
 السالم جاذبه و دافعه علي عليه

 متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري

 پيشگفتار

علي عليه السالم وسيعتر و متنوعتر از شخصيت عظيم و گسترده اميرالمؤمنين
 نواحي آن وارد شود و توسن اينست كه يك فرد بتواند در همه جوانب و

 ميسر است اينست كه براي يك فرد حداكثري كه . انديشه را به جوالن آورد
 انتخاب كند و به يك يا چند ناحيه معين و محدود را براي مطالعه و بررسي

 . همان قناعت ورزد
 عظيم ، ناحيه تأثير او بر روي يكي از جوانب و نواحي وجود اين شخصيت

 " جاذبه و دافعه " ديگر انسانها به شكل مثبت يا منفي است و به عبارت
 نمايد و در اين مي ست كه هنوز هم نقش فعال خود را ايفا نيرومند او ا

 . كتاب درباره اش گفتگو شده است
 . العمل سازي در روحها و جانها يكسان نيست شخصيت افراد از نظر عكس

 دارد و خاطرها را به خود مشغول مي به هر نسبت كه شخصيت حقيرتر است كمتر
 عظيمتر و پرنيروتر است خاطره هر چه كند و در دلها هيجان و موج ايجاد مي

 . موافق يا مخالف انگيزتر و عكس العمل سازتر است ، خواه عكس العمل

 افتند ، شخصيتهاي خاطره انگيز و عكس العمل ساز ، زياد بر سر زبانها مي
 گيرند ، سوژه شعر و نقاشي و هنرهاي ها قرار مي ها و مجادله مشاجره موضوع

 اينها همه . گردند ها مي شوند ، قهرمان داستانها و نوشته مي ديگر واقع
 مورد علي عليه السالم به حد اعلي وجود دارد و او در چيزهائي است كه در

 گويند محمد بن شهرآشوب . كم رقيب است اين جهت بي رقيب و يا بسيار
 تاب قرن هفتم است ، هنگامي كه ك مازندراني كه از اكابر علماي اماميه در

 به نام مناقب كه همه كرد ، هزار كتاب را تأليف مي " مناقب " معروف
 اين يك . داشت درباره علي عليه السالم نوشته شده بود در كتابخانه خويش

 را مشغول رساند كه شخصيت واالي مولي در طول تاريخ چه قدر خاطرها نمونه مي
 . داشته است مي

اند از پرتو حق روشن بوده الم و ساير مرداني كه امتياز اساسي علي عليه الس



 ها ، به دلها و انديشه اينست كه عالوه بر مشغول داشتن خاطرها و سرگرم كردن
 . بخشند مي روحها نور و حرارت و عشق و نشاط و ايمان و استحكام

 قهرمان فيلسوفاني مانند سقراط و افالطون و ارسطو و بوعلي و دكارت نيز
، رهبران انقالبهاي اجتماعي . ها و سرگرم كردن خاطرها هستند انديشه تسخير

 مخصوصا در دو قرن اخير ، عالوه بر اين ، نوعي تعصب در پيروان خود به وجود
 تسليم " مشايخ عرفان پيروان خويش را احيانا آنچنان وارد مرحله . آوردند
 اما . نمايند رنگين مي كنند كه اگر پير مغان اشارت كند سجاده به مي مي "
 هيچكدام از آنها گرمي و حرارت توأم با نرمي و لطافت و صفا و رقتي كه در

 اگر صفويه از دراويش . دهد نمي بينيم علي ، تاريخ نشان مي در پيروان
 مجاهداني كارآمد ساختند با نام علي كردند نه با نام خودشان لشكري جرار و

. 
 كند از يك مقوله است و كه محبت و خلوص ايجاد مي معنوي حسن و زيبائي

 زندگي كه كاالي رهبران سيادت و منفعت و مصلحت

 اجتماعي ، و يا عقل و فلسفه كه كاالي فيلسوف است ، و يا اثبات سلطه و
 . كاالي عارف است از مقوله هاي ديگر اقتدار كه

 گفت اگر تو با مي استاد معروف است كه يكي از شاگردان بوعلي سينا به
 گروند و بوعلي مي اين فهم و هوش خارق العاده مدعي نبوت شوي مردم به تو

 بوعلي از تا در سفري در فصل زمستان كه باهم بودند سحرگاه . سكوت كرد
 . ام قدري آب بياور خواب بيدار شد و شاگرد را بيدار كرد و گفت تشنه

 هر چه بوعلي اصرار كرد شاگرد . اشيدن شاگرد تعلل كرد و شروع كرد به عذر تر
 در همين وقت فرياد . حاضر نشد در آن زمستان سرد بستر گرم را ترك كند

 از باالي مأذنه بلند شد كه اهللا اكبر ، اشهد ان ال اله اال اهللا ، اشهد مؤذن
 بوعلي فرصت را مناسب ديد كه جواب شاگرد را بدهد . محمدا رسول اهللا ان
 مدعي بودي اگر من ادعاي پيغمبري كنم مردم ايمان خواهند آورد كه گفت تو .

 اي و از درس من حضوري من به تو كه سالها شاگرد من بوده اكنون ببين فرمان
 اي بستر گرم را ترك كني و آبي به نفوذ ندارد كه لحظه اي آنقدر بهره برده
 پيغمبر را اطاعت مؤذن پس از چهارصد سال فرمان اما اين مرد . من بدهي

 رفته بر روي اين بلندي و به وحدانيت خدا و كرده از بستر گرم خارج شده و
 . ره از كجا است تا به كجا ببين تفاوت . دهد رسالت او گواهي مي

 اجتماعي پيروان متعصب سازند نه پيرو ، رهبران آري فيلسوفان شاگرد مي
سازند تسليم مي ايخ عرفان ارباب سازند نه انسانهاي مهذب ، اقطاب و مش مي



 . نه مؤمن مجاهد فعال
 خاصيت رهبر انقالبي و هم خاصيت در علي هم خاصيت فيلسوف است و هم

 مكتب او هم مكتب عقل . پير طريقت و هم خاصيتي از نوع خاصيت پيامبران
 انضباط و هم و انديشه است و هم مكتب ثوره و انقالب و هم مكتب تسليم و

 . كتب حسن و زيبائي و جذبه و حركت م
 علي عليه السالم پيش از آنكه امام عادل براي ديگران باشد و درباره

 كماالت . عدل رفتار كند ، خود شخصا موجودي متعادل و متوازن بود ديگران به
 اي عميق و دور رس داشت و هم هم انديشه . باهم جمع كرده بود انسانيت را

 شب ، هنگام . كمال جسم و كمال روح را توأم داشت . سرشار عواطفي رقيق و
 روزها چشم . كرد بريد و روز ، در متن اجتماع فعاليت مي مي عبادت از ماسوي

 ديد و گوشهايشان پند و خود گذشتگيهاي او را مي انسانها مواسات و از
 كهاي شنيد و شب چشم ستارگان اش را مي اندرزها و گفتارهاي حكيمانه اش

 هم . شنيد اش را مي مناجاتهاي عاشقانه ديد و گوش آسمان اش را مي عابدانه
 هم زاهد بود و هم . رهبر اجتماعي هم عارف بود و هم . مفتي بود و هم حكيم

 باالخره به . بود و هم نويسنده هم خطيب . هم قاضي بود و هم كارگر . سرباز
 . مه زيبائيهايش تمام معني يك انسان كامل بود با ه

 ماه ۲۱ تا ۱۸ اي است از چهار سخنراني كه در روزهاي كتاب حاضر مجموعه
 اين كتاب مشتمل . در حسينيه ارشاد ايراد شده است ۱۳۸۸ مبارك رمضان سال

 در مقدمه كلياتي درباره جذب و دفع به طور . بر يك مقدمه و دو بخش است
 در بخش اول . ور خصوص بحث شده است و دافعه انسانها به ط عموم و جاذبه

 كشد و كه همواره دلهائي را به سوي خود كشيده و مي جاذبه علي عليه السالم
 در بخش دوم . موضوع بحث قرار گرفته است فلسفه آن و فائده و اثر آن ،

 كرد و دور را به سختي طرد مي دافعه نيرومند آن حضرت كه چگونه عناصري
 علي عليه السالم دو ثابت شده كه . و تشريح شده است انداخت توضيح مي

 بايد دو نيروئي بوده است و هر كس كه بخواهد در مكتب او پرورش يابد
 . نيروئي باشد

 معرف مكتب علي نظر به اينكه دو نيروئي بودن به تنهائي كافي نيست كه
 اذبه ج در اين كتاب كوشش شده تا حد امكان نشان داده شود كه . باشد

 كرد و دافعه او چه سنخ افرادي را طرد علي افرادي از چه طراز را جذب مي
 ؟ اي بسا برخي از ما كه مدعي پيروي مكتب او هستيم آنان را كه علي نمود مي

در قسمت . كرد جذب كنيم دفع كنيم و آنان را كه او دفع مي كند جذب مي



 ه است و حال آنكه طبقات ديگري درباره خوارج اكتفا شد دافعه علي به بحث
 شايد در وقت ديگر ، و الاقل چاپ . باشند علي مي نيز هستند كه مشمول دافعه

 . ساير نواقص كتاب جبران شود ديگر اين كتاب ، اين نقص مانند
 جناب آقاي فتح اهللا زحمات اصالح و تكميل سخنرانيها را فاضل بلند قدر

 پس از ي از كتاب به قلم معظم له است كه نيم . اند اميدي متحمل شده
 استخراج از نوارهاي ضبط صوت ، از نو به قلم خود نوشته و احيانا اصالح و

 نيم ديگر آن تقرير لفظي خود اينجانب است و يا . اند يا تكميل كرده
 اميدوارم . ام بعد از اصالح معظم له به قلم خود چيزهائي اضافه كرده احيانا

 از خداوند متعال مسئلت داريم كه ما . اي باشد مفيد و آموزنده ثر مجموعا ا
 . واقعي علي عليه السالم قرار دهد را از متابعان

 شمسي ۱۳۴۹ يازدهم اسفند - تهران
 قمري ۱۳۹۱ چهارم محرم الحرام مطابق با

 مرتضي مطهري

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 بالمعروف و ء بعض يأمرون و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اوليا » "

 رسوله ، ينهون عن المنكر و يقيمون الصلوش و يؤتون الزكاش و يطيعون اهللا و
 "« أولئك سيرحمهم اهللا ، ان اهللا عزيز حكيم

 ۷۱ سوره توبه ، آيه
المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر و ينهون عن » "

 "« المعروف
 ۶۷ سوره توبه ، آيه

 مقدمه

 قانون جذب و دفع
 جهان انسان جاذبه و دافعه در

 اختالفات انسانها در جذب و دفع
 علي ، شخصيت دو نيروئي

بسمه تعالي



 : قانون جذب و دفع

 قانون عمومي است كه بر سرتاسر نظام يك " جذب و دفع " قانون
 است كه هيچ امروز بشر مسلم از نظر جوامع علمي . كند آفرينش حكومت مي

 عمومي خارج نبوده و همه اي از ذرات جهان هستي از دائره حكومت جاذبه ذره
 كوچكترين ذرات آن داراي از بزرگترين اجسام و اجرام عالم تا . محكوم آنند

 نحوي تحت تأثير آن اين نيروي مرموز به نام نيروي جاذبه هستند و هم به
 . باشند مي

 نبرده بود و ليكن به وجود ن به جاذبه عمومي جهان پي بشر دورانهاي باستا
 دانست ، سمبل آن مي جاذبه در برخي اجسام پي برده بود و بعضي از اشياء را

 همه چيز تازه ، ارتباط جاذبي آنها را نسبت به . چون مغناطيس و كهربا
 دانست بلكه به يك ارتباط خاصي رسيده بود ، ارتباط مغناطيس و آهن ، نمي

 . كهربا و كاه

 ذره ذره كاندر اين ارض و سماست
 جنس خود را همچو كاه و كهرباست

 گفتند و از اينها كه بگذريم نيروي جاذبه را در مورد ساير جمادات نمي
 . فقط درباره زمين كه چرا در وسط افالك وقوف كرده است سخني داشتند

 و جاذبه از هر طرف آنرا معتقد بودند كه زمين در وسط آسمان معلق است
 كشد و چون اين كشش از همه جوانب است قهرا در وسط ايستاده و به هيچ مي

 كند بعضي معتقد بودند كه آسمان ، زمين را جذب نمي . گردد طرف متمايل نمي
 كند ، و چون نيروي وارد بر زمين از همه جوانب متساوي بلكه آن را دفع مي

 . دهد نقطه خاصي قرار گرفته و تغيير مكان نمي است در نتيجه زمين در
 اند ، به در نباتات و حيوانات نيز همه قائل به قوه جاذبه و دافعه بوده

 غاذيه ، ناميه و مولده : اين معني كه آنها را داراي سه قوه اصلي
 جاذبه ، دافعه ، : دانستند و براي قوه غاذيه چند قوه فرعي قائل بودند مي

 گفتند در معده نيروي جذبي است كه غذا را به سوي خود و مي . و ماسكه هاضمه
 و همچنين ) ۱ ( كند كشد و احيانا هم آنجا كه غذا را مناسب نيابد دفع مي مي
 . كند گفتند در كبد نيروي جذبي است كه آب را به سوي خود جذب مي مي

 كشد تا مستقر معده نان را مي
ر كشد مر آب را تف جگ مي



 : پاورقي
 دانند و عمل دفع را نظير تلمبه اما امروز ساختمان بدن را ماشيني مي - ۱

 . كنند تلقي مي

 : جاذبه و دافعه در جهان انسان

 غرض از جذب و دفع ، جذب و دفعهاي جنسي نيست اگر چه آن نيز در اينجا
 د و خود و دفع است اما با بحث ما ارتباط ندار خود نوع خاصي از جذب

 جذب و دفعهائي است كه در ميان افراد بلكه مراد آن . موضوعي مستقل است
 جامعه انساني نيز برخي در . انسان در صحنه حيات اجتماعي وجود دارد

 اينها نيز از بحث البته . همكاريها است كه بر اساس اشتراك منافع است
 . ما خارج است
 دشمنيها و كينه توزيها ، همه تها ، و يا اي از دوستيها و رفاق قسمت عمده

 دفعها براساس سنخيت و اين جذب و . مظاهري از جذب و دفع انساني است
 حقيقت علت و در ) ۱ ( ريزي شده است مشابهت و يا ضديت و منافرت پي

 نظر اساسي جذب و دفع را بايد در سنخيت و تضاد جستجو كرد ، همچنانكه از
 . السنخية علة االنضمام : م است كه بحثهاي فلسفي مسل
 خواهد با يكديگر كنند و دلشان مي يكديگر را جذب مي گاهي دو نفر انسان

 اين دو . رمزي دارد و رمزش جز سنخيت نيست اين . دوست و رفيق باشند
 كنند و متمايل به همديگر را جذب نمي نفر تا در بينشان مشابهتي نباشد

 نزديكي هر دو موجود دليل بر يك هند شد و به طور كلي دوستي با يكديگر نخوا
 . نحو مشابهت و سنخيتي است در بين آنها

 : پاورقي

 كه دو قطب همنام شود بر خالف آنچه در جريان الكتريسيته گفته مي  1
 . كنند مي كنند و دو قطب ناهمنام يكديگر را جذب يكديگر را دفع مي

 : ان شيريني را آورده است در مثنوي ، دفتر دوم داست

 نشينند و حكيمي زاغي را ديد كه با لك لكي طرح دوستي ريخته با هم مي

اش و نه رنگش ، با زاغ نه قيافه . دو مرغ از دو نوع ! كنند باهم پرواز مي



 نزديك آنها ! تعجب كرد كه زاغ با لك لك چرا ؟ . لك لك شباهتي ندارد

 . لنگند رفت و دقت كرد ديد هر دوتا

 آن حكيمي گفت ديدم هم تكي

 در بيابان زاغ را با لك لكي

 در عجب ماندم ، بجستم حالشان

 تا چه قدر مشترك يابم نشان

 چون شدم نزديك و من حيران و دنگ

 خود بديدم هر دوان بودند لنگ

 انسانها . اين يك پائي بودن ، دو نوع حيوان بيگانه را باهم انس داد

 شوند كما اينكه هيچوقت هيچگاه بدون جهت با يكديگر رفيق و دوست نمي نيز

 . شوند بدون جهت با يكديگر دشمن نمي

 . به عقيده بعضي ريشه اصلي اين جذب و دفعها نياز و رفع نياز است

 گير انسان موجودي نيازمند است و ذاتا محتاج آفريده شده ، با فعاليتهاي پي

 ءهاي خود را پر كند و حوائجش را برآورد و اين نيز كوشد تا خال خويش مي

 اي بپيوندد و از جمعيتي رشته پيوند را امكان پذير نيست بجز اينكه به دسته

 اي بهره گيرد و از زيان دسته ديگر خود را بگسلد تا بدينوسيله از دسته

 بينيم مگر اينكه از برهاند و ما هيچ گرايش و يا انزجاري را در وي نمي

 و روي اين حساب ، مصالح حياتي . شعور استخدامي او نضج  گرفته است
 دافع پرورده است تا با آنچه در آن جاذب و و ساختمان فطري ، انسان را

 بيند از خود خويش منافر مي آنچه را با اهداف كند بجوشد و خيري احساس مي
اي هستند و نه زيانبارند ه بهر غير از اينهاست كه نه منشأ دور كند و در مقابل آنچه



 اساسي زندگي بشرند و به همان و در حقيقت جذب و دفع دوركن احساس باشد ، بي
 گردد و باالخره آنكه جايگزين مي آنها كاسته شود در نظام زندگيش خلل مقداري كه از

 كند و آنكه نه تنها خالءي جذب مي پر كردن خالءها را دارد ديگران را به خود قدرت
 كند و انسانها را از خود طرد مي افزايد كند بلكه بر خالءها مي را پر نمي

 . تفاوتها هم همچوسنگي در كناري بي

 : اختالف انسانها در جذب و دفع

 لحاظ جاذبه و دافعه نسبت به افراد ديگر انسان ، يكسان نيستند افراد از
 : شوند مختلفي تقسيم مي بلكه به طبقات

 را دوست و نه كه نه جاذبه دارند و نه دافعه ، نه كسي آنها افرادي  1
 عداوت و انگيزند و نه كسي دشمن دارد ، نه عشق و عالقه و ارادت را بر مي

 اين روند مثل تفاوت در بين مردم راه مي حسادت و كينه و نفرت كسي را ، بي
 . است كه يك سنگ در ميان مردم راه برود

 آدمي كه هيچگونه نقطه مثبتي در او . است اثر اقط و بي اين ، يك موجود س
 فضيلت نيست ، بلكه شقاوتها نيز مقصود از مثبت تنها جهت ( وجود ندارد

 رود و خورد و خوابي مي از نظر رذيلت ، حيواني است غذائي مي نه از نظر فضيلت و نه ) در اينجا مقصود است
 در ميان مردم

 كه نه دوست كسي است و نه دشمن كسي ، و اگر هم به گردد همچون گوسفندي مي
 رسيدگي كنند و آب و علفش دهند براي اين است كه در موقع از گوشتش او

 اينها يك . كند و نه موج مخالف او نه موج موافق ايجاد مي . استفاده كنند
 ارزش و انسانهاي پوچ و تهي ، زير انسان نياز موجودات بي : دسته هستند

 توانيم بگوئيم نياز او را دوست بدارند و هم مي دارد كه دوست بدارد و
 . بدارند دارد كه دشمن بدارد و او را دشمن

 جوشند و گرم مردمي كه جاذبه دارند اما دافعه ندارند ، با همه مي  2
 كنند ، در زندگي همه كس گيرند و همه مردم از همه طبقات را مريد خود مي مي

 ا دوست دارد و كسي منكر آنان نيست ، وقتي هم كه بميرند مسلمان با آنها ر
 . سوزاند شويد و هندو بدن آنها را مي زمزمشان مي

 بعد از مردنت عرفي مسلمانت به زمزم شويد چنان با نيك و بد خوكن كه
 و هندو بسوزاند
 به اي كه نيمي از آن مسلمان است و شاعر ، در جامعه بنا به دستور اين

دهد و گاهي براي احترام بيشتر با آن را غسل مي كند و جنازه مرده احترام مي



 سوزانند و نيمي هندو كه مرده را مي دهند ، و آب مقدس زمزم غسل مي
 اي آنچنان زندگي كن كه مسلمان جامعه دهند ، در چنين خاكسترش را بر باد مي

 با آب زمزم و هندو نيز تو مرگ تو را از خود بداند و بخواهد ترا پس از
 . بخواهد پس از مرگ تو را بسوزاند را از خويش بداند و

 " و به اصطالح امروز كنند كه حسن خلق و لطف معاشرت غالبا خيال مي
 اما اين . همين است كه انسان همه را با خود دوست كند " اجتماعي بودن

 كند و مي ا در اجتماع تعقيب اي ر براي انسان هدفدار و مسلكي كه فكر و ايده
 چنين انساني خواه ناخواه . انديشد ميسر نيست درباره منفعت خودش نمي

 زيرا همه مردم . يك رو و قاطع و صريح است مگر آنكه منافق و دورو باشد
 جور فكر نمي كنند و يك جور احساس ندارند و پسندهاي همه يكنواخت يك

 ت ، ستمگر هم هست ، خوب هست ، بد هم مردم دادگر هس در بين . نيست
 متعدي دارد ، عادل دارد ، فاسق دارد ، و آنها اجتماع منصف دارد ، . هست

 كند و خواه هدفي را به طور جدي تعقيب مي توانند يك نفر آدم را كه همه نمي
 تنها . كند دوست داشته باشند پيدا مي ناخواه با منافع بعضي از آنها تصادم

 هاي مختلف را جلب كند صاحبان ايده شود دوستي طبقات مختلف و موفق مي كسي
 اما . ميلش بگويد و بنماياند كه متظاهر و دروغگو باشد و با هر كسي مطابق

 شوند و او دوست مي اي با اگر انسان يك رو باشد و مسلكي ، قهرا يك عده
 او كشيده ه سوي اي كه با او در يك را هند ب عده . اي نيز دشمن يك عده

 و با كنند روند او را طرد مي شوند و گروهي كه در راهي مخالف آن راه مي مي
 . ستيزند او مي

 كنند ، معرفي مي بعضي از مسيحيان كه خود را و كيش خود را مبشر محبت
 جاذبه ادعاي آنها اينست كه انسان كامل فقط محبت دارد و بس ، پس فقط

 . اين چنين ادعائي را داشته باشند برخي هندوها نيز دارد و بس ، و شايد
 خورد محبت بسيار به چشم مي در فلسفه هندي و مسيحي از جمله مطالبي كه

 ابراز محبت كرد و گويند بايد به همه چيز عالقه ورزيد و آنها مي . است
 را دوست وقتي كه ما همه را دوست داشتيم چه مانعي دارد كه همه نيز ما

 . اند دارند ، بدها هم ما را دوست بدارند چون از ما محبت ديده ب
 اما اين آقايان بايد بدانند تنها اهل محبت بودن كافي نيست ، اهل

 محبت بايد " اينست مذهب من " بايد بود و به قول گاندي در مسلك هم
 اگر با حقيقت توأم بود بايد مسلكي بود و مسلكي با حقيقت توأم باشد و

 اي را به اي است كه عده و در حقيقت دافعه بودن خواه ناخواه دشمن ساز است
. كند مي اي را طرد انگيزد و عده مبارزه بر مي



 قرآن ، پيغمبر اكرم را رحمة للعالمين . اسالم نيز قانون محبت است
 : كند معرفي مي

 . ( ۱ ( » و ما ارسلناك اال رحمة للعالمين »
 يعني نسبت به . را مگر كه مهر و رحمتي باشي براي جهانيان تو نفرستاديم

 . ( ۲ ( دشمنانت نيز رحمت باشي و به آنان محبت كني خطرناكترين
 : پاورقي

 ۱۰۷ . سوره انبياء ، آيه  1
 ورزيد حتي حيوانات و جمادات و به همه چيز مهر مي بلكه او نسبت  2

 ت و ابزار زندگيش اسمي خاص داشت ، تمام آال بينيم كه لذا در سيره او مي
 اسمي خاص داشتند و اين نيست جز اينكه هايش همه اسبها و شمشيرها و عمامه

 او بودند و گوئي براي همه چيز موجودات ، همگان مورد ابراز محبت و عشق
 دهد آن نيست كه اما محبتي كه قرآن دستور مي < تاريخ اين روش . شخصيتي قائل بود

 عمل كنيم ، با او طوري رفتار كنيم كه او خوشش بيايد خوشايند او كسي مطابق ميل و با هر
 محبت اين نيست كه هر كسي را در تمايالتش آزاد . شود به سوي ما كشيده و لزوما

 اين محبت نيست بلكه نفاق و . امضاء كنيم بگذاريم و يا تمايالت او را
 محبت خير رساندن . توأم باشد محبت آنست كه با حقيقت . دوروئي است

 و محبت طرف را جلب است و احيانا خير رساندنها به شكلي است كه عالقه
 ورزد و عالقه مي چه بسا افرادي كه انسان از اين رهگذر به آنها . كند نمي

 قدرداني بينند بجاي آنها چون اين محبتها را با تمايالت خويش مخالف مي
 مصلحت عالوه و محبت منطقي و عاقالنه آنست كه خير و به . كنند دشمني مي

 بسا . جامعه بشريت در آن باشد نه خير يك فرد و يا يك دسته بالخصوص
 خير رساندنها و محبت كردنها به افراد كه عين شر رساندن و دشمني كردن با

 . اجتماع است
 اجتماعي مردم بينيم كه براي اصالح شؤون در تاريخ مصلحين بزرگ ، بسيار مي

 كينه و آزار ساختند اما در عوض جز كوشيدند و رنجها را به خود هموار مي مي
 جاذبه پس اينچنين نيست كه در همه جا محبت ، . ديدند از مردم جوابي نمي

 باشد بلكه گاهي

 : پاورقي

 حقيقت اين روش حكايت را در مورد انساني غير او سراغ ندارد و در <
 كنار كوه احد وقتي از . كه او سمبل عشق و محبت انساني بوده است كند مي
عنايت گذشت با چشمان پر فروغ و نگاه از محبت لبريزش احد را مورد مي



 كوهي است كه ما را دوست » جبل يحبنا و نحبه : خويش قرار داد و گفت
 هر او انساني كه كوه و سنگ نيز از م . دارد و ما نيز آن را دوست داريم

 . مند است بهره

 كند كه جمعيتهائي را عليه انسان اي بزرگ جلوه مي محبت به صورت دافعه
 . سازد مي متشكل

 علي خوب . عبدالرحمن بن ملجم مرادي از سختترين دشمنان علي بود
 ديگران هم گاهي . دانست كه اين مرد براي او دشمني بسيار خطرناك است مي
 گفت قصاص قبل اما علي مي . خطرناكي است ، كلكش را بكن گفتند كه آدم مي
 . توانم بكشم اگر او قاتل من است من قاتل خودم را نمي ! جنايت بكنم ؟ از

 : من است نه من قاتل او ، و درباره او بود كه علي گفت او قاتل

 . ( 1 ) « اريد حياته و يريد قتلي »
 خواهد او را دوست دارم اما او مي خواهم او زنده بماند و سعادت من مي

 من به او محبت و عالقه دارم اما او با من دشمن است و كينه . مرا بكشد
 . ورزد مي

 مزاجهائي در مذاقها و . و ثالثا محبت تنها داروي عالج بشريت نيست
 اسالم هم دين . خشونت نيز ضرورت دارد و مبارزه و دفع و طرد الزم است

 . ( ۲ ( است و هم دين دفع و نقمت جذب و محبت
 : پاورقي

 194 .  ۱۹۳ ، ص ۴۲ بحار االنوار ، چاپ جديد ، ج  1

 در . ممكن است بگوئيم نقمتها نيز مظاهري از عواطف و محبتها است  2
 مي خوانيم دعا
 اي كسي كه رحمت و مهرت بر خشمت " » يا من سبقت رحمته غضبه "

 ستي رحمت كني غضب كردي و خشم گرفتي و اال اگر آن پيشي گرفت و چون خوا
 . بود و مهر نبود غضب نيز نمي رحمت

 دوست دارد و به آينده گيرد چون او را مانند پدري كه بر فرزندش خشم مي
 و گاهي كتكش شود اگر خالفي را انجام دهد ناراحت مي . او عالقمند است

 افعه دارند اما جاذبه ندارند ، دشمن سازند اما دوست ساز مردمي كه د  3 < زند و حال اينكه مي
 اينها نيز افراد ناقصي هستند ، و اين دليل بر اينست كه فاقد . نيستند

باشند زيرا اگر از خصائل مي خصائل مثبت انساني



 : پاورقي

 هاي ديگران ببيند ولي بچه چه بسا رفتاري ناهنجارتر را از فرزندان و <
 خشمگين شد زيرا كه در مورد فرزندش . احساسي را در مقابل ندارد هيچگونه

 . عالقه داشت ولي در مورد ديگران به خشم نيامد چون عالقه نبود
 ها گاهي كاذب است يعني احساسي است كه عقل بر آن و از طرفي عالقه

 : فرمايد ندارد كما اينكه در قرآن مي حكومت
 2 . : 24 / .« ين اهللا و ال تأخذكم بهما رأفه في د

 زيرا اسالم . در اجراي قانون الهي رأفت و مهرتان به مجرم گل نكند
 . ورزد به اجتماع نيز عالقمند است همانگونه كه نسبت به افراد عالقه مي

 اهميت تلقي بزرگترين گناه ، گناهي است كه در نظر انسان كوچك آيد و بي
 . گردد

 : د فرماي امير المؤمنين مي

 .( ۳۴۰ البالغه ، حكمت نهج . ( " » اشد الذنوب ما استهان به صاحبه "
 شيوع . پندارد سختترين گناهان گناهي است كه گناهكار آنرا آسان و ناچيز

 در نظر برد و آن را ها مي گناه تنها چيزي است كه عظمت گناه را از ديده
 . دهد فرد ناچيز جلوه مي

 گرفت و اين گناه در خفاء گامي كه گناهي انجام گويد هن و لذا اسالم مي
 مورد سياست قرار كامل نبود و افرادي بر آن آگاهي يافتند بايد گناهكار

 اند ترك گفته در فقه اسالمي به طور كلي . گيرد يا حد بخورد و يا تعزير شود
 " . هر واجب و انجام هر حرامي اگر حد براي آن تعيين نشده تعزير دارد

 است كه بر طبق نظريه حاكم تعيين " حد " كيفر كمتر از مقدار " زير تع
 . گردد مي

 و در اثر گناه يك فرد و اشاعه آن ، اجتماع يك قدم به گناه نزديك شد
 پس بايد گناهكار را به مقتضاي . اين از بزرگترين خطرات است براي آن

 دد و عظمت گناه از اهميت گناهش كيفر داد تا باز اجتماع به راه بر گر
 . بيرون نرود ها ديده

 بنابر اين خود كيفر و نقمت ، مهري است كه نسبت به اجتماع مبذول
 . گردد مي

 مند داشتند ، مند بودند گروهي و لو عده قليلي طرفدار و عالقه انساني بهره
 . در ميان مردم همواره آدم خوب وجود دارد هر چند عددشان كم باشد زيرا

باطل و ستم پيشه بودند اين دشمنيها دليل حقيقت و عدالت اگر همه مردم



 مردم بد نيستند همچنانكه در هيچ زماني همه مردم خوب بود اما هيچوقت همه
 دشمن او هستند خرابي از ناحيه خود اوست و اال قهرا كسي كه همه . نيستند

 اشد و هيچ دوستي نداشته خوبيها وجود داشته ب چگونه ممكن است در روح انسان
 جهات مثبت وجود ندارد حتي در جهات اينگونه اشخاص در وجودشان . باشد

 چيزي كه . همه هم تلخ است وجود اينها سر تا سر تلخ است و براي . شقاوت
 . ندارد وجود ] در اينها [ الاقل براي بعضيها شيرين باشد

 : فرمايد مي ) ع ( علي

 اعجز منه من ضيع من ظفر به عجز عن اكتساب االخوان ، و اعجز الناس من »
 . ( ۱ ( » منهم

 از دوست يافتن ناتوان باشد و از آن ناتوانترين مردم كسي است كه "
 . " تنها بماند ناتوانتر آنكه دوستان را از دست بدهد و

 ه در را انسانهاي با مسلك كه . مردمي كه هم جاذبه دارند و هم دافعه  4
 در كشند ، كنند ، گروههائي را به سوي خود مي عقيده و مسلك خود فعاليت مي

 گيرند و گروههائي را هم از خود دفع دلهائي به عنوان محبوب و مراد جاي مي
 رانند ، هم دوست سازند و هم دشمن ساز ، هم موافق پرور و هم كنند و مي مي

 . مخالف پرور

 : پاورقي

 ۱۱ . غه ، حكمت نهج البال  1

 اند ، زيرا گاهي جاذبه و دافعه هر دو قوي است و اينها نيز چند گونه
 افراد با شخصيت آنهائي هستند كه . ضعيف و گاهي با تفاوت گاهي هر دو

 دو قوي باشد ، و اين بستگي دارد به اينكه پايگاههاي جاذبه و دافعه شان هر
 البته قوت . چه اندازه نيرومند باشد روح آنها مثبت و پايگاههاي منفي در

 جائي كه دوستان مجذوب ، جان را فدا رسد به نيز مراتب دارد ، تا مي
 شوند كه دشمنان هم آنقدر سرسخت مي گذرند و كنند و در راه او از خود مي مي

 گيرند كه حتي بعد آنجا قوت مي دهند و تا جان خود را در اين راه از كف مي
 شود و سطح وسيعي را مي ها جذب و دفعشان در روحها كارگر واقع از مرگ قرن

 اولياء است و اين جذب و دفعهاي سه بعدي از مختصات . كند اشغال مي
 . ( ۱ ( همچنانكه دعوتهاي سه بعدي مخصوص سلسله پيامبران است

 مثال . كنند طرفي بايد ديد چه عناصري را جذب و چه عناصري را دفع مي از
و گاهي بر عكس ] كنند مي [ دانا را جذب و عنصر نادان را دفع عنصر گاهي



 ] شريف و نجيب را جذب و عناصر پليد و خبيث را دفع گاهي عناصر . است
 لهذا دوستان و دشمنان ، مجذوبين و مطرودين . و گاهي برعكس است ] كنند مي

 . هر كسي دليل قاطعي بر ماهيت اوست
 داشتن و حتي قوي بودن جاذبه و دافعه براي اينكه صرف جاذبه و دافعه

 شخص قابل ستايش باشد كافي نيست بلكه شخصيت

 : پاورقي

 ۱۲ . و ۱۱ مقدمه جلد اول خاتم پيامبران ، ص  1

 تمام . دليل اصل شخصيت است ، و شخصيت هيچكس دليل خوبي او نيست
 ز قبيل چنگيز و حجاج و اي ا ليدرهاي جهان حتي جنايتكاران حرفه رهبران و

 تا در روح . اند و هم دافعه اند كه هم جاذبه داشته بوده معاويه ، افرادي
 تواند هزاران نفر سپاهي را مطيع خويش هيچگاه نمي كسي نقاط مثبت نباشد

 تا كسي قدرت رهبري نداشته باشد . گرداند سازد و مقهور اراده خود
 . خويش گرد آورد دور تواند مردمي را اينچنين به نمي

 را از چقدر سرها بريده و چقدر چشمها . نادرشاه يكي از اين افراد است
 از ايران . ها بيرون آورده است اما شخصيتش فوق العاده نيرومند است حدقه

 شكست خورده و غارت زده اواخر عهد صفوي ، لشكري گران به وجود آورد و
 كند ، مردان جنگي را به گرد ن را جذب مي ها ي آه مغناطيس كه براده همچون

 كه نه تنها ايران را از بيگانگان نجات بخشيد بلكه تا اقصي خويش جمع كرد
 و سرزمينهاي جديدي را در سلطه حكومت ايراني درآورد نقاط هندوستان براند

. 
 كند و غير هم سنخ را از خود هم سنخ خود را جذب مي بنابر اين هر شخصيتي

 شرف عناصر خير خواه و عدالتجو را به سوي شخصيت عدالت و . سا زد مي دور
 پرستها و منافقها را از خويش طرد كند و هواپرستها و پول خويش جذب مي

 كند و نيكان را از جمع مي شخصيت جنايت ، جانيان را به دور خويش . كند مي
 . كند خود دفع مي

 . در مقدار نيروي جذب است ديگر و همچنانكه اشاره كرديم تفاوت
 جرم گويند به تناسب همچنانكه درباره جاذبه نيوتن مي

 شود ، در انسانها جسم و كمتر بودن فاصله ، ميزان كشش و جذب بيشتر مي
. و فشار وارد از ناحيه شخص صاحب جاذبه متفاوت است قدرت جاذبه



 علي شخصيت دو نيروئي

 ه دارد و هم دافعه ، و جاذبه و دافعه او هم جاذب علي از مرداني است كه
 اي به قرون و اعصار ، جاذبه و دافعه شايد در تمام . سخت نيرومند است

 دوستاني دارد عجيب ، تاريخي ، . نيرومندي جاذبه و دافعه علي پيدا نكنيم
 خرمني آتش ، سوزان و هائي از فداكار ، با گذشت ، از عشق او همچون شعله

 شمارند و در دوستي مي ند ، جان دادن در راه او را آرمان و افتخار ا پر فروغ
 قروني گذشت از مرگ علي ساليان بلكه . اند او همه چيز را فراموش كرده

 سازد مي افكند و چشمها را به سوي خويش خيره اما اين جاذبه همچنان پرتو مي
. 

 طمع ، بي فداكار و در دوران زندگيش عناصر شريف و نجيب ، خدا پرستاني
 مردمي با گذشت و مهربان ، عادل و خدمتگزار خلق گرد محور وجودش چرخيدند

 اي آموزنده دارند و پس از مرگش در دوران خالفت كه هر كدام تاريخچه
 ها قرار و امويان جمعيتهاي زيادي به جرم دوستي او در سختترين شكنجه معاويه

 عشق علي كوتاه نيامدند و تا پاي جان قدمي را در دوستي و گرفتند اما
 . ايستادند

 ميرد و با جسمشان در زير شخصيتهاي جهان با مرگشان همه چيزها مي ساير
 انگيزند ميرند ولي مكتب و عشقها كه بر مي مي گردد اما مردان حقيقت خود مي خاكها پنهان

 . گردد مي با گذشت قرون تابنده تر
 كه سالها بلكه قرنها پس از مرگ علي افرادي با خوانيم ما در تاريخ مي

 . كنند ناوك دشمنانش استقبال مي جان از
بينيم كه بيست سال مي از جمله مجذوبين و شيفتگان علي ، ميثم تمار را

 سجاياي انساني او پس از شهادت مولي بر سر چوبه دار از علي و فضائل و
 فرو رفته ، مملكت اسالمي در خفقان در آن ايامي كه سرتاسر . گويد سخن مي

 مرگبار تمام آزاديها كشته شده و نفسها در سينه زنداني شده است و سكوتي
 آورد مي ها نشسته است ، او از باالي دار فرياد بر همچون غبار مرگ بر چهره

 ميثم مردم از اطراف براي شنيدن سخنان . كه بيائيد از علي برايتان بگويم
 دستور بيند بند اموي كه منافع خود را در خطر مي حكومت قداره . د هجوم آوردن

 دهد كه بر دهانش لجام زدند و پس از چند روزي هم به حياتش خاتمه مي
 . تاريخ از اين قبيل شيفتگان براي علي بسيار سراغ دارد . دادند

 ائي ه در تمام اعصار جلوه . اختصاصي به عصري دون عصري ندارد ها اين جذبه
. بينيم كه سخت كارگر افتاده است نيرومند مي هاي از آن جذبه



 علما و بزرگان ادب عربي است و هنوز از . مردي است به نام ابن سكيت
 شود و ديگران نامش برده مي هم در رديف صاحبنظران زبان عرب مانند سيبويه

 دويست سال بعد حدود در - زيسته اين مرد در دوران خالفت متوكل عباسي مي .
 متوكل متهم بود كه شيعه است اما چون بسيار فاضل و در دستگاه - از شهادت علي

 هاي يك روز كه بچه . عنوان معلم فرزندانش انتخاب كرد را به برجسته بود متوكل او
 ابن سكيت هم حاضر بود و ظاهرا در آن روز امتحاني هم از حضورش آمدند و متوكل به

 خوب از عهده برآمده بودند متوكل ضمن اظهار آمده بود و آنها به عمل
 سابقه ذهني كه از او داشت كه [ به خاطر [ رضايت از ابن سكيت و شايد

 دو ( پرسيد اين دوتا شنيده بود تمايل به تشيع دارد ، از ابن سكيت
 پيش تو محبوبترند يا حسن و حسين فرزندان علي ؟ ) فرزندش

 خونش به جوش . جمله و از اين مقايسه سخت برآشفت ابن سكيت از اين
 خود گفت كار اين مرد مغرور به جائي رسيده است كه فرزندان خود با . آمد

 اين تقصير من است كه تعليم آنها را بر ! كند مقايسه مي را با حسن و حسين
 : متوكل گفت در جواب . ام عهده گرفته

 من راتب از اين دوتا و از پدرشان نزد به خدا قسم قنبر غالم علي به م "
 . " محبوتر است

 گردنش درآورند متوكل في المجلس دستور داد زبان ابن سكيت را از پشت
. 

 اختيار جان خود را بي شناسد كه تاريخ افراد سر از پا نشناخته زيادي را مي
 ؟ گمان توان يافت مي اين جاذبه را در كجا . اند در راه مهر علي فدا كرده

 . رود در جهان نظيري داشته باشد نمي
 دشمنان سرسخت دارد ، دشمناني كه از نام او به خود مي علي به همين شدت

 فرد بيرون است و به صورت يك مكتب موجود علي از صورت يك . پيچيدند
 كشد و گروهي را از خود خود مي است ، و به همين جهت گروهي را به سوي

 . است آري علي شخصيت دو نيروئي . د نماي طرد مي

 بخش اول نيروي جاذبه علي عليه السالم

 هاي نيرومند جاذبه
 آثار محبت

 حصار شكني
 محبت اولياء

محبت در اجتماع نيروي



 محبت اولياء ، بهترين وسيله تهذيب اخالق
 تاريخ اسالم هائي از نمونه

 نقش نيروي محبت در پيشرفت اسالم
 ر قرآن و سنت حب علي د

 دوستي علي رمز

 هاي نيرومند جاذبه

 چنين " دعوتها " درباره " پيامبران خاتم " در مقدمه جلد اول
 : خوانيم مي

 پديد آمده ، همه يكسان نبوده و شعاع تأثير دعوتهائي كه در ميان بشر
 . آنها يكنواخت نيست

 يك سو پيش رفته دعوتها و سيستمهاي فكري يك بعدي است و در بعضي از
 پيدايشش قشر وسيعي را فرا گرفته ، ميليونها جمعيت پيرو در زمان . است

 از زمان خويش ديگر بساط هستيش برچيده شده و به پيدا كرده است اما بعد
 . دست فراموشي سپرده شده است

 همچنانكه قشر . شعاعشان در دو سو پيش رفته است . و بعضي دو بعدي است
 برد آن تنها در بعد . را فرا گرفته ، در زمانها نيز پيشروي كرده وسيعي

 . است ، بعد زمان را نيز فرا گرفته است مكاني نبوده
 هم سطح وسيعي از . اند كرده و بعضي ديگر در ابعاد گوناگون پيشروي

 جمعيتهاي بشر را فرا گرفته و تحت نفوذ خويش قرار

 بينيم ، و هم بعد ها اثر نفوذ آنها را مي قاره اي از اند و در هر قاره داده
 زمان را فرا گرفته يعني مخصوص يك زمان و يك عصر نبوده ، قرنهاي متمادي

 اند ، و هم تا اعماق روح بشر ريشه دوانده و سر كمال اقتدار حكومت كرده در
 افراد را در اختيار قرار داده و بر عمق قلبها حكومت كرده و زمام ضمير

 اينگونه دعوتهاي سه بعدي مخصوص سلسله . اند دست گرفته احساسها را در
 . پيامبران است

 توان پيدا كرد كه مانند اديان بزرگ جهان مكتب فكري و فلسفي را مي كدام
 ميليون نفر ، در مدت سي قرن و بيست قرن و حداقل چهارده قرن ، بر صدها

! گ بيندازد ؟ ضمائر افراد چن حكومت كند و به سر



 دو بعدي و گاهي سه بعدي اند ، گاهي يك بعدي و گاهي ها نيز اينچنين جاذبه
 . هستند

 از جمعيت را مجذوب خويش هم سطح وسيعي . جاذبه علي از قسم اخير است
 طول زمان ادامه ساخته و هم به يك قرن و دو قرن پيوسته نيست بلكه در

 اعصار حقيقتي است كه بر گونه قرون و . يافته و گسترش پيدا كرده است
 درخشد و تا عمق و ژرفاي دلها و باطنها پيش رفته است ، آنچنانكه بعد مي

 شنوند اشك شوق افتند و سجاياي اخالقيش را مي از قرنها كه به يادش مي
 گريند تا جائي كه دشمن را نيز تحت نفوذ قرار ريزند و به ياد مصائبش مي مي

 . هاست و اين قدرتمندترين جاذبه . و اشكش را جاري ساخته است داده است
 توان دريافت كه پيوند انسان با دين از سبك اينجا مي از

 پيوندهاي مادي نيست بلكه پيوند ديگري است كه هيچ چيز ديگر چنين پيوندي
 . بشر ندارد با روح

 تاريخ . شده بود بود فراموش داشت و مردي الهي نمي علي اگر رنگ خدا نمي
 فلسفه قهرمانهاي سخن ، قهرمانهاي علم و : بشر قهرمانهاي بسيار سراغ دارد

 ، قهرمانهاي قدرت و سلطنت ، قهرمان ميدان جنگ ، ولي همه را بشر از ياد
 اما علي نه تنها با كشته شدنش نمرد . برده است و يا اصال نشناخته است

 : د گوي خود مي . تر شد زنده بلكه

 بقي الدهر ، اعيانهم هلك خزان االموال و هم احياء و العلماء باقون ما »
 . ( ۱ ( » مفقوده و امثالهم في القلوب موجوده

 ) اند و دانشمندان اند مرده گردآورندگان دارائيها در همان حال كه زنده "
 است جسمهاي آنها گمشده . پايدارند تا روزگار پايدار است ) رباني علماء

 . " آنها بر صفحه دلها موجود است اما نقشهاي
 : فرمايد درباره شخص خودش مي

 ايامي و يكشف لكم عن سرائري و تعرفونني بعد خلو مكاني و غدا ترون »
 . ( ۲ ( » قيام غيري مقامي

 بينيد و خصائص شناخته نشده من برايتان فردا روزهاي مرا مي "

 : پاورقي

 ۱۳۹ . ، حكمت نهج البالغه  1
۱۴۹ . ، خطبه نهج البالغه  2



 گردد و پس از تهي شدن جاي من و ايستادن ديگري به جاي من ، مرا آشكار مي

 . " خواهيد شناخت

 عصر من ، داننده اسرار نيست

 يوسف من بهر اين بازار نيست

 نا اميد استم زياران قديم

 آيد كليم طور من سوزد كه مي

 خروش ان چو شبنم بي قلزم يار

 شبنم من مثل يم طوفان به دوش

 نغمه من از جهان ديگر است

 اين جرس را كاروان ديگر است

 اي بسا شاعر كه بعد از مرگ زاد

 چشم خود بربست و چشم ما گشاد

 رخت ناز از نيستي بيرون كشيد

 چون گل از خاك مزار خود دميد

 گنجد به جو عمان من در نمي

 بحرها بايد پي طوفان من

 برقها خوابيده در جان من است

 كوه و صحرا باب جوالن من است

اند چشمه حيوان براتم كرده



 اند محرم راز حياتم كرده

 گويم نگفت هيچكس رازي كه من مي

 همچو فكر من در معني نسفت

 پير گردون با من اين اسرار گفت
 (1) از نديمان رازها نتوان نهفت

 او منبع . مانند مي و در حقيقت علي همچون قوانين فطرت است كه جاودانه
 به قول جبران شود و گردد بلكه روزبروز زيادتر مي فياضي است كه تمام نمي

 اند آمده خليل جبران از شخصيتهائي است كه در عصر پيش از عصر خود به دنيا
. 

 زمان د و بعضي اندكي بعد از بعضي از مردم فقط در زمان خودشان رهبرن
 اما علي و . رود خويش نيز رهبرند و به تدريج رهبريشان رو به فراموشي مي

 . معدودي از بشر هميشه هادي و رهبرند

 : پاورقي
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 تشيع ، مكتب محبت و عشق

 ب اين است كه پايه و زيربناي امتيازات شيعه بر ساير مذاه از بزرگترين
 زمان شخص نبي اكرم كه اين مذهب پايه گذاري شده از . اصلي آن محبت است

 آنجا كه در سخن رسول اكرم جمله . است است زمزمه محبت و دوستي بوده
 شنويم ، گروهي را در گرد علي مي را ) ۱ ( » علي و شيعته هم الفائزون »
 از اينرو تشيع مذهب . باشند مي و گرم او و مجذوب او بينيم كه شيفته او مي

 عنصر محبت . محبت است توالي آن حضرت مكتب عشق و . عشق و شيفتگي است
 در تشيع

 : پاورقي

 سوره بينه از ابن 7 جالل الدين سيوطي در الدر المنثور در ذيل آية  1
 محضر پيغمبر بوديم در كند كه گفت عساكر از جابر بن عبداهللا انصاري نقل مي

نفسي بيده ان هذا و الذي : حضرت فرمودند . آمد كه علي نيز به محضرش مي



 جانم در ، يعني سوگند به آن كسي كه » و شيعته هم الفائزون يوم القيامه
 و مناوي در . دست اوست اين مرد و شيعيان او در روز قيامت رستگارانند

 كند ، و هيثمي در مجمع الزوائد ، و ابن ل مي كنوز الحقايق به دو روايت نق
 . كنند حجر در الصواعق المحرقة همين مضمون را با كيفيتي ديگر نقل مي

 تاريخ تشيع با نام يك سلسله از شيفتگان و شيدايان و . دخالت تام دارد
 . سر از پا نشناخته توأم است جانبازان

 ساخت و الهي جاري مي رادي حد علي همان كسي است كه در عين اينكه بر اف
 از آنها را زد و احيانا طبق مقررات شرعي دست يكي آنها را تازيانه مي

 او . شد نمي بريد بازهم از او رو بر نمي تافتند و از محبتشان چيزي كاسته مي
 : فرمايد خود مي

 يبغضني ما ابغضني ، ولو لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا علي ان »
 ، و ذلك انه الدنيا بجماتها علي المنافق علي ان يحبني ما أحبني صببت

 ، و ال يا علي ال يبغضك مؤمن : قضي فانقضي علي لسان النبي االمي انه قال
 . ( ۱ ( » يحبك منافق

 من دشمن شود ، هرگز اگر با اين شمشيرم بيني مؤمن را بزنم كه با "
 مرا دوست ر سر منافق بريزم كه دشمني نخواهد كرد و اگر همه دنيا را ب

 پيغمبر بدارد هرگز مرا دوست نخواهد داشت ، زيرا كه اين گذشته و بر زبان
 مؤمن تو را دشمن ندارد و منافق تو را ! يا علي : امي جاري گشته كه گفت

 . " دوست نمي دارد
 آنكه فطرتي . علي مقياس و ميزاني است براي سنجش فطرتها و سرشتها

 آيد رنجد ولو اينكه شمشيرش بر او فرود م و سرشتي پاك دارد از وي نمي سال
 و آنكه فطرتي آلوده دارد به او عالقمند نگردد ولو اينكه احسانش كند ، .

 . چون علي جز تجسم حقيقت چيزي نيست

 : پاورقي

 ۴۲ . نهج البالغه ، حكمت  1

 متأسفانه . با ايمان مردي است از دوستان اميرالمؤمنين ، با فضيلت و
 . لغزشي انجام گرفت و بايست حد بر وي جاري گردد از وي

 قطرات . آن را به دست چپ گرفت . بريد اميرالمؤمنين پنجه راستش را
 خارجي آشوبگر ، خواست از اين جريان ابن الكواء . رفت چكيد و او مي خون مي

قيافه اي ترحم آميز جلو با به نفع حزب خود و عليه علي استفاده كند ،



 : رفت و گفت دستت را كي بريد ؟ گفت

 سيد الوصيين و قائد الغر المحجلين و اولي الناس بالمؤمنين قطع يميني »
 السابق الي جنات النعيم ، مصادم . . . امام الهدي طالب ، علي بن ابي

 الرشاد و الهادي الي . . . ، معطي الزكاش االبطال ، المنتقم من الجهال
 . ( ۱ . . . ( » وفي الناطق بالسداد ، شجاع مكي ، جحجاح

 سفيدرويان قيامت ، ام را بريد سيد جانشينان پيامبران ، پيشواي پنجه "
 . . . هدايت ترين مردم نسبت به مؤمنان ، علي بن ابي طالب ، امام ذيحق

 پيشگان ، هالت پيشتاز بهشتهاي نعمت ، مبارز شجاعان ، انتقام گيرنده از ج
 ، رهبر راه رشد و كمال ، گوينده گفتار راستين و صواب . . . بخشنده زكات

 . " شجاع مكي و بزرگوار با وفا

 : پاورقي

 و التفسير الكبير ، چاپ جديد ۲۸۲ - ۲۸۱ ، ص ۴۰ بحار االنوار ، ج  1
 . سوره كهف - . . . ام حسبت أن - ۹ فخر رازي ، ذيل آيه

 گوئي برد و اينچنين ثنايش مي دستت را مي ! واي بر تو : ء گفت ابن الكوا
! ؟

 چرا ثنايش نگويم و حال اينكه دوستيش با گوشت و خونم درآميخته : گفت
 به خدا سوگند كه نبريد دستم را جز به حقي كه خداوند قرار داده ! است ؟

 . است
 بينيم ما ي و ياران وي مي ها كه ما اينچنين در تاريخ عل عشقها و عالقه اين

 . كشاند مسئله محبت و عشق و آثار آن مي را به

 اكسير محبت

 . اند ناميده " اكسير " شعراي فارسي زبان عشق را
 اكسير " اي وجود دارد به نام كيمياگران معتقد بودند كه در عالم ، ماده

 . گري تبديل كند اي را به ماده دي تواند ماده كه مي " كيميا " يا ) ۱ ( "
 شعرا اين اصطالح را استخدام كردند و گفتند آن . گشتند قرنها به دنبال آن مي

 اكسير واقعي كه نيروي تبديل دارد عشق و محبت است زيرا عشق است كه
عشق مطلقا . تواند قلب ماهيت كند مي



 : پاورقي
 گدازنده و جوهري است " : گويد در برهان قاطع درباره اكسير مي - ۱

 مند و كند ، و ادويه مفيده فايده آميزنده و كامل كننده يعني مس را طال مي
 اتفاقا در عشق هم هر سه . " گويند نظر مرشد كامل را نيز مجازا اكسير مي

 خصوصيت هست ، هم گدازنده است و هم آميزنده و هم كامل كننده ، لكن وجه
 و لذا شعراء گاهي . عني تغيير تكميلي شبه معروف و مشهور همين سوم است ي

 مولوي در ديباچه . اند عشق را طبيب و دوا و افالطون و جالينوس خوانده
 : گويد مثنوي مي

 شادباش اي عشق خوش سوداي ما
 اي طبيب جمله علتهاي ما

 اي دواي نخوت و ناموس ما
 اي تو افالطون و جالينوس ما

 كند ميا دارد ، يعني فلزي را به فلز ديگر تبديل مي اكسير است و خاصيت كي
 : مردم هم فلزات مختلفي هستند .
 . » الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة «

 كند و اگر عشق نباشد دل نيست ، آب و گل است عشق است كه دل را دل مي
. 

 هر آن دل را كه سوزي نيست دل نيست
 دل افسرده غير از مشت گل نيست

 اي ده آتش افروز سينه ! الهي
 ) ۱ ( در آن سينه دلي و ان دل همه سوز

 محبت نيرو آفرين است ، جبان را . از جمله آثار عشق نيرو و قدرت است
 . كند شجاع مي

 كند يك مرغ خانگي تا زماني كه تنهاست بالهايش را روي پشت خود جمع مي
 ي پيدا كند تا از آن استفاده نمايد ، كشد كرمك خرامد ، هي گردن مي ، آرام مي

 كند ، در مقابل كودكي ضعيف از خود مقاومت نشان از مختصر صدائي فرار مي
 دهد ، اما همين مرغ وقتي جوجه دار شده ، عشق و محبت در كانون هستيش نمي

 گردد ، بالهاي بر پشت جمع شده را به عالمت خانه كرد ، وضعش دگرگون مي
گيرد ، حتي آهنگ اندازد ، حالت جنگي به خود مي اي دفاع پائين مي آمادگي بر



 كرد اما قبال به احتمال خطري فرار مي . گردد تر مي فريادش قويتر و شجاعانه
 اين محبت و عشق . برد كند ، دليرانه يورش مي اكنون به احتمال خطري حمله مي

 . سازد ر مي گ حيواني دلير جلوه صورت است كه مرغ ترسو را به
 كند و حتي از كودن ، مي عشق و محبت ، سنگين و تنبل را چاالك و زرنگ

 . سازد تيزهوش مي
 انديشيدند زمان تجردشان در هيچ چيزي نمي پسر و دختري كه هيچكدام آنها در

 ارتباط داشت ، همينكه به هم دل مگر در آنچه مستقيما به شخص خودشان
 بار خود را به سرنوشت تشكيل دادند براي اولين بستند و كانون خانوادگي

 شود ، و چون وسيعتر مي بينند ، شعاع خواسته هاشان مند مي موجودي ديگر عالقه
تنبل و سنگين آن پسرك . شود صاحب فرزند شدند به كلي روحشان عوض مي

 رختخواب بر اكنون چاالك و پرتحرك شده است و آن دختركي كه به زور هم از
 شنود ، همچون برق خواست اكنون تا صداي كودك گهواره نشينش را مي نمي
 كدام نيروست كه لختي و رخوت را برد و جوان را اينچنين حساس . جهد مي

 . ؟ آن ، جز عشق و محبت نيست ساخت
 ناشكيبا متحمل و شكيبا عشق است كه از بخيل ، بخشنده و از كم طاقت و

 . سازد مي
 اي جمع كند فكر خود بود دانه ست كه مرغ خودخواه را كه فقط به اثر عشق ا

 اي پيدا آورد كه چون دانه مي و خود را محافظت كند به صورت موجودي سخي در
 ديروز دختري لوس و بخور ها را آواز دهد ، يا يك مادر را كه تا كرد جوجه

 خوابي رسنگي و بي كم طاقت بود با قدرت شگرفي در مقابل گ و بخواب و زودرنج و
 . دهد سازد ، تاب تحمل زحمات مادري به او مي و متحمل مي ، صبور و ژوليدگي اندام

 خشونت از روح ، و به عبارت ديگر تلطيف توليد رقت و رفع غلظت و
 از بين بردن تشتت و تفرق عواطف ، و همچنين توحد و تأحد و تمركز و

 . عشق و محبت است جمع ، همه از آثار نيروها و در نتيجه قدرت حاصل از ت
 خوريم و مي در زبان شعر و ادب ، در باب اثر عشق بيشتر به يك اثر بر

 . آن الهام بخشي و فياضيت عشق است
 ورنه نبود اين همه قول و غزل تعبيه در بلبل از فيض گل آموخت سخن

 ( ۱ ( منقارش
 از وجود بلبل است ولي ظاهر لفظ ، يك امر خارج فيض گل گر چه به حسب

 . نيست در حقيقت چيزي جز نيروي خود عشق
تو مپندار كه مجنون سر خود مجنون شد از سمك تا به سماكش كشش ليلي

( ۲ ( برد



 كند مي عشق ، قواي خفته را بيدار و نيروهاي بسته و مهار شده را آزاد
 . نظير شكافتن اتمها و آزاد شدن نيروهاي اتمي

 چه بسيار شاعران و فيلسوفان و هنرمندان . قهرمان ساز بخش است و الهام
 . نيرومندند كه مخلوق يك عشق و محبت

 : پاورقي

 . لسان الغيب ، حافظ  1

 . عالمه طباطبائي  2

 : پاورقي
 . وحشي كرماني - ۱

 از . سازد عشق نفس را تكميل و استعدادات حيرت انگيز باطني را ظاهر مي
 ر قواي ادراكي الهام بخش و از نظر قواي احساسي ، اراده و همت را نظ

 كند ، و آنگاه كه در جهت علوي متصاعد شود كرامت و خارق عادت تقويت مي
 . آورد به وجود مي

 كند و به عبارت ديگر عشق تصفيه گر روح را از مزيجها و خلطها پاك مي
 حرارتي را از قبيل سردي و بي صفات رذيله ناشي از خودخواهي و يا . است

 حقدها و . برد بخل ، امساك ، جبن ، تنبلي ، تكبر و عجب ، از ميان مي
 كند و از بين برمي دارد گو اينكه محروميت و نا كامي در ها را زائل مي كينه

 . ها كند عشق ممكن است به نوبه خود توليد عقده و كينه
 از محبت تلخها شيرين شود

 ) ۱ ( مسها زرين شود از محبت
 اثر عشق از لحاظ روحي در جهت عمران و آبادي روح است و از لحاظ بدن در

 عشق در بدن . اثر عشق در بدن درست عكس روح است . جهت گداختن و خرابي
 باعث ويراني و موجب زردي چهره و الغري اندام و سقم و اختالل هاضمه و

 در بدن دارد آثار تخريبي باشد ولي شايد تمام آثاري كه . اعصاب است
 نسبت به روح چنين نيست ، تا موضوع عشق چه موضوعي ، و تا نحوه استفاده

 شخص چگونه باشد ؟ بگذريم از آثار اجتماعيش ، از نظر روحي و فردي غالبا
 كند ، تكميلي است ، زيرا توليد قوت و رقت و صفا و توحد و همت مي

: پاورقي



 . ي معنوي مثنو - ۱

 برد ، خلطها كه به ضعف و زبوني و كدورت و تفرق و كودني را از بين مي
 شود از بين برده و غشها را زايل و عيار را ناميده مي " دس " تعبير قرآن
 . كند خالص مي

 شاه جان مر جسم را ويران كند
 بعد و يرانيش آبادان كند

 اي خنك جاني كه بهر عشق و حال
 كرد او خان و مان و ملك و مال بذل

 كرد ويران خانه بهر گنج زر
 وز همان گنجش كند معمورتر

 آب را ببريد و جو را پاك كرد
 بعد از آن در جو روان كرد آب خورد

 پوست را بشكافت پيكان را كشيد
 پوست تازه بعد از آنش بردميد

 كامالن كز سر تحقيق آگهند
 اند مست و واله بي خود و حيران و

 نه چنين حيران كه پشتش سوي اوست
 بل چنان حيران كه غرق و مست دوست

 حصار شكني

 حيواني جنسي باشد يا - عشق و محبت ، قطع نظر از اينكه از چه نوعي باشد
 و قطع نظر از اينكه محبوب داراي چه صفات و - حيواني نسلي و يا انساني

 دالور باشد ، هنرمند باشد يا عالم و يا داراي اخالق مزايايي باشد ، دلير و
 برد و آداب و صفات مخصوص باشد ، انسان را از خودي و خودپرستي بيرون مي

 شكند عشق به غير مطلقا اين حصار را مي . خودپرستي محدوديت و حصار است .

 و تا انسان از خود بيرون نرفته است ضعيف است و ترسو و بخيل و حسود .
 بدخواه و كم صبر و خودپسند و متكبر ، روحش برق و لمعاني ندارد ، نشاط و

 پا " خود " هيجان ندارد ، هميشه سرد است و خاموش ، اما همينكه از
بيرون نهاد و حصار خودي را شكست اين خصائل و صفات زشت نيز نابود



 . گردد مي
 هر كه را جامه زعشقي چاك شد

 لي پاك شد او ز حرص و عيب ك

 خودپرستي به مفهومي كه بايد از بين برود يك امر وجودي نيست ، يعني نه
 انسان بايد عالقه وجودي نسبت به خود را از بين ببرد تا از اينست كه

 . ندارد كه آدمي بكوشد تا خود را دوست نداشته باشد معني . خودپرستي برهد
 شود به غلط در انسان تعبير مي " حب ذات " عالقه به خود كه از آن به

 اصالح و تكميل انسان . برداشته شود گذاشته نشده است تا الزم گردد از ميان
 در وجودش تعبيه شده است و بدين نيست كه فرض شود يك سلسله امور زائد

 اصالح انسان در به عبارت ديگر . بايد آن زائدها و مضرها معدوم گردند
اي كه وظيفه . ست ، در تكميل و اضافه كردن به او است كاستي دادن به او ني

 خلقت بر عهده انسان قرار داده است در جهت مسير خلقت است ، يعني در
 . تكامل و افزايش است نه در كاستي و كاهش

 اين خود بايد . است " محدوديت خود " مبارزه با خودپرستي مبارزه با
 شده است كه همه چيز ديگر غير خود كشيده اين حصار كه به دور . توسعه يابد

 گردد را بيگانه و ناخود از آنچه به او به عنوان يك شخص و يك فرد مربوط
 توسعه يابد كه همه شخصيت بايد . بيند بايد شكسته شود و خارج از خود مي

 مبارزه با پس . انسانهاي ديگر را بلكه همه جهان خلقت را در بر گيرد
 محدوديت بنابراين خودپرستي جز . ي مبارزه با محدوديت خود خودپرستي يعن

 عشق ، عالقه و تمايل انسان را به خارج از . افكار و تمايالت چيزي نيست
 كند وجودش را توسعه داده و كانون هستيش را عوض مي . كند وجودش متوجه مي

 مشروط به تربيتي است ، به همين جهت عشق و محبت يك عامل بزرگ اخالقي و و
 . گردد استفاده واقع اينكه خوب هدايت شود و به طور صحيح مورد

 سازنده يا خراب كننده

وقتي كه به اوج شدت برسد ، به طوري كه وجود انسان ء عالقه به شخص يا شي
 عشق ، اوج عالقه . شود وجود او گرد عشق ناميده مي را مسخر كند و حاكم مطلق

. و احساسات است



 دو . شود يك نوع است نبايد پنداشت كه آنچه به اين نام خوانده مي لي و
 آنچه از آثار نيك گفته شد مربوط به يك نوع آن . مختلف است نوع كامال

 . آن كامال آثار مخرب و مخالف دارد است و اما نوع ديگر
 آنها از مقوله شهوت و برخي از . احساسات انسان انواع و مراتب دارد

 . حيوانات است وصا شهوت جنسي است و از وجوه مشترك انسان و ساير مخص
 و با اين تفاوت كه در انسان به علت خاصي كه مجال و توضيحش نيست اوج

 دهند و در حيوان گيرد و بدين جهت نام عشق به آن مي غليان زائد الوصفي مي
 ت و ماهيت ، آيد ، ولي به هر حال از لحاظ حقيق هرگز به اين صورت در نمي

 گيرد از مبادي جنسي سرچشمه مي . طغيان و فوران و طوفان شهوت چيزي نيست جز
 افزايش و كاهشش بستگي زيادي دارد به فعاليتهاي . يابد مي خاتمه و به همانجا

 با پا گذاشتن به سن از . تناسلي و قهرا به سنين جواني فيزيولوژيكي دستگاه
 . گردد يابد و منتفي مي از طرف ديگر كاهش مي يك طرف ، و اشباع و افراز

 لرزد و از لمس دستي مجعد به خود مي جواني كه از ديدن روئي زيبا و موئي
 . مادي حيواني در كار نيست پيچد ، بايد بداند جز جريان ظريف به خود مي

 قابل اعتماد و توصيه رود ، آيد و به سرعت مي اينگونه عشقها به سرعت مي
 تقوا و تنها با كمك عفاف و . ست ، خطرناك است ، فضيلت كش است ني

 يعني خود اين نيرو . برد تسليم نشدن در برابر آن است كه آدمي سود مي
 دهد اما اگر در وجود آدمي رخنه كرد و انسان را به سوي هيچ فضيلتي سوق نمي

 مل كرد ولي در برابر نيروي عفاف و تقوا قرار گرفت و روح ، فشار آنرا تح
 . بخشد تسليم نشد ، به روح قوت و كمال مي
 از لحاظ حقيقت و ماهيت با شهوت انسان نوعي ديگر احساسات دارد كه

 و " مودت " تعبير قرآن بهتر است نام آنرا عاطفه و يا به . مغاير است
 . بگذاريم " رحمت "

 رون نرفته خويش است ، از خود بي انسان آنگاه كه تحت تأثير شهوات
 . خواهد خواهد و به شدت مي مي ء مورد عالقه را براي خودش است ، شخص يا شي

 است كه چگونه از وصال او انديشد بدين صورت اگر درباره معشوق و محبوب مي
 تواند مكمل و مربي بديهي است كه چنين حالتي نمي . حداكثر تمتع را ببرد بهره مند شود و

 . روح او را تهذيب نمايد انسان باشد و روح
 گيرد ، انساني خويش قرار مي اما انسان گاهي تحت تأثير عواطف عالي

 سعادت او را كند ، محبوب و معشوق در نظرش احترام و عظمت پيدا مي
 عواطف ، اينگونه . هاي او بكند خواهد ، آماده است خود را فداي خواسته مي

آورد برخالف د گذشتگي به وجود مي صفات و صميميت و لطف و رقت و از خو



 مهر و عالقه مادر . خيزد نوع اول كه از آن خشونت و سبعيت و جنايت بر مي
 ارادت و محبت به پاكان و مردان خدا ، و . فرزند از اين مقوله است به

 . دوستيها و مسلك دوستيها از اين مقوله است همچنين وطن
 اوج و كمال برسد همه آثار نيكي كه ه اين نوع از احساسات است كه اگر ب

 نوع است كه به روح شكوه و قبال شرح داديم بر آن مترتب است و هم اين
 و هم اين نوع . است دهد بر خالف نوع اول كه زبون كننده شخصيت و عظمت مي

 بر خالف نوع شود از عشق است كه پايدار است و با وصال تيزتر و تندتر مي
 . آيد دار است و وصال مدفن آن به شمار مي اول كه ناپاي

 " رحمت " و " مودت " كريم رابطه ميان زوجين را با كلمه در قرآن
 اشاره به جنبه انساني و . اين نكته بسيار عالي است و ) ۱ ( كند تعبير مي

 اشاره به اينست كه . است فوق حيواني زندگي زناشوئي
 : پاورقي

 لتسكنوا اليها و جعل لكم من أنفسكم ازواجا و من آياته ان خلق  1
 ). ۲۱ سوره روم ، آيه . ( » بينكم مودش و رحمة

 رابط اصلي صفا و . عامل شهوت تنها رابطه طبيعي زندگي زناشوئي نيست
 صميميت و اتحاد دو روح است و به عبارت ديگر آنچه زوجين را به يكديگر

 و صميميت است نه شهوت كه در دهد مهر و مودت و صفا پيوند يگانگي مي
 . حيوانات هم هست

 كند ، آنرا مولوي با بيان لطيف خويش ، ميان شهوت و مودت تفكيك مي
 : گويد مي . خواند حيواني و اين را انساني مي

 خشم و شهوت وصف حيواني بود
 مهر و رقت وصف انساني بود

 است ، آن از كمي اين چنين خاصيتي در آدمي است مهر ، حيوان را كم
 است

 اند اين حالت معنوي را كه از جهاتي جنبه فيلسوفان مادي نيز نتوانسته
 غيرمادي دارد و با مادي بودن انسان و مافوق انسان سازگار نيست ، در بشر

 . انكار كنند
 : گويد برتراند راسل در كتاب زناشوئي و اخالق مي

 باشد نتايج مفيدي به بار نخواهد كاري كه منظور از آن فقط در آمد "
 اي بايد كاري پيشه كرد كه در آن ايمان به يك فرد براي چنين نتيجه . آورد

عشق نيز اگر منظور از آن وصال . ، به يك مرام يا يك غايت نهفته باشد



 محبوب باشد كمالي در شخصيت ما به وجود نخواهد آورد و كامال شبيه كاري
 براي وصول به اين كمال بايد وجود محبوب . دهيم انجام مي است كه براي پول

 . " را چون وجود خود بدانيم و احساسات و نيات او را از آن خود بشماريم

 نكته ديگري كه بايد تذكر داده شود و مورد توجه قرار گيرد اينست كه
 است عشقهاي شهواني ممكن است سودمند واقع گردد ، و آن هنگامي گفتيم حتي

 يعني در زمينه فراق و دست نارسي از يك . توأم گردد كه با تقوا و عفاف
 ديگر ، سوز و گدازها و فشار و سختيهائي كه طرف و پاكي و عفاف از طرف

 عرفا در همين . آورد سودمندي به بار مي شود آثار نيك و بر روح وارد مي
 شق حقيقي يعني عشق به ذات به ع گويند عشق مجازي تبديل زمينه است كه مي

 : كنند مي گردد و در همين زمينه است كه روايت احديت مي

 . « من عشق و كتم و عف و مات مات شهيدا »

 كتمان كند و عفاف بورزد و در همان حال بميرد ، آنكه عاشق گردد و "
 . " شهيد مرده است

 همه فوائدي كه در نكته را نبايد فراموش كرد كه اين نوع عشق با اما اين
 آورد قابل توصيه نيست ، واديي است بس به وجود مي شرائط خاص احيانا

 مصيبت است كه اگر بر كسي وارد شود و او با از اين نظر مانند . خطرناك
 مكمل و پاك كننده نفس است ، خام نيروي صبر و رضا با آن مقابله كند ،

 كسي . قابل توصيه نيست ما مصيبت نمايد ، ا را پخته و مكدر را مصفي مي
 براي خود خلق كند تواند به خاطر استفاده از اين عامل تربيتي ، مصيبت نمي

 . ، و يا براي ديگري به اين بهانه مصيبت ايجاد نمايد
 : گويد مي . در اينجا نيز سخني با ارزش دارد راسل

 كسي كه خود . وزنه گرانبهائي است رنج براي اشخاص واجد انرژي چون "
 اي باشد كه كنم اين امر بتواند بهانه اما گمان نمي . كند بشتر نمي بيند جهدي براي سعادت را كامال سعادتمند مي

 ديگران را
 رنج بدهيم تا به راه مفيدي قدم نهند ، زيرا غالبا نتيجه معكوس بخشد و

 تصادفات در اين مورد بهتر است خود را تسليم . شكند انسان را درهم مي
 . " ۱ ( آيد كنيم كه در سر راه ما پيش مي

 دانيم در تعليمات اسالمي به آثار و فوائد مصائب و باليا زياد چنانكه مي
 اي از لطف خدا معرفي شده است ، اما به هيچوجه به كسي اشاره شده و نشانه

 يگران اجازه داده نشده است كه به اين بهانه مصيبتي براي خود و يا براي د
. به وجود آورد



 به عالوه ، تفاوتي ميان عشق و مصيبت هست ، و آن اينكه عشق بيش از هر
 است ، هر جا پا گذاشت عقل را از مسند حكومتش " ضد عقل " عامل ديگري

 اينست كه عقل و عشق در ادبيات عرفاني به عنوان دو رقيب . كند معزول مي
 فان با عرفا كه آنان به نيروي عقل ، و اينان رقابت فيلسو . گردند معرفي مي

 در . گيرد به نيروي عشق اتكاء و اعتماد دارند از همين جا سرچشمه مي
 ادبيات عرفاني همواره در اين ميدان رقابت ، عقل محكوم و مغلوب شناخته

 . شده است
 : گويد سعدي مي

 كنند نيكخواهانم نصيحت مي
 ل است حاص خشت بر دريا زدن بي

 شوق را بر صبر قوت غالب است
 عقل را بر عشق دعوي باطل است

 : پاورقي
 ۱۳۴ . زناشوئي و اخالق ، صفحه - ۱

 : گويد ديگري مي
 زند مي قياس كردم ، تدبير عقل در ره عشق چو شبنمي است كه بر بحر

 رقمي
 گيرد و به ي م نيروئي كه تا اين حد قدرتمند است و زمام اختيار را از كف

 آن سو آدمي را همچون پر كاهي در كف تندبادي به اين سو و " : قول مولوي
 چگونه " چيزي است كه تمايل به آثارشي دارد " : و به قول راسل " كشد مي
 . تواند قابل توصيه باشد مي

 است و قابل تجويز و به هر حال ، احيانا آثار مفيد داشتن يك مطلب
 . طلب ديگر است توصيه بودن م

 ايراد و اعتراض برخي متشرعين بر برخي از شود كه از اينجا معلوم مي
 اند و آثار و الهيات مطرح كرده كه اين بحث را در ) ۱ ( حكماء اسالمي

 اند كه عقيده خيال كرده اند ناوارد است زيرا طبقه فوائد آن را بيان كرده
 هم هست ، و حال بل تجويز و توصيه آن دسته از حكما اينست كه اين مطلب قا

 به بار آنكه نظر آنها تنها به آثار مفيدي است كه در شرائط تقوا و عفاف
 آورد ، بدون اينكه آنرا قابل تجويز و توصيه بدانند ، درست مانند مي

. مصائب و باليا



 : پاورقي

 . اسفار بوعلي ، رساله عشق ، و صدرالمتألهين سفر سوم  1

 ت و ارادت به اولياء محب

 گفتيم كه عشق و محبت تنها منحصر به عشق حيواني جنسي و حيواني نسلي
 نيست بلكه نوع ديگري از عشق و جاذبه هست كه در جوي باالتر قرار دارد و

 اي ماوراء بقاء نسل اساسا از محدوده ماده و ماديات بيرون است و از غريزه
 ت فصل مميز جهان انسان و جهان حيوان است و آن گيرد و در حقيق ، سرچشمه مي

 عشق معنوي و انساني است ، عشق ورزيدن به فضائل و خوبيها و شيفتگي سجاياي
 . انساني و جمال حقيقت

 رنگي بود عشقهائي كز پي
 عشق نبود عاقبت ننگي بود

 زانكه عشق مردگان پاينده نيست
 چون كه مرده سوي ما آينده نيست

 شق زنده در روان و در بصر ع
 تر باشد زغنچه تازه هر دو مي

 عشق آن زنده گزين كو باقي است
 وز شراب جانفزايت ساقي است

 عشق آن بگزين كه جمله انبيا
 يافتند از عشق او كار و كيا

) ۱ ( 
 و " محبت " و اين عشق است كه در آيات بسياري از قرآن ، با واژه

 اين آيات در چند . از آن ياد شده است " مودت " يا " ود " احيانا
 : اند قسمت قرار گرفته

 آياتي كه در وصف مؤمنان است و از دوستي و محبت عميق آنان نسبت - ۱
 : به حضرت حق ، يا نسبت به مؤمنان سخن گفته است

 ۱۶۵ : . ۲ أ » و الذين آمنوا اشد حبا هللا «
. " در دوستي خدا سختترند اند آنان كه ايمان آورده "



 و الذين تبوؤا الدار و االيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم و ال «
 يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا و يؤثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصة

) ۲ . ( 
 ) دار الهجرش ، خانه مسلمانان ( و آنان كه پيش از مهاجران در خانه "

 جايگزين شده ، مهاجراني را كه ) ه روحي و معنوي مسلمانان خان ( و در ايمان
 آيند دوست دارند و در دل خودشان از آنچه به آنها داده به سوي ايشان مي

 دارند هر چند كنند و آنها را بر خويش مقدم مي شده است احساس ناراحتي نمي
 . " خود نيازمند بوده باشند

 : پاورقي
 . مثنوي معنوي - ۱
 ۹ . سوره حشر ، آيه - ۲

 : گويد آياتي كه از دوستي حضرت حق نسبت به مؤمنان سخن مي  2

 . ( ۱ ( » التوابين و يحب المتطهرين ان اهللا يحب »

 . " خدا دوست دارد توبه كنندگان و پاكيزگان را "

 . ( ۲ ( » و اهللا يحب المحسنين »

 . " خدا دوست دارد نيكوكاران را "

 . ( ۳ ( » يحب المتقين ان اهللا »

 . " خدا دوست دارد خود نگه داران را "

 ( ۴ ( » و اهللا يحب المطهرين »

 " خدا دوست دارد پاكيزگان را "

 ( ۵ ( » يحب المقسطين ان اهللا »

 . " خدا دوست دارد عدالت كنندگان را "

 دوستي : متضمن دوستيهاي دو طرفي و محبتهاي متبادل است آياتي كه  3
 و دوستي مؤمنان نسبت به حضرت حق و دوستي حضرت حق نسبت به مؤمنين

 : مؤمنين يكديگر را

 ( ۶ ( » تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا و يغفر لكم ذنوبكم قل ان كنتم »
 : پاورقي

 ۲۲۲ . سوره بقره ، آيه  1
 ۱۴۸ . ، آيه سوره آل عمران  2
۷ . و ۴ سوره توبه ، آيات  3



 ۱۰۸ . سوره توبه ، آيه  4
 ۸ . ، و سوره ممتحنه ، آيه ۹ سوره حجرات ، آيه  5
 ۳۱ . سوره آل عمران ، آيه  6

 بگو اگر دوست داريد خدا را ، از من پيروي كنيد تا خدا دوستتان "
 . " گناهانتان را برايتان ببخشايد بدارد و

 ( ۱ ( » فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم و يحبونه »

 . " خدا بياورد قومي را كه دوستشان دارد و آنها او را دوست دارند "
 : مؤمنان نسبت به يكديگر محبت

 ( ۲ ( » ودا ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن »

 بخشايشگر اند خداوند ها انجام داده اند و شايسته آنان كه ايمان آورده "
 " دهد برايشان دوستي قرار مي

 ( ۳ ( » و جعل بينكم مودش و رحمة »

 و همين . " در ميان شما با همسرانتان دوستي قرار داد و مهر افكند "
 ، و پيغمبر خاتم ) ۴ ( اش خواست و محبت است كه ابراهيم براي ذريه عالقه

 . ( ۵ ( خداوند براي خويشانش طلب كرد نيز به دستور
 جوهر دين غير از محبت چيزي ، روح و آيد و آنچنانكه از روايات بر مي

 : گويد بريد عجلي مي . نيست

 : پاورقي

 ۵۴ . سوره مائده ، آيه  1
 ۹۶ . آيه سوره مريم ،  2
 ۲۱ . سوره روم ، آيه  3
 ۳۷ . سوره ابراهيم ، آيه  4
 ۲۳ . سوره شوري ، آيه  5

 ن كه آن راه دور را بودم ، مسافري از خراسا ) ع ( در محضر امام باقر "
 پاهايش را كه از كفش . كرده بود به حضور امام شرفياب شد پياده طي

 گفت به خدا سوگند من را نياورد . ترك برداشته بود درآورد شكافته شده و
 امام فرمود به خدا قسم اگر . شما اهل البيت از آنجا كه آمدم مگر دوستي

 را با ما محشور كند و قرين گرداند سنگي ما را دوست بدارد ، خداوند آن
( ۱ ( " دوستي است ؟ آيا دين چيزي غير از » و هل الدين اال الحب »



 : گفت ) ع ( مردي به امام صادق
 گذاريم ، آيا اين كار ، نام شما و پدرانتان اسم مي ما فرزندانمان را به

 « لدين اال الحب و هل ا ² : فرمودند آري به خدا قسم ما را سودي دارد ؟ حضرت
 است ؟ مگر دين چيزي غير از دوستي

 : سپس به آيه شريفه

 .( ۲ ( استشهاد فرمود "« ان كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا » "
 نباشد عاشق را آن يارا . اساسا عالقه و محبت است كه اطاعت آور است

 نيم كه جوانك بي ما اين را خود با چشم مي . كه از خواست معشوق سربپيچد
 گذرد و همه چيز را فداي اش از همه چيز مي عاشق در مقابل معشوقه و دلباخته

 . سازد او مي
 اطاعت و پرستش حضرت حق به نسبت محبت و عشقي است كه انسان به

 : فرمود ) ع ( حضرت حق دارد همچنانكه امام صادق

 : پاورقي

 . " حب " ، ماده ۲۰۱ ، ص ۱ سفينة البحار ، ج  1

 . " سما " ، ماده ۶۶۲ همان كتاب ، ص  2

 تعصي االله و انت تظهر حبه
 هذا لعمري في الفعال بديع

 لو كان حبك صادقا الطعته
 ان المحب لمن يحب مطيع

 جان خودم اين رفتاري به ! خدا را نافرماني كني و اظهار دوستي او كني ؟
 . شگفت است

 زيرا كه دوستدار ، مطيع كسي كردي اطاعتش مي اگر دوستيت راستين بود
 . است كه او را دوست دارد

 نيروي محبت در اجتماع

 بهترين اجتماعها . اجتماعي نيروي عظيم و مؤثري است نيروي محبت از نظر
 محبت زعيم و زمامدار به مردم و : اداره شود آن است كه با نيروي محبت

 . مامدار ز محبت و ارادت مردم به زعيم و
 عالقه و محبت زمامدار عامل بزرگي است براي ثبات و ادامه حيات حكومت

تواند و يا بسيار دشوار است كه اجتماعي ، و تا عامل محبت نباشد رهبر نمي



 را رهبري كند و مردم را افرادي منضبط و قانوني تربيت كند ولو اينكه
 مردم آنگاه قانوني خواهند . د و مساوات را در آن اجتماع برقرار كن عدالت

 هاست كه مردم را به پيروي و زمامدارشان عالقه ببينند و آن عالقه بود كه از
 . كشد اطاعت مي

 نيروي بزرگي را براي نفوذ ! كند كه اي پيغمبر قرآن خطاب به پيغمبر مي
 : مردم و اداره اجتماع در دست داري در

 غليظ القلب النفضوا من و كنت فظا فبما رحمة من اهللا لنت لهم و ل »
 « حولك فاعف عنهم و استغفر لهم

 ) . ۱ ( » و شاورهم في االمر «
 به موجب لطف و رحمت الهي ، تو برايشان نرمدل شدي كه اگر تندخوي "

 پس ، از آنان در گذر و . گشتند سختدل بودي از پيرامونت پراكنده مي
 . " ا آنان مشورت كن برايشان آمرزش بخواه و در كار ب

 در اينجا علت گرايش مردم به پيغمبر اكرم را عالقه و مهري دانسته كه
 دهد كه ببخششان و باز دستور مي . داشت نبي اكرم نسبت به آنان مبذول مي

 اينها همه از آثار محبت و . برايشان استغفار كن و با آنان مشورت نما
 . تحمل ، همه از شئون محبت و احسانند دوستي است ، همچنانكه رفق و حلم و

 او به تيغ حلم چندين خلق را
 و اخريد از تيغ ، چندين حلق را

 تيغ حلم از تيغ آهن تيزتر
 ) ۲ ( بل زصد لشكر ، ظفر انگيزتر

 : فرمايد و باز قرآن مي
 و ال تستوي الحسنة و ال السيئة ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك و «

 ) . ۳ ( » ه عداوش كأنه ولي حميم بين
 نيك و بد يكسان نيست ، با اخالق نكوتر دفع شر كن كه آنگاه آنكه بين "

 . " تو و او دشمني است گويا دوستي خويشاوند است

 : پاورقي
 ۱۵۹ . سوره آل عمران ، آيه - ۱
 . مثنوي معنوي - ۲
۳۴ . سوره فصلت ، آيه - ۳



 ه صيد ببخش اي پسر كادميزاد
 به احسان توان كرد و وحشي به قيد

 عدو را به الطاف گردن ببند
 كه نتوان بريدن به تيغ اين كمند

 اميرالمؤمنين نيز در فرمان خويش به مالك اشتر آنگاه كه او را به
 : كند كند درباره رفتار با مردم چنين توصيه مي زمامداري مصر منصوب مي

 . . . للرعية و المحبة لهم ، و اللطف بهم و اشعر قلبك الرحمة «
 » فاعطهم من عفوك و صفحك مثل الذي تحب ان يعطيك اهللا من عفوه و صفحه

) ۲ . ( 
 احساس مهر و محبت به مردم را و مالطفت با آنها را در دلت بيدار "

 اي بده همچنانكه دوست داري خداوند از عفو و گذشت به آنان بهره . . . كن
 . " مند گرداند و و گذشتش تو را بهره از عف

 قدرت و . قلب زمامدار ، بايستي كانون مهر و محبت باشد نسبت به ملت
 توان مردم را گوسفندوار راند ولي با قدرت و زور مي . زور كافي نيست

 نه تنها . توان نيروهاي نهفته آنها را بيدار كرد و به كار انداخت نمي
 ت ، عدالت هم اگر خشك اجرا شود كافي نيست ، بلكه قدرت و زور كافي نيس

 زمامدار همچون پدري مهربان بايد قلبا مردم را دوست بدارد و نسبت به
 آنان مهر بورزد و هم بايد داراي شخصيتي جاذبه دار و ارادت آفرين باشد تا

 بتواند اراده آنان و

 : پاورقي
 . سعدي ، بوستان - ۱
 ۵۳ . ، نامه نهج البالغه - ۲

 همت آنان و نيروهاي عظيم انساني آنان را در پيشبرد هدف مقدس خود به
 . خدمت بگيرد

 بهترين وسيله تهذيب نفس

 خواهيم كم كم به باب عشق و محبت مقدمه بود و اكنون مي بحثهاي گذشته در
 كه در حقيقت بحث اصلي ما است - بحث ما مهمترين . نتيجه برسيم



 دوستي نيكان ، خود هدف است يا ت كه آيا عشق و عالقه به اولياء و اينس
 فضائل و سجاياي انساني اي است براي تهذيب نفس و اصالح اخالق و كسب وسيله
. 

 صورت معشوق و تناسب در عشقهاي حيواني ، تمام عنايت و اهتمام عاشق به
 كشد و را مي نسان اعضاء و رنگ و زيبائي پوست اوست و آن غرائز است كه ا

 و به سازد ، اما پس از اشباع غرائز ديگر آن آتشها فروغ ندارد ، مجذوب مي
 . گردد گرايد و خاموش مي سردي مي

 است و زندگي ، اطاعت آور است و اما عشق انساني همچنانكه گفتيم حيات
 دهد و وي معشوق قرار مي و اين عشق است كه عاشق را مشاكل با . پيروساز

 اي از روشهاي او ، همچنانكه اي از معشوق باشد و كپيه كوشد تا جلوه مي
 : گويد مي بوعلي خواجه نصيرالدين طوسي در شرح اشارات

 و النفساني هو الذي يكون مبدأ و مشاكله نفس العاشق لنفس المعشوق في
 . . ه الجوهر ، و يكون أكثر اعجابه بشمائل المعشوق النها آثار صادرش عن نفس

 و هو يجعل النفس لينة شيقة ذات وجد ورقة منقطعة عن الشواغل الدنيوية .
( 1 ) . 

 عشق نفساني آنست كه مبدأش همرنگي ذاتي عاشق و معشوق است ، بيشتر "
 . گردد اهتمام عاشق به روشهاي معشوق و آثاري است كه از نفس وي صادر مي

 دهد ، رقتي ايجاد جد قرار مي عشق است كه نفس را نرم و پرشوق و و اين
 . " گرداند را از آلودگيهاي دنيائي بيزار مي كند كه عاشق مي

 شود كه محب راند و قدرت آن سبب مي مي محبت به سوي مشابهت و مشاكلت
 برقي است كه از وجود محبوب به محبت مانند سيم . به شكل محبوب درآيد

 و اينجاست كه . سازد ي منتقل محب وصل گردد ، و صفات محبوب را به و
 دوستيابي و اتخاذ لهذا اسالم در موضوع . انتخاب محبوب اهميت اساسي دارد

 بسيار وارد شده صديق بسيار اهتمام ورزيده و در اين زمينه آيات و رواياتي
 كه پرتو است ، زيرا دوستي همرنگ ساز است و زيباساز و غفلت آور ، آنجا

 . ( ۲ ( بيند و خار را گل و ياسمن مي افكند عيب را هنر

 : پاورقي

 . ، طبع جديد ۳۸۳ ، ص ۳ شرح اشارات ، ج  1

 از جمله معايب آن اينكه عاشق در . از براي عشق ، معايبي نيز هست  2
 در قسمتي از آيات و روايات از همنشيني و دوستي مردم ناپاك و آلوده در اثر استغراق

است و در قسمتي از آنها به دوستي پاكدالن دعوت كرده سخت بر حذر داشته



 . است

 : پاورقي

 : كند كه در حسن معشوق از عيب او غفلت مي <

« ء يعمي و يصم حب الشي

 . كند دوستي هر چيز كور و كر مي

 . « و من عشق شيئا أعشي بصره و امرض قلبه

 . كند را مريض مي هر كس كه چيزي را دوست دارد چشمش را معيوب و دلش

 ( ۱۰۷ نهج البالغه ، خطبه )

 : گويد سعدي در گلستان مي

 . هر كسي را عقل خود به كمال نمايد و فرزند خود به جمال

 اين اثر سوء با آنچه در متن خوانديم كه اثر عشق حساسيت هوش و ادراك

 حساسيت هوش از اين نظر است كه انسان را از . است ، منافات ندارد

 رساند و اما اثر سوء عشق اين نيست كودكي خارج كرده و قوه را به فعليت مي

 كند ، مسئله كودني غير از كند ، بلكه آدمي را غافل مي كه آدمي را كودن مي

 بسياري از اوقات اشخاص كم هوش در اثر حفظ تعادل . مسئله غفلت است

 . باشند احساسات ، كمتر در غفلت مي

 سازد و لهذا در كند اما توجه را يك جهت و متوحد مي تيزتر مي عشق فهم را

 متن گفته شد كه خاصيت عشق توحد است ، و در اثر همين توحد و تمركز است

. كاهد شود و از توجه به امور ديگر مي كه عيب پيدا مي



 پوشاند بلكه عيب را حسن جلوه باالتر از آن ، نه تنها عشق عيب را مي

 زيرا يكي از آثار عشق اينست كه هرجا پرتو افكند آنجا را زيبا دهد ، مي

 كند ، يك ذره حسن را خورشيد ، بلكه سياهي را سفيدي و ظلمت را نور مي

 : دهد و به قول وحشي جلوه مي

 اگر در كاسه چشمم نشيني

 بجز از خوبي ليلي نبيني

 رصد تابع معلوم و ظاهرا به اين علت است كه عشق مثل علم نيست كه صدد

 باشد يعني عشق جنبه داخلي و نفسانيش بيش از جنبه خارجي و عيني مي . باشد

 ميزان عشق تابع ميزان حسن نيست بلكه بيشتر تابع ميزان استعداد و مايه

 گفت در محضر پيغمبر بوديم ابن عباس مي در حقيقت عاشق . عاشق است
 پرسيدند بهترين همنشينان كيست

 : فرمود رت ؟ حض

 من ذكركم باهللا رويته ، و زادكم في علمكم منطقه ، و ذكركم باالخرش »
 . ( ۱ ( » عمله

 دانشتان آنكس كه ديدنش شما را به ياد خدا بيندازد و گفتارش بر "
 . " بيفزايد و رفتارش شما را به ياد آخرت و قيامت بيندازد

 مند است كه محبت بورزد و اكسير محبت نيكان و پاكان سخت نياز بشر به
 . آنها همرنگ و همشكل قرار دهد محبت پاكان او را با

 پيشنهاد شده و مشربهاي براي اصالح اخالق و تهذيب نفس طرق مختلفي
 طبق اين مشرب . از جمله مشرب سقراطي است . گوناگوني پديد آمده است

 به فوائد دمي اول بايد آ . انسان بايد خود را از راه عقل و تدبير اصالح كند
 تزكيه و مضرات آشفتگي اخالق ايمان كامل پيدا كند و سپس با ابزار دستي

 خواهد موها را تك مثل كسي كه مي - عقل يك يك صفات مذموم را پيدا كند
داخل بيني بچيند ، يا مثل كشاورزي كه از البالي زراعت با دست تك از



 : پاورقي

 دنبال بهانه و موضوع و آتش زير خاكستري است كه داراي مايه و ماده <
 كه - دست داد همينكه به موضوعي احيانا برخورد كرد و توافقي . گردد مي

  دليل است بي شود عشق هنوز رمز اين توافق به دست نيامده و لهذا گفته مي
 ه و نه ب سازد كند و به اندازه توانائي خودش حسن مي آن قوه داخلي تجلي مي

 عيب خوانيم عاشق اينست كه در متن مي . آن اندازه كه در محبوب وجود دارد
 . بيند و خارش را گل و ياسمن معشوق را هنر مي

 . ، طبع قديم ۵۱ ، كتاب العشرش ، ص ۱۵ بحار االنوار ، ج  1

 خواهد گندم را با خود يك يك علفهاي هرزه را بكند ، يا مثل كسي كه مي
 و آنگاه آنها را از خرمن هستيش پاك - ريگ و كلوخ پاك كند دست خود از

 بايد با صبر و حوصله و دقت و حساب و انديشه ، طبق اين روش . كند
 و غشها را از طالي وجود پاك كرد و شايد تدريجا مفاسد اخالقي را زايل كرد

 . كه از عهده برآيد بتوان گفت كه براي عقل امكان پذير نيست
 عفت : گويند مي خواهند ، مثال ان ، اصالح اخالق را از فكر و حساب مي فيلسوف

 موجب و قناعت باعث عزت و شخصيت انسان است در نظر مردم ، و طمع و آز
 گويند علم موجب قدرت و توانائي است ، علم يا مي . ذلت و پستي است

 چراغي ، علم " خاتم ملك سليمان است علم " چنين است و علم چنان ،
 گويند حسد و و يا مي . كند راه انسان كه راه را از چاه روشن مي است فرا

 روحي است ، از نظ ر اجتماعي عواقب سوئي را دنبال خواهد بدخواهي بيماري
 . سخنان داشت و از اين قبيل

 شك نيست كه اين راه ، راه صحيحي است و اين وسيله ، وسيله خوبي است
 زان ارزش اين وسيله خوبي است با مقايسه با يك وسيله ، اما سخن در مي

 همچنان كه اتومبيل مثال وسيله خوبي است ، اما در مقام مقايسه با . ديگر
 . بايد ديد ارزش اين وسيله در چه حد است هواپيما مثال

 راهنمائي ، يعني از اين نظر كه چه ما قبال درباره ارزش راه عقل از نظر
 اخالقي واقع نما است و صحيح است الالت به اصطالح عقلي در مسائل اندازه استد

 گوئيم كه مكاتب فلسفي اخالقي و تربيتي ال بحثي نداريم ، همين قدر مي و مطابق است و خطا و اشتباه نيست ،
 تعد و

 ال تحصي است و هنوز اين مسائل از نظر استداللي از حدود بحث و اختالف و
 : گويند دانيم كه اهل عرفان به طور كلي مي و باز مي تجاوز نكرده است ،

پاي استدالليان چوبين بود



 تمكين بود پاي چوبين سخت بي
 بحث ما فعال در اين جهت نيست ، بلكه در اينست كه ميزان برد اين

 وسائل چقدر است ؟
 اهل عرفان و سير و سلوك به جاي پويش راه عقل و استدالل ، راه محبت و

 گويند كاملي را پيدا كن و رشته محبت و مي . كنند ارادت را پيشنهاد مي
 خطرتر ارادت او را به گردن دل بياويز كه از راه عقل و استدالل ، هم بي

 در مقام مقايسه ، اين دو وسيله مانند وسائل دستي قديم . است و هم سريعتر
 ادت در زايل كردن رذائل تأثير نيروي محبت و ار . باشند و وسائل ماشيني مي

 مثال يك . اخالقي از دل از قبيل تأثير مواد شيميائي بر روي فلزات است
 برد نه با ناخن و يا سر كليشه ساز با تيزاب اطراف حروف را از بين مي

 اما تأثير نيروي عقل در اصالح مفاسد اخالقي . چاقو و يا چيزي از اين قبيل
 خواهد ذرات آهن را از خاك با دست جدا كند ، مانند كار كسي است كه ب

 چقدر رنج و زحمت دارد ؟ اگر يك آهن رباي قوي در دست داشته باشد ممكن
 نيروي ارادت و محبت مانند آهن . است با يك گردش همه آنها را جدا كند

 به عقيده اهل عرفان ، محبت . ريزد كند و دور مي ربا صفات رذيله را جمع مي
 ادت پاكان و كملين و ار

 . ريزد كند و بيرون مي همچون دستگاه خودكاري ، خودبخود رذائل را جمع مي

 حالت مجذوبيت اگر بجا بيفتد از بهترين حاالت است و اينست كه تصفيه گر

 . و نبوغ بخش است

 خواهند اند ، اصالح اخالق را از نيروي محبت مي آري آنانكه اين راه را رفته

 تجربه نشان داده است كه آن . كنند درت عشق و ارادت تكيه مي و به ق

 اندازه كه مصاحبت نيكان و ارادت و محبت آنان در روح مؤثر افتاده است

 . خواند صدها جلد كتاب اخالقي مؤثر نبوده است

 : گويد مولوي پيام محبت را به ناله ني تعبير كرده است ، مي

يد ؟ همچو ني زهري و ترياقي كه د



 همچو ني دمساز و مشتاقي كه ديد ؟

 هر كه را جامه ز عشقي چاك شد

 او ز حرص و عيب كلي پاك شد

 شاد باش اي عشق خوش سوداي ما

 ( ۱ ( اي طبيب جمله علتهاي ما

 بينيم كه ارادتمندان آنان حتي در راه رفتن و لباس گاهي بزرگاني را مي

 اين تقليد اختياري . كنند از آنان تقليد مي پوشيدن و برخوردها و ژست سخن

 نيروي محبت و ارادت است كه در تمام . نيست ، خودبخود و طبيعي است

 . سازد گذارد و در همه حال او را همرنگ محبوب مي اركان هستي محبت اثر مي

 بورزد تا راستي بايد براي اصالح خويش دنبال اهل حقيقتي بگردد و به او عشق اينست كه هر انساني

 . بتواند خويش را اصالح كند

 گر در سرت هواي وصال است حافظا

 بايد كه خاك درگه اهل هنر شوي

 گرفت عبادت يا عمل خيري انجام دهد باز انساني كه قبال هر چه تصميم مي

 يافت وقتي كه محبت و ارادت آمد ديگر آن سستي در اركان همتش راه مي

 . گردد رود و عزمش راسخ و همتش نيرومند مي سستي و رخوت مي

 پروا برد رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زيبا مهر خوبان دل و دين از همه بي

 برد

تو مپندار كه مجنون سر خود مجنون شد از سمك تا به سماكش كشش ليلي



 برد

من به سرچشمه خورشيد نه خود بردم راه

 اي بودم و عشق تو مرا باال برد ذره

خم ابروي تو بود و كف مينوي تو بود كه در اين بزم بگرديد و دل شيدا

 ( ۱ ( برد

 الاقل در - تاريخ ، بزرگاني را سراغ دارد كه عشق و ارادت به كملين

 مالي . انقالبي در روح و روانشان به وجود آورده است - پندار ارادتمندان

 . نين سوخته و پرهيجان نبود او از اول اينچ . رومي يكي از آن افراد است

 مردي دانشمند بود اما سرد و خاموش در گوشه

 : پاورقي

 عالمة طباطبائي  1

 : پاورقي

 . مثنوي معنوي  1

 از روزي كه با شمس تبريزي برخورد كرد و ارادت . شهرش مشغول تدريس بود

 را به او دل و جانش را فرا گرفت دگرگونش ساخت و آتشي در درونش ب

 ها اي بود كه در انبار باروت افتاده است ، شعله فروخت و همچون جرقه

 شك يكي او خود ظاهرا مردي است اشعري مسلك ، ولي مثنوي او بي . افروخت

اش موج است و حركت اشعار اين مرد همه . از بزرگترين كتابهاي جهان است



 در مثنوي نيز . ت ديوان شمس را به ياد مراد و محبوب خويش سروده اس .

 . كند زياد از او ياد مي

 بينيم به دنبال مطلبي است اما همين كه به در مثنوي ، مالي رومي را مي

 آيد و امواج خروشاني را در افتد طوفاني سخت در روحش پديد مي ياد شمس مي

 : گويد مي . آورد وي به وجود مي

 اين نفس جان دامنم برتافته است

 ن يوسف يافته است بوي پيراها

 كز براي حق صحبت سالها

 باز گو رمزي از آن خوش حالها

 تا زمين و آسمان خندان شود

 عقل و روح و ديده صد چندان شود

 گفتم اي دور اوفتاده از حبيب

 همچو بيماري كه دور است از طبيب

 من چه گويم يك رگم هشيار نيست

 شرح آن ياري كه او را يار نيست

 شرح اين هجران و اين خون جگر

 اين زمان بگذار تا وقت دگر

 فتنه و آشوب و خونريزي مجو

( ۱ ( بيش از اين از شمس تبريزي مگو



 : و اين مصداق راستين گفته حافظ است

 بلبل از فيض گل آموخت سخن ورنه نبود اين همه قول و غزل تعبيه در

 منقارش

اده كنيم كه كوشش و كشش ، يا فعاليت و توانيم استف از اينجا مي

 از كوشش بدون جذبه كاري ساخته نيست كما . انجذاب بايد همراه باشند

 . رسد اينكه كشش بدون كوشش به جائي نمي

 : پاورقي

 . مثنوي معنوي  1

 هائي از تاريخ اسالم نمونه

 رسول اكرم از عالقه شديد و شيدائي مسلمين نسبت به شخص در تاريخ اسالم
 اساسا يك فرق بين مكتب انبياء و . بينيم سابقه مي بي هائي برجسته و نمونه

 اند و فالسفه نفوذي شاگردان فالسفه فقط متعلم مكتب فالسفه همين است كه
 اما انبياء نفوذشان از قبيل نفوذ يك باالتر از نفوذ يك معلم ندارند ،

 راه يافته و پنجه افكنده است ح محب محبوب است ، محبوبي كه تا اعماق رو
 . هاي حياتي او را در دست گرفته است و تمام رشته

 . از جمله افراد دلباخته به رسول اكرم ، ابوذر غفاري است
 در صد فرسخي شمال مدينه ، مجاور مرزهاي ( به تبوك پيغمبر براي حركت

 . كردند ن كارشكني مي منافقي . تعلل و رزيدند اي عده . فرمان داد ) سوريه
 اند و از نظر بهره از تجهيزات نظامي بي . باالخره لشكري نيرومند حركت كرد

 اند كه گاهي چند نفر با خرمائي گرفته آذوقه نيز در تنگي و قحطي قرار
 عشق ، نيرومندشان ساخته و . اند گذرانند ، اما همه با نشاط و سر زنده مي

 . است بخشيده جذبه رسول اكرم قدرتشان
 در بين راه سه . ابوذر نيز در اين لشكر به سوي تبوك حركت كرده است

كشيدند ، به هر كدام كه عقب مي . يكي پس از ديگري عقب كشيدند نفر



 : فرمود شد ، و هر نوبت پيغمبر مي اطالع داده مي پيغمبر اكرم

 ر خيري نيست او را برمي گرداند و اگ اگر در وي خيري است خداوند "
 . " بهتر كه رفت

 . ديدند ابوذر نيز عقب كشيد . از رفتن بازماند شتر الغر و ضعيف ابوذر
 : حضرت باز جمله را تكرار كرد . ابوذر نيز رفت ! يا رسول اهللا

 گرداند و اگر خيري در مي اگر خيري در او هست خداوند او را به ما باز "
 . " او نيست بهتر كه رفت

 دهد و ابوذر عقب مانده است ، اما ادامه مي كر همچنان به سير خويش لش
 چند ميلي . هر چه كرد حركت نكرد . تخلف نيست ، حيوانش از رفتار مانده

 به دوش گرفت و در هواي شتر را رها كرد و بارش را . را عقب مانده است
 به . كرد كش مي هال تشنگي داشت . گرم بر روي ريگهاي گدازنده به راه افتاد

 . شده بود در ميانش آب باران جمع . اي در سايه كوهي برخورد كرد صخره
 دوستم آشامم تا گفت هرگز نمي . آن را بسيار سرد و خوشگوار يافت . چشيد
 آن را نيز به دوش گرفت و به سوي . مشكش را پر كرد . اهللا بياشامد رسول

 . مسلمين شتافت
 . آيد بينيم به سوي ما مي شبحي را مي ! اهللا يا رسول . د از دور شبحي ديدن

 نزديكتر آمد ، آري ابوذر است ، اما خستگي و . بايد ابوذر باشد فرمود
 : پيغمبر فرمود . تا رسيد افتاد . از پا در آورده است تشنگي سخت او را

 " آب همراه دارم " با صدائي ضعيف گفت . زود به او آب برسانيد
 ! هالكتي ؟ بر گفت آب داشتي و از تشنگي نزديك به پيغم

 دوستم وقتي كه آب را چشيدم ، دريغم آمد كه قبل از ! آري يا رسول اهللا
 . ( ۱ ( رسول اهللا از آن بنوشم

 قراريها و ، اينچنين شيفتگيها و بي راستي در كدام مكتبي از مكتبهاي جهان
 ! بينيم ؟ از خود گذشتگيها مي

 قريش در . ديگر از اين دلباختگان بيقرار ، بالل حبشي است : يگر د نمونه
 دادند و در زير آفتاب سوزان بر هاي طاقت فرسا قرارش مي شكنجه مكه در زير

 خواستند كه نام بتها را ببرد و آزردنش و از او مي مي روي سنگهاي گداخته
 مولوي در . جويد دارد و از محمد تبري و بيزاري ايمانش را به بتها اعالم

 را آورده است و انصافا مولوي هم شاهكار جلد ششم مثنوي داستان تعذيب او
 ات را پنهان كن داد كه عقيده اندرز مي ابوبكر او را : گويد مي . كرده است

. " سر كش و خوني بود عشق از اول " اما او تاب كتمان نداشت كه



 : پاورقي

 . ، طبع جديد ۲۱۶ - ۲۱۵ ص ، ۲۱ بحار االنوار ، ج  1

 كرد آن بالل تن فداي خار مي
 زد براي گوشمال اش مي خواجه

 ! كني ؟ كه چرا تو ياد احمد مي
 بنده بد منكر دين مني

 زد اندر آفتابش او به خار مي
 گفت بهر افتخار مي " احد " او

 گذشت تا كه صديق آن طرف بر مي
 فت آن احد گفتن به گوش او بر

 بعد از آن خلوت بديدش پند داد
 دار اعتقاد كز جهودان خفيه مي

 عالم السر است پنهان دار كام
 گفت كردم توبه پيشت اي همام

 توبه كردن زين نمط بسيار شد
 عاقبت از توبه او بيزار شد

 فاش كرد ، اسپرد تن را در بال
 ها كاي محمد اي عدو توبه

 ن پر ز تو اي تن من وي رگ م
 توبه را گنجا كجا باشد در او

 توبه را زين پس زدل بيرون كنم
 از حيات خلد توبه چون كنم ؟

 عشق قهار است و من مقهور عشق
 چون قمر روشن شدم از نور عشق

 برگ كاهم در گفت اي تند باد
 من چه دانم تا كجا خواهم فتاد ؟

 دوم گر هاللم ور باللم مي
 شوم دي بر آفتابت مي مقت

ماه را با زفتي و زاري چكار



 در پي خورشيد پويد سايه وار
 اند عاشقان در سيل تند افتاده
اند بر قضاي عشق دل بنهاده

 همچو سنگ آسيا اندر مدار
 قرار روز و شب گردان و ناالن بي

 " اسالم مورخين اسالمي يك حادثه معروف تاريخي را در صدر : نمونه ديگر
 داستاني . نامند مي " يوم الرجيع " و روز آن حادثه را " و غزوش الرجيع

 . شنيدني و دلكش دارد
 كه ظاهرا با قريش همريشه " قاره " و " عضل " اي از قبيله عده
 اند در سال سوم هجرت به حضور رسول اند و در نزديكيهاي مكه سكني داشته بوده

 : تند اكرم آمده اظهار داش
 گروهي از مسلمانان را . اند برخي از افراد قبيله ما اسالم اختيار كرده "

 به ميان ما بفرست كه معني دين را به ما بياموزانند ، قرآن را به ما
 . " تعليم دهند و اصول و قوانين اسالم را به ما ياد بدهند

 آنها رسول اكرم شش نفر از اصحاب خويش را براي اين منظور همراه
 فرستاد و رياست گروه را بر عهده مردي به نام مرثد بن ابي

 . مرثد و يا مرد ديگري به نام عاصم بن ثابت گذاشت
 هيئت كه به مدينه آمده بودند روانه شدند فرستادگان رسول خدا همراه آن

 ياران . بود رسيدند و فرود آمدند اي كه محل سكونت قبيله هذيل تا در نقطه
 ناگاه گروهي از قبيله هذيل خبر از همه جا آرميده بودند كه ل خدا بي رسو

 معلوم . حمله آوردند مانند صاعقه آتشبار با شمشيرهاي آهيخته بر سر آنها
 اند و يا به داشته شد كه هيئتي كه به مدينه آمده بودند از اول قصد خدعه

 به هر حال . اند داده اند به طمع افتاده و تغيير روش اين نقطه كه رسيده
 شش اند و هدف ، دستگيري اين معلوم است اين افراد با قبيله هذيل ساخته

 ياران رسول خدا همين كه از موضوع آگاه شدند به سرعت . نفر مسلمان است
 ها ولي هذلي . به طرف اسلحه خويش رفتند و آماده دفاع از خويش گشتند

 تن شما نيست ، هدف ما اينست كه شما را ياد كردند كه هدف ما كش سوگند
 ما هم اكنون با شما . مكه بدهيم و پولي از آنها بگيريم تحويل قرشيان در

 سه نفر از اينها و از آن جمله عاصم بن . را نكشيم بنديم كه شما پيمان مي
پذيريم ، جنگيدند تا كشته پيمان مشرك را نمي ثابت گفتند ما هرگز ننگ



 زيد بن دثنه و خبيب بن عدي و عبداهللا بن ما سه نفر ديگر به نام ا . شدند
 . طارق نرمش نشان دادند و تسليم شدند

 . ها اين سه نفر را با طناب محكم بستند و به طرف مكه روانه شدند هذلي
 عبداهللا بن طارق نزديك مكه دست خويش را از بند بيرون آورد و دست به

 زيد و خبيب . مجال نداد با ضرب سنگ او را كشتند برد ، اما دشمن شمشير
 . اسير از هذيل كه در مكه داشتند آنها را فروختند و رفتند شدند و در مقابل دو به مكه برده

 زيد را از آن كس كه در اختيارش بود خريد كه به صفوان بن اميه قرشي ،
 او را براي . بدر كشته شده بود ، بكشد انتقام خون پدرش كه در احد يا

 . جمع شدند كه ناظر جريان باشند مردم قريش . كشتن به خارج از مكه بردند
 اش جلو آمد و كوچكترين مردانه او با قدمهاي . زيد را به قربانگاه آوردند

 فكر كرد از . ناظران معركه بود ابوسفيان يكي از . تزلزلي به خود راه نداد
 كند شايد بتواند يك خر حيات زيد استفاده شرائط موجود در اين لحظات آ

 از او بيرون اظهار ندامت و پشيماني و يا اظهار تنفري نسبت به رسول اكرم
 : دهم رفت جلو و به زيد گفت تو را به خدا سوگند مي . كشد

 زديم آيا دوست نداري كه االن محمد به جاي تو بود و ما گردن او را مي "
 . " رفتي ؟ ن و فرزندانت مي به نزد ز و تو راحت

 : زيد گفت

 ندارم كه در پاي محمد خاري برود و من در سوگند به خدا كه من دوست "
 . " باشم ام نزد زن و فرزندم راحت نشسته خانه

 : رو كرد به ديگر قرشيان و گفت . دهان ابوسفيان از تعجب بازماند

 آنقدر دوست بدارند كه به خدا قسم من هرگز نديدم ياران كسي او را "
 . " دارند محمد را دوست مي ياران محمد ،

 براي دار زدن به او را نيز . پس از چندي نوبت به خبيب بن عدي رسيد
 ركعت نماز در آنجا از جمعيت خواهش كرد اجازه دهند دو . خارج مكه بردند

 آنگاه خطاب به جمعيت كرد . حال خواند خضوع و خشوع و دو ركعت نماز در كمال . اجازه دادند . بخواند
 : و گفت

 گيرم كه خواهيد گفت از نبود كه مورد تهمت قرار مي به خدا قسم اگر "
 . " خواندم مي ترسد زياد نماز مرگ مي

 در اين وقت بود كه آهنگ دلنواز . خبيب را محكم به چوبه دار بستند
 أثير قرار داد و گروهي از خبيب بن عدي با روحانيتي كامل كه همه را تحت ت

 خود را به روي خاك افكندند ، شنيده شد كه با خداي خود مناجات ترس
: كرد مي



 اللهم . اللهم انا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداش ما يصنع بنا "
 . ( ۱ ( " و اقتلهم بددا و ال تغادر منهم احدا احصهم عددا

 ماجراي احد به صورت غم انگيزي براي دانيم ، چنانكه مي : نمونه ديگر
 از آن جمله جناب حمزه ، هفتاد نفر از مسلمين و . مسلمين پايان يافت

 و بعد در اثر مسلمين در ابتدا پيروز شدند . عموي پيغمبر ، شهيد شدند
 شدند ، گماشته " تل " انضباطي گروهي كه از طرف رسول خدا بر روي يك بي

 گروهي كشته و گروهي پراكنده شدند و گروه . اقع شدند مورد شبيخون دشمن و
 آخر كار همان گروه اندك بار ديگر . كمي دور رسول اكرم باقي ماندند

 مخصوصا شايعه اينكه . را جمع كردند و مانع پيشروي بيشتر دشمن شدند نيروها
 : پاورقي

 ا رسالت يعني خداي ۱۷۳ . - ۱۶۹ سيره ابن هشام ، جلد دوم ، صفحه  1
 همين خواهيم كه خويش را از ناحيه رسول تو انجام داديم ، از تو مي

 خدايا اين مردم ستمگر را . صبحگاهان جريان ما را به اطالع پيامبرت برساني
 . تماما در نظر بگير و آنها را پاره پاره كن و يكي از آنها را باقي مگذار

 دن مسلمين گشت ، اما همين كه رسول اكرم كشته شد بيشتر سبب پراكنده ش
 . رسول اكرم زنده است نيروي روحي خويش را بازيافتند فهميدند

 خبر افتاده بودند و از سرنوشت نهائي به كلي بي اي مجروح روي زمين عده
 . دوازده زخم كاري برداشته بود . ربيع بود يكي از مجروحين سعد بن . بودند

 در حالي كه روي زمين افتاده - سعد فراري به در اين بين يكي از مسلمانان
 . كشته شده است ام پيغمبر رسيد و به او گفت شنيده - بود

 : سعد گفت

 دين محمد هم . است اگر محمد كشته شده باشد خداي محمد كه كشته نشده "
 " ! تو چرا معطلي و از دين خودت دفاع نمي كني ؟ . باقي است

 م پس از آنكه اصحاب خويش را جمع و جور كرد يك از آن طرف ، رسول اكر
 اصحاب خود را ياد كرد ببيند كي زنده است و كي مرده ؟ سعد بن ربيع يك

 پرسيد كيست برود از سعد بن ربيع اطالع صحيحي براي من بياورد . را نيافت
 مرد انصاري وقتي رسيد كه رمق مختصري از . من حاضرم ؟ يكي از انصار گفت

 سعد پيغمبر مرا فرستاده كه برايش خبر ببرم گفت اي . ت سعد باقي بود حيا
 مرا به پيغمبر برسان و بگو سعد از اي يا زنده ؟ سعد گفت سالم كه مرده

 بگو . عمرش باقي نمانده است مردگان است ، زيرا چند لحظه ديگر بيشتر از
: به پيغمبر كه سعد گفت



 . " كه سزاوار يك پيغمبر است بدهد خداوند به تو بهترين پاداشها
 كرد به مرد انصاري و گفت يك پيامي هم از طرف من به آنگاه خطاب

 : گويد بگو سعد مي . پيغمبر ابالغ كن برادران انصار و ساير ياران

 پيغمبر شما آسيبي برسد و شما جان عذري نزد خدا نخواهيد داشت اگر به "
 . " ۱ ( در بدن داشته باشيد

 صدر اسالم پر است از اين شيفتگيها و دلدادگيها و از اين صفحات تاريخ
 تاريخ بشر نتوان كسي را يافت كه به اندازه رسول اكرم در همه . زيبائيها

 معاشران و زنان و فرزندانش بوده است و تا اين حد محبوب و مراد ياران و
 . اند داشته مي از عمق وجدان او را دوست

 : گويد الحديد در شرح نهج البالغه مي ابن ابي

 شنيد مگر اينكه محبت او در دلش را نمي " رسول اكرم ) كسي سخن او "
 لهذا قريش مسلمانان را در دوران مكه . شد او مي گرفت و متمايل به جاي مي

 نخاف ان يصبو : گفتند ناميدند و مي مي ) دلباختگان شيفتگان و ( " صباش "
 بيم آن است كه وليد بن المغيرش : محمد يعني المغيرش الي دين الوليد بن

 الوليد و هو ريحانة قريش لتصبون قريش ولئن صبا . دل به دين محمد بدهد
 قريش است دل و اگر وليد كه گل سرسبد : يعني . باجمعها
 : پاورقي

 بن و سيره ا ۵۷۴ صفحه الحديد ، چاپ بيروت ، جلد سوم ، شرح ابن ابي  1
 ۹۴ . هشام ، جلد دوم ، صفحه

 سخنانش جادو است ، " : گفتند مي . بدهد تمام قريش بدو دل خواهند سپرد
 فرزندان خويش را از نشستن با او نهي " شراب مست كننده است بيش از

 هر . با سخنان و قيافه گيراي خود آنها را جذاب نمايد كردند كه مبادا مي
 نشست و با آواز بلند قرآن در حجر اسماعيل مي كعبه گاه پيغمبر در كنار

 انگشتهاي خويش را در گوشهاي خويش فرو كرد خواند و يا خدا را ياد مي مي
 جادوي سخنان او قرار گيرند و كردند كه نشنوند ، مبادا تحت تأثير مي

 چهره خويش را كشيدند و هاي خويش بر سر مي جامه . مجذوب او گردند
 به مجرد لهذا اكثر مردم . دند كه سيماي جذاب او ، آنها را نگيرد پوشان مي

 اش و چشيدن حالوت الفاظش به اسالم شنيدن سخنش و ديدن قيافه و منظره
 . " ۱ ( ايمان آوردند

 و محقق انسان از جمله حقايق تاريخي اسالم كه موجب اعجاب هر بيننده
وجود اسالم در عرب جاهلي به شناس و جامعه شناس است ، انقالبي است كه



 روي حساب عادي و با ابزار آموزشها و پرورشهاي معمولي اصالح چنين . آورد
 اي احتياج به گذشت زماني بسيار دارد تا نسل كهنه و مأنوس با رذائل جامعه

 ها و كششها منقرض گردد و از نو نسلي جديد پي ريزي شود اما از اثر جذبه
 . هاي آتش ريشه سوز مفاسد است بود كه گفتيم همچون زبانه نبايد غافل نيز

 ورزيدند و با مركب عشق رسول خدا به آن حضرت سخت عشق مي غالب ياران
 در زماني كوتاه پيمودند و در اندك مدتي جامعه بود كه اينهمه راه را

 . خويش را دگرگون ساختند
 : پاورقي

 220 . اپ بيروت ، صفحه شرح نهج البالغه ، جلد دوم ، چ  1

 پر و بال ما كمند عشق اوست
 كشد تا كوي دوست موكشانش مي

 من چگونه نور دارم پيش و پس
 چون نباشد نور يارم پيش و پس

 نور او در يمن و يسر و تحت و فوق
 بر سر و برگردنم چون تاج و طوق

 حب علي در قرآن و سنت

 حبت را روشن ساخت و ضمنا معلوم گشت كه اثر م بحثهاي گذشته ارزش و
 و تهذيب نفس نه اينكه خود هدف باشد اي است براي اصالح عشق پاكان وسيله

 اند يا براي ما انتخاب كرده اكنون بايد ببينيم اسالم و قرآن محبوبي را .
 نه ؟

 ما " : گويد همگان گفتند مي كند قرآن سخن پيامبران گذشته را كه نقل مي
 . " خواهيم تنها اجر ما بر خداست مردم مزدي نمي از

 : كند اما به پيغمبر خاتم خطاب مي

 « القربي قل ال اسئلكم عليه اجرا اال المودش في »

 ( ۲۳ سوره شوري ، آيه )

" دوستي خويشاوندان نزديكم كنم مگر بگو از شما مزدي را درخواست نمي "



. 
 اجري را ر پيامبران هيچ اينجا جاي سئوال است كه چرا ساي

 مطالبه نكردند و نبي اكرم براي رسالتش مطالبه مزد كرد ، دوستي
 نزديكش را به عنوان پاداش رسالت از مردم خواست ؟ خويشاوندان

 : دهد مي قرآن خود به اين سئوال جواب

 « قل ما سئلتكم من اجر فهو لكم ان اجري اال علي اهللا »

 ( ۴۷ ، آيه سوره سبأ )

 . بگو مزدي را كه درخواست كردم چيزي است كه سودش عايد خود شماست "
 . " مزد من جز بر خدا نيست

 اين . گردد نه عايد من مي يعني آنچه را من به عنوان مزد خواستم عايد شما
 اسمش مزد است و اال اين ، . دوستي كمندي است براي تكامل و اصالح خودتان

 نظر كه اهل كنم ، از اين ت كه به شما پيشنهاد مي در حقيقت خير ديگري اس
 پاك و البيت و خويشان پيغمبر مردمي هستند كه گرد آلودگي نروند و دامني

 : پاكيزه دارند

 . « حجور طابت و طهرت »
 اي نبخشد و اطاعت از حق و پيروي از فضائل نتيجه محبت و شيفتگي آنان جز

 . كند و كامل ساز است ، قلب ماهيت مي دوستي آنان است كه همچون اكسير
 ترين مصاديق آن ، علي برجسته هر كه باشد مسلما از " قربي " مراد از

 . است
 : گويد فخر رازي مي

 چون اين آيه نازل گشت ، گفتند يا " : روايت كرده زمخشري در كشاف
 است كيانند ؟ ما محبتشان واجب خويشاونداني كه بر ! رسول اهللا

 از اين روايت ثابت . " رمود علي و فاطمه و پسران آنان ف
 پيغمبرند و بايست از احترام و دوستي " قرباي " كه اين چهار نفر گردد مي

 : توان استدالل كرد باشند و بر اين مطلب از چند جهت مي مردم برخوردار

 . "« في القربي اال المودش « " آيه  1

 " : فرمود داشت و مي را بسيار دوست مي بدون شك پيغمبر فاطمه  2
 و نيز علي و " بيازارد مرا هر چه او را بيازارد . فاطمه پاره تن من است

 داشت ، همچنانكه روايات بسيار و متواتر در اين باب حسنين را دوست مي
 زيرا قرآن ) ۱ ( پس دوستي آنان بر همه امت واجب است . است رسيده

 از پيغمبر پيروي كنيد شايد ) ۲ ( » اتبعوه لعلكم تهتدون و « : فرمايد مي
لقد كان لكم في رسول اهللا « : فرمايد و باز مي . راه يابيد و هدايت شويد



 و اينها . شماست در فرستاده خدا سرمشقي نيكو از براي ) ۳ ( » اسوش حسنة
 بر همه - د كه علي و فاطمه و حسنين هستن  كند كه دوستي آل محمد داللت مي

 . ( ۴ ( مسلمين واجب است
 : نيز راجع به محبت و دوستي علي روايات بسياري رسيده است از پيغمبر

 : پاورقي

 يعني تنها بدين جهت محبت پيغمبر نسبت به آنان جنبه شخصي ندارد ،  1
 ديگر هم بجاي آنها او هستند و اگر كسي ! نيست كه مثال فرزند يا فرزندزاده

 را دوست پيغمبر از آن جهت آنها . داشت بود پيغمبر آنها را دوست مي مي
 داشت و اال داشت كه آنها فرد نمونه بودند و خدا آنها را دوست مي مي

 پيغمبر اكرم فرزندان ديگري هم داشت كه نه او با آنها به اين شكل محبت
 . اي داشتند و نه امت چنين وظيفه داشت

 ۱۵۸ . آيه سوره اعراف ،  2
 ۲۱ . احزاب ، آيه سوره  3
 . ، چاپ مصر ۱۶۶ ، ص ۲۷ التفسير الكبير فخر رازي ، ج  4

 : كند كه پيغمبر خطاب كرد به علي و فرمود ابن اثير نقل مي  1
 تو را به چيزهائي زينت داد كه پيش بندگان او زينتي خداوند ! يا علي

 ي از دنيا ، آنچنان قرارت داد كه نه كناره گير : از آنها محبوبتر نيست
 به تو بخشيد دوستي مساكين . نه آن از تو مند شوي و تو از دنيا چيزي بهره

 خوشا به . نيز به پيروي آنان از تو را ، آنان به امامت تو خوشنودند و تو
 راستين باشد ، و واي بر كسي حال كسي كه تو را دوست بدارد و در دوستيت

 . ( ۱ ( تو دشمني كند و عليه تو دروغ گويد كه با

 : كند كه پيغمبر فرمود سيوطي روايت مي  2
 . ( ۲ ( نفاق دوستي علي ايمان است و دشمني وي

 : كند كه پيغمبر خطاب به انصار كرد و فرمود ابو نعيم روايت مي  3
 ن آيا راهنمائي كنم شما را به چيزي كه اگر بدان چنگ بزنيد بعد از م

 . اين علي است : فرمود ! گمراه نشويد ؟ گفتند آري يا رسول اهللا هرگز
 دوستي من ، و احترامش كنيد به احترام من ، كه خداوند دوستش بداريد به

 . ( ۳ ( داد كه اين را براي شما بگويم به وسيله جبرئيل فرمانم
 : پاورقي

 ۲۳ . ، ص ۴ اسد الغابة ، ج  1
۱۵۶ . ، ص ۶ جمع الجوامع سيوطي ، ج . كنز العمال  2



 اين باب بسيار زياد است و روايات در ۶۳ ، ص ۱ حلية االولياء ، ج  3
 برخورديم كه همه در ما در كتب معتبر اهل سنت به متجاوز از نود روايت

 روايات بسيار در كتب شيعه نيز . موضوع دوستي و محبت اميرالمؤمنين است
 و نيز اهل سنت رواياتي از پيغمبر اكرم نقل زيادي وارد شده است و مرحوم

 چهره علي و سخن فضائل علي عبادت شمرده نگاه به اند كه در آن روايات كرده
 : شده است

 : كند كه گفت مي محب طبري از عايشه روايت  1
 تو را ! ن پدر جا : گفتم . كرد پدرم را ديدم به صورت علي بسيار نگاه مي

 از پيغمبر خدا ! نگري ؟ گفت دخترك بينم كه به صورت علي بسيار مي مي
 " . ( ۱ ( نگاه به چهره علي عبادت است " شنيدم كه گفت

 : كند كه پيغمبر گفت روايت مي ابن حجر از عايشه  2

 حمزه است و ياد علي بهترين برادران من علي است و بهترين عموهاي من "
 . " ۲ ( ز او عبادت است و سخن ا

 بود در پيشگاه خدا و پيغمبر و قهرا بهترين علي محبوبترين افراد
 : گويد انس بن مالك مي . محبوبهاست

 روزي . داد هر روز يكي از فرزندان انصار كارهاي پيغمبر را انجام مي
 ام ايمن مرغ برياني را در محضر پيغمبر آورد و گفت يا . من بود نوبت

 : حضرت گفت . ام ام و به خاطر شما پخته مرغ را خود گرفته اين ! سول اهللا ر
 . بندگانت را برسان كه با من در خوردن اين مرغ شركت كند خدايا محبوبترين

 در همان
 : پاورقي

 حب و بغض اميرالمؤمنين بحار االنوار چاپ جديد بابي در ۳۹ مجلسي درج <
 . روايت نقل كرده است ۱۲۳ منعقد كرده است و در آن باب

 روايت ديگر تا آنجا ۲۰ و در حدود ۲۱۹ ، ص ۲ الرياض النضرش ، ج  1
 . برخورديم در همين موضوع در كتب اهل سنت نقل شده است كه ما

 و پنج روايت ديگر در همين موضوع در كتب 74 الصواعق المحرقة ، ص  2
 . مختلف اهل سنت نقل شده است

 گفتم خدا كند . در را باز كن ! انس : پيغمبر فرمود . كوبيده شد هنگام در
 گفتم پيغمبر مشغول كاري . اما علي را پشت در ديدم . از انصار باشد مردي

 بار ديگر در كوبيده شد پيغمبر گفت در . برگشتم سرجايم ايستادم است ، و
باز كردم باز علي در را . كردم مردي از انصار باشد دعا مي باز . را باز كن



 باز در . مشغول كاري است و برگشتم برسرجايم ايستادم گفتم پيغمبر . بود
 برو در را باز كن و او را به خانه ! انس : پيغمبر فرمودند . كوبيده شد

 . او از انصار نيست . را دوست داري تو اول كسي نيستي كه قومت . بياور
 . ( ۱ ( مرغ بريان را خوردند م و با پيغمبر من رفتم و علي را به خانه آورد

 : پاورقي

 با كيفيتهاي مختلف اين داستان ۱۳۱ . ، ص ۳ مستدرك الصحيحين ، ج  1
 . به متجاوز از هيجده نقل در كتب معتبر اهل سنت نقل شده است

 رمز جاذبه علي

 دلها چيست ؟ سبب دوستي و محبت علي در
 توان آنرا فورموله نكرده است ، يعني نمي رمز محبت را هنوز كسي كشف

 شود و اگر چنان شد چنين ، ولي البته رمزي كرد و گفت اگر چنين شد چنان مي
 چيزي در محبوب هست كه براي محب از نظر زيبائي خيره كننده است . دارد
 جاذبه و محبت در درجات باال عشق ناميده . كشد را به سوي خود مي و او
 چرا ؟ و در چه جهت ؟ فوق . محبوب دلها و معشوق انسانهاست علي . شود مي

 كه عشقها را برانگيخته و دلها را به خود شيفته العادگي علي در چيست
 است و براي هميشه زنده است ؟ چرا ساخته و رنگ حيات جاوداني گرفته

 نمي كنند او را مرد ه احساس بينند و اصال دلها همه خود را با او آشنا مي
 يابند ؟ بلكه زنده مي

 او نيست زيرا جسم او اكنون در بين ما نيست و مسلما مالك دوستي او جسم
 محبت علي از نوع قهرماندوستي كه در همه و باز . ايم ما آن را احساس نكرده
 بگوئيم محبت علي از راه محبت هم اشتباه است كه . ملتها وجود دارد نيست

 . حب انسانيت است ي و انساني است ، و حب علي فضيلتهاي اخالق
 درست است علي مظهر انسان كامل بود و درست است كه

 دارد اما اگر علي همه اين فضائل هاي عالي انسانيت را دوست مي انسان نمونه
 داشت ، آن حكمت و آن علم ، آن فداكاريها و از خود انساني را كه داشت مي
 و فروتني ، آن ادب ، آن مهرباني و عطوفت ، آن گذشتگيها ، آن تواضع

 ضعيف پروري ، آن عدالت ، آن آزادگي و آزاديخواهي ، آن احترام به انسان
 ، آن ايثار ، آن شجاعت ، آن مروت و مردانگي نسبت به دشمن ، و به قول

: مولوي



 در شجاعت شير ربا نيستي
 در مروت خود كه داند كيستي ؟

 داشت اما اگر علي همه اينها را كه داشت مي . . . وجود و كرم و آن سخا
 داشت ، مسلما اين قدر كه امروز عاطفه انگيز و محبت خيز رنگ الهي نمي

 . است نبود

 دلهاي ما به طور . علي از آن نظر محبوب است كه پيوند الهي دارد
 ، و چون علي را ناخودآگاه در اعماق خويش با حق سر و سر و پيوستگي دارد

 در حقيقت . ورزند يابند و به او عشق مي آيت بزرگ حق و مظهر صفات حق مي
 پشتوانه عشق علي ، پيوند جانها با حضرت حق است كه براي هميشه در فطرتها

 . نهاده شده و چون فطرتها جاوداني است مهر علي نيز جاودان است
 آنچه براي هميشه او را درخشنده و هاي روشن در وجود علي بسيار است اما نقطه

 . است كه به وي جذبه الهي داده است تابان قرار داده است ايمان و اخالص اوست و آن
 سوده همداني ، بانوي فداكار و دلباخته علي ، در مقابل معاويه بر علي

 : درود فرستاد و در وصفش گفت
 صلي االله علي روح تضمنها

 ل مدفونا قبر فاصبح فيه العد
 قد حالف الحق ال يبغي به بدال

 فصار بالحق و االيمان مقرونا
 درود خداوند بر رواني باد كه او را خاك برگرفت و عدل نيز با وي "

 " مدفون گشت

 با حق پيمان بسته بود كه به جاي آن بدلي نگزيند ، پس با حق و با "
 . " ايمان مقرون گشته بود

 عبدي نيز يكي ديگر از دلباختگان علي بود ، از كساني بود صعصعة بن صوحان
 پس از آنكه . كه در آن دل شب در مراسم دفن علي با عده معدودي شركت كرد

 حضرت را دفن كردند و بدنش را خاك پوشانيد ، صعصعه يك دست خويش را
 : بر قلبش نهاد و با دست ديگر خاك بر سر پاشيد و گفت

 كه مولدت پاك بود و شكيبائيت نيرومند و ! اد مرگ گوارايت ب "
 . " ات دست يافتي و تجارتت سودمند گشت بر انديشه . جهادت بزرگ

 ات نازل گشتي و او تو را با خوشي پذيرفت و مالئكش به بر آفريننده "
در همسايگي پيغمبر جايگزين گشتي و خداوند تو را در قرب . گردت در آمدند



 . " و به درجه برادرت مصطفي رسيدي و از كاسه لبريزش آشاميدي خويش جاي داد

 . پيروي كنيم و به روشهايت عمل كنيم خواهيم كه از تو از خدا مي "
 بداريم و در جرگه دوستانت دوستانت را دوست بداريم و دشمنانت را دشمن

 . " محشور گرديم

 آنچه ديگران نرسيدند درنيافتند و رسيدي به و دريافتي آنچه را ديگران "
 و به دين خدا آنچنانكه شايسته بود در پيشگاه برادرت پيغمبر جهاد كردي .

 را اصالح نمودي و اسالم و قيام كردي تا سنتها را بر پا داشتي و آشوبها
 . " بر تو باد بهترين درودها . ايمان منظم گشت

 و سنتها بپا به وسيله تو پشت مؤمنان محكم شد و راهها روشن گشت "
 نداي پيغمبر را . فضائل و سجاياي تو را در خود جمع نكرد احدي . ايستاد

 به ياريش شتافتي و با . بر ديگران پيشي گرفتي به اجابتش . جواب گفتي
 ذوالفقار در مراحل ترس و وحشت حمله با شمشير . جان خويش حفظش كردي

 ك و پستي را درهم فرو ريختي شر بنيانهاي . بردي و پشت ستمگران را شكستي
 " ! اي امير مؤمنان و گمراهان را در خاك و خون كشيدي پس گوارايت باد

. 
 . به اسالم گرويدي اول كسي بودي كه . نزديكترين مردم بودي به پيغمبر "

 خير بيشتر بود از يقين لبريز و در دل محكم و از همه فداكارتر و نصيبت از
 نگرداند اجر مصيبت محروم نكند و پس از تو ما را خوار خداوند ما را از .
" . 
 هر به خدا سوگند كه زندگيت كليد خير بود و قفل شر ، و مرگت كليد "

 اگر مردم از تو پذيرفته بودند از آسمان و زمين . شري است و قفل هر خيري
 . " ۱ ( باريد اما آنان دنيا رابر آخرت برگزيدند نعمتها برايشان مي

 علي تاب نياوردند آري دنيا را برگزيدند و در مقابل عدل و عدم انعطاف
 را شهيد و عاقبت دست جمودها و ركودها از آستين مردمي به در آمد و علي

 . كرد
 كه در راه علي عليه السالم در داشتن دوستان و محبان سر از پا نشناخته

 هاي تاريخچه . نظير است بي والء و محبت او سر دادند و بر سر دار رفتند
 است شگفت و جالب و حيرت انگيز آنها صفحات تاريخ اسالم را مفتخر ساخته

 دست جنايت ناپاكاني از قبيل زياد بن ابيه و پسرش عبيداهللا و حجاج بن .
 سفيان به خون اين يوسف و متوكل و در رأس همه اينها معاوية بن ابي

. ق آلوده است انسانيت تا مرف هاي زبده



 : پاورقي

 . ، چاپ جديد ۲۹۶ - ۲۹۵ ، ص ۴۲ بحار االنوار ، ج  1

 بخش دوم نيروي دافعه علي عليه السالم

 سازي علي دشمن
 ناكثين و قاسطين و مارقين

 پيدايش خوارج
 عقائد خوارج

 اعتقاد آنها درباره خالفت
 اعتقاد آنها درباره خلفا

 انقراض خوارج
 ا روح ؟ شعار ي

 خوارج و دموكراسي علي
 قيام و طغيان خوارج

 خوارج مميزات
 سياست قرآن بر نيزه كردن
 اهميت و لزوم پيكار با نفاق

 پيشواي راستين علي امام و

 دشمن سازي علي

 . به دوران خالفت چهار ساله و اند ماهه او دهيم بحث خود را اختصاص مي
 علي هميشه هم جاذبه داشته . است بوده علي همه وقت شخصيت دو نيروئي

 بينيم كه به گروهي را مي مخصوصا در دوره اسالم از اول . است و هم دافعه
 با او چندان ميانه بينيم كه چرخند و گروهي ديگر را مي گرد علي بيشتر مي

 . برند خوبي ندارند و احيانا از وجود او رنج مي
 هاي بعد از وفاتش ، يعني دوران ظهور دوره دوران خالفت علي و همچنين ولي

 به همان نسبت كه . ، دوره تجلي بيشتر جاذبه و دافعه او است تاريخي علي
اش كمتر بود با اجتماع كمتر بود تجلي جاذبه و دافعه قبل از خالفت تماسش



. 
 اين يكي ديگر از افتخارات بزرگ . ناراضي ساز بود علي مردي دشمن ساز و

 عملي هدفدار و مبارز و مخصوصا انقالبي كه در پي هر آدم مسلكي و . است او
 : كه خدا است ساختن هدفهاي مقدس خويش است و مصداق قول

 . ( ۱ ( » يجاهدون في سبيل اهللا و ال يخافون لومة الئم »

 . " كنند كوشند و از سرزنش سرزنشگري بيم نمي مي در راه خدا "
 لهذا دشمنانش مخصوصا در زمان خودش . رست كن است دشمن ساز و ناراضي د

 . نبوده و نيستند اند كمتر هم اگر از دوستانش بيشتر نبوده
 شود ، اگر شخصيت علي ، امروز تحريف نشود و همچنانكه بوده ارائه داده
 . بسياري از مدعيان دوستيش در رديف دشمنانش قرار خواهند گرفت

 در برگشتن براي . ي لشكري به يمن فرستاد علي را به فرمانده پيغمبر
 در نزديكيهاي مكه يكي از لشكريان را به جاي . مكه كرد مالقات پيغمبر عزم

 آن . گزارش سفر زودتر به سوي رسول اهللا شتافت خويش گذاشت و خود براي
 آورده بود در بين لشكريان تقسيم كرد تا با هائي را كه علي همراه شخص حله

 برگشت به اين عمل اعتراض كرد و آنرا علي كه . هاي نو وارد مكه شوند لباس
 كسب ) ص ( اينكه پيغمبر اكرم بايست قبل از انضباطي دانست ، زيرا نمي بي

 ( ع ( حقيقت از نظر علي ها گرفته شود و در تكليف شود تصميمي درباره حمله
 اين كار نوعي تصرف در بيت المال بود

 : پاورقي

 ۵۴ . سوره مائده ، آيه  1

 ها دستور داد حله ) ع ( از اينرو علي . بدون اطالع و اجازه پيشواي مسلمين
 تن خود بكنند و آنها را در جايگاه مخصوص قرار داد كه تحويل پيغمبر را از
 . داده شود و آن حضرت خودشان درباره آنها تصميم بگيرد ( ص ( اكرم

 همينكه به حضور پيغمبر اكرم . عمل ناراحت شدند ن از اي ) ع ( لشكريان علي
 ) احوال آنها را جويا شد از خشونت علي ( ص ( رسيدند و رسول اكرم ) ص )
 آنان را مخاطب ) ص ( اكرم پيغمبر . ها شكايت كردند در مورد حله ) ع

 : ساخت و گفت

 من ان اهللا انه الخشن في ذات اهللا يا ايها الناس ال تشكوا عليا فو »
 . ( ۱ ( » يشكي

 نكنيد كه به خدا سوگند او در راه خدا شديدتر از از علي شكوه ! مردم "
. " كند اينست كه كسي درباره وي شكايت



 ورزيد و علي در راه خدا از كسي مالحظه نداشت بلكه اگر به كسي عنايت مي
 شمن ساز است و قهرا اين حالت د . كرد به خاطر خدا بود از كسي مالحظه مي

 . آورد كند و به درد مي روحهاي پرطمع و پر آرزو را رنجيده مي
 پيغمبر هيچكس مانند علي دوستاني فداكار نداشت ، در ميان اصحاب

 مردي . دشمناني اينچنين جسور و خطرناك نداشت همچنانكه هيچكس مانند او
 او خود . اقع گشت مورد هجوم دشمنان و اش بود كه حتي بعد از مرگ ، جنازه

 كرد و لذا وصيت كرد كه قبرش مي از اين جريان آگاه بود و آن را پيش بيني
 فرزندانش ديگران ندانند ، تا آنكه حدود يك قرن گذشت و دولت امويان مخفي باشد و جز
 ها و خوارج نيز منقرض شدند و يا سخت ناتوان گشتند ، كينه منقرض گشت ،

 . به دست امام صادق تربت مقدسش اعالن گشت و توزيها كم شد كينه

 : پاورقي

 ۲۵۰ . ، ص ۴ سيره ابن هشام ، ج  1

 ناكثين و قاسطين و مارقين

 خالفتش سه دسته را از خود طرد كرد و با آنان به پيكار علي در دوران
 خود آنان را ناكثين ناميد و اصحاب صفين كه آنها اصحاب جمل كه : برخاست

 يعني خوارج كه خود آنها را مارقين سطين خواند و اصحاب نهروان را قا
 . ( ۱ ( خواند مي

 . ( ۲ ( » نكثت طائفة و مرقت اخري و قسط آخرون فلما نهضت باالمر »

 اي نقض بيعت ، طائفه پس چون به امر خالفت قيام كردم "

 : پاورقي

 ا ناميد كه به وي نامه و قبل از آن حضرت ، پيغمبر آنان را به اين  1
 از من با پس » ستقاتل بعدي الناكثين و القاسطين و المارقين : گفت

 اين روايت را ابن . ناكثين و قاسطين و مارقين مقاتله خواهي كرد
 گويد اين كند و مي نقل مي ۲۰۱ ، ص ۱ الحديد در شرح نهج البالغه ، ج ابي

 است ، زيرا كه اخباري صريح روايت يكي از دالئل نبوت حضرت ختمي مرتبت
 . از آينده و غيب كه هيچگونه تأويل و اجمالي در آن راه ندارد است

۳ . خطبه شقشقيه ، نهج البالغه ،  2



 كردند ، جمعيتي از دين بيرون رفتند ، جمعيتي از اول سركشي و طغيان كردند
" . 

 مع و طرفدار تبعيض ناكثين از لحاظ روحيه پول پرستان بودند ، صاحبان مطا
 . سخنان او درباره عدل و مساوات بيشتر متوجه اين جمعيت است .

 كوشيدند تا آنها مي . سياست و تقلب و نفاق بود اما روح قاسطين روح
 بنيان حكومت و زمامداري علي را درهم فرو زمام حكومت را در دست گيرند و

 آيد و تا حدودي مطامعشان را كنار اي پيشنهاد كردند با آنها عده . ريزند
 او آمده بود . حرفها نبود پذيرفت زيرا كه او اهل اين او نمي . تأمين كند

 طرفي معاويه و تيپ و از . كه با ظلم مبارزه كند نه آنكه ظلم را امضا كند
 مسند خالفت خواستند كه خود آنها مي . او با اساس حكومت علي مخالف بودند

 ل كنند ، و در حقيقت جنگ علي با آنها جنگ با نفاق و اسالمي را اشغا
 . دوروئي بود

 مقدسيها و دسته سوم كه مارقين هستند روحشان روح عصبيتهاي ناروا و خشكه
 حالتي اي نيرومند و علي نسبت به همه اينها دافعه . جهالتهاي خطرناك بود

 . آشتي ناپذير داشت
 اينست كه در مقام اثبات ل بودن علي يكي از مظاهر جامعيت و انسان كام

 است و با همه هاي گوناگون و انحرافات مختلف روبرو شده و عمل با فرقه
 گاهي او را در صحنه مبارزه با پول پرستها و . مبارزه كرده است

 هاي ده صحنه مبارزه با سياست پيشه بينيم ، گاهي هم در دنياپرستان متجمل مي
 . منحرف جاهل و با مقدس نماهاي رو و صد رو ، گاهي

 اينها ، ولو . داريم به دسته اخير يعني خوارج بحث خود را معطوف مي
 . اي آموزنده و عبرت انگيز دارند اند اما تاريخچه اينكه منقرض شده

در ميان ساير مسلمين ريشه دوانيده و در نتيجه در تمام طول اين افكارشان
 اص و افرادشان و حتي نامشان از ميان رفته است اينكه اشخ چهارده قرن با

 مقدس نماها همواره وجود داشته و دارد و مزاحمي سخت ولي روحشان در كالبد
 . رود به شمار مي براي پيشرفت اسالم و مسلمين

 پيدايش خوارج

 به معناي سركشي و ) ۱ ( " خروج " واژه از اين . خوارج يعني شورشيان
 در جنگ . جريان حكميت است پيدايش آنان در . ده است طغيان گرفته ش

صفين در آخرين روزي كه جنگ داشت به نفع



 : پاورقي

 معناي نزديك به متعدي شود دو " علي " اگر به " خروج " كلمه  1
 عصيان و يكي در مقام پيكار و جنگ بر آمدن و ديگري تمرد و : يكديگر دارد

 : و خرجت الرعية علي الملك . برز لقتاله : ن خرج فالن علي فال . شورش
 . المنجد - تمردت

 " خروج " است از " شورشيان " كه معادل فارسي آن " خوارج " كلمه
 اين جمعيت را از آن نظر خوارج گفتند كه . به معناي دوم گرفته شده است

 يك از فرمان علي تمرد كردند و عليه او شوريدند و چون تمرد خود را بر
 اي شدند و اين اسم به آنها و مسلك مذهبي مبتني كردند ، نحله عقيده

 به ساير كساني كه بعد از آنها قيام كردند و بر حاكم اختصاص يافت و لذا
 اگر اينها مكتب و عقيده خاصي . گفته نشد وقت طغيان نمودند خارجي

 ينها عقائدي داشتند و بعد بودند ولي ا هاي داشتند مثل ساير ياغيهاي دوره نمي
 اگر چه هيچوقت موفق نشدند . بعدها خود اين عقائد موضوعيت پيدا كرد

 . به وجود بياورند حكومتي تشكيل دهند اما موفق شدند فقه و ادبي براي خود

 . د ، طبع ششم مراجعه شو ۳۴۷ - ۳۴۰ ، ص ۳ به ضحي االسالم ، ج )

 رو عاص دست به يك نيرنگ يافت ، معاويه با مشورت عم علي خاتمه مي
 نتيجه ماند و با شكست او ديد تمام فعاليتها و رنجهايش بي . اي زد ماهرانه

 فكر كرد كه جز با اشتباهكاري راه به نجات . ندارد يك قدم بيشتر فاصله
 ما اهل ! ها بلند كنند كه مردم را بر سر نيزه دستور داد قرآنها . يابد نمي

 اين سخن . بين خويش حكم قرار دهيم بيائيد آنرا در قبله و قرآنيم ،
 همان حرفي است كه قبال علي گفته . اي نبود كه آنها ابتكار كرده باشند تازه

 اي است تا راه بهانه . بود و تسليم نشدند و اكنون هم تسليم نشده اند
 . نجات يابند و از شكست قطعي خود را برهانند

 نيد آنها را ، اينها صفحه و كاغذ قرآن را بهانه فرياد برآورد بز علي
 در پناه لفظ و كتابت قرآن خودشان را حفظ كنند و بعد به خواهند كرده مي

 كاغذ و جلد قرآن در مقابل حقيقت آن . ادامه دهند همان روش ضد قرآني خود
 و اينها كاغذ . حقيقت و جلوه راستين قرآن منم . ، ارزش و احترامي ندارد

 . و معني را نابود سازند اند تا حقيقت خط را دستاويز كرده

 : پاورقي

كنند ولي بر عقيده خوارج اشخاصي بودند كه هرگز اتفاق نيافتاد كه خروج <



 شود معتزله گفته مي مثل آنچه درباره عمرو بن عبيد و بعضي ديگر از . بودند
 و يا در و نهي از منكر افرادي از معتزله كه در عقيده امر به معروف .

 شان گفته اند درباره مسئله مخلد بودن مرتكب كبيره يا خوارج همفكر بوده
 . انديشد يعني همچون خوارج مي " و كان يري رأي الخو ارج " شود مي

 در كامل مبرد ، ج . اند اند كه عقيده خارجي داشته از زنها بوده حتي بعضي
 . كند كه عقيده خارجي داشته است ل مي داستان زني را نق ۱۵۴ ، ص 2

 . كلمه و مفهوم اصطالحي آن عموم من وجه است بنابر اين بين مفهوم لغوي

 تشخيص كه جمعيت كثيري را تشكيل اي از نادانها و مقدس نماهاي بي عده
 گويد ؟ فرياد برآوردند كه با با ي كديگر اشاره كردند كه علي چه مي دادند مي

 جنگ ما به خاطر احياء قرآن است آنها هم كه خود تسليم ! ؟ م قرآن بجنگي
 گويم به خاطر قرآن بجنگيد چرا ؟ علي گفت من نيز مي قرآنند پس ديگر جنگ

 كار ندارند ، لفظ و كتابت قرآن را وسيله حفظ ، اما اينها با قرآن سر و
 . اند جان خود قرار داده

 تترس " اي است تحت عنوان سئله فقه اسالمي ، در كتاب الجهاد ، م در
 مسئله اينست كه اگر دشمنان اسالم در حالي كه با . " كفار به مسلمين

 اي از اسراي مسلمان را در مقدم جبهه سپر خويش عده اند مسلمين در حال جنگ
 جبهه مشغول فعاليت و پيشروي باشند به طوري قرار دهند و خود در پشت اين

 دفاع كند و يا به آنها حمله كند و جلو بخواهد از خود كه سپاه اسالم اگر
 اينكه برادران مسلمان خود را كه اي نيست جز پيشروي آنها را بگيرد چاره

 بردارد ، يعني دسترسي به دشمن اند نيز به حكم ضرورت از ميان سپر واقع شده
 نجا قتل مسلمانان ، در اي ستيزه گر و مهاجم امكان پذير نيست جز با كشتن

 بقيه مسلمين در قانون مسلم به خاطر مصالح عاليه اسالم و به خاطر حفظ جان
 و در راه خدا آنها نيز در حقيقت سرباز اسالمند . اسالم تجويز شده است

 بودجه اسالمي اند منتها بايد خونبهاي آنان را به بازماندگانشان از شهيد شده
 اسالمي نيست بلكه در قوانين ائص فقه و اين تنها از خص ) ۱ ( بپردازند

 خواست از نيروهاي اگر دشمن نظامي و جنگي جهان يك قانون مسلم است كه
 يابند و وي را به تا به دشمن دست كنند داخلي استفاده كند آن نيرو را نابود مي

 . عقب برانند
 زي اسالم گويد بزن تا پيرو مي اي را اسالم در صورتي كه مسلمان و موجود زنده

 كاغذ و كتابت . قرار گيرد بدست آيد ، كاغذ و جلد كه ديگر جاي سخن نبايد
خاطر محتواي قرآن امروز جنگ به . احترامش به خاطر معني و محتوا است



 را از بين اينها كاغذ را وسيله قرار دادند تا معني و محتواي قرآن . است
 . ببرند

 عقلشان را گرفت و از اي سياه جلو چشم پرده خبري همچون اما ناداني و بي
 جنگيم ، جنگ نمي گفتند ما عالوه بر اينكه با قرآن . حقيقت بازشان داشت

 كساني كه با با قرآن خود منكري است و بايد براي نهي از آن بكوشيم و با
 مالك . تا پيروزي نهائي ساعتي بيش نمانده بود . جنگند بجنگيم قرآن مي

 خيمه رفت تا ه افسري رشيد و فداكار و از جان گذشته بود ، همچنان مي اشتر ك
 در . فرماندهي معاويه را سرنگون كند و راه اسالم را از خارها پاك نمايد

 هر . كنيم همين وقت اين گروه به علي فشار آوردند كه ما از پشت حمله مي
 . كردند بيشتر لجاجت مي افزودند و كرد آنها بر انكارشان مي علي اصرار مي چه

 . براي مالك پيغام فرستاد جنگ را متوقف كن و خود از صحنه برگرد علي
 اي را اجازتم دهي جنگ به جواب داد كه اگر چند لحظه او به پيام علي

 . نابود گشته است پايان رسيده و دشمن نيز

 : پاورقي

 . ، كتاب الجهاد ، كتاب الجهاد ، فصل اول ، و شرايع ۱ لمعه ، ج  1

 . كنيم يا بگو برگردد ات مي شمشيرها را كشيدند كه يا قطعه قطعه
 خواهي علي را زنده ببيني جنگ را فرستاد كه اگر مي باز به دنبالش

 برگشت و دشمن شادمان كه نيرنگش خوب كارگر او . متوقف كن و خود برگرد
 . افتاد

 ، مجلس حكميت تشكيل شود و حاكم قرار دهند جنگ متوقف شد تا قرآن را
 ، اتفاقي طرفين است حكومت كنند حكمهاي دو طرف بر آنچه در قرآن و سنت
 اختالفات بيفزايند و آنچنان و خصومتها را پايان دهند و يا اختالفي را بر

 . را آنچنانتر كنند
 تعيين كنند تا ما نيز حكم خويش را تعيين علي گفت آنها حكم خود را

 اتفاق نظر عمر و عاص عصاره نيرنگها آنها بدون كوچكترين اختالفي با . كنيم
 سياستمدار و يا مالك اشتر مرد علي عبداهللا بن عباس . را انتخاب كردند

 مردي از آن قبيل را اما فداكار و روشن بين با ايمان را پيشنهاد كرد و يا
 ابوموسي را كه مردي گشتند و مردي چون آن احمقها به دنبال همجنس خويش مي

 هر . انتخاب كردند تدبير بود و با علي عليه السالم ميانه خوبي نداشت بي
ابوموسي مرد اين چه علي و دوستان او خواستند اين مردم را روشن كنند كه



 موافقت كار نيست و شايستگي اين مقام را ندارد ، گفتند غير او را ما
 را باالخره او . خواهيد بكنيد است هر چه مي گفت حاال كه اينچنين . نكنيم

 . به عنوان حكم از طرف علي و اصحابش به مجلس حكميت فرستادند
 مشورت ، عمر و عاص به ابوموسي گفت بهتر پس از ماهها

 اينست كه به خاطر مصالح مسلمين نه علي باشد و نه معاويه ، سومي را
 ابوموسي . اماد تو ، ديگري نيست و آن جز عبداهللا بن عمر ، د انتخاب كنيم

 گفت تو علي را از خالفت خلع ! اكنون تكليف چيست ؟ گفت راست گفتي ،
 اي را كه روند يك فرد شايسته بعد مسلمين مي كني ، من هم معاويه را ، مي

 . شود ها كنده مي كنند و ريشه فتنه مي حتما عبداهللا بن عمر است انتخاب
 كه مردم جمع شوند براي استماع كردند و اعالم كردند بر اين مطلب توافق

 . نتائج حكميت
 رو كرد به عمر و عاص كه بفرمائيد منبر و ابوموسي . مردم اجتماع كردند

 تو مرد ريش سفيد ! گفت من ؟ عمر و عاص . نظريه خويش را اعالم داريد
 و پيش از تو بكنم محترم از صحابه پيغمبر ، حاشا كه من چنين جسارتي را

 اكنون دلها . ابوموسي از جا حركت كرد و بر منبر قرار گرفت . سخني بگويم
 در همگان . ها بند آمده است طپد ، چشمها خيره گشته و نفسها در سينه مي

 انتظار كه نتيجه چيست ؟ او به سخن درآمد كه ما پس از مشورت صالح امت
 دانند هر عاويه ، ديگر مسلمين خود مي در آن ديديم كه نه علي باشد و نه م را

 خواسته انتخاب كنند و انگشترش را از انگشت دست راست بيرون كه را
 را از خالفت خلع كردم همچنانكه اين انگشتر را از آورد و گفت من علي
 . گفت و از منبر به زير آمد اين را . انگشت بيرون آوردم

 ابوموسي را شنيديد و گفت سخنان عمر و عاص حركت كرد و بر منبر نشست
 كنم همچنانكه مي كه علي را از خالفت خلع كرد و من نيز او را از خالفت خلع

 راست بيرون آورد و سپس انگشترش را ابوموسي كرد و انگشترش را از دست
 كنم همچنانكه انگشترم را مي به خالفت نصب به دست چپ كرد و گفت معاويه را

 . از منبر فرود آمد اين را گفت و . در انگشت كردم
 مردم به ابوموسي حمله بردند و بعضي با تازيانه بر وي . مجلس آشوب شد

 . او به مكه فرار كرد و عمر و عاص نيز به شام رفت . شوريدند
 وجود آورنده اين جريان بودند رسوائي حكميت را با چشم خوارج كه به

 فهميدند اشتباه در كجا بوده است اما نمي . بردند پي ديدند و به اشتباه خود
 اين بود كه تسليم نيرنگ معاويه و عمر و عاص شديم گفتند خطاي ما در ؟ نمي

گفتند كه پس از قرار حكميت ، در نمي و جنگ را متوقف كرديم و هم



 حريف عمر و عاص قرار داديم خطا كرديم كه ابوموسي را " داور " انتخاب
 حكم و داور قرار داديم گفتند اينكه دو نفر انسان را در دين خدا ، بلكه مي

 . خالف شرع و كفر بود ، حاكم منحصرا خدا است و نه انسانها
 آمدند پيش علي كه نفهميديم و تن به حكميت داديم ، هم تو كافر گشتي و

 . مصيبت تجديد و مضاعف شد . ما ، ما توبه كرديم تو هم توبه كن هم
 ما » استغفر اهللا من كل ذنب « هر حال خوب است فت توبه به علي گ

 گفتند اين كافي نيست بلكه بايد . كنيم مي همواره از هر گناهي استغفار
 گفت . از اين گناه توبه كني گناه بوده و " حكميت " اعتراف كني كه

 خودتان به وجود آورديد آخر من مسئله تحكيم را به وجود نياوردم ،
 اسالم مشروع است در اش را نيز ديديد ، و از طرفي ديگر چيزي كه يجه و نت

 . اعتراف كنم ، به آن ام چگونه آنرا گناه قلمداد كنم و گناهي كه مرتكب نشده
 يك در ابتدا . از اينجا به عنوان يك فرقه مذهبي دست به فعاليت زدند

 اميده شدند ولي كم ن " خوارج " فرقه ياغي و سركش بودند و به همين جهت
 كم براي خود اصول و عقائدي تنظيم كردند و حزبي كه در ابتدا فقط رنگ

داشت ، تدريجا به صورت يك فقره مذهبي درآمد و رنگ مذهب به سياست
 بعدها به عنوان طرفداران يك مذهب ، دست به خوارج . خود گرفت

 ادند كه به خيال خود ريشه به فكر افت كم كم . فعاليتهاي تبليغي حادي زدند
 نتيجه رسيدند كه عثمان و علي و به اين . مفاسد دنياي اسالم را كشف كنند

 مفاسدي كه به وجود آمده معاويه همه برخطا و گناهكارند و ما بايد با
 لهذا مذهب خوارج . مبارزه كنيم ، امر به معروف و نهي از منكر نمائيم

 . عروف و نهي از منكر به وجود آمد تحت عنوان وظيفه امر به م
 : وظيفه امر به معروف و نهي از منكر قبل از هر چيز دو شرط اساسي دارد

 . بصيرت در دين و ديگري بصيرت در عمل يكي
 اگر نباشد زيان اين - است همچنانكه در روايت آمده - بصيرت در دين

 دو شرطي است كه در و اما بصيرت در عمل الزمه . كار از سودش بيشتر است
 شده تعبير " عدم ترتب مفسده " و " احتمال تأثير " فقه از آنها به

 . ( ۱ ( است و مال آن به دخالت دادن منطق است در اين دو تكليف
 : پاورقي

 " معروف " كه يعني امر به معروف و نهي از منكر براي اينست  1
 . و نه بصيرت عملي خوارج نه بصيرت ديني داشتند رواج گيرد و

بلكه اساسا منكر بصيرت در عمل بودند بصيرت بودند مردمي نادان و فاقد



 : پاورقي

 معروف كرد و نهي از پس در جائي بايد امر به . محو شود " منكر " <
 دانيم كه قطعا مي اگر . منكر نمود كه احتمال ترتب اين اثر در بين باشد

 اثر است ديگر وجوب چرا ؟ بي
 . عمل براي اين است كه مصلحتي انجام گيرد و ديگر اينكه اصل تشريع اين

 الزمه . مفسده باالتري بر آن مرتب نشود قهرا در جائي بايد صورت بگيرد كه
 بصيرت در عمل را فاقد است آدمي كه . اين دو شرط بصيرت در عمل است

 ب هست يا نيست و مترت تواند پيش بيني كند كه آيا اثري بر اين كار نمي
 به معروفهاي آيا مفسده باالتري را در بر دارد يا ندارد ؟ اينست كه امر

 . جاهالنه همان طوري كه در حديث است افسادش بيش از اصالح است
 در ساير تكاليف گفته نشده كه شرطش احتمال ترتب فائده است و اگر

 ندارد نبايد انجام داد دارد بايد انجام داد و اگر احتمال اثر احتمال اثر
 تكليفي ، فائده و مصلحتي منظور است اما تشخيص آن و حال آنكه در هر

 درباره نماز گفته نشده اگر ديدي . نشده است مصلحتها بر عهده مردم گذاشته
 در روزه هم گفته . مفيد نيست نخوان به حالت مفيد است بخوان و اگر ديدي

 در . دهي نگير اگر احتمال نمي ائده دارد بگير و دهي ف نشده اگر احتمال مي
 همچنين در حج يا زكات . روزه گفته شده اگر ديدي به حالت مضر است نگير

 و نهي از اما در باب امر به معروف . يا جهاد اينچنين قيد نشده است
 منكر اين قيد هست كه بايد ديد چه اثر و چه عكس العملي دارد و آيا اين

 جهت صالح اسالم و مسلمين است يا نه ؟ يعني تشخيص مصلحت بر عهده عمل در
 . عامالن اجرا است خود

 بصيرت در اين تكليف هر كسي حق دارد بلكه واجب است كه منطق و عقل و
 ) . در عمل و توجه به فائده را دخالت دهد ، و اين عمل تعبدي صرف نيست

 خنراني امر به معروف و نهي از منكر رجوع شود به گفتار ماه ، جلد اول ، س
) . 

 اين شرط كه اعمال بصيرت در امر به معروف و نهي از منكر واجب است
 آنها روي همان جمود و . اتفاق جميع فرق اسالمي است به استثناء خوارج مورد

 گفتند امر به معروف و نهي از منكر تعبد تعصب خاصي كه داشتند مي خشكي و
 نبايد نشست در . احتمال اثر و عدم ترتب مفسده ندارد رط ش . محض است

 دانستند و زيرا اين تكليف را امري تعبدي مي طبق همين . اطرافش حساب كرد
. داد انجام مدعي بودند بايد با چشم بسته



 : پاورقي

 رود و با علم به هدر مي شوند و خونشان عقيده با علم به اينكه كشته مي <
 كردند و يا ترور مي اثر مفيدي بر قيامشان مترتب نيست قيام اينكه هيچ

 . كردند مي

 اصول عقائد خوارج

 : داد چند چيز تشكيل مي ريشه اصلي خارجيگري را

 كساني - تحكيم تكفير علي و عثمان و معاويه و اصحاب جمل و اصحاب  1
 و سپس داده عموما ، مگر آنان كه به حكميت رأي - كه به حكميت رضا دهند

 . اند توبه كرده

 ديگران كه يادآور شديم تكفير كساني كه قائل به كفر علي و عثمان و  2
 . نباشند

 عمل به اوامر و ترك نواهي جزء ايمان تنها عقيده قلبي نيست ، بلكه  3
 . ايمان امر مركبي است از اعتقاد و عمل . ايمان است

 گفتند امر به معروف مي . لي و امام ستمگر وجوب بال شرط شورش بر وا  4
 نهي از منكر مشروط به چيزي نيست و در همه جا بدون استثنا بايد اين و

 . ( ۱ ( انجام گيرد دستور الهي

 : پاورقي

 . الفرق بين الفرق به نقل از كتاب ۳۳۰ ، ص ۳ ضحي االسالم ، ج  1

 الي كه تمام مردم روي زمين اينها به واسطه اين عقائد ، صبح كردند در ح
 . دانستند و همه را مهدور الدم و مخلد در آتش مي را كافر

 عقيده خوارج در باب خالفت

 شود ، تئوري كه از نظر متجددين امروز درخشان تلقي مي تنها فكر خوارج
 گفتند مي . اي دموكرات مابانه داشتند انديشه . آنان در باب خالفت بود

 گيرد و شايسته ترين افراد كسي است كه با انتخاب آزاد انجام خالفت بايد
 خواه از قريش باشد يا غير قريش از لحاظ ايمان و تقوا صالحيت داشته باشد

 گمنام و عقب افتاده ، عرب ، از قبائل برجسته و نامي باشد يا از قبائل
 . باشد و يا غير عرب

خالف مصالح جامعه اسالمي گام بيعت اگر آنگاه پس از انتخاب و اتمام



 كرد بايد با او پيكار كرد تا كشته شود و اگر ابا برداشت از خالفت عزل مي
 . ( ۱ ( شود

 گويد خالفت امري اند كه مي مقابل شيعه قرار گرفته اينها در باب خالفت در
 سنت تعيين گردد و هم در مقابل اهل از جانب خدا است الهي و خليفه بايد تنها

 گويند خالفت تنها از قرار دارند كه مي
 . جويند قريش است و به جمله انما االئمة من قريش تمسك مي آن

 باب خالفت ، چيزي نيست كه در اولين مرحله ظاهرا نظريه آنان در
 ال حكم - آنچنان كه شعار معروفشان پيدايش خويش به آن رسيده باشند بلكه

 شود در ابتدا نيز استفاده مي ( 1 ) و از نهج البالغه كند حكايت مي - اال هللا
 امام و حكومت ندارند و مردم اند كه مردم و اجتماع ، احتياجي به قائل بوده

 . خود بايد به كتاب خدا عمل كنند
 اين عقيده رجوع كردند و خود با عبداهللا بن وهب راسبي اما بعد ، از

 . ( ۲ ( بيعت كردند
 : پاورقي

 ۳۰۸ . ، ص ۲ و شرح ابن ابي الحديد ، ج ۴۰ خطبه  1
 ۳۳۶ . ، ص ۳ كامل ابن اثير ، ج  2

 : پاورقي

 ۳۳۲ . ، ص ۳ ضحي االسالم ، ج  1

 عقيده خوارج درباره خلفا

 دانستند به اين خيال كه آن دو نفر از روي عمر را صحيح مي خالفت ابوبكر و
 و از مسير مصالح نيز تغيير نكرده و خالفي اند خالفت رسيده انتخاب صحيحي به

 دانستند منتهي انتخاب عثمان و علي را نيز صحيح مي . اند را مرتكب نشده
 ششم خالفتش تغيير مسير داده و مصالح مسلمين گفتند عثمان از اواخر سال مي

 خالفت معزول بوده و چون ادامه داده است را ناديده گرفته است و لذا از
 علي چون مسئله تحكيم را پذيرفته و ر گشته و واجب القتل بوده است ، و كاف

 القتل بوده است و لذا از سپس توبه نكرده است او نيز كافر گشته و واجب
 ( ۱ ( جستند تبري مي خالفت عثمان از سال هفتم و از خالفت علي بعد از تحكيم

. 
. در پيكار بودند نان جستند و هميشه با آ از ساير خلفا نيز بيزاري مي



 : پاورقي

 . الملل و النحل شهرستاني  1

 انقراض خوارج

 قرن اول هجري در اثر يك اشتباهكاري اين جمعيت در اواخر دهه چهارم
 در اثر تهورها . نيم نپائيدند خطرناك به وجود آمدند و بيش از يك قرن و

 فتند و خود و مذهبشان را گر باكيهاي جنون آميز مورد تعقيب خلفا قرار و بي
 عباسي يكسره منقرض به نابودي و اضمحالل كشاندند و در اوائل تأسيس دولت

 ، مباينت روح آ نها و خشكي و خشونت رفتار آنها منطق خشك و بي . گشتند
 مفهوم را حتي به " تقيه " روش آنها با زندگي ، و باالخره تهور آنها كه

 مكتب خوارج . ذاشته بودند آنها را نابود ساخت صحيح و منطقي آن كنار گ
 مكتبي نبود كه بتواند واقعا باقي بماند ، ولي اين مكتب اثر خود را باقي

 افكار و عقائد خارجيگري در ساير فرق اسالمي نفوذ كرد و هم اكنون . گذاشت
 هاي فراوان وجود دارند و مانند عصر و عهد علي خطرناكترين " نهرواني "

 ها نيز ها و عمر و عاص اسالم همينها هستند ، همچنانكه معاويه دشمن داخلي
 ها كه دشمن آنها شمرده " نهرواني " و وجود دارند و از وجود همواره وجود داشته

 . كنند مي استفاده شوند به موقع مي

 شعار يا روح ؟

 ن مورد و عنوان يك بحث مذهبي ، بحثي بدو بحث از خارجيگري و خوارج به
 اما در عين . در جهان وجود ندارد فاقد اثر است ، زيرا امروز چنين مذهبي

 و اجتماع ما آموزنده است حال بحث درباره خوارج و ماهيت كارشان براي ما
 " روح . نمرده است ، زيرا مذهب خوارج هر چند منقرض شده است اما روحا

 . رده است در پيكر بسياري از ما حلول ك " خارجيگري
 : اي ذكر كنم است مقدمه الزم

 روح زنده بعضي از مذاهب ممكن است از نظر شعار بميرند ولي از نظر
 ولي باشند ، كما اينكه بر عكس نيز ممكن است مسلكي از نظر شعار ، زنده

 از نظر روح به كلي مرده باشد و لهذا ممكن است فرد يا افرادي از لحاظ
 يك مذهب شمرده شوند و از نظر روح پيرو آن مذهب شعار تابع و پيرو

 به عكس ممكن است بعضي روحا پيرو مذهبي باشند و حال آنكه نباشند و
. اند نپذيرفته شعارهاي آن مذهب را



 دانيم ، از بدو امر بعد از رحلت نبي اكرم مسلمين به مثال چنانكه همه مي
 ا در يك شعار و چهارچوب عقيده سنيه . سني و شيعه : فرقه تقسيم شدند دو

 . اي ديگر شيعه در شعار و چهارچوب عقيده هستند و
 است ، و آن حضرت علي را براي گويد خليفه بال فصل پيغمبر علي شيعه مي

 و اين مقام حق خاص خالفت و جانشيني خويش به امر الهي تعيين كرده است
 قانونگزاري خود ، در الم در گويند اس اوست پس از پيغمبر ، و اهل سنت مي

 انتخاب زعيم موضوع خالفت و امامت پيش بيني خاصي نكرده است بلكه امر
 حداكثر اينست كه از ميان قريش . را به خود مردم واگذار كرده است

 . انتخاب شود
 معاريف به شيعه بسياري از صحابه پيغمبر را كه از شخصيتها و اكابر و

 مقابل دهد و اهل سنت ، درست در نقطه د انتقاد قرار مي روند مور شمار مي
 دارد با " صحابي " اند ، به هر كس كه نام شيعه از اين جهت قرار گرفته
 گويند صحابه پيغمبر همه عادل و درستكار مي . نگرند خوشبيني افراطي عجيبي مي

 است كشيدن بناي تشيع بر انتقاد و بررسي و اعتراض و مو را از م . اند بوده
 انشاء اهللا گر به بوده " است و بناي تسنن بر حمل به صحت و توجيه و

 . " است
 علي خليفه : در اين عصر و زمان كه ما هستيم كافي است كه هر كس بگويد

 فصل پيغمبر است ، ما او را شيعه بدانيم و چيز ديگري از او توقع بال
 . ر نوع طرز تفكري كه هست باشد او داراي هر روح و ه . نداشته باشيم

 خوريم كه آن برمي برگرديم به يك روحيه خاصي ولي اگر به صدر اسالم
 توانستند وصيت مي ها بودند كه روحيه ، روحيه تشيع است و تنها آن روحيه

 . تزلزل نشوند و پيغمبر را در مورد علي ، صد درصد بپذيرند و دچار ترديد
 آن طرز تفكر يك روحيه و طرز تفكر نقطه مقابل آن روحيه و

 بوده است كه وصيتهاي پيغمبر اكرم را با همه ايمان كامل به آن ديگري
 . گرفتند توجيه و تفسير و تأويل ناديده مي حضرت با نوعي

 اينجا به وجود آمد كه يك دسته كه و در حقيقت اين انشعاب اسالمي از
 و ديدشان آنقدر تيز بين نبود نگريستند البته اكثريت بودند فقط ظاهر را مي

 ظاهر را . ببينند اي را نيز و عمق نداشت كه باطن و حقيقت هر واقعه
 از بزرگان اي گفتند عده مي . كردند ديدند و در همه جا حمل به صحت مي مي

 گفت توان اند و نمي دارهاي اسالم راهي را رفته صحابه و پيرمردها و سابقه
 گفتند اما دسته ديگر كه اقليت بودند در همان هنگام مي . اند ه اشتباه كرد

. شخصيتها تا آن وقت پيش ما احترام دارند كه به حقيقت احترام بگذارند



 شود ، دارها پايمال مي بينيم اصول اسالمي به دست همين سابقه آنجا كه مي اما
 تشيع با اين . تها ما طرفدار اصوليم نه طرفدار شخصي . احترامي ندارند ديگر

 . وجود آمده است روح به
 مقداد كندي ما وقتي در تاريخ اسالم به سراغ سلمان فارسي و ابوذر غفاري و

 را وادار خواهيم ببينيم چه چيز آنها رويم و مي و عمار ياسر و امثال آنان مي
 دمي مر بينيم آنها كرد كه دور علي را بگيرند و اكثريت را رها كنند ؟ ، مي
 گفتند ما نبايد مي . بودند اصولي و اصول شناس ، هم ديندار و هم دين شناس

 فكر خويش را به دست ديگران بسپريم و وقتي آنها اشتباه كردند ما نيز درك و
 و در حقيقت روح آنان روحي بود كه اصول و حقايق بر آن . اشتباه كنيم

 ! و شخصيتها كرد نه اشخاص حكومت مي
از صحابه اميرالمؤمنين در جريان جنگ جمل سخت در ترديد قرار مردي

 ديد و از يك طرف علي را مي . نگريست او دو طرف را مي . گرفته بود
 زدند و از طرفي نيز بزرگ اسالمي را كه در ركاب علي شمشير مي شخصيتهاي

 : يد فرما ديد كه قرآن درباره زوجات آن حضرت مي عايشه را مي همسر نبي اكرم

 ، و در ركاب ) همسران او مادران امتند ) ( 1 ) « و ازواجه امهاتهم »
 پيشتازان در اسالم ، مرد خوش سابقه و تيرانداز ديد از عايشه ، طلحه را مي

 اي كرده است ، كه به اسالم خدمتهاي ارزنده ماهر ميدان جنگهاي اسالمي و مردي
 از طلحه ، آنكه حتي در روز سقيفه از تر ديد ، خوش سابقه و باز زبير را مي

 . جمله متحصنين در خانه علي بود
 آخر علي و طلحه و ! مرد در حيرتي عجيب افتاده بود كه يعني چه ؟ اين

 پيشتازان اسالم و فداكاران سختترين دژهاي اسالمند ، اكنون رو در رو زبير از
 گيرودار چه بايد كرد ؟ اند ؟ كداميك به حق نزديكترند ؟ در اين گرفته قرار
 . نبايد آن مرد را در اين حيرت زياد مالمت كرد ! داشته باشيد توجه !

 گرفتيم شخصيت و سابقه شرائطي كه او قرار داشت قرار مي شايد اگر ما هم در
 . كرد خيره مي زبير و طلحه چشم ما را

 : پاورقي

 ۶ . سوره احزاب ، آيه  1

 ار و اويس قرني و ديگران را با عايشه و زبير و طلحه ما االن كه علي و عم
 كنيم دسته دوم مردمي جنايت شويم چون خيال مي بينيم ، مردد نمي مي روبرو

 شان هويدا بود و با نگاه به يعني آثار جنايت و خيانت از چهره سيما بودند
در آن زمان اما اگر . شد كه اهل آتشند هاي آنان حدس زده مي چهره ها و قيافه



 ديديم شايد از ترديد مصون سوابق آنان را از نزديك مي زيستيم و مي
 . مانديم نمي

 دانيم از آن نظر كه دسته اول را بر حق و دسته دوم را بر باطل مي امروز
 گذشت تاريخ و روشن شدن حقايق ، ماهيت علي و عمار را از است كه در اثر

 ايم و در آن ميان شه را از طرف ديگر شناخته عاي يك طرف و زبير و طلحه و
 يا الاقل اگر اهل تحقيق و مطالعه در و . ايم خوب قضاوت كنيم توانسته

 اما در آن . تلقين شده است تاريخ نيستيم از اول كودكي به ما اين چنين
 . روز هيچكدام از اين دو عامل وجود نداشت

 ايمكن ان : شرفياب شد و گفت حال اين مرد محضر اميرالمؤمنين به هر
 و عائشة علي باطل ؟ آيا ممكن است طلحه و زبير و عايشه يجتمع زبير و طلحه

 شخصيتهائي مانند آنان از بزرگان صحابه رسول اهللا بر باطل اجتماع كنند ؟
 پيمايند آيا اين ممكن است ؟ باطل را مي كنند و راه چگونه اشتباه مي

 گويد دانشمند و نويسنده مصر مي دارد كه دكتر طه حسين علي در جواب سخني
 آنكه وحي خاموش گشت و نداي بعد از . شود سخني محكمتر و باالتر از اين نمي

 . ( ۱ ( بزرگي شنيده نشده است آسماني منقطع شد سخني به اين
 : فرمود

 الباطل ال يعرفان باقدار الرجال ، انك لملبوس عليك ، ان الحق و »
 : « اهله اعرف الحق تعرف اهله ، و اعرف الباطل تعرف

 حق و باطل را با ميزان . سرت كاله رفته و حقيقت بر تو اشتباه شده "
 اين صحيح نيست كه تو اول شخصيتهائي . شود شناخت قدر و شخصيت افراد نمي

 فالن چيز : مقياس قرار دهي و بعد حق و باطل را با اين مقياسها بسنجي را
 فالن و فالن با آن موافقند و فالن چيز باطل است چون فالن و فالن حق است چون

 اين حق . نه ، اشخاص نبايد مقياس حق و باطل قرار گيرند . با آن مخالف
 . " مقياس اشخاص و شخصيت آنان باشند و باطل است كه بايد

 ، افراد اشخاص و شخصيت شناس يعني بايد حقشناس و باطل شناس باشي نه
 . حق مقايسه كني با - خواه شخصيتهاي بزرگ و خواه شخصيتهاي كوچك - را

 نيست كه اين حرف . اگر با آن منطبق شدند شخصيتشان را بپذيري و اال نه
 آيا طلحه و زبير و عايشه ممكن است بر باطل باشند ؟

 يع معيار حقيقت را خود حقيقت قرار داده است و روح تش در اينجا علي
 در حقيقت فرقه شيعه مولود يك بينش مخصوص و و . نيز جز اين چيزي نيست

قهرا شيعيان اوليه . اشخاص افراد و اهميت دادن به اصول اسالمي است نه به



 . مردمي منتقد و بت شكن بار آمدند
 جواني سي و سه ساله است با يك اقليتي كمتر از عدد علي بعد از پيغمبر

 . پيرمردهاي شصت ساله با اكثريتي انبوه و بسيار مقابلش در . انگشتان
 بزرگان و مشايخ اينست و بزرگان اشتباه منطق اكثريت اين بود كه راه

 منطق آن اقليت اين بود كه آنچه . رويم كنند و ما راه آنان را مي نمي
 . بر حقيقت تطبيق دهند كند حقيقت است بزرگان بايد خود را اشتباه نمي

 شعار تشيع است شود چقدر فراوانند افرادي كه شعارشان از اينجا معلوم مي
 . و اما روحشان روح تشيع نيست

 تشخيص حقيقت و تعقيب آن است و از مسير تشيع همانند روح آن ،
 گفتيم - جذبي و هر دفعي بزرگترين اثرات آن جذب و دفع است اما نه هر

 حقيقت و فضائل جاني است و دفع ، دفع گاهي جذب ، جذب باطل و جنايت و
 يعني بلكه دفع و جذبي از سنخ جاذبه و دافعه علي ، زيرا شيعه - انساني

 . اي از سيرتهاي علي ، شيعه نيز بايد مانند علي دو نيروئي باشد كپيه
 اين مقدمه براي اين بود كه بدانيم ممكن است مذهبي مرده باشد ولي روح

 مردم ديگري كه به حسب ظاهر پيرو آن مذهب نيستند بلكه مذهب در ميان آن
 مذهب خوارج امروز مرده است . دانند زنده باشد مخالف آن مذهب مي خود را
 اي امروز در روي زمين گروه قابل توجهي به نام خوارج كه عده يعني ديگر .

 ارجي هم پيروي كنند وجود ندارد ، ولي آيا روح مذهب خ تحت همين نام از آن
 پيروان مذاهب ديگر حلول نكرده است ؟ آيا مرده است ؟ آيا اين روح در
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 ۴۰ . علي و بنوه ، ص  1

مثال خداي نكرده در ميان ما ، مخصوصا در ميان طبقه به اصطالح مقدس ماب ما
 روح حلول نكرده است ؟ اين

 مذهب خارجي ما اگر روح . اينها مطلبي است كه جداگانه بايد بررسي شود
 ارزش بحث . را درست بشناسيم شايد بتوانيم به اين پرسش پاسخ دهيم

 دفع " ما بايد بدانيم علي چرا آنها را . درباره خوارج از همين نظر است
 كرد ، يعني چرا جاذبه علي آنها را نكشيد و برعكس ، دافعه او آنها را "

 دفع كرد ؟
 ا خواهيم ديد تمام عناصر روحي كه در شخصيت خوارج و مسلما چنانكه بعد

روحيه آنها مؤثر بود از عناصري نبود كه تحت نفوذ و حكومت دافعه تشكيل



 بسياري از برجستگيها و امتيازات روشن هم در روحيه آنها . علي قرار گيرد
 بود آنها را تحت نفوذ همراه يك سلسله نقاط تاريك نمي وجود داشت كه اگر

 هاي تاريك روحشان آنقدر زياد داد ، ولي جنبه مي و تأثير جاذبه علي قرار
 . علي قرار داد نبود كه آنها را در صف دشمنان

 دموكراسي علي

 او . منتهي درجه آزادي و دموكراسي رفتار كرد اميرالمؤمنين با خوارج در
 ور بود اما اعمال سياستي برايش مقد خليفه است و آنها رعيتش ، هر گونه

 آنان را از بيت المال قطع او زندانشان نكرد و شالقشان نزد و حتي سهميه
 اين مطلب در تاريخ . نگريست نكرد ، به آنها نيز همچون ساير افراد مي

 آنها . دارد زندگي علي عجيب نيست اما چيزي است كه در دنيا كمتر نمونه
 عقيده حضرت خودش و اصحابش با در همه جا در اظهار عقيده آزاد بودند و

 كردند ، كردند ، طرفين استدالل مي شدند و صحبت مي آزاد با آنان روبرو مي
 . گفتند استدالل يكديگر را جواب مي

 باشد كه حكومتي با مخالفين خود سابقه شايد اين مقدار آزادي در دنيا بي
 در مسجد و در سخنراني آمدند مي . تا اين درجه با دموكراسي رفتار كرده باشد

 اميرالمؤمنين بر منبر بود روزي علي . كردند و خطابه علي پارازيت ايجاد مي
 يكي از خارجيها از بين . علي بالبديهة جواب گفت . مردي آمد و سئوالي كرد .

 ، ) خدا بكشد اين را ، چقدر دانشمند است ( افقهه ما قاتله اهللا : مردم فرياد زد
 اما علي فرمود رهايش كنيد او به من تنها متعرضش شوند استند ديگران خو

 . فحش داد
 كردند زيرا او را كافر اقتدا نمي خوارج در نماز جماعت به علي

 گذاردند و احيانا او را نمي آمدند و با علي نماز به مسجد مي . پنداشتند مي
 . اند اقتدا كرده به او علي روزي به نماز ايستاده و مردم نيز . آزردند مي

 اي را به عنوان آيه يكي از خوارج به نام ابن الكواء فريادش بلند شد و
 : كنايه به علي بلند خواند

 الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك و و لقد اوحي اليك و الي »
 . ( ۱ ( » لتكونن من الخاسرين

 ران قبل از تو آيه خطاب به پيغمبر است كه به تو و همچنين پيغمب اين
رود و از زيانكاران خواهي بود مشرك شوي اعمالت از بين مي وحي شد كه اگر



 خواندن اين آيه خواست به علي گوشه بزند كه سوابق تو را ابن الكواء با .
 مسلمان هستي ، پيغمبر تو را به برادري انتخاب كرد دانيم ، اول در اسالم مي

 شاني كردي و در بستر پيغمبر خفتي ، خودت درخ ، در ليلة المبيت فداكاري
 باالخره خدمات تو به اسالم قابل انكار نيست ، را طعمه شمشيرها قراردادي و

 رود ، و مشرك بشوي اعمالت به هدر مي اما خدا به پيغمبرش هم گفته اگر
 . هدر دادي چون تو اكنون كافر شدي اعمال گذشته را به

 : پاورقي

 ۶۵ . آيه سوره زمر ،  1

 تا صداي او به قرآن بلند شد سكوت كرد تا آيه ! علي در مقابل چه كرد ؟
 باز . همين كه به آخر رساند ، علي نماز را ادامه داد . آخر رساند را به

 . آيه را تكرار كرد و بال فاصله علي سكوت نمود ابن الكواء
 : است كه كرد چون دستور قرآن علي سكوت مي

 . ( ۱ ( » ء القرآن فاستمعوا له و انصتوا ي اذا قر »

 . " شود گوش فرا دهيد و خاموش شويد قرآن خوانده مي هنگامي كه "
 امام جماعت مشغول قرائت است مأمومين و به همين دليل است كه وقتي

 . بايد ساكت باشند و گوش كنند
 ز را به هم خواست وضع نما اي كه آيه را تكرار كرد و مي چند مرتبه بعد از

 : آيه را خواند زند ، علي اين

 . ( ۲ ( » فاصبر ان وعد اهللا حق و ال يستخفنك الذين ال يوقنون »

 ايمان و اين مردم بي . صبر كن وعده خدا حق است و خواهد فرا رسيد "
 . " تو را تكان ندهند و سبكسارت نكنند يقين ،

 . ( 3 ) ديگر اعتنا نكرد و به نماز خود ادامه داد
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 ۲۰۴ . سوره اعراف ، آيه  1
 ۶۰ . آيه سوره روم ،  2
 ۳۱۱ . ، ص ۲ ابن ابي الحديد ، ج  3

قيام و طغيان خوارج



 بودند و فقط به انتقاد و بحثهاي آزاد اكتفا خارجيها در ابتدا آرام
 به هيچ آنان همانطور بود كه گفتيم ، يعني رفتار علي نيز درباره . كردند مي

 اما . آنها را از بيت المال قطع نكرد شد و حتي حقوق وجه مزاحم آنها نمي
 را عوض كردند و تصميم گرفتند كم كم كه از توبه علي مأيوس گشتند روششان

 خود گرد آمدند و او در منزل يكي از هم مسلكان . دست به انقالب بزنند
 امر به خويش را تحت عنوان خطابه كوبنده و مهيجي ايراد كرد و دوستان

 : خطاب به آنان گفت . معروف و نهي از منكر دعوت به قيام و شورش كرد
 اما بعد فواهللا ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن و ينيبون الي حكم القرآن

 تكون هذه الدنيا آثر عندهم من االمر بالمعروف و النهي عن المنكر و ان
 فانه من يمن و يضر في هذه الدنيا فان ثوابه يوم و ان من و ضر القول بالحق

 اهللا و الخلود في جنانه ، فأخرجوا بنا اخواننا من هذه القرية الظالم القيامة رضوان
 ) ۱ ( الي بعض هذه المدائن منكرين لهذه البدع المضلة الجبال او اهلها الي كور

 كه به خداي را سوگند كه سزاوار نيست گروهي پس از حمد و ثنا ، خدا "
 گروند دنيا در نظرشان از امر به مي بخشايشگر ايمان دارند و به حكم قرآن

 باشد اگر چه اينها زيان آور و معروف و نهي از منكر و گفته به حق محبوبتر
 افتد پاداشش در قيامت خطر زا باشند كه هر كه در اين دنيا در خطر و زيان

 ما را از اين بيرون بريد ! برادران . خشنودي حق و جاوداني بهشت اوست
 مقابل شهر ستمگرنشين به نقاط كوهستاني يا بعضي از اين شهرستانها تا در

 . " اين بدعتهاي گمراه كننده قيام كنيم و از آنها جلوگيري نمائيم
 از آنجا حركت كردند و . اين سخنان روحيه آتشين آنها آتشين تر شد با

 امنيت راهها را سلب كردند ، غارتگري و . قالب زدند ان دست به طغيان و
 خواستند با اين وضع دولت را تضعيف كنند مي . ( ۲ ( آشوب را پيشه كردند

 . و حكومت وقت را از پاي درآورند
 اينجا ديگر جاي گذشت و آزاد گذاشتن نبود زيرا مسئله اظهار عقيده نيست

 لذا . مسلحانه عليه حكومت شرعي است اخالل به امنيت اجتماعي و قيام بلكه
 . تعقيب كرد و در كنار نهروان با آنان رودررو قرار گرفت علي آنان را

 آنگاه پرچم امان را به . كرد و اتمام حجت نمود خطابه خواند و نصيحت
 . كه هر كس در سايه آن قرار گرفت در امان است دست ابوايوب انصاري داد

 . برگشتند و بقيه سرسختي نشان دادند هشت هزارشان ، از دوازده هزار نفر
. باقي نماند جز معدودي از آنان به سختي شكست خوردند و
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 مميزات خوارج

 و آنها تركيبي از زشتي و زيبائي بودند . روحيه خوارج ، روحيه خاصي است
 امر در صف دشمنان علي قرار گرفتند در مجموع به نحوي بودند كه در نهايت

 . " جذب " كرد نه " دفع " و شخصيت علي آنها را
 هاي منفي و نازيباي روحيه آنها را هاي مثبت و زيبا و هم جنبه ما هم جنبه

 : كنيم كه در مجموع روحيه آنها را خطرناك بلكه و حشتناك كرد ذكر مي

 اي مبارزه گر و فداكار داشتند و در راه عقيده و ايده خويش روحيه  1
 بينيم كه در تاريخ در تاريخ خوارج فداكاريهائي را مي . كوشيدند مي سرسختانه

 كم نظير است ، و اين فداكاري و از خود گذشتگي ، آنان را شجاع زندگي بشر
 . بود و نيرومند پرورده
 : گويد آنان مي ابن عبدربه درباره

 الخوارج ، و ال وليس في االفراق كلها أشد بصائر من

 أشد اجتهادا ، و ال أوطن أنفسا علي الموت منهم الذي طعن فأنفذه الرمح
 . ( ۱ ( و عجلت اليك رب لترضي : يسعي الي قاتله و يقول فجعل

 براي تر معتقدتر و كوشاتر از خوارج نبود و نيز آماده ها در تمام فرقه "
 يكي از آنان نيزه خورده بود و نيزه سخت در . شد مرگ از آنها يافت نمي

 به ! گفت خدايا رفت و مي قاتلش پيش مي او كارگر افتاده بود ، به سوي
 . " شتابم تا خشنود شوي سوي تو مي

 معاويه شخصي را به دنبال پسرش كه خارجي بود فرستاد تا او را برگرداند
 ! عاقبت گفت فرزندم . نست فرزند را از تصميمش منصرف كند نتوا پدر .

 خردسالت را خواهم آورد تا او را ببيني و مهر پدري تو خواهم رفت و كودك
 به خدا قسم من به ضربتي سخت مشتاقترم تا به گفت . بجنبد و دست برداري

 . ( ۲ ( فرزندم

 گذراندند عبادت مي شبها را به . عبادت پيشه و متنسك بودند مردمي  2
 وقتي علي ، ابن عباس را فرستاد تا . زخارف آن بودند ميل به دنيا و بي .

 ابن عباس پس از بازگشتن آنها را چنين وصف اصحاب نهروان را پند دهد ،
 : كرد

، و أيد كثفنات االبل ، عليهم قمص مرحضة و لهم جباه قرحة لطول السجود



 . ( ۳ ( هم مشمرون

 نفر كه از كثرت عبادت پيشانيهايشان پينه بسته ازده هزار دو "
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 ۲۴۳ . فجر االسالم ، ص  2
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 اند و در دستها را از بس روي زمينهاي خشك و سوزان زمين گذاشته . است
 پيراهنهاي . اند همچون پاهاي شتر سفت شده است خاك افتاده به مقابل حق

 . اند اما مردمي مصمم و قاطع تن كرده كهنه و مندرسي به
 دست به آنچه . پايبند بودند خوارج به احكام اسالمي و ظواهر اسالم سخت

 معيارها داشتند و با آن آنها از خود . دانستند نمي زدند خود آن را گناه مي
 گناهي زد بيزار يارها خالفي را مرتكب نمي گشتند و از كسي كه دست به مع

 از زياد بن ابيه يكي از آنان را كشت سپس غالمش را خواست و . بودند
 گفت نه روز برايش غذائي بردم و نه شب برايش فراشي . حاالت او جويا شد

 . ( ۱ ( گذرانيد روز را روزه بود و شب را به عبادت مي . گستردم
 گرفت و در تمام افعال مسلكي داشتند از عقيده منشأ مي بر مي هر گامي كه

 . كوشيدند پيشبرد عقائد خود مي در راه . بودند
 : فرمايد علي عليه السالم درباره آنان مي

 ال تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل »
 . ( ۲ ( » فأدركه

 جويد و خطا ا از پس من ديگر نكشيد ، زيرا آن كس كه حق را مي خوارج ر "
 . " يابد جويد و آن را مي رود همانند آنكس نيست كه باطل را مي

 خواهند ولي در مي اينها حق را . با اصحاب معاويه تفاوت دارند يعني اينها
 اند و اند اما آنها از اول حقه باز بوده اشتباه افتاده

 بعد از اين اگر اينها را بكشيد به نفع . ر باطل بوده است مسيرشان مسي
 . معاويه است كه از اينها بدتر و خطرناكتر است

 خوارج را بيان كنيم الزم است يك نكته را در هاي قبل از آنكه ساير خصيصه
 زاهدمابي خوارج است يادآوري كنيم ، و آن اينجا كه سخن از قدس و تقوا و

 فوق العادگيهاي تاريخ زندگي علي كه شگفتيها و برجستگيها و اينكه يكي از
اقدام شجاعانه و تهورآميز او در توان پيدا كرد همين مانند براي آن نمي



. هاي متحجر و مغرور است مبارزه با اين مقدس خشكه

 هاي حق به جانب علي بر روي مردمي اينچنين ظاهر الصالح و آراسته ، قيافه
 ش و عبادت پيشه ، شمشير كشيد و همه را از دم شمشير گذرانده پو ، ژنده
 . است

 ديديم مسلما هاي آنچناني را مي ما اگر به جاي اصحاب او بوديم و قيافه
 گرفتيم كه آخر شمشير به شد و علي را به اعتراض مي احساساتمان برانگيخته مي

 . ! روي اينچنين مردمي كشيدن ؟
 و جهان اسالم عموما ، همين آموزنده تاريخ تشيع خصوصا ، از درسهاي بسيار

 . داستان خوارج است
 العادگي كار خود از اين جهت واقف است و آن علي خود به اهميت و فوق

 : گويد مي . كند را بازگو مي

 فانا فقأت عين الفتنة و لم يكن ليجتري عليها احد غيري بعد ان ماج »
 ). ۱ ( » اشتد كلبها غيهبها و
 : پاورقي
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 : پاورقي
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 غير از من احدي جرأت چنين كاري را . چشم اين فتنه را من درآوردم "
 " ناكي آن باال گرفته بود و آنكه موج درياي تاريكي و شبهه نداشت پس از

 . يافته بود آن فزوني " ي هار
 : السالم دو تعبير جالب دارد در اينجا اميرالمؤمنين عليه

 وضع قدس و تقواي ظاهري خوارج . ناكي و ترديدآوري اين جريان شبهه يكي
 از اين جهت . هر مؤمن نافذ االيماني را به ترديد وامي داشت طوري بود كه

 . شك و دودلي به وجود آمده بود و يك فضاي پر از يك جو تاريك و مبهم
 تشبيه " كلب " خشكه مقدسان را به تعبير ديگر اينست كه حالت اين

 . شود است كه در سگ پيدا مي هاري همان ديوانگي . كلب يعني هاري . كند مي
 مسري ) ميكروب ( بيماري زند و هر اتفاقا حامل يك رسد گاز مي به هر كس مي

 لعاب دهان آن هر انسان يا حيواني فرو رود و از نيش سگ به بدن . است
چندي به چيزي وارد خون انسان يا حيوان بشود آن انسان يا حيوان هار پس از



 را گيرد و ديگران شود و گاز مي او هم هار مي . گردد همان بيماري مبتال مي
 . ردد گ اگر اين وضع ادامه پيدا كند ، فوق العاده خطرناك مي . كند هار مي

 كنند كه الاقل ديگران اينست كه خردمندان بال فاصله سگ هار را اعدام مي
 . خطر هاري نجات يابند از

 چاره پذير نبودند فرمايد اينها حكم سگ هار را پيدا كرده بودند ، علي مي
 . افزودند كردند و مرتب بر عدد هارها مي گزيدند و مبتال مي ، مي

 مين از آن وقت كه گروهي خشكه مقدس يك دنده جاهل واي به حال جامعه مسل
 چه قدرتي . پا را به يك كفش كنند و به جان اين و آن بيفتند خبر ، بي
 اين مارهاي افسون ناپذير ايستادگي كند ؟ كدام روح قوي و تواند در مقابل مي

 هاي زهد و تقوا تكان نخورد ؟ كدام مقابل اين قيافه نيرومند است كه در
 فرود آوردن شمشير بر فرق اينها باال رود و نلرزد دست است كه بخواهد براي

 ؟
 : فرمايد اينست كه علي مي

 . « ء عليها احد غيري و لم يكن ليجتري »

 . " چنين اقدامي نداشت يعني غير از من احدي جرأت بر "
 د به مسلمانان معتق غير از علي و بصيرت علي و ايمان نافذ علي احدي از

 . شمشير بكشد داد كه بر روي اينها خدا و رسول و قيامت به خود جرأت نمي
 كنند مي اينگونه كسان را تنها افراد غير معتقد به خدا و اسالم جرأت

 . بكشند ، نه افراد معتقد و مؤمن معمولي
 اين من : گويد افتخار بزرگ براي خود مي اينست كه علي به عنوان يك

 از ناحيه اين خشكه مقدسان به اسالم تنها من بودم كه خطر بزرگي كه بودم ، و
 هاي زاهد مابانه بسته اينها و جامه پيشانيهاي پينه . شد درك كردم متوجه مي

 محكم و پابرجايشان نتوانست شان و زبانهاي دائم الذكرشان و حتي اعتقاد
 پا بگيرند همه را به من بودم كه فهميدم اگر اينها . مانع بصيرت من گردد

 ظاهرگرايي و تقشر و درد خود مبتال خواهند كرد و جهان اسالم را به جمود و
 پيغمبر مگر نه اينست كه . تحجري خواهند كشانيد كه كمر اسالم خم شود

 . عالم ال ابالي ، و جاهل مقدس ماب : فرمود دو دسته پشت مرا شكستند
 هضت خارجيگري در دنياي اسالم مبارزه خواهد بگويد اگر من با ن مي علي
 غير از . شد كه جرأت كند اين چنين مبارزه كند كسي پيدا نمي كردم ديگر نمي

 ببيند جمعيتي پيشانيشان از كثرت عبادت پينه بسته ، من كسي نبود كه
 عين حال سد راه اسالم ، مردمي كه خودشان خيال مردمي مسلكي و ديني اما در

كنند اما در حقيقت دشمن واقعي اسالمند ، و مي نفع اسالم كار كنند به مي



 . من اين كار را كردم . خونشان را بريزد بتواند به جنگ آنها بيايد و
 كرد كه با خوارج بجنگند و عمل علي راه خلفا و حكام بعدي را هموار

 ند كه كرد چرا پيروي مي سربازان اسالمي نيز بدون چون و . خونشان را بريزند
 براي ديگران نيز علي با آنان جنگيده است ، و در حقيقت سيره علي راه را

 ديندار پروا بتوانند با يك جمعيت ظاهرالصالح مقدس ماب باز كرد كه بي
 . ولي احمق پيكار كنند

 جهالت و ناداني حقايق را در اثر . خوارج مردمي جاهل و نادان بودند  3
 كم براي آنان به كردند و اين كج فهميها كم ير مي نمي فهميدند و بد تفس

 تثبيت صورت يك مذهب و آئيني در آمد كه بزرگترين فداكاريها را در راه
 را در ابتدا فريضه اسالمي نهي از منكر ، آنان . دادند آن از خويش بروز مي

 . به صورت حزبي شكل داد كه تنها هدفشان احياي يك سنت اسالمي بود
 ينجا الزم است بايستيم و در يك نكته از تاريخ اسالم دقيقا تأمل ا در

 : كنيم
 بينيم آن حضرت در تمام دوره كنيم مي ما وقتي كه به سيره نبوي مراجعه مي

 ساله مكه به احدي اجازه جهاد و حتي دفاع نداد ، تا آنجا كه واقعا سيزده
 هي به حبشه مهاجرت كردند تنگ آمدند و با اجازه آن حضرت گرو مسلمانان به

 تنها در سال دوم مدينه بود كه رخصت . و زجر كشيدند ، اما سايرين ماندند
 . جهاد داده شد

 مكه مسلمانان تعليمات ديدند ، با روح اسالم آشنا شدند ، ثقافت در دوره
 نتيجه اين شد كه پس از ورود در . روحشان نفوذ يافت اسالمي در اعماق

 اسالم بودند و رسول اكرم كه آنها را به كدام يك مبلغ واقعي مدينه هر
 هنگامي هم كه به . آمدند بر مي فرستاد خوب از عهده اطراف و اكناف مي

 به تعبير . جنگند اي مي ايده دانستند براي چه هدف و رفتند مي جهاد مي
 : السالم اميرالمؤمنين عليه

 . ( ۱ ( » علي اسيافهم و حملوا بصائرهم »

 شمشيرهاي خود هاي روشن و حساب شده خود را بر همانا بصيرتها و انديشه "
 . " كردند حمل مي

 يافته بودند كه توانستند چنين شمشيرهاي آبديده و انسانهاي تعليمات
 خوانيم و تاريخ را مي وقتي كه . رسالت خود را در زمينه اسالم انجام دهند

 چيزي را تا چند سال پيش جز شمشير و شتر گفتگوهاي اين مردم را كه
حيرت بينيم ، از انديشه بلند و ثقافت اسالمي اينها غرق در شناختند مي نمي



 . شويم مي
 در دوره خلفا با كمال تأسف بيشتر توجهات به سوي

 : پاورقي
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 هاي اسالم به دن در واژه فتوحات معطوف شد غافل از اينكه به موازات باز كر

 افراد ديگر و رو آوردن آنها به اسالم كه به هر حال جاذبه توحيد اسالم و روي
 بايست فرهنگ و كرد ، مي مساوات اسالم ، عرب و عجم را جذب مي عدل و

 . تعليم داده شود و افراد دقيقا با روح اسالم آشنا شوند ثقافت اسالمي هم
 و غير عرب هم كم و بيش در ميان آنها بود ، د خوارج بيشتر عرب بودن

 جاهل مسلك و نا آشنا به فرهنگ ولي همه آنها اعم از عرب و غير عرب
 با فشار آوردن بر روي ركوع و خواستند همه كسريهاي خود را مي . اسالمي بودند

 روحيه اينها را همينطور توصيف السالم علي عليه . سجودهاي طوالني جبران كنند
 : فرمايد كند ، مي مي

 اقزام ، جمعوا من كل اوب و تلقطوا من كل شوب ، جفاش طغام و عبيد »
 و يدرب و يولي عليه و يؤخذ علي يديه ، ممن ينبغي ان يفقه و يؤدب و يعلم

 . ( ۱ ( » تبوؤا الدار و االيمان ليسوا من المهاجرين و االنصار الذين

 لطيف ، مردمي پست ، برده ي و احساسات مردمي خشن ، فاقد انديشه عال "
 اي فراهم ناحيه اند و از هر اي جمع شده صفت ، او باش كه از هر گوشه

 آداب اسالمي . اينها كساني هستند كه بايد اول تعليمات ببينند . اند آمده
 . كنند به آنها تعليم داده شود ، در فرهنگ و ثقافت اسالمي خبرويت پيدا

 نها قيم حكومت كند و مچ دستشان گرفته شود نه اينكه آزاد بايد بر اي
 بگردند و شمشيرها را در دست نگه دارند و راجع به ماهيت اسالم

 : پاورقي

 ۲۳۶ . نهج البالغه ، خطبه  1
 هاي خود به خاطر اسالم اينها نه از مهاجرينند كه از خانه . اظهار نظر كنند

 . " كه مهاجرين را در جوار خود پذيرفتند مهاجرت كردند و نه از انصار
 طبقه جاهل مسلك مقدس ماب كه خوارج جزئي از آنها بودند براي پيدايش

 گذشته از خوارج كه با همه عيبها از فضيلت شجاعت و . اسالم گران تمام شد
 اي ديگر از اين تيپ متنسك به وجود آمد كه عده مند بودند ، فداكاري بهره

 اسالم را به سوي رهبانيت و انزوا كشاندند ، اينها . ا هم نداشت اين هنر ر
 اينها چون آن هنر را نداشتند كه شمشير . بازار تظاهر و ريا را رائج كردند

زبان را بر روي صاحبان فضيلت پوالدين بر روي صاحبان قدرت بكشند شمشير



 ب فضيلت را رائج هر صاح ديني به بازار تكفير و تفسيق و نسبت بي . كشيدند
 . ساختند

 از . جهالت و نادانيشان بود به هر حال يكي از بارزترين مميزات خوارج
 جلد قرآن و معني قرآن مظاهر جهالتشان ، عدم تفكيك ميان ظاهر يعني خط و

 . لذا فريب نيرنگ ساده معاويه و عمر و عاص را خوردند . بود
 خواست با جهالت آنها علي مي . د در اين مردم جهالت و عبادت توأم بو

 ، اما چگونه ممكن بود جنبه زهد و تقوا و عبادت اينها را از جنبه بجنگد
 عبادت توأم با . تفكيك كرد ، بلكه عبادتشان عين جهالت بود جهالتشان

 لهذا آنها . اسالم شناس درجه اول است ارزشي نداشت جهالت از نظر علي كه
 عبادتشان نتوانست سپري در مقابل علي قرار و تقوا و را كوبيد و وجهه زهد

 : گيرد
 خطر جهالت اينگونه افراد و جمعيتها بيشتر از اين ناحيه است كه ابزار

 شوند گيرند و سد راه مصالح عاليه اسالمي واقع مي زيركها قرار مي و آلت دست
 . انگيزند بر مي منافقان بيدين ، مقدسان احمق را عليه مصالح اسالمي هميشه .

 . گردند در دست آنها و تيري در كمان آنها شمشيري مي اينها
 . كند السالم اين وضع اينها را بيان مي عليه چقدر عالي و لطيف ، علي

 : فرمايد مي

 « الناس و من رمي به الشيطان مراميه و ضرب به تيهه ثم انتم شرار »

( 1 ) . 
 شما تيرهائي هستيد در دست شيطان كه از . مردم هستيد همانا بدترين "

 كند و به وسيله شما مردم را نشانه خود استفاده مي وجود پليد شما براي زدن
 . " افكند مي در حيرت و ترديد و گمراهي

 در ابتدا حزب خوارج براي احياء يك سنت اسالمي به وجود آمد : گفتيم
 انيد كه آيات قرآن را غلط اما عدم بصيرت و ناداني ، آنها را بدينجا كش

 كنند و از آنجا ريشه مذهبي پيدا كردند و به عنوان يك مذهب و يك تفسير
 : فرمايد اي است در قرآن كه مي آيه . ترسيم نمودند طريقه موادي را

 . ( ۲ ( » و هو خير الفاصلين ان الحكم اال هللا يقص الحق »
 : پاورقي
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 از مختصات ذات حق بيان شده است ، منتهي بايد " حكم " در اين آيه
 حكم چيست ؟ ديد مراد از

در . بدون ترديد مراد از حكم در اينجا قانون و نظامات حياتي بشر است
 ) اين آيه ، حق قانونگزاري از غير خدا سلب شده و آنرا از شئون ذات حق

 اما خوارج حكم را به . داند مي ) كه ذات حق به او اختيارات بدهد كسي يا
 شد گرفتند و براي خود شعاري ساختند و حكومت كه شامل حكميت نيز مي معناي

 مرادشان اين بود كه حكومت و حكميت و رهبري نيز . حكم اال هللا گفتند ال مي
 احدي حق ندارد كه به حق اختصاصي خدا است و غير از خدا همچون قانونگزاري

 . ميان مردم باشد همچنانكه حق جعل قانون ندارد هيچ نحو حكم يا حاكم
 گفت ، بود و يا سر منبر براي مردم سخن مي گاهي اميرالمؤمنين مشغول نماز

 كردند كه ال حكم اال هللا ال لك و الصحابك مي دادند و به او خطاب ندا در مي
 تو را و اصحابت را نشايد كه . نيست خدا يا علي حق حاكميت جز براي

 . حكومت يا حكميت كنيد
 : گفت مي او در جواب

 يقولون ال كلمة حق يراد بها الباطل ، نعم انه ال حكم اال هللا و لكن هؤالء »
 امرته امره اال هللا ، و انه البد للناس من امير بر او فاجر ، يعمل في

 ر ، و يبلغ اهللا فيها االجل ، و يجمع به المؤمن ، و يستمتع فيها الكاف
 « ء ، و يقاتل به العدو ، و تأمن به السبل ، و يؤخذ به للضعيف الفي

 . ( ۱ ( » من القوي ، حتي يستريح بر و يستراح من فاجر »

 درست است . آنان از آن اراده باطل دارند سخني به حق است اما "
 خواهند بگويند غير از خدا كسي نبايد مي قانونگزاري از آن خداست اما اينها

 حاكم دارند خواه نيكوكار باشد و مردم احتياج به . حكومت كند و امير باشد
 در پرتو حكومت او ) . نيكوكار يعني حداقل و در فرض نبودن ( خواه بدكار

 كافر از زندگي دنياي خويش دهد و انجام مي ) براي خدا ( مؤمن كار خويش را
 به وسيله حكومت . رساند مي گردد ، و خداوند مدت ر ا به پايان مند مي بهره

 ، با دشمن پيكار گردد و در پرتو حكومت است كه مالياتها جمع آوري مي
 ستمكار گرفته گردد ، حق ضعيف و ناتوان از قوي و شود ، راهها امن مي مي
 . " دست آيد شود تا نيكوكار آسايش يابد و از شر بدكار آسايش به مي

 بايست تا گردد ، فرد يا جمعيتي مي خالصه آنكه قانون خودبخود اجرا نمي
 . براي اجراء آن بكوشند

كردند بسيار پست فكر مي در افقي . مردمي تنگ نظر و كوته ديد بودند  4



 خود محصور كرده هاي محدود اسالم و مسلماني را در چهار ديواري انديشه .
 فهمند و يا مي ند همه كوته نظران ديگر مدعي بودند كه همه بد مان . بودند

 اينگونه كوته . روند و همه جهنمي هستند فهمند و همگان راه خطا مي اصال نمي
 يك كنند و اينست كه تنگ نظري خود را به صورت نظران اول كاري كه مي

 ند را همواره كنند ، خداو آورند ، رحمت خدا را محدود مي عقيده ديني در مي
 اش لغزشي پيدا شود و به عذاب نشانند و منتظر اينكه از بنده كرسي غضب مي بر

 يكي از اصول عقائد خوارج اين بود كه مرتكب گناه كبيره . كشيده شود ابد
 يا غيبت يا شرب خمر ، كافر است و از اسالم بيرون است و مستحق مثال دروغ

 ز عده بسيار معدودي از بشر همه مخلد در آتش عليهذا ج . خلود در آتش است
 هاي خوارج است اما امروز آن را باز در از خصيصه تنگ نظري مذهبي . جهنمند

 همان است كه گفتيم خوارج شعارشان از بين رفته اين . بينيم جامعه اسالمي مي
 بيش در ميان بعضي افراد و طبقات و مرده است اما روح مذهبشان كم و

 . چنان زنده و باقي است هم
 اي بسيار معدود مانند بينيم كه جز خود و عده مغزان را مي بعضي از خشك

 نگرند و دائره اسالم و را با ديد كفر و الحاد مي خود ، همه مردم جهان
 . كنند مي مسلماني را بسيار محدود خيال

 شجاع ولي در فصل پيش گفتيم كه خوارج با روح فرهنگ اسالمي آشنا نبودند
 چون جاهل بودند تنگ نظر بودند و چون تنگ نظر بودند زود تكفير و . بودند

 دانستند و كردند تا آنجا كه اسالم و مسلماني را منحصر به خود مي تفسيق مي
 خواندند و پذيرفتند كافر مي ساير مسلمانان را كه اصول عقائد آنها را نمي

 رفتند و به خيال خود آنها حبان قدرت مي چون شجاع بودند غالبا به سراغ صا
 شدند و گفتيم در كردند و خود كشته مي امر به معروف و نهي از منكر مي را

 بعد جمود و جهالت و تنسك و مقدس مابي و تنگ نظري آنها براي هاي دوره
 . اما شجاعت و شهامت و فداكاري از ميان رفت ديگران باقي ماند

 ترسو ، شمشير پوالدين ني مقدس مابان شهامت ، يع خوارج بي

 : پاورقي

 ۴۰ . نهج البالغه ، خطبه  1

 را به كناري گذاشتند و از امر به معروف و نهي از منكر صاحبان قدرت كه

كرد صرف نظر كردند و با شمشير زبان به جان صاحبان برايشان خطر ايجاد مي



 عي متهم كردند به طوري كه در هر صاحب فضيلتي را به نو . فضيلت افتادند

 توان يافت كه هدف تير تهمت اين تاريخ اسالم كمتر صاحب فضيلتي را مي

 يكي را گفتند منكر خدا ، ديگري را گفتند منكر معاد . طبقه واقع نشده باشد

 ، سومي را گفتند منكر معراج جسماني و چهارمي را گفتند صوفي ، پنجمي را

 ، به طوري كه اگر نظر اين احمقان را مالك قرار دهيم چيز ديگر و همينطور

 وقتي كه علي تكفير بشود . هيچوقت هيچ دانشمند واقعي مسلمان نبوده است

 بوعلي سينا ، خواجه نصير الدين طوسي ، . تكليف ديگران روشن است

 صدرالمتألهين شيرازي ، فيض كاشاني ، سيد جمال الدين اسد آبادي ، و اخيرا

 اي به كامشان د اقبال پاكستاني از كساني هستند كه از اين جام جرعه محم

 . ريخته شده است

 : گويد بوعلي در همين معني مي

 كفر چو مني گزاف و آسان نبود

 محكمتر از ايمان من ايمان نبود

 در دهر يكي چو من و آنهم كافر

 پس در همه دهر يك مسلمان نبود

 مورد " نظام العلماء " ي كه از طرف شخصي مسمي به خواجه نصيرالدين طوس

 : گويد تكفير واقع شد ، مي

 نظام ار كافرم خواند نظام بي

چراغ كذب را نبود فروغي



 مسلمان خوانمش ، زيرا كه نبود

 دروغي را جوابي جز دروغي

 به هر حال ، يكي از مشخصات و مميزات خوارج تنگ نظري و كوته بيني

 علي ، عليه اين كوته نظري . خواندند بود كه همه را بيدين و المذهب مي آنها

 : كنيد ؟ فرمود آنان استدالل كرد كه اين چه فكر غلطي است كه دنبال مي

 خواند و حال آنكه كرد و سپس بر جنازه او نماز مي پيغمبر جاني را سياست مي

 خواند آنها نماز نمي اگر ارتكاب كبيره موجب كفر بود پيغمبر بر جنازه

 ) زيرا بر جنازه كافر نماز خواندن جايز نيست و قرآن از آن نهي كرده است

 شرابخوار را حد زد و دست دزد را بريد و زنا كار غير محصن را . ( 1

 تازيانه زد و بعد همه را در جرگه مسلمانها راه داد و سهمشان را از بيت

 پيغمبر مجازات . نان ديگر ازدواج كردند المال قطع نكرد و آنها با مسلما

 اسالمي را در حقشان جاري كرد اما اسمشان را از اسامي مسلمانها بيرون نبرد

( 2 ) . 

 فرمود فرض كنيد من خطا كردم و در اثر آن ، كافر گشتم ديگر چرا تمام

 ه گردد ك كنيد ؟ مگر گمراهي و ضالل كسي موجب مي جامعه اسالمي را تكفير مي

 چرا ! ديگران نيز در گمراهي و خطا باشند و مورد مؤاخذه قرار گيرند ؟

 هر - به نظر خودتان - گناه و گناهكار شمشيرهايتان را بر دوش گذارده و بي

 ! ؟ ) ۳ ( گذرانيد دو را از دم شمشير مي

: پاورقي



 ۸۴ . سوره توبه ، آيه  1

 ۱۲۷ . نهج البالغه ، خطبه - ۳ و 2

 گيرد و دافعه او از دو اينجا اميرالمؤمنين از دو نظر بر آنان عيب مي در
 يكي از اين نظر كه گناه را به غير مقصر نيز تعميم : كند را دفع مي سو آنان

 اند و ديگري از اين نظر كه ارتكاب گناه او را به مؤاخذه گرفته اند و داده
 اند ئره اسالم را محدود گرفته خروج از اسالم دانسته يعني دا را موجب كفر و

 برخي مقررات بيرون گذاشت از اسالم بيرون رفته است كه هر كه پا از حدود
. 

 و كوته بيني را محكوم كرده و در حقيقت پيكار علي در اينجا تنگ نظري
 انديشه و فكر است نه پيكار با افراد ، علي با خوارج ، پيكار با اين طرز

 علي نيز اين چنين با آنها رفتار كردند ن چنين فكر نمي زيرا اگر افراد اي
 هاي نيز بميرد ، قرآن انديشه خونشان را ريخت تا با مرگشان آن . كرد نمي

 آنچنان ببينند كه هست و درست فهميده شود و مسلمانان ، اسالم و قرآن را
 . قانونگزارش خواسته است

 ياست قرآن به نيزه كردن گول فهمي بود كه از س در اثر كوته بيني و كج
 اسالم به وجود آوردند و علي را كه خوردند و بزرگترين خطرات را براي

 افكار او را براي هميشه رفت تا ريشه نفاقها را بر كند و معاويه و مي
 شومي كه بر نابود سازد ، از جنگ بازداشتند و به دنبال آن چه حوادث

 ؟ ) ۱ ( جامعه اسالمي رو آورد

 : پاورقي

 ارزيابي بيشتر جلب توجه حوادثي كه بر عالم اسالم رو آورد آنچه در  1
 قرآن كريم زير . آمد هاي روحي و معنوي است كه بر مسلمين وارد كند ضربه مي

 خود راه بناي دعوت اسالمي را بر بصيرت و تفكر قرار داده بود و قرآن
 . ذاشته بود اجتهاد و درك عقل را براي مردم باز گ

 < ۱۲۲ : ۹ . / » فرقه منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلوال نفر من كل

 خوارج در اثر اين كوته نظري ساير مسلمانان را عمال مسلمان
 : پاورقي

> 
 كنند تا در دين تفقه كوچ نمي اي پس چرا از هر گروهي از ايشان دسته "

گويند بلكه تفقه درك نمي " ن تفقه در آ " درك ساده چيزي را . " كنند ؟



 . با اعمال نظر و بصيرت است
 ۲۹ : . ۸ أ » لكم فرقانا ان تتقوا اهللا يجعل

 دهد كه مايه مي اگر تقواي الهي داشته باشيد خدا در جان شما نوري قرار "
 . " تشخيص و تميز شما باشد

 ۶۹ : . ۲۹ أ » سبلنا و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم
 نمايانيم مي در راه ما كوشش كنند ما راههاي خود را به آنها آنانكه "
 اسالمي خواست فقه خوارج درست در مقابل اين طرز تعليم قرآني كه مي . "

 براي هميشه متحرك و زنده بماند جمود و ركود را آغاز كردند ، معارف
 اسالم اسالمي را مرده و ساكن درك كردند و شكل و صورتها را نيز به داخل

 . كشاندند
 اسالمي تعليمات . اسالم هرگز به شكل و صورت و ظاهر زندگي نپرداخته است

 همه متوجه روح و معني ، و راهي است كه بشر را به آن هدفها و معاني
 اسالم هدفها و معاني و ارائه طريقه رسيدن به آن هدفها را در . رساند مي

 ر اين امر آزاد گذاشته است و به اين قلمرو خود گرفته و بشر را در غي
 . از هر گونه تصادمي با توسعه تمدن و فرهنگ پرهيز كرده است وسيله

 " توان يافت كه جنبه مادي و يك شكل ظاهري نمي در اسالم يك وسيله
 خود بداند كه آن شكل و ظاهر را حفظ داشته باشد و مسلمان وظيفه " تقدس
 مظاهر توسعه علم و تمدن يكي از ز از تصادم با از اين رو ، پرهي . نمايد

 زمان آسان كرده و مانع جهاتي است كه كار انطباق اين دين را با مقتضيات
 . دارد بزرگ جاويد ماندن را از ميان بر مي

 از طرفي اصول را ثابت و . درهم آميختن تعقل و تدين است اين همان
 كليات را به دست . جدا كرده است آنرا از شكلها پايدار گرفته و از طرفي

 گوناگوني دارند و تغيير مظاهر ، حقيقت را اين كليات مظاهر . داده است
 . دهد تغيير نمي

 بر مظاهر و مصاديق خود هم آنقدر ساده نيست كه كار اما تطبيق حقيقت
 دركي عميق و فهمي صحيح است و خوارج مردمي همه كس باشد بلكه نيازمند

 شنيدند ياراي درك نداشتند و لذا وقتي مي فكر بودند و ماوراء آنچه جامد
 دانستند ، ذبيحه آنها را نمي < ا ب اميرالمؤمنين ، ابن عباس را فرستاد تا

 . كردند آنها ازدواج نمي با دانستند ، شمردند ، خونشان را مباح مي حالل نمي

 : پاورقي

: آنها احتجاج كند به وي گفت <



 صمهم بالقرآن فان القرآن حمال ذو وجوه تقول و يقولون و لكن تخا ال

 . ( ۷۷ نامه نهج البالغه ، . ( » حاججهم بالسنة فانهم لن يجدوا عنها محيصا

 بسيار با قرآن با آنان استدالل مكن زيرا كه قرآن احتماالت و توجيهات "
 سخنان پيغمبر با گويند ، و لكن با سنت و گوئي و آنان مي پذيرد ، تو مي مي

 . " آنان سخن بگو و استدالل كن كه صريح است و از آن راه فراري ندارند
 گيرند در مقام احتجاج ، آنها چيزي را مصداق مي . قرآن كليات است يعني

 كنند و تو نيز چيز ديگري را ، و اين در مقام محاجه و مجادله مي و استدالل
 ن مقدار درك ندارند كه بتوانند از آنان ، آ . نيست قهرا نتيجه بخش

 آنها را با مصاديق راستينش تطبيق دهند بلكه با حقايق قرآن چيزي بفهمند و
 در . و دست روي مصداق گذاشته است آنها با سنت سخن بگو كه جزئي است

 تدينشان اشاره كرده است كه اينجا حضرت به جمود و خشك مغزي آنان در عين
 . عقل از تدين است نمايشگر انفكاك ت

 آنها قدرت تجزيه و . زائيده جهالت و ركود فكري بودند خوارج تنها
 كردند خيال مي . توانستند كلي را از مصداق جدا كنند نمي تحليل نداشتند و

 اشتباه بوده است ديگر اساس آن باطل و نادرست وقتي حكميت در موردي
 صحيح باشد اما اجراء آن در محكم و است و حال آنكه ممكن است اساس آن

 : بينيم مرحله را مي و لذا در داستان تحكيم سه . موردي ناروا باشد

 اصحاب معاويه علي به شهادت تاريخ راضي به حكميت نبود ، پيشنهاد  1
 دانست و بر اين مطلب سخت اصرار داشت و مي " غدر " و " مكيده " را

 . كرد پافشاري مي

 تدبيري مرد بي بناست شوراي تحكيم تشكيل شود ، ابوموسي گفت اگر مي  2
 كرد و است و صالحيت اين كار را ندارند ، بايست شخص صالحي را انتخاب

 . كرد خودش ابن عباس و يا مالك اشتر را پيشنهاد مي

 در اينجا نيز علي اصرار داشت . صحيح است و خطا نيست اصل حكميت  3
 گويد مي ۱۳۴ ، ص ۲ ج " الكامل في اللغة و االدب " ابوالعباس مبرد در .
: 
 شما را به خدا سوگند : محاجه كرد و به آنان گفت علي شخصا با خوارج "
 آيا !

 : پاورقي

 تو ! خدايا : گفتند هيچكس از شما همچون من با تحكيم مخالف بود ؟ <
: گفتند ؟ آيا شما مرا وادار نكرديد كه بپذيرم : گفت . شاهدي كه نه



 كنيد و مرا پس چرا با من مخالفت مي : گفت . تو شاهدي كه چرا ! خدايا
 ما . ايم و بايد توبه كنيم گناهي بزرگ مرتكب شده : ايد ؟ گفتند طرد كرده

 " « استغفر اهللا من كل ذنب " : گفت . توبه كرديم ، تو نيز توبه كن
 تند و گفتند كه علي توبه كرد كه در حدود شش هزار نفر بودند برگش آنها هم

 اشعث بن قيس در . فرمان دهد و به طرف شام حركت كنيم و ما منتظريم كه
 دانيد و گويند شما تحكيم را گمراهي مي مي مردم : محضر او آمد و گفت
 هر كس كه : و خطبه خواند و گفت حضرت منبر رفت . پايداري بر آن را كفر

 گويد و هركس كه آن را گمراهي مي ام دروغ رگشته كند من از تحكيم ب خيال مي
 بيرون آمدند و دوباره بر علي خوارج نيز از مسجد . شمرد خود گمراهتر است

 . " شوريدند
 بوده است از اين نظر كه معاويه و فرمايد اين مورد اشتباه حضرت مي

 بوده و من ابوموسي نااليق مي خواستند حيله كنند و از اين نظر كه اصحابش مي
 دليل نيست كه اساس تحكيم گفتم ، شما نپذيرفتيد ، و اما اين هم از اول مي

 . باطل باشد
 قبول . گذشتند افراد مردم فرق نمي از طرفي ما بين حكومت قرآن و حكومت

 قرآن پيش بيني كرده است عمل اي به هر چه حكومت قرآن اينست كه در حادثه
 نظريات شخص آنان ت افراد پيروي كردن از آراء و شود و اما قبول حكوم

 نظر به دست گويد بايد حقايق آن را با اعمال است و قرآن كه خود سخن نمي
 باره حضرت خود در اين . آورد و آن هم بدون افراد مردم امكان پذير نيست

 : فرمايد مي

 ما هو خط القرآن ان انا لم نحكم الرجال و انما حكمنا القرآن ، و هذا
 انما ينطق عنه مسطور بين الدفتين ، ال ينطق بلسان و البد له من ترجمان ، و

 الفريق الرجال ، و لما دعانا القوم الي ان نحكم بيننا القرآن لم نكن
 ء فان تنازعتم في شي " : المتولي عن كتاب اهللا ، و قد قال سبحانه

 رده الي ان نحكم بكتابه ، و فرده الي اهللا " » فردوه الي اهللا و الرسول
 الرسول ان نأخذ بسنته ، فاذا حكم بالصدق في كتاب اهللا فنحن احق الناس

 .( ۱۲۵ نهج البالغه ، خطبه . ( » به ، و ان حكم بسنة رسول اهللا فنحن أوالهم به

 ما حاكم قرار نداديم مردمان را بلكه قرآن را حاكم قرار داديم و اين "
 گويد و كه در ميان جلد قرار گرفته است ، با زبان سخن نمي خطوطي است قرآن

الزم بيان كننده



 : پاورقي

چون اهل شام از ما خواستند گويند و دارد و مردانند كه از آنان سخن مي <
 قرآن روگردان باشيم و كه قرآن را حاكم قرار دهيم ما كساني نبوديم كه از

 چيزي نزاع اگر در " : فرمايد ن مي حال آنكه خداوند سبحان خود در قرآ
 رجوع به خدا اين است كه " داشتيد آنرا به خدا و پيغمبرش برگردانيد

 كتابش را حاكم قرار دهيم و به كتابش حكم كنيم و رجوع به پيغمبر اين
 و اگر به راستي در كتاب خدا حكم شود ما . از سنتش پيروي كنيم است كه

 آن و اگر به سنت پيغمبرش حكم شود ، ما بدان اولي به سزاوارترين مردميم
 . " هستيم

 ) اشكالي است كه مطابق اعتقاد شيعه و شخص اميرالمؤمنين ، در اينجا
 زمامداري و امامت در اسالم انتصابي ) . ، قسمت آخر ۲ نهج البالغه ، خطبه

 خت حضرت در مقابل حكميت تسليم شد و سپس س و بر طبق نص است پس چرا
 كرد ؟ از آن دفاع مي

 فهميم ، زيرا اشكال را ما به خوبي از ذيل كالم امام مي جواب اين
 در قرآن درست تدبر و قضاوت شود جز خالفت و فرمايند اگر همچنانكه مي

 . پيغمبر نيز به همين منوال است دهد و سنت امامت او را نتيجه نمي

 تأثير فرق اسالمي در يكديگر

 چقدر احوال خوارج از اين نظر براي ما ارزنده است كه بفهميم مطالعه در
 در تاريخ اسالمي از لحاظ سياسي و از لحاظ عقيده و سليقه و از لحاظ فقه و

 ها هر چند در چهارچوب شعارها از فرق مختلف و دسته . اند احكام اثر گذاشته
 كند و آن ول مي يكديگر دورند ، اما گاهي روح يك مذهب در يك فرقه ديگر حل

 فرقه در عين اينكه با آن مذهب مخالف است روح و معناي آنرا پذيرفته
 شوند كه مثال سني هستند گاهي اشخاصي پيدا مي . طبيعت آدمي دزد است . است

 گاهي شخصي طبيعتا متشرع و . معنا شيعي هستند و گاهي برعكس اما روحا و
 همچنين بعضي انتحاال و شعارا . عكس متصوف ، و گاهي بر ظاهري است و روحا

 اين ، هم در مورد افراد . روحا و عمال خارجي ممكن است شيعي باشند اما
 . ملتها صادق است و هم درباره امتها و

 ها با هم معاشر باشند هر چند شعارها محفوظ است اما و هنگامي كه نحله
زني و بلند ي كه مثال قمه كند همان طور ها به يكديگر سرايت مي عقائد و سليقه



 كردن طبل و شيپور از ارتدوكسهاي قفقاز به ايران سرايت كرد و چون روحيه
 < . مردم براي پذيرفتن آنها آمادگي داشت همچون برق در همه جا دويد

 : پاورقي

 اي مولود حسن گاهي فرقه . برد هاي مختلف پي بنابراين بايد به روح فرقه <
 مولود حسن ظن به هستند مثل سنيها كه " اخيك علي احسنه ضع فعل " ظن و

 دادن به اي مولود يك نوع بينش مخصوص و اهميت شخصيتها هستند ، و فرقه
 مثل اصول اسالمي نه به افراد و اشخاص ، و قهرا مردمي منتقد خواهند بود ،

 اطن مثل اي مولود اهميت دادن به باطن روح و تأويل ب شيعه صدر اول ، فرقه
 . اي مولود تعصب و جمود هستند مثل خوارج متصوفه و فرقه

 توانيم و حوادث تاريخي اول آنها را شناختيم بهتر مي ها وقتي كه روح فرقه
 اي به فرقه ديگر رسيده و در چه عقائدي از فرقه قضاوت كنيم كه در قرون بعد

 از اين . اند يرفته ، روح آنها را پذ عين حفظ شعارها و چهار چوب نامها
 بدون آنكه تعمدي در كار باشد جهت عقائد و افكار نظير لغتها هستند كه

 بعد از فتح ايران به مثل اينكه . كند لغتهاي قومي در قوم ديگر سرايت مي
 فارسي هم وسيله مسلمين كلمات عربي وارد لغت فارسي شد و برعكس كلمات

 فارسي همچنين تأثير تركي در زبان عربي و . چند هزار در لغت عربي وارد شد
 ، مثل تركي زمان متوكل و تركي سالجقه و مغولي ، و همچنين است ساير

 . ها زبانهاي دنيا ، و همچنين است ذوقها و سليقه
 جمود فكري و انفكاك تعقل از تدين - انديشه آنان طرز تفكر خوارج و روح

 گوناگوني در داخل جامعه اسالمي رخنه كرده صورتهاي در طول تاريخ اسالم به 
 پندارند اما باز روح را مخالف با آنان مي هر چند ساير فرق خود . است

 يابيم و اين نيست جز در اثر آنچه كه مي خارجيگري را در طرز انديشه آنان
 . اين دزدي را آسان كرده است طبيعت آدمي دزد است و معاشرتها : گفتيم

 ء مبارزه با هر شيي اي خارجي مسلك بوده و هستند كه شعارشان ده همواره ع
 شكل ظاهري در حتي وسائل زندگي را كه گفتيم هيچ وسيله مادي و . جديد است

 نو را دهند و استفاده از هر وسيله اسالم رنگ تقدس ندارد ، رنگ تقدس مي
 . پندارند كفر و زندقه مي

 همچنين فقهي نيز مكتبهائي را اسالمي و در بين مكتبهاي اعتقادي و علمي
 گاه درست مكتبشان جلوه بينيم كه مولود روح تفكيك تعقل از تدين است و مي

 استخراج قانون انديشه خارجيگري است ، عقل را در راه كشف حقيقت و يا
اند خوانده فرعي به طور كلي طرد شده است ، پيروي از آن را بدعت و بيديني



 بصيرت كه قرآن در آياتي بسيار ، بشر را به سوي عقل خوانده و و حال اين
 . انساني را پشتوانه دعوت الهي قرار داده است

 و پيدايششان در اثر - اند قرن دوم هجري به وجود آمده معتزله كه در اوائل
 < بحث و كاوش

 : پاورقي

 ب كفر است در تفسير معناي كفر و ايمان بود كه آيا ارتكاب كبيره موج <

 مردمي بودند كه تا - خورد يا نيست و قهرا پيدايش آنان با خوارج پيوند مي

 هر . خواستند آزاد فكر كنند و يك حيات عقلي به وجود آورند اي مي اندازه

 بهره بودند اما مسائل اسالمي را تا حدي چند از مبادي و مباني علمي بي

 دادند ، احاديث را تا حدودي نقادي آزادانه مورد بررسي و تدبر قرار مي

 كردند ، تنها آراء و نظرياتي را كه به عقيده خود تحقيق و اجتهاد كرده مي

 . شناختند بودند متبع مي

 اين مردم از اول با مخالفتها و مقاومتهاي اهل حديث و ظاهر گرايان

 به روح و دانستند و روبرو بودند ، آنهائي كه تنها ظواهر حديث را حجت مي

 . معني قرآن و حديث كاري نداشتند ، براي حكم صريح عقل ارزشي قائل نبودند

 هر چه معتزله براي انديشه قيمت قائل بودند آنان قيمت را تنها براي

 . پنداشتند ظواهر مي

 در طول يك قرن و نيمي كه از حيات مكتب عقلي اعتزال گذشت با

 بودند تا عاقبت مذهب اشعري به وجود آمد نوسانهاي عجيبي دست به گريبان

 هاي عقلي محض و محاسبات فلسفي خالص را و يكباره ارزش تفكر و انديشه

مدعي بودند كه بر مسلمانان فرض است كه به آنچه در ظاهر . منكر شدند



 تعبيرات نقلي رسيده است متعبد باشند و در عمق معاني تدبير و تفكر نكنند

 امام احمد حنبل كه از . و جواب چون و چرائي بدعت است ، هر گونه سئوال

 كرد ائمه چهار گانه اهل سنت است سخت با طرز تفكر اعتزالي مخالفت مي

 آنچنانكه به زندان افتاد و در زير ضربات شالق واقع گشت و باز به مخالفت

 . داد خويش ادامه مي

 ا برچيدند و اين پيروزي باالخره اشعريان پيروز شدند و بساط تفكر عقلي ر

 . ضربه بزرگي بر حيات عقلي عالم اسالم وارد آورد

 يكي از شعراي اشعري پس از . شمردند اشاعره ، معتزله را اصحاب بدعت مي

 : گويد پيروزي مذهبشان مي

 ذهبت دوله اصحاب البدع

 و وهي حبلهم ثم انقطع

 و تداعي بانصراف جمعهم

 جمع حزب ابليس الذي كان

 هل لهم يا قوم في بدعتهم

 من فقيه او امام يتبع

 < ( ۱۸۵ المعتزلة ، تأليف زهدي جاء اهللا ، ص )

 : پاورقي

> 
 ريسمانشان سست شد و سپس دوران قدرت صاحبان بدعت از ميان رفت و

 خواندند تا جمعشان منقطع گشت و حزبي كه شيطان جمعشان كرده بود همدگر را
 امام قابل آيا آنان در بدعتهايشان فقيه يا ! كنند هم مسلكان را متفرق

اتباعي داشتند ؟



 و در قرنهاي يازدهم كه يك مكتب فقهي شيعي است - مكتب اخباريگري نيز
 اهل حديث در و دوازدهم هجري به اوج قدرت خود رسيد و با مكتب ظاهريون و

 واحدي هر دو مكتب سلوك اهل سنت بسيار نزديك است و از نظر سلوك فقهي
 يك نوع - دارند و تنها اختالفشان در احاديثي است كه بايد پيروي كرد

 . انفكاك تعقل از تدين است
 مقام استخراج احكام اسالمي اخباريها كار عقل را به كلي تعطيل كردند و در

 پيروي از آن را از متون آن ، درك عقل را از ارزش و حجيت انداختند و
 ديگر فقهي طرفداران مكتب - حرام دانستند و در تأليفات خويش بر اصوليين

 البته حجيت . گفتند فقط كتاب و سنت حجتند سخت تاختند و مي - شيعي
 گفتند و در حقيقت قرآن را نيز كتاب را نيز از راه تفسير سنت و حديث مي

 . انستند د حجيت انداختند و فقط ظاهر حديث را قابل پيروي مي از
 نيستيم كه طرزهاي مختلف تفكر اسالمي را دنبال كنيم و ما اكنون در صدد

 از تدين را كه همان روح خارجيگري است بحث مكتبهاي پيرو انفكاك تعقل
 بلكه تنها غرض - بسيار وسيع دارد اين بحثي است كه دامنه اي - كنيم
 ذهب خارجيگري با اينكه م اي به تأثير فرق در يكديگر بود و اينكه اشاره

 جلوه گر بوده است تا ديري نپائيد اما روحش در تمام قرون و اعصار اسالمي
 نيز طرز تفكر اي از نويسندگان معاصر و روشنفكر دنياي اسالم اكنون كه عده

 اند داده اند و با فلسفه حسي پيوند آنان را به صورت مدرن و امروزي درآورده
. 

 زه كردن سياست قرآن بر ني

 سيزده قرن است كه كم و بيش ميان " نيزه كردن قرآن بر " سياست
 شوند و مقدس مابان و متظاهران زياد مي مخصوصا هر وقت . مسلمين رائج است

 سياست قرآن بر نيزه كردن از كند ، تظاهر به تقوا و زهد بازار پيدا مي
 : ينجا بايد آموخت ا درسهائي كه از . گردد ها رائج مي طرف استفاده چي

 مظهر خبرها درس اول اينست كه هر وقت جاهلها و نادانها و بي - الف
 قدس و تقوا شناخته شوند و مردم آنها را سمبل مسلمان عملي بدانند وسيله

 اين زيركها همواره آنها را . افتد خوبي به دست زيركهاي منفعت پرست مي
 ود آنها سدي محكم جلو افكار مصلحان دهند و از وج مقاصد خويش قرار مي آلت

 بسيار ديده شده است كه عناصر ضد اسالمي رسما از اين . سازند مي واقعي
 اند يعني نيروي خود اسالم را عليه اسالم به كار كرده وسيله استفاده

تجربه فراواني در استفاده از اين وسيله دارد و استعمار غرب . اند انداخته



 ز تحريك كاذب احساسات مسلمين خصوصا در زمينه ايجاد تفرقه ميان در موقع خود ا
 اي چقدر شرم آور است كه مثال مسلمان دلسوخته . نمايد بهره گيري مي مسلمين

 خواهد آنها را راندن نفوذ خارجي برآيد و همان مردمي كه او مي درصدد بيرون
 آري اگر . و گردند عنوان دين و مذهب سدي در مقابل ا نجات دهد با نام و

 باشند و منافقان از سنگر خود اسالم استفاده خبر توده مردم جاهل و بي
 مردم افتخار دوستي و واليت اهل بيت اطهار در ايران خودمان كه . نمايند مي

 والء اهل " بيت و از سنگر مقدس را دارند ، منافقان از نام مقدس اهل
 سازند نفع يهود غاصب مي و اهل البيت به سنگري عليه قرآن و اسالم " بيت

 اكرم و اهل بيت آن و اين ، شنيعترين اقسام ظلم به اسالم و قرآن و پيغمبر
 : رسول اكرم فرمود . بزرگوار است

 . « امتي الفقر و لكن اخاف عليهم سوء التدبير اني ما اخاف علي »

 آنچه از آن . تم امت خودم بيمناك نيس من از هجوم فقر و تنگدستي بر "
 كند فقر فكري بر امتم وارد مي آنچه فقر . بر امتم بيمناكم كج انديشي است

 . " كند اقتصادي وارد نمي
 كه بايد كوشش كنيم طرز استنباطمان از قرآن صحيح درس دوم اينست - ب

 هادي است كه مورد تدبير صحيح واقع شود ، قرآن آنگاه راهنما و . باشد
 اهل قرآن كه راسخين در علم قرآنند تفسير شود ، از راهنمائيهاي عالمانه

 صحيح نباشد و تا راه و رسم تا طرز استنباط ما از قرآن . بهره گرفته شود
 سودجويان و يا . نخواهيم گشت مند استفاده از قرآن را نياموزيم از آن بهره

 كنند همچنان كه ال مي خوانند و احتمال باطل را دنب مي نادانان گروهي قرآن را
 . كنند گويند و از آن باطل را اراده مي شنيديد آنها كلمه حق را مي از زبان نهج البالغه

 عمل به قرآن آنگاه . عمل به قرآن و احياء آن نيست بلكه اماته قرآن است اين ،
 . كه درك از آن دركي صحيح باشد است

 كند ولي استنباط و مي ولي طرح قرآن همواره مسائل را به صورت كلي و اص
 قرآن ننوشته مثال در . تطبيق كلي بر جزئي بسته به فهم و درك صحيح ماست

 در . است گيرد حق با علي در جنگي كه در فالن روز بين علي و معاويه در مي
 : قرآن همين قدر آمده است كه

 ت احديهما فاصلحوا بينهما فان بغ و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا »
 . ( ۱ ( » امر اهللا ء الي علي االخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفي

 اگر يكي اگر دو گروه از مؤمنان كارزار كردند ، آشتي دهيد آنان را و "
 بر ديگري سر كشي و ستمگري كند با آنكه ستمگر است نبرد كنيد تا به سوي

. " فرمان خدا برگردد



 فالن جنگ فالن كس حق گويد در اما قرآن نمي . ن اين قرآن و طرز بيان قرآ
. است و ديگري باطل

 گويد بعد از چهل سال يا كمتر و يا بيشتر نمي برد ، قرآن يكي يكي اسم نمي
 كند شما به نفع علي وارد با علي جنگ مي شود و مردي به نام معاويه پيدا مي

 نبايد موضوعات را شماره كند و انگشت روي حق و باطل قرآن . بشود و نبايد هم وارد جزئيات . جنگ شويد
 بگذارد

 قرآن آمده است تا جاودانه بماند پس بايد اصول . چيزي ممكن نيست چنين .
 گيرد مردم روشن كند تا در هر عصري باطلي رودرروي حق قرار مي و كليات را

 ه با ارائه اين ديگر وظيفه خود مردم است ك . عمل كنند با معيار آن كليات
 چشمشان را باز " . . . » المؤمنين اقتتلوا و ان طائفتان من « " اصل

 تشخيص دهند و اگر واقعا فرقه كنند و فرقه طاغي را از فرقه غير طاغي
 نكشيد و حيله كرد و سركش دست از سركشي كشيد بپذيرند و اما اگر دست
 حمله به دست دي براي براي اينكه خود را از شكست نجات دهد تا فرصت جدي

 : فرمايد آورد و دوباره سركشي كند و به ذيل آيه كه مي

 .« فائت فاصلحوا بينهما فان »
 . متمسك شود ، حيله او را نپذيرند

 خواهد مسلمانان رشد عقلي و قرآن مي . با خود مردم است تشخيص همه اينها
 حق را از غير مرد حق موجب همان رشد عقلي مرد اجتماعي داشته باشند و به

 براي هميشه با مردم مانند ولي صغير با قرآن نيامده است كه . تميز دهند
 قيموميت شخصي انجام دهد و هر صغير عمل كند ، جزئيات زندگي آنها را با

 . مورد خاص را با عالمت و نشانه حسي تعيين نمايد
 تگي و وابستگي اساسا شناخت اشخاص و ميزان صالحيت آنها و حدود شايس

 اسالم و حقايق اسالمي خود يك وظيفه است و غالبا ما از اين وظيفه آنها به
 . خطير غافليم

 : پاورقي

 ۹ . سوره حجرات ، آيه  1
 : فرمود السالم مي علي عليه

 . ( ۱ ( » انكم لن تعرفوا الرشد حتي تعرفوا الذي تركه »

 نخواهيد برد مگر آن كس اه راست پي هرگز حق را نخواهيد شناخت و به ر "
 . " كه راه راست را رها كرده بشناسيد

فائده ندارد تا تطبيق به مصداق و يعني شناخت اصول و كليات به تنهائي



 افراد و اشخاص و با جزئي نشود ، زيرا ممكن است با اشتباه درباره
 بر ضد اسالم و مي نشناختن مورد ، با نام حق و نام اسالم و تحت شعارهاي اسال

 . حقيقت و به نفع باطل عمل كنيد
 حق آمده است اما بايد ديد مصداق آنها كدام در قرآن ظلم و ظالم و عدل و

 تشخيص ندهيم و بعد به موجب همين است ؟ ظلمي را حق ، و حقي را ظلم
 . عدالت و حق را نبريم سر - به خيال خودمان - كليات و به حكم قرآن

 : ي پاورق

 ۱۴۷ . نهج البالغه ، خطبه  1

 لزوم پيكار با نفاق

 مبارزه بانفاق است كه مبارزه با زيركهائي است كه ها ترين مبارزه مشكل
 اين پيكار از پيكار با كفر به مراتب . دهند احمقها را وسيله قرار مي

 با يك جريان مكشوف و ظاهر و مشكلتر است زيرا در جنگ با كفر مبارزه
 مبارزه با كفر مستور است پرده است و اما مبارزه با نفاق ، در حقيقت بي
 مسلماني و يك رو باطن ، نفاق دورو دارد ، يك رو ظاهر كه اسالم است و .

 عادي بسيار دشوار و ها و مردم كه كفر است و شيطنت ، و درك آن براي توده
 برخورده است به شكست گاهي غيرممكن است و لذا مبارزه با نفاقها غالبا

 سازد و نمي گذرد و نهفته را روشن ها شعاع دركشان از سرحد ظاهر نمي زيرا توده
 . آنقدر برد ندارد كه تا اعماق باطنها نفوذ كند

 : گويد بكر نوشت مي اي كه براي محمد بن ابي در نامه ) ع ) اميرالمؤمنين

 « ي امتي اني ال اخاف عل : اهللا و لقد قال لي رسول »

 مؤمنا و ال مشركا ، اما المؤمن فيمنعه اهللا بايمانه و اما المشرك فيقمعه ²

 اهللا بشركه ، و لكني اخاف عليكم كل منافق الجنان عالم اللسان ، يقول ما

 . ( ۱ ( » تعرفون و يفعل ما تنكرون

 زيرا مؤمن . ترسم پيغمبر به من گفت من بر امتم از مؤمن و مشرك نمي "

 دارد و مشرك را به خاطر سركش خوار ا خداوند به سبب ايمانش باز مي ر

ترسم كه آنچه را كند ، و لكن بر شما از هر منافق دل دانا زبان مي مي



 . " كند دانيد مي گويد و آنچه را ناشايسته مي پسنديد مي مي

 مه كند ، زيرا عا در اينجا رسول اهللا از ناحيه نفاق و منافق اعالم خطر مي

 . ( ۲ ( خورند امت بي خبر و ناآگاهند و از ظاهرها فريب مي

 : پاورقي

 ۲۷ . نهج البالغه ، نامه  1

 بينيم هر وقت مصلحتي به خاطر مردم و و لذا در طول تاريخ اسالم مي  2

 اصالح وضع اجتماعي و ديني آنان قيام كرده است و منافع سودجويان و بيداد

 اند و به فتاده است ، آنها بال فاصله لباس قدس پوشيده گران به مخاطره ا

 . اند تقوي و دين تظاهر كرده

 مأمون الرشيد ، خليفه عباسي كه عياشيها و اسرافهاي او در تاريخ

 بيند كه دست به نهضت زمامداران معروف و مشهور است ، چون علويان را مي

 وصله دار در اجتماعات ظاهر زند و با لباس اش را وصله مي اند ، جبه زده

 گردد كه ابوحنيفه اسكافي كه از درهم و دينار او نيز استفاده نكرده و مي

 : گويد ستايد و مدح مي اي نبرده است ، مأمون را بر اين كار مي بهره

 مأمون ، آن كز ملوك دولت اسالم

هرگز چون او نديد تازي و دهقان



 چندان اي از خز بداشت برتن و جبه

 سوده و فرسوده گشت بر وي و خلقان

 مر ندما را از آن فزود تعجب

 كردند از وي سؤال از سبب آن

 گفت زشاهان حديث ماند باقي

 در عرب و در عجم نه توزي و كتان

 تر است و بايد توجه داشت كه هر اندازه احمق زياد باشد بازار نفاق داغ
 مبارزه با نفاق نيز هست زيرا احمق ابزار با احمق و حماقت ، مبارزه .

 قهرا مبارزه با احمق و حماقت خلع سالح كردن منافق ، و . دست منافق است
 . است شمشير از دست منافق گرفتن

 : پاورقي

> 
 را " قرآن بر نيزه " كوبنده و ديگران هر كدام به نحوي سياست مخرب و

 كوبيدند و نهضتها را در ا را درهم پيش گرفتند و تمام زحمتها و فداكاريه
 كه ما بين شعارها نطفه خفه كردند و اين نيست جز از جهالت و ناداني مردم

 به روي خويش د هند و از اينرو راه نهضت و اصالح را و واقعيات ، تميز نمي
 باز بستند و آنگاه بيدار گشتند كه مقدمات همه خنثي گشته و بايد راه را

 . از سرگرفت
 كه اين چنين آموزيم اين است هاي بزرگي كه از سيرت علي مي از جمله نكته

 اي از اي اختصاص به جمعيتي خاص ندارد بلكه در هر جا كه عده مبارزه
 اند آلت پيشرفت بيگانگان و مسلمانان و آنان كه در زي دين قرار گرفته

 منافع خود به آنان اهداف استعماري شدند و استعمارگران براي تضمين پيشبرد
 آنان را براي خويش سپر گرفتند كه مبارزه آنان بدون از بين تترس كردند و

 پذير نيست بايد ابتدا با سپرها مبارزه كرد و آنها بردن آن سپرها امكان
 . برطرف گردد و بتوان بر قلب دشمن حمله برد را از بين برد تا سد راه

 خوارج مؤثر بوده و بنابراين آن روز هم ري شايد تحريكات معاويه در خرابكا
عناصر خرابكار و ناراحت به معاويه و يا دست كم امثال اشعث بن قيس ،



 . خوارج تترس كرده بودند
 آموزد كه در هر نهضتي اول بايد حقيقت را به ما مي داستان خوارج اين

 از جريان حماقتها جنگيد ، همچنانكه علي پس سپرها را نابود كرد و با
 . خواست تا باز به سراغ معاويه رود تحكيم ، اول به خوارج پرداخت و سپس

 علي امام و پيشواي راستين

 تاريخ و سيرت علي ، خلق و خوي علي ، رنگ و بوي علي سراسر وجود علي ،
 . و سرمشق است و تعليم است و رهبري است ، سخن و گفتگوي علي درس است

 درس است ، دفعهاي او نيز علي براي ما آموزنده و همچنان كه جذبهاي
 شويم كه ادبها مدعي مي ما معموال در زيارتهاي علي و ساير اظهار . چنين است

 اين جمله اينست تعبير ديگر . ما دوست دوست تو ، و دشمن دشمن تو هستيم
 تو جذب رويم كه در جو جاذبي تو قرار دارد و كه ما به سوي آن نقطه مي

 . كني گزينيم كه تو آنها را دفع مي كني و از آن نقاط دوري مي مي
 مخصوصا . اي از جاذبه و دافعه علي بود آنچه در بحثهاي گذشته گفتيم گوشه

 مورد دافعه علي به اختصار برگزار كرديم ، اما از آنچه گفتيم معلوم شد در
 : طبقه را سخت دفع كرده است كه علي دو

 زيرك منافقان  1

 زاهدان احمق  2
 فريب همين دو درس ، براي مدعيان تشيع او كافي است كه چشم باز كنند و

 جامعه منافقان را نخورند ، تيز بين باشند و ظاهر بيني را رها نمايند ، كه
 . تشيع در حال حاضر سخت به اين دو درد مبتال است

 اتبع الهدي و السالم علي من

پايان


