت كند  قرآن هر بستگي و بندگي را نفي كند و به هر نوع آزادي معنوي و انساني 

مال آزادي خدا براي ك كند و به آزادي از هرگز بستگي به خدا و بندگي خدا را نفي نمي
 ،اساس آزادي از غير خدا و بندگي خدا  بلكه بدون ترديد دعوت قرآن بر،نمايد دعوت نمي

  . استوار است،برابر او تمرد از اطاعت غير او و تسليم در
، يجابي و اي، سلب كه پايه اساسي بناي اسالم است بر نفيي و اثباتي" الاله االاهللا "كلمه  

ر ي و سلب و كفر و تمرد نسبت به غي استوار است؛ نفيمي و تسلي، تمرديماني و ايكفر
» نه«ك يشهادت اول اسالم . م نسبت به ذات حقيمان و تسليجاب و ايحق، و اثبات و ا

   ." آري "و  " نه " تركيبي است از ، نيست" آري "فقط نيست همچنانكه تنها يك 
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قيدي و هر  سان از هركند كه ان اگر كمال انساني و تكامل شخصيت انساني ايجاب مي
 " عصيان "چيز   اطاعتي و هر تسليمي و هر بردگي رها و آزاد باشد و در مقابل همه

براي اينكه آزادي مطلق به   را نفي كند و" آري "بورزد و استقالل داشته باشد و هر 
كند كه  چه فرق مي )گويد اگزيستانسياليسم مي  آنچنانكه( محض باشد" نه "دست آورد 

و اگر بنا است انسان اسارتي و اطاعتي و قيدي و تسليمي  ؟ز خدا باشد يا غير خداآن چي
كند كه آن چيز خدا باشد يا غير   باز هم چه فرق مي،نقطه توقف كند  بپذيرد و در يك

  ؟ خدا
وجودي است كه   خدا تنها،يا اينكه فرق است ميان ايده آل قرار گرفتن خدا و غير خدا 

شخصيت واقعي خويش   است و در او گم شدن عين به خود آمدن وبندگي او عين آزادي
توان آنرا  و چگونه مي ؟بنيادش چيست را باز يافتن است اگر چنين است مبنا و ريشه و

  ؟توجيه كرد
انساني و اسالمي   ترين معارف به عقيده ما در اينجا ما به يكي از درخشانترين و مترقي 

اسالم از يك طرف و   ست كه علو و عظمت منطق اينجا يكي از جاهايي ا.رسيم مي
 در فصول آينده پاسخ .گردد مي حقارت و كوچكي منطقهاي ديگر از طرف ديگر نمودار

    .اين پرسش را خواهيم يافت
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  ارزش دنيا از نظر قرآن و نهج البالغه
ت  اس"نبايستني  "در فصل پيش گفتيم چيزي كه از نظر اسالم در رابطه انسان و دنيا   

اي بي امان با آن  خويش مبارزه  شود و اسالم در تعليمات و آفت و بيماري انسان تلقي مي
 " او به دنيا " ارتباط " و " عالقه "دنيا است نه    انسان به" وابستگي " و " تعلق "دارد 

نه    هدف و مقصد قرار گرفتن دنيا است، او" آزاد زيستي "انسان است نه  "اسير زيستي 
  .و راه واقع شدن آنوسيله 

 موجب محو و ،رابطه انسان و دنيا اگر به صورت وابستگي انسان و طفيلي بودنش در آيد 
كمال مطلوبهايي است كه    ارزش انسان به.گردد نابودي تمام ارزشهاي عالي انسان مي

باالتر از سير كردن شكم خودش    بديهي است كه اگر في المثل مطلوبي.كند جستجو مي
 " شكم "همين حد باشد ارزشي بيشتر از  ه باشد و تمام تالشها و آرزوهايش درنداشت

  :فرمايد مي ) ع( اينست كه علي،نخواهد داشت
  
   آن كس كه همه هدفش پر كردن شكم است ارزشش با آنچه از" 
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    ."گردد برابر است  مي   شكم خارج
  

به چه شكل   چه كيفيت وهمه سخنها درباره چگونگي ارتباط انسان و جهان است كه به
به حكم اينكه هر    به تعبير قرآن،شود  انسان محو و قرباني مي،در يك شكل ؟باشد

 ،گردد  مي" اسفل سافلين "  تر از هدف و كمال مطلوب خويش است جوينده در حد پائين
 تمام ارزشهاي عالي و ،شود جهان مي  و ساقط ترين موجود، منحط ترين،ترين پست

 دنيا و اشياء آن فداي ،در يك شكل ديگر برعكس  و،رود اني او از ميان ميمختصات انس
گيرد و انسان ارزشهاي عالي خويش را باز  انسان قرار مي  گردد و در خدمت انسان مي

   :در حديث قدسي آمده است   اينست كه،يابد مي
  
  ." »يا ابن آدم خلقت االشياء الجلك و خلقتك الجلي« "
   .سان آفريده شده و انسان براي خداهمه چيز براي ان 

  
البالغه   در فصل پيش دو عبارت از نهج البالغه به عنوان شاهد سخن كه آنچه در نهج
 "آن به  محكوم است چگونگي حاصل ارتباط انسان و جهان طبيعت است كه ما از

 ، قرآناكنون شواهدي از خود . آورديم، و امثال اينها تعبير كرديم" تعلق " و "وابستگي 
   :  آوريم و سپس شواهد ديگري از نهج البالغه مي

اي  و مقدمه گونه   يك دسته زمينه،آيات قرآني درباره رابطه انسان و دنيا دو دسته است
 و قياس است كبراي يك  در حقيقت دسته اول در حكم صغرا و،است براي دسته ديگر

  .دستة دوم در حكم نتيجة آن
در اين . يه بر تغيير و ناپايداري و عدم ثبات اين جهان داردآياتي است كه تكدستة اول 

گونه آيات، واقعيت متغير و ناپايدار و گذراي ماديات، آنچنان كه هست ارائه مي شود؛ 
مثالً گياهي را مثل مي آورد كه از زمين مي رويد، ابتدا سبز و خرم است و بالندگي دارد 

مي شود و باد حوادث آن را خرد مي كند اما پس از چندي به زردي مي گرايد و خشك 
  .اين است مثل زندگي دنيا: آنگاه مي فرمايد. و شكند و در فضا پراكنده مي سازد

 از نظر زندگي - چه بخواهد و چه نخواهد، بپسندد يا نپسندد–بديهي است كه انسان 
اگر بناست كه . مادي، گياهي بيش نيست كه چنين سرنوشتي قطعي در انتظارش است
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و كمال مطلوبها  راي اينكه ماديات را از صورت معبودهااين دسته از آيات زمينه است ب
  .خارج سازد

كه ولي اي  شود در كنار اين آيات و بلكه در ضمن اين آيات فورا اين نكته گوشزد مي 
هست همين امور گذرا و غير    مپندار كه آنچه: هست، پايدار و دائم، جهاني ديگر،انسان

سته دوم آياتي د .و حيات بيهوده است   استقابل هدف قرار گرفتن است پس زندگي پوچ
اين آيات است كه صريحا   در،كند است كه صريحا مشكل ارتباط انسان را روشن مي

 " و " اسارت " و " بستگي "يعني  " تعلق "بينيم آن شكلي كه محكوم شده است  مي
ات است كه  اين آي، به اين امور گذرا و ناپايدار است"   قناعت كردن" و "رضايت دادن 

   :كند را در اين زمينه روشن مي  جوهر منطق قرآن
  
عند ربك ثوابا و خير  المال و البنون زينه الحيوه الدنيا و الباقيات الصالحات خير« " - 1

  .)1("امال 
  

  : پاورقي
.1  46 كهف آيه

 .
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كارهاي نيكي كه ( آرايش زندگي دنياست و كارهاي پايدار و شايسته،ثروت و فرزندان 
از نظر پاداشي كه در نزد  )رسد ماند و نفعش به مردم مي س از مردن انسان نيز باقي ميپ

دل ببندد و آرزوي خويش را در آنها متمركز  پروردگار دارند و از نظر اينكه انسان به آنها
   . بهتر است،كند

  
ي نهايت آرزو آنچيز ، سخن از چيزي است كه نهايت آرزو است،بينيم كه در اين آيه مي

  .معني است زندگي برايش پوچ و بي ،است كه انسان به خاطر او زنده است و بدون آن
  
الذين هم عن آياتنا  ان الذين ال يرجون لقائنا و رضوا بالحيوه الدنيا و اطمانوا بها و« - 2 

  .)2(»غافلون
پس   ها آنجا پرده پندارند زندگي ديگري كه در مي( ما را ندارند" اميد مالقات "آنانكه  

اند به  قناعت كرده  و" رضايت داده "و  )!شود در كار نيست رود و حقايق آشكار مي مي
   .هاي ما غافلند آنانكه از آيات و نشانه  و"اند   آرام گرفته"زندگي دنيا و بدان دل بسته و 

  
زندگي ديگر    اميد به" ، تلقي شده است" نبايستني "در اين آيه آنچه نفي شده و 

  . است"آرام گرفتن  " و قانع شدن و " رضايت دادن " و به ماديات "نداشتن 
  
    فاعرض عن من تولي عن ذكرنا و لم يرد اال الحيوه الدنيا ذلك« - 3
  

  :پاورقي
  10/يونس  .1
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   .)1(»مبلغهم من العلم
 روي "مقصدي ندارند   جز زندگي دنيا هدف و غايت و"از آنان كه از ياد ما روگردانده و 

  . اينست مقدار دانش آنها،برگردان
  

« ....- 3  )2(»قليل و فرحوا بالحيوه الدنيا و ما الحيوه الدنيا في االخره اال
زندگي دنيا در    در صورتي كه،اند  شده" شادمان و دلخوش " آنان به زندگي دنيا ....

  .جنب آخرت جز اندك نيست
  
   .)3(»نيعلمون ظاهرا من الحيوه الدنيا و هم عن االخره هم غافلو« - 4

جهان ماوراء (  از زندگي دنيا آگاهي دارند و از آخرت" ظواهر و نمودهائي "تنها به 
   .خبر و ناآگاهند بي )ها نمودها و پديده

  
آيات آنچه    در همه اين،شود از برخي آيات ديگر نيز همين معني به خوبي استفاده مي"

 نهايت "اينست كه دنيا  ،ده تلقي ش" نبايستني "در رابطه انسان و جهان نفي شده و 
 شيئي كه ،و به آن قناعت شده است   داده شده" رضايت " و شيئي كه به آن "آرزو 
خواهد   خويش را در آن مي" آرامش "آدمي   و سرگرمي است و" دلخوشي "مايه 
رابطه است كه به جاي اينكه دنيا را مورد بهره برداري انسان    اين شكل. واقع شود،بيابد
  .انسان را قرباني ساخته و از انسانيت ساقط كرده است  دهدقرار

اول كه    دسته،خوريم در نهج البالغه نيز به پيروي از قرآن به همين دو دسته بر مي
استعاراتي بليغ و  بيشترين آنها است با موشكافيهائي دقيق و تشبيهات و كنايات و

   ناپايداري جهان و،آهنگي موثر
   

  : پاورقي
  30 و29/ النجم  .1
 12/ رعد  .2
    30/ روم  .3
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گيري است كه عينا همان   و دسته دوم نتيجه.تشريح شده است ،غير قابل دلبستگي آن
  .قرآن است  نتيجه گيري

 اهل ،آخرت   اهل دنيا و اهل:كند  مردم را ابتداء به دو گروه تقسيم مي32در خطبه  
   :اند دنيا به نوبه خود به چهار گروه تقسيم شده

صورت زور    و هيچگونه تباهكاري نه به،باشند  مردمي آرام و گوسفند صفت ميگروه اول
 ولي تنها به اين دليل ،شود  از آنها ديده نمي،و تظاهر و نه به صورت فريب و زير پرده

   . اما قدرتش را ندارند،را دارند  اينها آرزويش،اش را ندارند كه عرضه
 پول و ثروت ،  دامن به كمر زده، قدرتش راگروه دوم هم آرزويش را دارند و هم همت و

كنند و از  مقاماتي را اشغال مي  و يا،آورند  يا قدرت و حكومت به چنگ مي،آرند گرد مي
  .كنند هيچ فسادي كوتاهي نمي

 اهل ، جو فروشاني هستند گندم نما،گروه سوم گرگاني هستند كه در لباس گوسفند 
 گامها را كوتاه ،افكنند مي ا به عالمت قدس فرو سرها ر، اما در سيماي اهل آخرت،دنيا

شوند كه اعتمادها را  مردم آنچنان ظاهر مي   در ميان،زنند  جامه را باال مي،دارند بر مي
   .مردم قرار گيرند  به خود جلب كنند و مرجع امانات

سوزند اما  مي برند و در آتش اين آرزو گروه چهارم در حسرت آقائي و رياست به سر مي
 ،پرده روي اين حقارت بكشند   آنان را خانه نشين كرده است و براي اينكه،حقارت نفس

   .آيند به لباس اهل زهد در مي
 و از ،محروميت اين چهار گروه را علي رغم اختالفاتيكه از نظر برخورداري و )ع(علي

براي  ؟ چرا، اهل دنيا:داند مي   و از نظر روحيه دارند جمعا يك گروه،نظر روش و سبك
آن اينكه همه آنها مرغاني هستند كه به   و:اينكه همه آنها در يك خصيصه مشتركند

   انسانهائي ،كرده و از رفتار و پرواز انداخته است  ماديات دنيا آنها را شكار،نحوي
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   .هستند اسير و برده
 در ضمن توصيف اين .پردازد مي )اهل آخرت(در پايان خطبه به توصيف گروه مقابل

   :فرمايد وه ميگر
  
   ." » ان تري الدنيا لنفسك ثمنا،و لبئس المتجر« "

جهان ارزشي    و براي همه،اي است كه شخصيت خود را با جهان برابر كني بد معامله
   .خويش بخري   جهان را به بهاي انسانيت،مساوي با انسانيت خويش قائل شوي

  
   :گويد ناصر خسرو در اين مضمون مي

    كار مرا،نيست دگر باغمانش             مرا، شكار،تيز نگيرد جهان
    شكار مرا،گر چه همي داشت او       الجرم اكنون جهان شكار من است

   مرا  فكار،كرد نيارد جهان          گر چه همي خلق را فكار كند
   روزگار مرا بيم نيايد ز            جان من از روزگار برتر شد

قرباني    مساله،شود كه مساله يشوايان اسالم زياد ديده مي در كلمات پ،اين مضمون
  .از دست برود  انسانيت انسان است كه به هيچ قيمتي نبايد،شدن انسانيت است

هاي نهج البالغه  نامه كه جزو )ع(در وصيت معروف خود به امام حسن )ع(اميرالمؤمنين 
   :فرمايد است مي

  
  اض بما تبذل من فانك لن تعت،اكرم نفسك من كل دنيه« "
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  )1( » نفسك ثمنا
خويشتن خويش   كه در برابر آنچه از،نفس خويش را از آلودگي به پستيها گرامي بدار

   . بهائي نخواهي يافت،پردازي مي
  

  : فرمود  به نقل از بحاراالنوار در شرح احوال آن حضرت مي،)ع(امام صادق
  
  ." »ق كلهم ثمناثامن بالنفس النفيسه ربها و ليس لها في الخل« " 
چيز را قابل   همانا با خويشتن گرانبها و انسانيت گرانقدر خودم در همه هستي تنها يك 

ارزش برابري داشته   دانم و آن پروردگار است ديگر در همه ماسوابهائي كه معامله مي
  .باشد وجود ندارد

  
   :نويسد در تحف العقول مي 

  
آنكس كه همه  :فرمود ؟ه مردم مهمتر است چه كسي از هم:سؤال شد )ع(از امام سجاد

  .دنيا را با خويش برابر نداند
  
خودداري  به اين مضمون احاديث زيادي هستند كه براي پرهيز از اطاله از نقل آنها 

   .كنم مي
اسالم   شود كه از تعمق در قرآن و نهج البالغه و ساير سخنان پيشوايان دين روشن مي

   است ارزش انسان را باالارزش جهان را پائين نياورده
  

  :يپاورق
  .31نهج البالغه، نامه  .1
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   هدف اسالم،خواهد نه انسان را براي جهان اسالم جهان را براي انسان مي ، برده است
    .احياي ارزشهاي انسان است نه بي اعتبار كردن ارزشهاي جهان
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   وابستگيها و آزادگيها
  
باقي مانده كه    مطلبي،غه به درازا كشيد در نهج البال" دنيا پرستي "بحث درباره  

ايم و بدان پاسخ  كرده  نتوان از آن گذشت و به عالوه قبال به صورت سؤال طرح
  .ايم نگفته

موجب   نوعي بيماري و،آن مطلب اينست كه اگر تعلق و وابستگي روحي به چيزي 
 چه فرقي ،درو مي محو ارزشهاي انساني است و عامل ركود و توقف و انجماد به شمار

 ! و باالخره خدا باشد يا خرما،  دنيا باشد يا عقبي،كند كه آن چيز ماده باشد يا معني مي
 حفظ اصالت شخصيت انساني و ،و ماديات اگر نظر اسالم در جلوگيري از تعلق به دنيا

بايست   مي،اي متوقف و منجمد نگردد انسان در نقطه  خواسته رهائي از اسارت بوده و مي
 آنچنانكه در . تلقي كند" كفر "دعوت كند و هر قيد و تعلق را  "آزادي مطلق  "به 

دانند  مكتبهاي فلسفي جديد كه آزادي را ركن اساسي شخصيت انساني مي برخي از
   .بينيم مي  چنين

در اين مكتبها شخصيت انساني انسان را مساوي مي دانند با تمرد و عصيان و آزادي از 
  تقيد و انقياد د بال استثناء و هرهر چه رنگ تعلق پذير
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 " خود "او با    و تسليمي را بر ضد شخصيت واقعي انسان و موجب بيگانه شدن
گويند انسان آنگاه انسان واقعي است و به آن اندازه از واقعيت  مي ،شمارند واقعيش مي

  يزي خاصيت شيفتگي و تعلق به چ.مند است كه فاقد تمكين و تسليم باشد بهره  انسان
سلب   سازد و آگاهي او را از خودش اين است كه توجه انسان را به خود معطوف مي

كه نامش انسان  فراموشاند و در نتيجه اين موجود آگاه آزاد سازد و او را از خود مي مي
موجودي ناخودآگاه و   شود به صورت است و شخصيتش در اين دو كلمه خالصه مي

برد و در اسارت  انساني را از ياد مي  ش كردن خود ارزشهاي بر اثر فرامو.آيد اسير در مي
   .شود اي راكد مي ماند و در نقطه مي و وابستگي از حركت و تعالي باز

بايست از هر  مي ،اگر فلسفه مبارزه اسالم با دنيا پرستي احياي شخصيت انساني است
 اسالم آزادي از نيست كه  پرستشي و از هر پابندي جلوگيري كند و حال آنكه ترديدي

 و ترك خرما ،براي پابند شدن به آخرت  و رهائي از دنيا را،ماده را مقدمه تقيد به معني
   .خواهد را براي بدست آوردن خدا مي

در كنارش    استثنائي هم،كند عرفان كه به آزادي از هر چه رنگ تعلق پذيرد دعوت مي
   .دهد قرار مي

   :گويد حافظ مي
   زهر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است           ر چرخ كبودغالم همت آنم كه زي

   كه خاطر از همه غمها به مهر او شاد است        مگر تعلق خاطر به ماه رخساري
o   

  بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم         گويم و از گفته خود دلشادم فاش مي
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  ! نداد استادمچكنم حرف دگر ياد       نيست بر لوح دلم جز الف قامت يار
 لوح دل از ،نهاد  از نظر عرفان از هر دو جهان بايد آزاد بود اما بندگي عشق را بايد گردن

خاطر به هيچ چيز نبايد داشت جز    تعلق،هر رقم بايد خالي باشد جز رقم الف قامت يار
  .ندارد يعني خدا به ماه رخساري كه با مهر او هيچ غمي اثر

بشر را دوا   آزادي عرفاني دردي از،طالح او مانيستي و انسانيهاي به اص از نظر فلسفه 
 اسارت باالخره ،است  آزادي از هر چيز براي يك چيز،كند زيرا آزادي نسبي است نمي

آري اين است اشكالي كه  .باشد   عامل آن هر چه،اسارت است و وابستگي بستگي است
   .آيد پديد مي در ذهن برخي از طرفداران مكاتب فلسفي جديد

فلسفي اشاره   ما براي اينكه مطلب را درست روشن كنيم ناچاريم به برخي از مسائل
  .كنيم

 فرض "  خود" به طور كلي براي انسان نوعي شخصيت و :اوال ممكن است كسي بگويد 
انساني تبديل به غير  " خود "كردن و اصرار به اينكه شخصيت انساني محفوظ بماند و 

 زيرا حركت دگرگوني و ،نسان استا م نفي حركت و تكامل نشود مستلز" خود "
ديگر شدن است و تنها در سايه توقف و   حركت چيزي بودن و چيز،غيريت است

كند و به نا خود   خويش را حفظ مي"خود  "سكون و تحجر است كه يك موجود 
از  ،خود بيگانه شدن الزمه حركت و تكامل است شود و به عبارت ديگر از تبديل نمي

 از طرفي ، پس.اند  تعريف كرده" غيريت "حركت را به   اين رو برخي از قدماي فالسفه
 فرض كردن و اصرار داشتن به محفوظ ماندن اين خود و " خود "نوعي   براي انسان

   نوعي تناقض، و از طرفي از حركت و تكامل دم زدن" ناخود "نشدنش به   تبديل
   .الينحل است

    خود انسان اين:اند ز اين تناقض رهائي يابند گفتهبرخي براي اينكه ا
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 "كه هيچ خودي نداشته باشد و به اصطالح خودمان انسان عبارت است از   ستا
شكل او   و رنگ او بي رنگي و،مرزي حدي و مرز او بي  حد انسان بي، مطلق"التعيني 

موجودي است   سان ان.ماهيتي است قيدي و باالخره ماهيت او بي شكلي و قيد او بي بي
 هر حد و مرز و ،ماهيت بي شكل و رنگ و بي  بي، فاقد هر گونه اقتضاء ذاتي،فاقد طبيعت

تحميل كنيم خود واقعي او را از او  هر قيد و هر طبيعت و هر رنگ و شكلي كه به او
   .ايم گرفته

شكلي  بي رنگي و  التعيني مطلق و بي،تر است تا فلسفه اين سخن به شعر و تخيل شبيه
  : تنها به يكي از دو صورت ممكن است،مطلق

وجودي   پايان باشد يعني كمال اليتناهي و فعليت محض و بي ، يكي اينكه يك موجود
 آنچنانكه ،موجودات   محيط بر همه زمانها و مكانها و قاهر بر همه،مرز و حد باشد بي

است زيرا تكامل محال   براي چنين موجودي حركت و،ذات پروردگار چنين است
   .شود ذاتي نقص فرض نمي  حركت و تكامل عبور از نقص به كمال است و در چنين

محض و    يعني امكان،ديگر اينكه يك موجود فاقد هر فعليت و هر كمال بوده باشد
وجود واقع شده    همسايه نيستي و در حاشيه،استعداد محض و ال فعليت محض باشد

ماهيتي و هر تعيني را  شد جز اينكه هر حقيقتي و حقيقتي و ماهيتي نداشته با،باشد
محض است همواره در ضمن يك    چنين موجود با آنكه در ذات خود ال تعين،پذيرد مي

 همواره در پناه يك ،شكل است رنگ و بي بي تعين موجود است و با آنكه در ذات خود
كه فالسفه آنرا  اين چنين موجود همان است .گرفته است موجود رنگدار و شكلدار قرار

نامند هيوالي اولي در مراتب نزولي وجود در   مي" ماده المواد "يا   و" هيوالي اولي "
   در حاشيه،وجود قرار گرفته است همچنانكه ذات باريتعالي در مراتب كمال  حاشيه

كه بر همه   اي است ديگر وجود قرار گرفته است با اين تفاوت كه ذات باريتعالي حاشيه
   .حاطه داردمتون ا
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فاقد هر  تواند انسان مانند همه موجودات ديگر در وسط اين دو حاشيه قرار دارد نمي
اينست كه تكامل انسان   تفاوت انسان با ساير موجودات جهان در،گونه تعين بوده باشد

كنند ولي  مانند و از آن تجاوز نمي يك حد معين مي  ساير موجودات در.حديقف ندارد
   .وقف نداردانسان نقطه ت

ماهيتي كه   انسان داراي طبيعت وجودي خاص است ولي برخالف نظر فالسفه اصالت
تغيير ذاتي و ماهوي را   دانستند و هر گونه ذات هر چيز را مساوي با ماهيت آن چيز مي

مرحله عوارض اشياء قابل تصور  دانستند و همه تغييرات را در تناقض و محال مي
طبيعت وجودي مادي ديگر سيال است با  دي انسان مانند هر طبيعت وجو،دانستند مي

  .سيالن انسان حديقف ندارد  يعني حركت و،تفاوتي كه گفته شد
يثرب ال مقام   يا اهل«برخي از مفسران قرآن در تعبيرات و تاويالت خود آيه كريمه  

چ مقام انسان است كه هي  اند اين  گفته،اند  را به يثرب انسانيت حمل كرده)1(»لكم
   .تواند به مقام باالتر برود باز مي  هر چه پيش برود،معلوم و منزلگاه مشخص ندارد

داريم يا   فعال كاري به اين جهت نداريم كه آيا حق اين چنين تاويالتي در آيات قرآن
  .اند شناخته مي   مقصود اينست كه علماي اسالمي انسان را اين چنين،نداريم

انگشت ديگر  گويد يك بند ماند و مي ه جبرئيل از راه باز مي آنجا ك،در حديث معراج 
از اين حقيقت    رمزي،رود سوزم و رسول خدا باز هم پيش مي اگر نزديك گردم مي

  .نهفته است
يا استحبابا   كه ما موظفيم وجوبا،دانيم علماي اسالمي درباره صلوات و باز چنانكه مي 

  تيم و بر رسول اكرم و آل اطهار او درود بفرس
  

  :يپاورق
  13/ احزاب  .1
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 اين بحث هست كه آيا صلوات براي ،بيشتر طلب كنيم آنها رحمت  از خداوند براي
يعني آيا امكان باال  ؟تواند سودي داشته باشد كاملترين انسان است مي  رسول اكرم كه

 و يا صلوات صددرصد به نفع صلوات فرستنده است و ؟براي رسول اكرم هست  رفتن
  ؟يشان طلب رحمت كردن از قبيل طلب حصول حاصل استبراي ا

علما را   گروهي از.مرحوم سيد عليخان در شرح صحيفه اين بحث را طرح كرده است 
و هيچگاه اين   عقيده بر اينست كه رسول اكرم دائما در حال ترقي و باال رفتن است

  .شود حركت متوقف نمي
 او "محض    ال تعيني"چنين كرده است  آنچه انسان را اين ،آري اينست مقام انسان 

   .شود اين امور تعبير مي  نيست بلكه نوعي تعين است كه از آن به فطرت انساني و امثال
كه از آن به صراط    قرآن روي راه مشخص انسان، دارد" راه "انسان مرز و حد ندارد اما 

د به هر مرحله برسد  ندار"   مرحله" انسان ،كند تكيه فراوان دارد مستقيم تعبير مي
 حركت ،يك مدار خاص بايد حركت كند  دارد يعني در" مدار "نبايد توقف كند اما 

 و نه در ، مثال مدار سگ و خوك،نه در مدار ديگر  انسان در مدار انساني تكامل است
   .يعني و نه در هرج و مرج ،خارج از هر مداري

  

   منطق اگزيستانسياليستي 
منكر هر نوع تعين و رنگ و شكل  خواهد اگزيستانسياليسم كه مياز اينرو به حق بر  

را بر ضد انسانيت انسان  )مدار و راه خاص  ولو تقيد به(براي انسان بشود و هر تقيدي
اند كه   ايراد گرفته،كند قيدي و تمرد و عصيان تكيه مي بي داند و تنها بر آزادي و مي

   .ي و نفي هر گونه مسؤوليت استتعهد هرج و مرج اخالقي و بي ،الزمه اين فلسفه
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  ؟ آيا تكامل از خود بي خود شدن است 
خود  توانيم به سخن اول خود برگرديم آيا حركت و تكامل مستلزم از اكنون مي  

راه تكامل  آيا هر موجودي يا بايد خودش خودش بماند و يا بايد ؟خود شدن است بي
متكامل گردد و تبديل به غير   يا متحول وپس انسان يا بايد انسان بماند و ؟پيش گيرد
  ؟انسان گردد

كمال  ء به سوي غايت و پاسخ اينست كه حركت و تكامل واقعي يعني حركت شي 
هيچوجه    و به تعبير ديگر حركت از راه مستقيم طبيعت و خلقت به،طبيعي خود

   .مستلزم اين نيست كه خود واقعي آن موجود تبديل به خود ديگر گردد
 تغيير ،ماهيتش   او است نه" وجود "دهد   خود واقعي يك موجود را تشكيل ميآنچه

 صدرالمتالهين كه ،نيست ماهيت و نوعيت به هيچ وجه مستلزم تبديل خود به ناخود
نوعيت مشخص ندارد و مدعي است   كند كه انسان قهرمان اين مساله است تصريح مي

 رابطه يك وجود ناقص ، است نه نوع"اع  انو" ، در مراتب تكامل،كه هر موجود متكامل
ء بيگانه نيست بلكه رابطه خود  ء با يك شي شي  رابطه يك،خود  با غايت و كمال طبيعي

ء به سوي كمال واقعي   آنجا كه شي،ضعيف است با خود واقعي  رابطه خود،با خود است
ن گفت از توا كند و به تعبيري مي است از خود به سوي خود حركت مي  خود در حركت

دمد و  شكافد و از زمين مي  تخم گياهي كه در زمين مي.كند خود حركت مي  ناخود به
 ،است   از خود به سوي نا خود نرفته،دهد  ساقه و شاخه و برگ و گل مي،كند مي رشد

   .كرد بيگانگي نمي بود احساس از خود بود و به غايت خويش شاعر مي اگر خود آگاه مي
 ، و عشق ممدوح، عشق به خود برتر است، كمال واقعيست كه عشق به ااين

   .خودخواهي ممدوح است
   :گويد شيخ اشراق رباعي لطيفي دارد مي
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  خود را ز براي نيك و بد گم نكني        هان تا سر رشته خرد گم نكني
   هشدار كه راه خود به خود گم نكني        رهرو توئي و راه توئي منزل تو 

حركت به  ،توانيم حدس بزنيم كه ميان خواستن خدا  اجماال مي،تپس از اين مقدما
تسليم به خدا با هر  ، بندگي خدا، عشق به خدا، تعلق و وابستگي به خدا،سوي خدا

بندگي و تسليم ديگر تفاوت از  خواستن ديگر و حركت ديگر و وابستگي ديگر و عشق و
 تنها تعلق و ،زادي استاست كه عين آ   بندگي خدا بندگيي،زمين تا آسمان است

 تنها غير پرستي است كه از خود بيخود ،نيست وابستگيي است كه توقف و انجماد
 مقصد و مقصود ،زيرا او كمال هر موجود است ؟چرا .با خود بيگانه شدن نيست شدن و

  )1("و ان الي ربك المنتهي « " :است  فطري همه موجودات
فراموشي خدا   انيم بيان قرآن را در زمينه اينكهتو ايم كه مي اي رسيده كنون به نقطها.

خدا سقوط مطلق   بريدن با، باختن خدا باختن همه چيز است،فراموشي خود است
    . توضيح دهيم،است
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  خود زياني و خود فراموشي
كريم   اي خصوصي كه آياتي از قرآن  در حدود هيجده سال پيش در جلسه،يادم هست  

تعبيرات خاصي   اولين بار به اين نكته برخوردم كه قرآن گاهي براي ،كردم را تفسير مي
 " يا " خود فراموشي " يا "زياني   خود" از قبيل ،برد درباره برخي از آدميان به كار مي

   :فرمايد  مثال مي"خود فروشي 
  
   .)1(" »قد خسروا انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون« "

   .شان رفته است غين از دستهمانا خود را باخته و معبودهاي درو
  : فرمايد يا مي

  
  : پاورقي

  53/ اعراف . 1
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« "   .)2("قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم
  .باخته است بگو زيانكرده و سرمايه باخته آن است كه خويشتن را زيانكرده و خود را

  
  :فرمايد و يا در مواردي مي 
  .)3("نسوا اهللا فانسيهم انفسهم« " 
فراموشاند و    پس خدا خودشان را از خودشان،غافل شدند و خدا را از ياد بردنداز خدا  

   .را از خودشان غافل ساخت  خودشان
  

 ؟ببازد آيد كه مگر ممكن است انسان خود را براي يك ذهن فلسفي اين سؤال پديد مي
ته  باخ" و ديگر "بازنده  " يكي :باختن از دست دادن است و نيازمند به دو چيز است

خود را زيان كند و خود را ببازد و    چگونه ممكن است انسان"شده و از دست رفته 
   ؟نيست  آيا اين تناقض ؟خود را از دست بدهد

زنده همواره   انسان ؟همچنين مگر ممكن است انسان خود را فراموش كند و از ياد ببرد
بل از هر چيز به توجهش ق ،بيند  هر چيز را با اضافه به خود مي،غرق در خود است

   ؟ پس فراموش كردن خود يعني چه،خودش است
احاديث   خصوصا دعاها و بعضي از،بعدها متوجه شدم كه اين مساله در معارف اسالمي

سابقه زياد و جاي   و همچنين در ادبيات عرفاني اسالمي و بلكه در خود عرفان اسالمي
   معلومم شد كه انسان،بس مهمي دارد

  
  :يپاورق

   15/ زمر  .1
   19/ حشر  .2
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  پندارد و چون  مي" خود " را " ناخود "كند و   اشتباه مي" ناخود "  احيانا خود را با
ناخود   كند در حقيقت براي پندارد آنچه به خيال خود براي خود مي ناخود را خود مي

   .سازد كند و خود واقعي را متروك و مهجور و احيانا ممسوخ مي مي
كند براي تن  مي  پندارد و هر چه  مي" تن "اقعيت خود را همين مثال آنجا كه انسان و

 به قول .پنداشته است كند خود را گم كرده و فراموش كرده و ناخود را خود و بدن مي
كشد و   زحمت مي،دارد  اي مولوي مثلش مثل كسي است كه قطعه زميني در نقطه

ها   و به فرشها و پرده،زند روغن ميسازد و رنگ و   آنجا را مي،برد مي مصالح و بنا و عمله
  خواهد به آن خانه منتقل گردد يك مرتبه متوجه  اما روزي كه مي.نمايد مي  مزين
نيست   يك قطعه زمين ديگر كه اصال به او مربوط،شود كه به جاي قطعه زمين خود مي

ين  و قطعه زم،  ساخته و آباد كرده و مفروش و مزين نموده،و متعلق به ديگري است
   :خودش خراب و به كناري افتاده است

    مكن" بيگانه " كار ، كن" خود "كار              در زمين ديگران خانه مكن
   كز براي او است غمناكي تو           خاكي تو" تن " ؟كيست بيگانه

   گوهر جان را نيابي فربهي        دهي تا تو تن را چرب و شيرين مي
   :گويد در جاي ديگر مي

    نشناخته" خود "ديگران را تو ز           را باخته" خود "ي كه در پيكار ا
    و اهللا اين تو نيستي،كه منم اين          تو به هر صورت كه آيي بيستي
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   در غم و انديشه ماني تا به حلق            يك زمان تنها بماني تو زخلق
     و زيبا و سرمست خوديكه خوش       كه تو آن او حدي ؟اين تو كي باشي

   :فرمايد مي  اي دارد كه بسيار جالب و عميق است  جمله" ع "اميرالمؤمنين علي 
  
   )1(" »عجبت لمن ينشد ضالته و قد اضل نفسه فال يطلبها« "

 را "  خود"آيد و حال آنكه  اش بر مي كنم از كسي كه در جستجوي گمشده تعجب مي
  .يدآ گم كرده و در جستجوي آن برنمي

  
هويت و   خود را گم كردن و فراموش كردن منحصر به اين نيست كه انسان درباره 

بدن برزخي آنچنانكه   و مثال خود را با بدن جسماني و احيانا با،ماهيت خود اشتباه كند
همانطوري كه در فصل  .كند   اشتباه،دهد احيانا اين اشتباه براي اهل سلوك رخ مي

پيمايد در  راه كمال را مي  مسير تكامل فطري خودش كهپيش گفتيم هر موجودي در 
   .رود ضعيف به سوي خود قوي مي كند يعني از خود حقيقت از خود به خود سفر مي

 اين ،ناخود است   انحراف از خود به،عليهذا انحراف هر موجود از مسير تكامل واقعي
 ،گيرد  است صورت ميو آزاد انحراف بيش از همه جا در مورد انسان كه موجودي مختار

 ، واقعي" خود "حقيقت او را به جاي  انسان هر غايت انحرافي را كه انتخاب كند در
پنداشته است آنچه در مورد ذم محو شدن و فاني   يعني ناخود را خود،گذاشته است

   .ناظر به اين جهت است  شدن در ماديات آمده است
  
   :پاورقي 
    340ص  4 آمدي جلد ر غرر و در.1
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خود را بجاي   غير،پس غايات و اهداف انحرافي داشتن يكي از عواملي است كه انسان
   .بازد دهد و مي مي  كند و از دست گيرد و در نتيجه خود واقعي را فراموش مي خود مي

 خود گم "  هدف و غايت انحرافي داشتن تنها موجب اين نيست كه انسان به بيماري
گردد و  انسان مسخ مي  رسد كه ماهيت و واقعيت ئي مي كار به جا، مبتال شود"كردن 

هست در اين زمينه كه انسان    در معارف اسالمي باب وسيعي:شود مبدل به آن چيز مي
 در احاديث .شود بورزد با او محشور مي  هر چيز را كه دوست داشته باشد و به او عشق

هر كس هر چه را دوست  .)1(»حجرا حشره اهللا معه  من احب« :ما وارد شده است كه
  .گردد  با آن سنگ محشور مي،سنگي را دوست داشته باشد  داشته باشد و اگر چه

قيامت ظهور و  با توجه به آنچه از قطعيات و مسلمات معارف اسالمي است كه آنچه در 
شود   روشن مي،كرده  كند تجسم آن چيزها است كه انسان در اين جهان كسب بروز مي

ورزد  گردد كه به آنها عشق مي مي نسان همواره با آن چيزهائي محشوركه علت اينكه ا
 آنرا در مرحله غايت و ،طلب يك چيز  اين است كه عشق و عالقه و،مند است و عالقه

 " شدن " و " صيرورت "آن چيز در مسير   دهد و در حقيقت هدف انسان قرار مي
روح و واقعيت   گردد كه ب ميچند انحرافي باشد سب  آن غايت هر،شود آدمي واقع مي

   .انسان مبدل به او بشود
مجال بحث   حكماء اسالمي در اين زمينه سخنان فراوان و بسيار جالبي دارند كه اكنون

  :كنيم را كوتاه مي   اينجا با يك رباعي عارفانه در اين زمينه سخن.در آنها نيست
    جاني،انيور در پي جستجوي ج         كاني،گر در طلب گوهر كاني 

  
  : پاورقي

    .سفينه البحار ماده حبب .1
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     آني،هر چيز كه در جستن آني        من فاش كنم حقيقت مطلب را
  

  خوديابي و خدايابي
شناختن و باز    و آن، يك شرط ديگر هم دارد، عالوه بر اين دو جهت،باز يافتن خود  

انسان بتواند خود را جدا از    يعني محال است كه.يافتن علت و خالق و موجد خود است
 علت واقعي هر موجود مقدم بر .بشناسد علت و آفريننده خود به درستي درك كند و

  .نزديكتر است  وجود او است از خودش به خودش
  
  ) 1(و نحن اقراب اليه من حبل الوريد« 
  .)2(»المرء و قلبه  و اعلموا ان اهللا يحول بين 

  
اهللا از   يه فراوان دارند كه معرفه النفس و معرفهعرفاي اسالمي روي اين مطلب تك 

 " دم الهي "قرآن   آن چنانكه هست كه به تعبير،يكديگر جدا نيست شهود كردن نفس
مسائل معرفه النفس سخت   عرفا حكما را در.است مالزم است با شهود ذات حق

   .دانند هاي آنها را كافي نمي كنند و گفته تخطئه مي
آنها را   ظوم كه از خراسان براي شيخ محمود شبستري آمد و او پاسخيكي از سؤاالت من

 سؤال كننده .است   در همين زمينه،به نظم گفت و گلشن راز از آنها به وجود آمد
   :پرسد مي

  ؟ چه معني دارد اندر خود سفر كن     مرا از من خبر كن ؟كه باشم من
   :گويد يكند و از آن جمله م او در پاسخ به تفصيل بحث مي 

  
  : پاورقي

  16/ ق   .1
   24/ انفال  .2
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    گه زمصباح،گه از آيينه پيدا           اشباح و ارواح،همه يك نور دان
  باشد اشارت به سوي روح مي           تو گوئي لفظ من در هر عبارت

  كه اين هر دو ز اجزاي من آمد           من و تو برتر از جان و تن آمد 
  ) 1(كه نبود فربهي مانند آماس         را نيك بشناسبرو اي خواجه خود 
   جهان بگذار و خود در خود جهان شو          يكي ره برتر از كون و مكان شو 
زيادي است و از سطح اين مقاله بيرون  ظر به اينكه توضيح اين مطلب نيازمند به بحثن

گوئيم كه خود را شهود  ياجماال همين قدر م .كنيم مي  است ما از ورود در آن خودداري
نيست و اين است معني جمله معروف رسول اكرم كه  كردن هرگز از شهود خالق جدا

   )2(»من عرف نفسه عرف ربه« .نيز رسيده است )ع(علي مكرر به همين مضمون از
 :سؤال كردند  در نهج البالغه كه وقتي كه از آن حضرت )ع(و اينست معني سخن علي

آيا  ؟»ا فاعبد ما ال اري« :در پاسخ فرمود ؟اي روردگار خود را ديدهآيا پ ؟هل رايت ربك
   :آنگاه چنين توضيح داد ؟كنم بينم عبادت مي چيزي را كه نمي

  
  ال تراه العيون بمشاهده العيان و لكن تدركه القلوب بحقايق «
  

  :پاورقي
 هر ": گويد  مي در اين بيت به جمله معروفي از محيي الدين عربي اشاره كرده كه .1

 است فقد  اند به معرفه النفس نائل شده كس گمان كند با آنچه حكما گفته
    ."استسمن ذاورم و نفخ في غير ضرم 

 99ص /61بحاراالنوار، ج .2
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  .)1(»االيمان
درك  شود ولي با دلها با ايمانهاي واقعي شهودي او را او هرگز با چشم ديده نمي 

   .كنند مي
o   

انسان آنگاه   شود اينست كه بيرات قرآن كريم استفاده مينكته بسيار جالبي كه از تع
خود را به ياد دارد و فراموش    آنگاه.خود را دارد و از دست نداده كه خدا را داشته باشد

 خدا را فراموش كردن مالزم است .نكند  فراموش نكرده كه از خدا غافل نباشد و خدا را
  :با خود فراموشي

   
   .)2("نسوا اهللا فانسيهمو ال تكونوا كالذين « "
  

  :گويد مولوي در دنبال قسمت اول اشعاري كه نقل كرديم مي
    وقت مردن گند آن پيدا شود          گر ميان مشك تن را جا شود

  نام پاك ذوالجالل ؟مشك چبود          بر جان بمال،مشك را بر تن مزن
  :گويد حافظ مي 
   مشو حافظ" غائب " گر همي خواهي از او " حضوري " 

  متي ما تلق من                            تهوي دع الدنيا و اهملها
 ،روشنائي دل است   مايه،شود كه چرا ياد خدا مايه حيات قلب است از اينجا معلوم مي

 باعث ،بهجت ضمير آدمي است  موجب صفا و رقت و خشوع و،مايه آرامش روح است
در نهج  )ع(چه زيبا و عميق فرموده علي  و.تبيداري و آگاهي و هوشياري انسان اس

  :البالغه
  : پاورقي

    177. نهج البالغه، خطبه .1
   19/ حشر  .2
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 و ،به بعد العشوه  و تبصر،ان اهللا تعالي جعل الذكر جالء للقلوب تسمع به بعد الوقره« " 
ن الفترات البرهه بعد البرهه و في ازما  تنقاد به بعد المعانده و ما برح اهللا عزت االئه في

  .)1(" »ذات عقولهم   رجال ناجاهم في فكرهم و كلمهم في
خدا دلها پس از   با ياد،خداي متعال ياد خود را مايه صفا و جالي دلها قرار داده است 

 همواره .گردد نرم و ماليم مي    و پس از سركشي، و پس از كوري بينا،سنگيني شنوا
هاشان با آنان  داشته كه در انديشه )ذاكر(نيها خداوند بندگا چنين بوده كه در فاصله

   ."گويد  آنان سخن مي كند و در عقلهايشان با نجوا مي
  

   نقش عبادت در بازيابي خود 
مقاله بايد به  در باب عبادت سخن آنقدر زياد است كه اگر بخواهيم بسط دهيم دهها 

عبادت از نظر ارزش   كنيم و آن  تنها به يك مطلب اشاره مي.آنها اختصاص دهيم
   .بازيافتن خود است

كند و با  مي به همان نسبت كه وابستگي و غرق شدن در ماديات انسان را از خود جدا
 عبادت به هوش آورنده ،گرداند  عبادت انسان را به خويشتن باز مي،سازد خود بيگانه مي

اء را مانند غرق شده و محو شده در اشي   عبادت انسان،انسان و بيدار كننده انسان است
 در عبادت و در پرتو ياد خداوند ،كند بيرون مي  از اعماق درياي غفلتها،نجات غريق

 به نقصها و كسريهاي خود آگاه ،بيند آنچنان كه هست مي است كه انسان خود را
 و در عبادت است كه انسان ،نگرد هستي و حيات و زمان و مكان مي   از باال به،گردد مي
قلب   خواهد خود را به برد و مي  آمال و آرزوهاي محدود مادي پي ميحقارت و پستي  به

   .هستي برساند
  

  : پاورقي
  220. نهج البالغه، خطبه .1
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 .نگرم مي  من هميشه به اين سخن دانشمند معروف عصر خودمان اينشتاين به اعجاب
است اينست كه اين دانشمند متخصص در فيزيك و رياضي  آنچه بيشتر مايه اعجاب

 او پس از تقسيم مذهب به سه .رواني و انساني و مذهبي و فلسفي  ست نه در مسائلا
نامد و  سوم را كه مذهب حقيقي است مذهب وجود يا مذهب هستي مي   نوع،نوع

  :دهد انسان در مذهب حقيقي دارد اين چنين شرح مي  احساسي كه
  
ماوراي  لي كه در كوچكي آمال و هدفهاي بشر و عظمت و جال، فرد، در اين مذهب" 

را يك نوع   او وجود خود،كند نمايد حس مي ها در طبيعت و افكار تظاهر مي پديده
هستي را يك باره به   خواهد از قفس تن پرواز كند و تمام پندارد چنانكه مي زندان مي

   .)1("عنوان يك حقيقت واحد دريابد 
  
   :گويد  درباره نيايش مي" ويليام جيمز "
  

قسمت از    نتيجه ضروري اين امر است كه در عين اينكه دروني ترين،شانگيزه نياي
 مصاحب ،وجود اين  با،خودهاي اختياري و عملي هر كس خودي از نوع اجتماعي است

اغلب مردم خواه به صورت  .تواند پيدا كند كامل خويش را تنها در جهان انديشه مي
 حقيرترين فرد در روي زمين .نندك مي   خواه تصادفي در دل خود به آن رجوع،پيوسته

   .)2(كند ارزش مي  خود را واقعي و با،با اين توجه عالي
  
  :پاورقي 
   57بينم صفحه  دنيائي كه من مي .1
    105ص  " احياء فكر ديني "به نقل  .2
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يافتن خود  اقبال الهوري نيز سخني عالي در مورد ارزش پرستش و نيايش از نظر باز
   :گويد  مي،وددارد كه دريغ است نقل نش

  
وسيله آن    عملي و حياتي و متعارفي است كه به، نيايش به وسيله اشراق نفساني"

اكتشاف   جزيره كوچك شخصيت ما وضع خود را در كل بزرگتري از حيات
  .)1("كند مي
  
   .دهيم  به همين جا پايان مي،اين مبحث دامنه دار را 

  
  :پاورقي 
    105ص  ،احياء فكر ديني. 1
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   ي چندنكات
مساله را طرح  اكنون كه بحث ما درباره دنيا در نهج البالغه نزديك به پايان است چند 

    :پردازيم كنيم و با توجه به اصول گذشته به توضيح آنها مي مي
  

  تضاد دنيا و آخرت
 ،تضاد است  شود كه ميان دنيا و آخرت  از بعضي از آثار ديني چنين استشمام مي- 1  

هستند كه هرگز سازگار  " هوو "شود دنيا و آخرت به منزله دو   ميمثل آنكه گفته
مشرق و مغربند كه نزديكي به هر   شود كه اين دو به منزله  و يا گفته مي،نخواهند شد

  .كدام عين دوري از ديگري است
 چگونه مي   ؟ساخت توان اين تعبيرات را توجيه كرد و با آنچه قبال گفته شد سازگار

بلكه از  گوئيم كه اوال در بسياري از آثار اسالمي تصريح شده و  سوال ميدر پاسخ اين 
برخوردار شدن  مسلمات و ضروريات اسالم است كه جمع ميان دنيا و آخرت از نظر

   ، آنچه ناممكن است،ممكن است
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    .آل بودن و هدف اعلي قرار گرفتن است  جمع ميان آندو از نظر ايده
محروميت از    آنچه مستلزم، محروميت از آخرت نيستبرخورداري از دنيا مستلزم

برخورداري از يك زندگي   آخرت است يك سلسله گناهان زندگي بر باد ده است نه
همچنانكه چيزهائي كه موجب  ،سالم مرفه و تنعم به نعمتهاي پاكيزه و حالل خدا

لسله  يك س،ذخيره اخروي داشتن نيست محروميت از دنيا است تقوا و عمل صالح و
  .عوامل ديگر است

 ،ترديدي نيست  صالحان از مؤمنين كه در خوبي آنها، امامان،بسياري از پيغمبران 
   .اند كمال برخورداري را از نعمتهاي حالل دنيا داشته

 شود كه ميان برخورداري از دنيا و اي چنين استفاده مي عليهذا فرضا از جمله
  .نيست   قابل قبول،ه قطعي مخالف به حكم ادل،برخورداري از آخرت تضاد است

استفاده   ثانيا اگر درست دقت شود نكته جالبي از تعبيراتي كه در اين زمينه آمده 
 ،شود مشاهده نمي  شود و هيچگونه منافاتي ميان اين تعبيرات و آن اصول قطعي مي

 سه شود و آن اينكه در اينجا  مقدمه كوتاهي بايد ذكر،براي اينكه آن نكته روشن شود
   :گيرد نوع رابطه وجود دارد كه بايد مورد بررسي قرار

   .رابطه ميان برخورداري از دنيا و برخورداري از آخرت .1
  .رابطه ميان هدف قرار گرفتن دنيا و هدف قرار گرفتن آخرت .2
  .با برخورداري از ديگري ،رابطه ميان هدف قرار گرفتن يكي از اين دو .3

   .است  د نيست و لهذا جمع ميان آن دو ممكنرابطه اول به هيچوجه از نوع تضا
   .رابطه دوم از نوع تضاد است و امكان جمع ميان آندو وجود ندارد

برخورداري از  اما رابطه سوم تضاد يكطرفه است يعني ميان هدف قرار گرفتن دنيا و
  آخرت تضاد است ولي ميان هدف قرار گرفتن آخرت و

 ٢٩٥



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

    .برخورداري از دنيا تضاد نيست 
  

   تابع گرائي و متبوع گرائي
 از نوع ،ديگري تضاد ميان دنيا و آخرت از نظر هدف قرار گرفتن يكي و برخورداري از 

مستلزم محروميت از كامل   تضاد ميان ناقص و كامل است كه هدف قرار گرفتن ناقص
محروميت از ناقص نيست بلكه مستلزم    اما هدف قرار گرفتن كامل مستلزم،است
 همچنانكه در مطلق ،سطح عالي و انساني است  از آن به نحو شايسته و درمندي بهره

 اگر انسان هدفش استفاده از تابع باشد از متبوع . تابع و متبوعها وضع چنين است
   .متبوع را هدف قرار دهد تابع خود به خود خواهد آمد ماند ولي اگر محروم مي

    :ن شكلي بيان شده است اين مطلب به نيكوتري269در نهج البالغه حكمت 
  
 يخشي علي من ،  عامل في الدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته:الناس في الدنيا عامالن« "

عمل في الدنيا لما بعدها    و عامل.يخلفه و يامنه علي نفسه فيفني عمره في منفعه غيره
فاصبح الحظين معا و ملك الدارين جميعا   فاحرز،فجائه الذي له من الدنيا بغير عمل
   ." ...»فيمنعه  وجيها عند اهللا ال يسئل اهللا حاجه

كند و هدفي  مي  يكي تنها براي دنيا كار:اند مردم در دنيا از نظر عمل و هدف دو گونه
را از توجه به آخرت بازداشته   سرگرمي به امور مادي و دنيوي او.ماوراء امور مادي ندارد

 همواره نگران آينده بازماندگان ،شناسد مين فهمد و  چون غير از دنيا چيزي نمي،است
 اما هرگز نگران روزهاي ،براي بعد از خودش تامين كند است كه چگونه وضع آنان را

  پيش سختي كه خود در
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 آخرت ،نفر ديگر   يك.گردد  لهذا عمرش در منفعت بازماندگانش فاني مي، دارد نيست
اما دنيا خود به خود و بدون    استدهد و تمام كارهايش براي آن هدف را هدف قرار مي

 نتيجه اينست ،آورد باشد به او رو مي  آنكه كاري براي آن و به خاطر آن صورت گرفته
 چنين كسي ،گردد كند و مالك هر دو خانه مي احراز مي كه بهره دنيا و آخرت را تواما

هد به او اعطا آبرومند نزد پروردگار است و هر چه از خدا بخوا  كند در حالي كه صبح مي
    .كند مي
  

 .كند مي   آخرت و دنيا را به قطار شتر و پشكل شتر تشبيه،مولوي تشبيه خوبي دارد
پشم و پشكل   گويد اگر كسي هدفش داشتن قطار شتر باشد خواه ناخواه و بالتبع مي

صاحب قطار شتر   اما اگر كسي هدفش فقط پشم و پشكل باشد هرگز،هم خواهد داشت
از پشم و پشكل شتر   ديگران صاحب قطار شتر خواهند بود و او بايد،نخواهد شد

  :گويد  مي،ديگران استفاده كند
  حسن و مال و جاه و بخت منتفع            صيد دين كن تا رسد اندر تبع 
   در تبع دنياش همچون پشك و مو               آخرت قطار اشتردان عمو 

   ور بود اشتر چه قسمت پشم را              پشم بگزيني شتر نبود تو را
مستلزم محروميت از  اينكه دنيا و آخرت تابع و متبوعند و دنياگرائي تابع گرائي است و

به خود دنيا را به دنبال خود  آخرت است و اما آخرتگرائي متبوع گرائي است و خود
ل عمران  آ145 - 148شده است از آيات   تعليمي است كه از قرآن كريم آغاز،كشد مي

 سوره شوري بطور اشاره نزديك 20سوره اسراء و آيه  19 و 18به طور صريح و از آيات 
   :شود استفاده مي به صريح اين مطلب كامال

o  
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  ميري اي و چنان باش آه فردا مي چنان باش آه هميشه زنده
حديث نقل شده و جزء وصاياي   حديث معروفي است كه در كتب حديث و غير- 2 

   :آمده است به اين مضمون در مرض وفات نيز )ع(م مجتبيحضرت اما
  
   .)1("كن لدنياك كانك تعيش ابدا و كن الخرتك كانك تموت غدا «"

باش كه گوئي   براي دنيايت چنان باش كه گوئي جاويدان خواهي ماند و براي آخرت چنان
   .ميري فردا مي

  
مقصود اينست كه  گويند ي مي برخ.اين حديث معركه آراء و عقائد ضد و نقيض شده است

كاري مربوط به زندگي دنيا پيش    هر وقت، شتاب به خرج نده،در كار دنيا سهل انگاري كن
 ولي نسبت به كار آخرت هميشه چنين فكر كن .  وقت باقي است"شود   دير نمي"آمد بگو 

بسيار  هر وقت كار مربوط به آخرت پيش آمد بگو وقت ،نداري  كه بيش از يك روز فرصت
   ."شود   دير مي" تنگ است و

 روش ،بدهد  اند باوري نيست كه اسالم دستور سهل انگاري بعضي ديگر به حكم اينكه ديده
اينست كه در كار دنيا همواره  اند مقصود و سيرت اولياء دين هرگز چنين نبوده است گفته

 را به صورت هيچوجه كوچك مشمار و كارها   پس به،فكر كن كه جاويدان خواهي ماند
 بلكه آن چنان اساسي و با آينده ،اعتبار ندارد سرسري انجام نده موقت و به بهانه اينكه عمر

   زيرا ،انجام بده كه گوئي تا آخر دنيا زنده هستي  نگري
  

  :پاورقي
    .)ابواب مقدمات تجارت  از82 از باب 2حديث ( چاپ امير بهادر535 ص/ 2وسائل جلد . 1
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 اما كار آخرت به دست ،خواهند برد ديگران از محصول كار تو بهره  نمانيفرضا خودت زنده 
   .ميري و فرصتي برايت نمانده است مي خدا است هميشه فكر كن كه فردا

و الابالي و   طبق يكي از اين دو تفسير در كار دنيا بايد القيد،كنيم چنانكه مالحظه مي
 بديهي است كه .بود  ت بايد چنين و طبق تفسير ديگر در كار آخر،مسؤوليت بود بي

  .تواند مورد قبول باشد هيچكدام از اين دو تفسير نمي
عمل و ترك    در زمينه دعوت به.به نظر ما اين حديث يكي از لطيفترين احاديث است 

   .كارهاي آخرتي القيدي و پشت سر اندازي چه در كارهاي به اصطالح دنيائي و چه در
به خانه ديگر   داند كه دير يا زود از اين خانه كند و مي دگي مياي زن اگر انسان در خانه

داند كه چه روزي و بلكه چه  نمي خواهد رفت و براي هميشه در آنجا مستقر خواهد شد اما
 هم نسبت به كارهاي ،يك حالت ترديد   اين شخص،ماهي و چه سالي منتقل خواهد شد
اي كه بعدها به  ه كارهاي مربوط به خانههم نسبت ب مربوط به اين خانه كه در آن هست و

 اگر بداند فردا از اين خانه خواهد رفت هرگز دست به .كند پيدا مي ،آنجا منتقل خواهد شد
آنجا   اي كه فردا به كند فقط كارهاي مربوط به خانه  كوشش مي،اين خانه نخواهد زد  اصالح

خانه بماند برعكس   بايد در اين و اگر بداند چند سال ديگر ،منتقل خواهد شد اصالح كند
ر و صورتي س است كه خانه فعلي ر   خواهد گفت آنچه الزم است فعال اين،عمل خواهد كرد

  .شود فرصت زياد است  كار آن خانه فعال دير نمي،بدهيم
خواهد شد و يا   داند كه به زودي منتقل برد و نمي در حالي كه شخص در ترديد به سر مي 

گويد نسبت به  شود و مي مي  شخص عاقلي پيدا،اين خانه خواهد ماندسالهاي ديگر در 
چنين فرض كن كه براي هميشه در   كارهاي مربوط به اين خانه كه فعال ساكن آن هستي

  اينجا باقي 
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 ولي نسبت به كارهاي ،به تعمير و اصالح هست انجام بده  خواهي بود عليهذا اگر احتياج
 پس هر چه زودتر نواقص ،ض كن كه فردا منتقل خواهي شدچنين فر  مربوط به خانه دوم

   .ناتماميهاي آنجا را تكميل كن و
فرض  .شود نتيجه چنين دستوري اينست كه انسان در هر دو قسمت كوشا و جدي مي

اي بزند كه  تاسيس موسسه خواهد دست به كار تحصيل علم و يا تاليف كتاب و يا كنيد مي
ماند  دهد و كارش ناتمام مي كفاف نمي   اگر بداند عمرش،خواهد سالها وقت و فرصت مي

 ولي همين .چنان بينديش كه عمرت دراز است گويند  اينجا است كه مي،كند شروع نمي
 و باالخره از ، از نظر اداء حقوق الهي و حقوق مردمي،ها گذشته  شخص از نظر توبه و جبران

پس فردا  ، فردا اگر نشد، فردا،مروز نشد ا،كه وقت و فرصت كم هم كافي است  نظر كارهائي
فردا و فردا را به پس   شود انجام داد چيزي كه هست ممكن است انسان امروز را به هم مي

 الزمه اين ،اينگونه كارها بر عكس نوع اول  در.فردا بيفكند اما فردائي يا پس فردائي نيايد
 ندارد شتاب به خرج داده  اينست كه لزومي،زياد است  فرض كه عمر باقي است و وقت

 در اينجا بايد فرض كرد كه .چنين فرضي تاخير و تسويف و اهمال است   پس نتيجه،شود
فرصت زياد   پس معلوم شد در برخي موارد الزمه فرض اينكه وقت و.و فرصتي نيست  وقت

 و .دست به كار نشدن است  است تشويق به عمل و اقدام و الزمه فرض اينكه وقت كم است
يعني الزمه فرض اينكه فرصت و وقت زياد  ،در برخي موارد ديگر درست كار بر عكس است

است و الزمه فرض اينكه فرصت و وقتي نيست دست به   است اهمال و دست به كار نشدن
كند و در هر مورد يك گونه بايد فرض كرد كه به عمل  موارد فرق مي   پس.كار شدن است

  .منتهي گردد  و اقدام
مانعي ندارد كه دو    لهذا هيچ، است" تنزيل " لسان ، لسان دليل،صطالح علماء اصولبه ا 
  ، از دو جهت بر ضد يكديگر بوده باشند" تنزيل "
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و ادامه    بقاء حيات" ،شود كه از نظر برخي كارها بگو اصل حاصل معني حديث اين مي 
  ."كوتاهي آنست   عدم بقاء عمر و" ، است و از نظر برخي كارها بگو اصل"عمر 

وجود دارد  اين معاني كه ذكر كردم صرفا يك توجيه بالدليل نيست چندين روايت ديگر 
 علت اينكه اين .كند كه كامال مفهوم اين حديث را به همين نحو كه گفته شد روشن مي

   .احاديث است  حديث مورد اختالف واقع شده است عدم توجه به آن
   :) خطاب به جابر(كند ز رسول اكرم نقل مي ماده رفق ا،در سفينه البحار

  
يموت و اعمل عمل   فاحرث حرث من يظن انه ال...ان هذا الدين لمتين فاوغل فيه برفق«

   .»من يخاف انه يموت غدا
كشت كن مانند  ...يعني اين دين توام با متانت است برخود سخت نگير بلكه مدارا كن

   .فردا بميرد ترسد مانند كسي كه ميميرد و عمل كن  برد نمي كسي كه گمان مي
  

نقل  )ع( از كافي از رسول اكرم خطاب به علي29 بحار بخش اخالق باب 15در جلد 
  :كند مي
  
من يتخوف انه   فاعمل عمل من يرجو ان يموت هرما و احذر حذر...ان هذا الدين متين« 

   .»يموت غدا
به پيري برسد و   كه اميد دارد در عمل مانند كسي عمل كن...اسالم ديني است با متانت

   .فردا بميرد  و در احتياط مانند كسي باش كه بيم آن دارد،آنگاه بميرد
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 ،خواهد دراز مي زني كه وقت و فرصت زياد و عمر يعني آنگاه كه دست به كار مفيدي مي
به بهانه اينكه وقت زياد است  فكر كن كه عمرت دراز خواهد بود و اما آنگاه كه كاري را

   . فرصت را از دست نده و تاخير نينداز،ميري مي خواهي تاخير بيندازي فكر كن كه فردا مي
   :كند در نهج الفصاحه از رسول اكرم نقل مي

  
    .»اصلحوا دنياكم و كونوا الخرتكم كانكم تموتون غدا«

   .ميريد فردا مي دنياي خويش را سامان دهيد و براي آخرت خويش آنچنان باشيد كه گويا
  

   :كند ايضا نقل مي
  
   .»غدا  اعمل عمل امرء يظن انه لن يموت ابدا و احذر حذر امرء يخشي ان يموت«

ترسد  مي  ميرد و مانند آنكس بترس كه برد هرگز نمي مانند آنكس عمل كن كه گمان مي
  .فردا بميرد

  
   :در حديث ديگر از رسول اكرم آمده است 

  
  .»دنياه و امر آخرته يهتم بامر ،اعظم الناس هما المومن«
و هم به كار  از همه مردم گرفتارتر مومن است كه بايد هم به كار دنياي خويش بپردازد 

   .آخرت
  

كند كه ايشان به  نقل مي )ع( از تحف العقول از امام كاظم" نقس " ماده ،در سفينه البحار
   صورت يك روايت مسلم در ميان اهل البيت نقل

 ٣٠٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

    :اند كه كرده
  
   .»نا من ترك دنياه لدينه او ترك دينه لدنياهليس م«

  .كند از ما نيست رها آنكه دنياي خويش را به بهانه دين و يا دين خويش را به خاطر دينا
  
استنباط  از مجموع آنچه گفتيم معلوم شد كه چنان تعبيري با چنين مفهومي كه ما 

   .كرديم در لسان اولياء دين رائج و شايع بوده است

 ٣٠٣


	سيري در نهج البلاغه
	مقدمه 
	آشنائي من با نهج البلاغه
	 يادي از استاد 
	نهج البلاغه و جامعه امروز اسلامي 
	بخش اول
	 اين مجموعه نفيس
	 اين مجموعه نفيس
	  سيد رضي و نهج البلاغه 
	دو امتياز 
	زيبايي 
	تاثير و نفوذ 
	اعترافات  
	.  در آئينه اين عصر 

	شاهكارها 
	امرء القيس اذا ركب، و النابغه اذا هرب، و زهير اذا رغب و الاعشي اذا طرب. 
	  علي در ميدانهاي گوناگون 
	 مباحث و موضوعات در نهج البلاغه  
	نگاهي كلي به مباحث و مسائل نهج البلاغه  

	بخش دوم : الهيات و ماوراء الطبيعه 
	توحيد و معرفت 
	 اعتراف تلخ 
	عقل شيعي 

	"ارزش تعقلات فلسفي در مسائل ماوراء طبيعي
	ارزش مطالعه در آثار و آيات 
	 مسائل تعقلي محض 

	ذات و صفات پروردگار
	ذات حق
	وحدت حق، وحدت عددي نيست
	اوليت و آخريت و ظاهريت و باطنيت حق 

	مقايسه و داوري 
	 نهج البلاغه و انديشههاي كلامي
	 نهج البلاغه و انديشههاي فلسفي
	  نهج البلاغه و انديشههاي فلسفي غرب 

	 سلوك و عبادت 
	  عبادت در اسلام
	درجات عبادتها 
	 تلقي نهج البلاغه از عبادت 
	  عبادت آزادگان  
	 ياد حق
	 حالات و مقامات: 
	  شب مردان خدا 

	ترسيم چهره عبادت و عباد در نهج البلاغه 
	 شب زنده داريها:
	  واردات قلبي  
	 گناه زدائي
	درمان اخلاقي
	  انس و لذت 

	بخش چهارم
	 نهج البلاغه و مساله حكومت
	ارزش و اعتبار
	 ارزش عدالت
	 نتوان تماشاچي صحنههاي بي عدالتي بود
	 عدالت نبايد فداي مصلحت بشود

	اعتراف به حقوق مردم
	 كليسا و مساله حق حاكميت
	 منطق نهج البلاغه 

	حكمران امانتدار است نه مالك 
	"بخش پنجم 
	 سه مساله اساسي  
	 مقام ممتاز اهل البيت 

	احقيت و اولويت  
	  نص و وصيت 
	 لياقت و فضيلت
	 قرابت و نسب  

	"انتقاد از خلفا 
	ابوبكر 
	 عمر

	عثمان 
	نقش ماهرانه معاويه در قتل عثمان  
	"سكوت تلخ 
	 اتحاد اسلامي 
	 دو موقف ممتاز علي(ع) 

	"بخش ششم
	مواعظ بي نظير
	 مقايسه با ساير مواعظ 
	 موعظه و حكمت 
	 موعظه و خطابه 

	عمدهترين بخشهاي نهج البلاغه  
	عناصر موعظهاي نهج البلاغه
	با منطق علي آشنا شويم 
	 تقوا: 

	 تقوا مصونيت است نه محدوديت  
	تقوا مصونيت است 
	 تعهد متقابل 

	زهد و پارسائي
	زهد اسلامي و رهبانيت مسيحي  
	دو پرسش 
	 سه اصل، يا سه پايه زهد اسلامي 

	زاهد و راهب
	 زهد و ايثار  
	همدردي 

	زهد و آزادگي 
	زهد و معنويت 
	 زهد و عشق و پرستش 
	عبارت بوعلي
	 اينست: 
	تضاد دنيا و آخرت 

	زهد: برداشت كم براي بازدهي زياد 
	بخش هفتم
	 نهج البلاغه و ترك دنيا 
	 خطري كه غنائم بوجود آورد 
	سكر نعمت 
	وجهه عام سخن مولي
	 زبان مخصوص هر مكتب
	  دنياي مذموم

	رابطه انسان و جهان
	منطق اسلام

	ارزش دنيا از نظر قرآن و نهج البلاغه
	وابستگيها و آزادگيها 
	 منطق اگزيستانسياليستي 
	 آيا تكامل از خود بي خود شدن است؟ 

	خود زياني و خود فراموشي
	خوديابي و خدايابي
	 نقش عبادت در بازيابي خود 

	نكاتي چند 
	تضاد دنيا و آخرت
	تابع گرائي و متبوع گرائي 
	چنان باش كه هميشه زندهاي و چنان باش كه فردا ميميري




