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  آرمان و شهر بي) المالس عليه(علي              

  
  
  

 )اَزغَدي(پور  حسن رحيم

  





  
  هموست حقيقت كه حقّ نام به

  
  

  ي اول كلمه   

 حسن استاد هاي ديدگاه) »فردا براي طرحي «مجموعه گفتار (داريد دست در چه آن
 ايشان هاي سخنراني از برگرفته اغالب كه مجموعه، اين. دهد مي بازتاب را ازغدي پور رحيم

 آموزشي، يا آزاد هاي نشست محصول باشد، مي شاگردان برخي دانشجويي تقريرات يا و
  .است امروز تا 63 سال از بررسي و نقد هاي حلقه و ها مصاحبه و ها  همايش

 يا شنيداري و ديداري هاي رسانه شماري از تر در پيش جلسات اين از اندكي بخش
  . يابد بار انتشار مي نخستين  براي و تدريج به آن تر عمده بخش و شده منتشر نوشتاري،
 است برخوردار بسياري تنوع از فرمود، خواهيد مالحظه چنان كه مباحث، سلسله اين

 علومِ مفاهيم ملتقاي از وسيعي ي عرصه در موضوع لحاظ به دهه، سه تا دو ظرف كه
 و هنر تاريخ، شناسي، روان شناسي، جامعه تربيت،و تعليم حقوق، اقتصاد، سياست، (انساني
 علوم و اسالمي معارف با -كلمه جديد مفهوم به -مضاف هاي فلسفه و) ادبيات
 كه است علت بدين و گشته ارائه) حديث و تفسير فلسفه، كالم، اصول، فقه،(حوزوي
 موضوع اصلي گرايش خواننده، انتخاب حقّ به احترام و مباحث تر آسان تفكيك  براي
  . است شده ثبت آن جلد روي بر مجلد، هر

  :باشد مي چندگروه شامل »فردا براي طرحي «مجموعه مباحث
 و اساتيد جمع در كه است هايي  همايش و ها سخنراني محصول مجلدات، غالب ـ1

 با و معرفتي متنوع موضوعات در علميه هاي حوزه فضالي و ها دانشگاه دانشجويان
  . است شده ايراد اسالمي ي انديشه محوريت

 هاي دانشگاه در عمدتا كه است كشور از خارج هاي  همايش محصول نيز بخشي ـ2
  .است شده برگزار گوناگون

 محدودتري هاي جمع و »بررسي و نقد هاي حلقه «در نيز تري تخصصي هاي بحث ـ3
 جريان سدر هاي كالس يا و دانشجويي پژوهش هاي گروه يا گران پژوهش و اساتيد از

 خاصي كتاب يا مقاله نقد گاه و مكتبي يا انديشه نقد حاوي كه ها، آن از بخشي و داشته
 آن نام شود مي البته سعي انتشارات از سلسله اين در. گردد مي منتشر تدريج به اينك بوده،
 ها بحث تا شود خصوصيت الغاي و شده حذف ـ االمكان حتي خاصـ  هاي كتاب يا افراد
   .بچربد اش شخصي جنبه بر آن عمومي و معرفتي كفّة و نيابد موردي يا يشخص جنبه



  

 انقالبي هاي مناسبت و تر عمومي محافل در هايي سخنراني شدة پياده اندكي، موارد ـ4
  .است نشده يا و شده منتشر هاي مصاحبه متن يا و اسالمي و

 و قلمي كار لمحصو شد، خواهد تصريح ها آن ي مقدمه در كه نيز هايي نمونه ـ5
  .است نوشتاري

 نيست ايشان كتبي يا شفاهي اثر مستقيما كه دارند وجود تري متفاوت هاي نمونه ـ6
 محصول يا و شاگردان برخي دانشجويي تقريرات و ها يادداشت در واقع، بلكه
 توان مي را ها آن و است ايشان وگو با گفت و و پاسخ پرسش  جلسات ي شده بندي جمع

 انتشار زمينه اينك كه دانست ايشان نظريات سنخ از و ها ديدگاه با مرتبط غيرمستقيم،
  .است شده فراهم نيز ها آن

 بدون غالبا و گوناگون مجالت و ها كتاب مجازي، هاي پايگاه از برخي در تر پيش
 با بار اين! است منتشرشده ايشان از سخنراني ها ده هماهنگي، حتي يا ويراستاري هيچ
 كند مي ها آن مكتوب انتشار به اقدام »فردا براي طرحي «ي مؤسسه حترم،مولف م اطالع
 سنخ از غالبا مباحث، اين كه محترم خوانندگان براي ايشان جانب از توضيح اين البتّه با
نظم  و ويژه ويراستاري و شود مي پرداخته منبع ذكر به آن در كه شده، تأليف هاي كتاب

 كه است هايي سخنراني متن غالباً بلكه نبوده است؛ دارد، مكتوب كار مناسب و نسقي 
 ساختار تبديل حد در خوانان، نمونه توسط مختصري بسيار ويراستاري با و شده پياده

 شود؛ مي منتشر ها، فاعل و فعل برخي جايي جابه و كتبي عبارات به شفاهي جمالت
  .باشد حد اين رد بايد نيز محترم ي خواننده ي مطالبه كه است منطقي بنابراين،
 سطح به ها آن ارتقاي و مباحث اين دقيق و مفصل بازنگري كه است طبيعي   
 به و نپذيرفته وقت ضيق دليل به را آن ايشان كه بود خواهد بر زمان رسمي،كاري مقاالت
 مجالي چنين آينده، در آن كه اميد. است داده تن كراهت، با نيز مجموعه همين انتشار
  .آيد پيش مباحث اين تكميلي و تر دقيق ويراستاري و بازنگري براي

 و تمايل محترم، خوانندگان و ايشان از تشكر ضمن ،»فردا براي طرحي «ي مؤسسه   
 گامي كه است اميدوار و دارد مي اعالم نقدها و پيشنهادها دريافت براي را خود آمادگي
 ارتقاي و هاي تفكّر شعله كردن گرم و اسالم نظري مفاهيم گسترش جهت در كوچك
  . باشد برداشته عمومي افكار

  
  شما همياري باد گرامي

فردا براي طرحي« ي سهمؤس«  
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  اشاره
ـال   وگويى است كه در ماه مبارك رمضان       چه در دست داريد متن پياده شده گفت        آن  س
  . به طور زنده از سيما پخش شد، پس از افطاربه مدت چهار شب1379
  
  
  خورده نيست حكومت آرماني، حكومت شكست 

  )79 رمضان 18 (اولجلسه 
  

قـدر و اسـتاد بـا فـضيلت، جنـاب        توفيق يافتيم با ميهمان گـران       
ــيم  ــاى رح ــام      آق ــى ام ــرى و عمل ــب فك ــصوص مكت ــور در خ پ

 )ع(وگوارى امـام  هاى قدر و ايام سـ       در اين شب    )ع(طالب ابى بن على
كنم برادر عزيز، بحث را آغاز كننـد         استدعا مى . وگو بنشينيم  به گفت 

  .تا سپس سؤاالتى را طرح كنم
 
، امام بزرگ انـسان و      )ع(طالب ابى بن سالم بر على  . اللَّه الرّحمن الرّحيم   بسم

معجزه بزرگ اسالم كه در ماه مبارك رمضان، در واقـع همـه مـا ميهمـان                 
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 هستيم و ايشان نه فقط حجت مـا در برابـر همـه ملـل و                 )ع(بطال ابى بن على
  .ها و مذاهب، بلكه حجت خدا بر همه بشريت است تمدن
تشكيل جمهورى اسالمى ايران و بيست سال تالش و مجاهـدت             

گونه كه در بيانـات   و تقديم شهيدان سرافراز به خداوند سبحان، همان     
سـت، همـه بـراى      نامـه ايـشان مـنعكس ا       حضرت امام، و در وصـيت     

تشكيل يك حكومت اسـالمى، حكـومتى حـداقل مـشابه حكومـت             
عالى دولـت    به نظر جناب  .  صورت گرفته است   )ع(اميرالمؤمنين على 

 چگونـه تعريـف شـده اسـت؟         )ع(اسالمى در گفتمان حضرت علـى     
حقوق مردم در اين جامعه چگونه است؟ ارتباط مردم بـا يكـديگر و         

  ت است؟ارتباط دولت با مردم به چه صور
 

حكومتى حداقل شبيه به حكومـت      «شايد اشتباهى لفظى بود كه فرموديد       
كه ما به عنوان يـك حـداكثر و يـك الگـوى              ، در حالى  )ع(طالب ابى بن على

 نگاه كنيم؛ بايد الگوهاى علـوى       )ع(طالب ابى بن عقيدتى بايد به حكومت على    
فه فلـس . حكومت همواره پيش چشم هيئت حاكمه و مـردم، حاضـر باشـد            

شـود   ها مـى   به همه فرهنگ  . ، يك فلسفه ضد ضربه است     )ع(طالب ابى بن على
شـود   ها مى   بلند شويد و به همه تمدن      )ع(طالب ابى بن گفت كه پيش پاى على    
كـه اراده    بـراى ايـن   .  كنـار برويـد    )ع(طالب ابى بن گفت كه از سر راه على     

.  معطوف به قـدرت    ، اراده معطوف به عدالت بود، نه اراده       )ع(طالب ابى بن على
 بـه همـه     )ع(طالـب  ابـى  بـن  ها دو گفتمان است و اين درس بزرگ على         اين

 را هدف ضربه مستقيم     )ع(طالب ابى بن  رمضان، على  19شب  . هاست حاكميت
ايشان بيش از چهل    . دهند، چون فراتر از ظرفيت كوچك تاريخ بود        قرار مى 

ر شبى ميهمان يكـى از      هاى آخر، ه   شب. كشيدند سال انتظار اين لحظه را مى     
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كـه عـادت بـه        بودند و با اين    )س(  يا زينب  )ع(، حسين )ع(فرزندانشان، حسن 
ها  ذلك در افطار اين شب     خوردند، مع  وقت سير نمى    گرسنگى داشتند و هيچ   

پرسيدند، چرا چيـزى     خوردند و وقتى از ايشان مى      بيش از دو يا سه لقمه نمى      
خواهم بـا شـكم      مى» ى اَمرُاللَّه واَنَا خَمـيص    يأتين«: فرمودند كنيد؟ مى  نمى  ميل

 يكى  -بودند    )س(يا شبى كه ميهمان حضرت زينب     . خالى به ديدار خدا بروم    
. ديگر زياد نزد شما نخـواهم مانـد       :  فرمودند -خوردن   دو شب قبل از ضربت    

: زنيـد؟ فرمودنـد    ها چيست كـه مـى      اين حرف : پرسيدند )س( حضرت زينب 
ره در خواب ديدم و ايشان غبار از صورتم پاك كردند، مرا             را دوبا  )ص(پيامبر

ايـشان،  . على بشتاب و به نزد ما بيا      » هلم اِلَينا «: در آغوش گرفتند و فرمودند    
كـه    از ايـن   )ع(همواره توقع شهادت را داشتند و بايد گفت كه حضرت امير          

قبـل از   كنند كـه     خود ايشان نقل مى   . مند بوده است   چرا دير شهيد شده، گله    
پس از آن نبرد كه بـسيارى    .  به من وعده شهادت داد     )ص(جنگ احد، پيغمبر  

رفـتم و گاليـه      )ص(از برادران ما شهيد شدند و من مجروح شدم، نزد پيـامبر           
  اِنَّك قُلْـت لـى  «كردم كه شما به من وعده شهادت داده بوديد، پس چه شد؟  

شما بـه مـن وعـده    » ...ستُشْهِد منِ استُشْهديوم اُحد حينَ اُخِّرت عنى الشَّهادةَ وا 
: گويد  به ايشان مى   )ص(پيامبر. شهادت داديد، اما همه شهيد شدند و من ماندم        

. شهادت پشت سر توست، وقتش كه برسد، به سراغ تـو نيـز خواهـد آمـد                
روحيه و صـبر تـو چـه ميـزان      . پاچه نباش، نوبت تو هم خواهد رسيد       دست

 در  )ع(اسنت به خون سر خضاب شود؟ حضرت امير       خواهد بود وقتى كه مح    
سن بيست و چند سالگى يعنى حدود چهل سـال قبـل از چنـين شـبى بـه                   

جـا   اين» ليس ذلِك مِنْ مواطِن الصبر    «اللَّه   يا رسول : كنند  عرض مى  )ص(پيامبر
  مِـنْ مـواطِنِ البـشْرى     «پرسيد، بلكه    جاى صبر نيست كه شما از صبر من مى        
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جا جاى مژدگانى و بـشارت اسـت، نوبـت بـه صـبر               است، اين » امـة والكَر
آن لحظـه كـه     »  سالمةٍ مِنْ دينـى؟     اَفى«: رسد و من تنها يك سؤال دارم       نمى

ام  شوم آيا دين من و اعتقاداتم درست است و بر سر اصول ايـستاده              كشته مى 
در لحظـه   نه؛ دين و عقايد تـو       : فرمايند  مى )ص(ام؟ پيامبر  يا تجديد نظر كرده   

! خـوب . همين براى من كافى است    : گويند ايشان مى . شهادت، درست است  
دانستند كه ايشان از جزييات زمان و نحوه و مكان شهادتـشان خبـر               همه مى 
ديد، گاه ايشان     را كه مى   )ع(، على )ص(كند كه پيامبر   عايشه هم نقل مى   . دارند

 كه بـه معنـاى      .حيدپدرم فداى شهيد و   : گفت گرفت و مى   را در آغوش مى   
رسد و در مركز حكومت      كه در غربت به شهادت مى      شهيد تنهاست و كسى   

امـشب مـن بنـا دارم    . خودش و جامعه اسالمى، تنها و غريب خواهـد مـرد   
 را از زبـان خـود       - گفتمان معطوف به عدالت      - )ع(طالب ابى بن گفتمان على 

اتى را از خـود     بعد از مقدماتى كه خواهم گفت، رواي      . ايشان به بحث بگذارم   
ايشان در حوزه اجتماعيات، عدالت و حقوق مردم و تعريف جامعه اسالمى و             

انديـشيدند و چگونـه عمـل        كنم كه ايشان چگونه مى     دولت اسالمى نقل مى   
مقام . اى است  زيرا تشكيل يك حكومت دينى، كار بسيار پيچيده       . كردند مى

مـا نظـام اسـالمى و       : معظم رهبرى نيز در حضور كارگزاران نظام فرمودنـد        
تـوان گفـت كـه هيئـت         ايم، اما هنوز نمـى     چهارچوب درستى تشكيل داده   

توانيم بگوييم دولت اسالمى به معنى       حاكمه اسالمى داريم، يعنى ما هنوز نمى      
عام آن شامل سه قوه يعنى هيئت حاكمه اسـالمى داريـم و بنـابراين هنـوز                 

البته در مسير   . ى داريم شود گفت كه كشورى طراز اسالمى و جامعه دين         نمى
هاى نماز جمعـه   يا در خطبه. تحقّق آن هستيم، ولى تا آن مقصد، فاصله داريم      

ها را امر بـه      مردم، مسئوالن حكومت را تحت نظارت بگيرند و آن        : فرمودند



  

 13  خورده نيست    حكومت آرماني، حكومت شكست                                                      

معروف و نهى از منكر كنند و معنى اين امر و نهـى هـم فقـط خـواهش و                    
ـ   . بلكه مطالبه است  تقاضا نيست،     دارنـد و بايـد از       ردم شـرعا حـقّ    يعنـى م

گانه از باال تا پـايين مطالبـه كننـد كـه مـا               مسئوالن حكومت در قواى سه    
هـا    جبهـه  هـا و    و براى عدل علـوى، بـه ميـدان         )ع(نام على   فرزندانمان را به  

ـلوك               حقّفرستاديم و بنابراين      داريم از شـما بخـواهيم كـه در شـيوه و س
ــى  ــيره عل ــه س ــن حكــومتى ب ــى ب ــب اب ــل كــارگزاران )ع(طال ــا الاق  و ي

اگر مـردم از روايـاتى      . توانيد وفادار باشيد    تا جايى كه مى    )ع(طالب ابى بن على
توان گفت عشقـشان     ها نقل خواهم كرد، آگاهى نيابند، نمى       كه در اين شب   

شود گفـت اگـر مـردم دربـاره          نمى. كند  فروكش مى  )ع(طالب ابى بن به على 
ولى بـراى   . شوند؛ چنين نيست   عاشق هم نمى  عشق، چيزى نخوانند يا نشنوند،      

 در ما نهادينه شـود، دكتـرين        )ع( على و آل على    محبتكه اين عشق و      اين
 را بايـد بـشنويم سـپس خودمـان و        )ع(طالب ابى بن حكومتى و اجتماعى على   

قـدر شـيعه     مسئوالن حكومت را محك بزنيم كه ما و هيئت حاكمه ما چـه            
كنيم و چه بايـد      ها تطبيق مى    با اين مالك   ده ح  هستيم و هستند؟ تاچ    )ع(على

 هـستيم و    )ع( ها نزديك شويم؟ ما دوستدار اهل بيـت        كرد كه به اين مالك    
گونه دوستدارى، كم     در همه هست، ولى مئونه اين      )ع( على و آل على    محبت
 محبـت خواهند، تشيع است و تـشيع، فراتـر از            مى )ع( بيت چه اهل  آن. است
ها به محضر امـام      هاى ما خراسانى    كه بعضى از همشهري    كنند نقل مى . است
آقا، خراسان پر از شيعه اسـت، دلتـان         :  رفته و ادعا كرده بودند كه      )ع(صادق

جا پر از شيعه است؟ آيا شـما از          يعنى چه كه آن   :  فرمودند )ع(امام. گرم باشد 
 رسيد؟ هر ماه، هر هفتـه و       گيريد؟ به گرسنگانتان مى    حال يكديگر خبر مى   

هر روز از هم مطّلعيد و هواى يكديگر را داريد؟ ارتباط صـميمى و انـسانى                
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پس نگوييـد كـه     : فرمودند. نه، چنين نيستيم  : بين شما برقرار هست؟ گفتند    
 . شيعه ما هستيد، بگوييد محب و دوستدار ما هستيد

 ممكن است كسانى بگويند خواندن اين روايـات چـه ضـرورتى دارد؟      
 مهـم و مفيـد      و شنيدن اين روايات عمال و نظـرا       ندن  كنم كه خوا   عرض مى 

در مضمون همين مقوالت لفظى پنهان شده است و بايد          » عمل«است، چون   
بعـضى  . اى كـه در دل سـنگ پنهـان اسـت           مثل مجـسمه  . آن را پيدا كرد   

كنـد، ولـى     تراشد و تبديل به مجسمه مى      تراش، سنگ را مى    گويند سنگ  مى
 كه مجسمه، در دل آن سنگ پنهان اسـت و           شود كرد  تعبير ديگرى هم مى   

ساز، اطراف مجسمه را بايد بتراشد و آن را از دل سنگ بيرون بكشد               مجسمه
زنـد و    هايى است كه هم دل را آتش مى        اين روايات، گزاره  . و رهايش كند  

پاشد و درست است كه عشق و        كند و هم تخم عمل مى      هم عقل را بيدار مى    
عشق و نفرتى انسانى است نه حيوانى، زيرا حماسه را          كند، اما    نفرتى ايجاد مى  

چنين ممكن است گفتـه      هم. دهد به درون اين جهان خالى و مادى، فشار مى        
 يـك اسـتثناى تـاريخى اسـت، بلـه،         ، معصوم است و اصال    )ع(شود كه على  

هـايى    در يك عالم خصوصى و با اسـتدالل        )ع(درست است كه امام معصوم    
كنـد و براسـاس ميـل و غـضب، رفتـار             زندگى مى هاى ما    غير از استدالل  

كند اما وقتى وارد حوزه عمومى شد و حكومت تشكيل داد و امام شـد،                نمى
، )ع(گويد و خواهيم ديد كه زبان اميرالمؤمنين       ديگر با زبان عمومى سخن مى     

زبان روشنى است و حكومت دينى هم تعريف روشـنى دارد، منتهـا ايـشان               
مل كنند كه ديگران او را در شـرايط جنگـى قـرار    خواستند به اين احكام ع 

اى شد كه ديگر به روش مكانيكى سابق، قابـل حـل             گونه دادند و تضادها به   
 )ع(خواستم بگويم همين بود كه ما، هـم بـه فهـم علـى              اى كه مى   نكته. نبود
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شود شـيعه ايـشان       نمى )ع( و بدون فهم على    )ع(احتياج داريم هم به عشق على     
 انجام بعـضى از     البته در حد  . هم، عميق نخواهد شد   دون اين ف   هم ب  محبت. شد

هـاى قـدر، همـه مـا مـذهبى           هاى عاشورا و شب    مناسك و مراسم در شب    
هاى زنـدگى مـا،      اى است بين همه جمله     شويم و اين، مثل جمله معترضه      مى

شود و بعد مجدداً به همان سـيره عـادى زنـدگى خـود               يعنى پرانتزى باز مى   
هـاى قبلـى    اين روايات، احتمال دارد ديگر نگذارد ما بـه روش     . گرديم برمى

 .برگرديم
  

يك گفتمان معطوف به عدالت و      : پس ما دو نوع گفتمان داريم      
يك گفتمان معطوف به قدرت، يعنى يـك نـوع طـرز حكومتـدارى            
برپايه عدالت است و يك طرز تفكر و حكومتـدارى برپايـه اصـالت       

، گفتمـان معطـوف بـه       )ع(ميرالمؤمنينكه از ديد ا    قبل از اين  . قدرت
خواستم در ارتباط بـا گفتمـان        عدالت را مورد بررسى قرار دهيم، مى      

دانـيم يكـى از      چـون مـى   . معطوف به قدرت براى ما صـحبت كنيـد        
  .هاى شناخت هر چيز، اين است كه ضد آن را بشناسيم راه

  
 كـه   )ع(طالـب و آل علـى      ابـى  بـن  اى مثل على   العاده وقتى از انسان فوق    
گوييم، موى دماغى     و اسالم مجسم بودند، سخن مى      )ص(هاى پيامبر  شده تربيت

داريم كه ابتدا بايد از آن خالص شويم و آن، همان گفتمانى است كه شـما                
اى در مورد انسان،     كننده آور و خفه   يك گفتمان ماترياليستى خنّاق   . فرموديد

ه آشـنا هـستند و نخبگـان        الجمل تاريخ و جامعه وجود دارد كه همه با آن فى         
انـسان  «گويد شـما از      فرهنگى است كه آشكارا مى    . شناسند جامعه آن را مى   

 سخن هم نگوييد و اوهـام       اصوالً» حكومت نمونه «و  » عه نمونه جام«،  »نمونه

 



 

 16  آرمان  و شهر بي)المالس عليه(                   علي

فرهنگى كه تا شما از انسان صالح، از انسان كامل و الگـو و كـسى                . نسازيد
نـداريم و   » سـوپرمن «ا احتياج بـه     گويند م  زنيد، مى   حرف مى  )ع(چون على 

خواهيد حرفـى بزنيـد،      مى» مدينه فاضله ممكن  «همين كه از جامعه صالح و       
توانيم سر   نداريم و بدون اينها مى    » اتوپيا و ايدئولوژى  «گويند ما احتياج به      مى

دارى  دارى است، فرهنگ ليبرال سـرمايه      اين فرهنگ، فرهنگ سرمايه   . كنيم
و هژمونى قدرت و ثروت در دنياست و بـه همـه            كه امروز فرهنگ حاكم     

چنينـى   هاى اين  و لقب » فاشيست«و  » طلب تماميت«منتقدان خودش از دم،     
تـر   كه خودش از ماركسيسم، توتاليترتر و از فاشيسم، خشن         دهد، در حالى   مى

است » منافعش«كند، منتها كانون اصلى جاذبه و دافعه اين گفتمان،           عمل مى 
گويند هيچ ارزشى وجـود نـدارد        صراحت مى ه  شان هم ب  خود. »عقايدش«نه  

چيـز    همه. طور قطعى و مطلق بايد از آن دفاع كرد و بشود دفاع كرد              كه به 
 از الگوتراشـى بـراى      اين گفتمانى است كه اصال    . ى ماست به وقتش زير پا   

هـايى كـه مبتنـى بـر      گويد ما از همه انديـشه  جامعه و فرد بيزار است و مى     
ريخى و تفسير احساساتى از جهان و جامعـه اسـت، بيـزاريم و در    رمانتيزم تا 

كنند كـه بـراى    هاى آكادميك در دنيا تصريح مى دكترين خود، و در بحث   
چيـز   اى وجود ندارد و ما هيچ      تاريخ و جهان و انسان، هيچ غايت شرافتمندانه       

تاريخ خوانند كه نقطه پايان      بينيم، و رجز مى    مدار نمى  را تلئوكراتيك و غايت   
كننـد   ن حيوانى است و سعى مى     دارى و همين تمد    ه طبقاتى سرمايه  هم جامع 
هـا و    دادن عناصر اين ادبيات ماترياليـستى، همـه اديـان و انقـالب             با رسوخ 
تزشان . ها را در دنيا مسخره كنند، مسخ نمايند و بعد نسخ كنند            خواهي عدالت

همـين را   اسـت و    » لـذت، سـود و غريـزه      «هم اصالت قدرت و اصـالت       
ها هـم   وگوى تمدن خواهند به عنوان اصول نهايى تمدن، در قطعنامه گفت         مى
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 )ع(طالـب  ابى بن  در تقابل با گفتمان على     ولى اين گفتمان، كه دقيقا    . جانندبگن
است، هيچ استدالل تام و تمامى در آستين ندارد و تا كنون ارائه نكرده است               

ى كه اينان در دو سه قرن اخير در         هاي شود كه همه داستان    كم معلوم مى   و كم 
بايد گفـت داسـتان شـما دروغ بـود؛       . گوش بشر خواندند، دروغ بوده است     

 . ، راست بود)ع(طالب ابى بن داستان على

در قرون اخير،   . ازاى آن گشتند    اينان ابتدا دروغى گفتند و بعد دنبال مابه       
 ثـروت و چـه      دانست افتخار آشنايى با ارباب قـدرت و        ها نمى  بشر تا مدت  

شويم كـه    كم همه متوجه مى    اينك كم . تمدنى را در مدرنيته پيدا كرده است      
وگـو كنـد او را بـا         اگر كسى بخواهد به عنوان يك شرقى با غرب، گفت         

اى از پنجره زندگى به بيـرون پرتـاب          هاى شيميايى، ميكروبى و هسته     سالح
 از اسـب  شـوند كـه گـاهى گـوش كننـد و           كم مجبور مى   اما كم . كنند مى

انـد چـه     هايى كه زنجير پـاره كـرده       فاخرشان پايين بيايند و ببينند اين غالم      
هـاى كهنـه مجـدداً       ها از زخـم    گويند؟ در واقع، بايد گفت در اين سال        مى

زند و جهان اسالم، بيدار شده است و ملتى كه بيـدار             هاى تازه بيرون مى    خون
 .ى ماقبل هوشيارى باز گرددتواند به دنياى پيشين، به دنيا شد، ديگر نمى

 بين دو گفتمـان اسـت؛ گفتمـان علـوى و گفتمـان               پس جنگ واقعا  
و مـن فقـط يـك     . اش در ايـران    دارى ليبرال در سطح جهان و دنباله       سرمايه

 )ع(خواهم به ساحت مقدس اميرالمـؤمنين       البته نمى  -كنم   مقايسه سمبليك مى  
 گفتمـان حكـومتى را       تفاوت ايـن دو    كه اجماال   براى آن  -جسارت بكنم   

هِ مـا    «: هايشان فرمودند   در يكى از سخنراني    )ع(طالب ابى بن على. بشناسيد واللـَّ
به خـدا سـوگند در تمـام دوران حكومـت و            » كَتَمت وشْمةً والكَذِبت كِذْبةً   

چيزى كه به مردم مربوط      مبارزات، من حتى يك دروغ به مردم نگفتم و هيچ         
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اين گفتمان علوى است و در برابـرش گفتمـانى          . ردمبود، از آنان پنهان نك    
. نامنـد و پـدرش ماكيـاولى اسـت         است كه آن را فلسفه سياسى مدرن مـى        

 هفده به بعـد را      -گفتمان ماكياوليستى، گفتمان سكوالر است و قرن شانزده         
ايـن آقـاى    . داننـد  به همين مناسبت، مبدأ فلسفه سياسى مدرن و سكوالر مى         

 به نـام شـهريار دارد، در دسـتورالعمل حكـومتى خـود              ماكياولى كه كتابى  
 اشـتر   مالكو اين عهدنامه را بايد در برابر عهدنامه         (خطاب به حاكمان مدرن     

اين اخالقى كه تاكنون انبيا از آن حرف زدنـد، اخـالق            : گويد مى) گذاشت
اينكـه  . خـورد  هاست؛ اخالق خصوصى است و به درد حكومت نمـى          پيرزن

ها  وغ نگوييد، خيانت نكنيد، خادم مردم باشيد، اين حرف        راست بگوييد و در   
سپس به شاهان و شهرياران آموزش مناسك ورود بـه مدرنيتـه            . راه است  بي
 ومـت و تفكيـك اخـالق از سياسـت، اذن          دهد كه تفكيك دين از حك      مى

 و  )ع(عمـران  بـن  دربرابـر ده فرمـان موسـى      : گويـد  مى. دخول در آن است   
، چه و چه نكنيد، مـن       »سرقت نكنيد «،  »وغ نگوييد در«كه   )ع(مريم بن عيسى

! ها  نه پيرزن  -ها   ده فرمان من خطاب به حكومت     . ام ده فرمان جديدى آورده   
دشمنانت را بكش و    «: گويد هاست كه مى   از جمله اين ده فرمان اين     .  است -

بـه حاكمـان سـفارش      «: گويـد  چنين مى  هم. »توانى دوستانت را نيز    اگر مى 
آموزشى كـه  . »گوييد وغ بگوييد و وانمود كنيد كه راست مى كنم كه در   مى

دهد، همين است كه به مردم، دروغ بگو و وانمود كـن             دكترين سكوالر مى  
اما . شود حكومت را ادامه داد     گويى، چون تنها با اين روش مى       كه راست مى  

به خدا سوگند من در تمام دوران حكومتم، حتى         : گويد  مى )ع(طالب ابى بن على
 .ك دروغ به مردم نگفتمي
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تـر و بـدتر از ايـن سـكوالريزم نظـرى،              البته گفته باشم كه خطرناك    
سكوالريزم عملى است، چون چه بـسا ممكـن اسـت در جامعـه مـا و در                   
مناسبات ما، دكترين سكوالر حاكم باشد منتها عبارات مذهبى به كار ببـريم،             

ـ           ان بـه همـين     يعنى دكور صحنه را مذهب بگيريم ولى پشت صحنه، خودم
  .مضامين، دچار باشيم

ــا نظــام ســرمايه   دارى و گفتمــان قــدرت صــحبت  در ارتبــاط ب
بحث رايجى در حـوزه كـالن اقتـصادى در دنيـا و حتـى در       . كرديد

. كنـد  ايران مطرح است كه نسبت ميان عدالت و توسعه را مطرح مى           
و  آيا نزاع و تعارضى ميـان عـدالت          )السالم  عليه(در گفتمان امام على   
  توسعه وجود دارد؟

 نزاعى بين عمارت و آبادى با عـدالت       )ع(طالب ابى بن در گفتمان امام على   
 توسعه در بستر عدالت و در       چون اساسا . ها وجود ندارد   و تأمين حقوق انسان   

ما به اين نتيجه رسيديم كه دعوا بين دو دكترين          . شود راستاى آن تعريف مى   
دارى ليبـرال،    سـرمايه  در دكتـرين     .در اجتماعيات و در امر حكومت است      

پردازان  اين را اگر قدما و نظريه     .  يك كلمه شاعرانه بيشتر نيست     عدالت واقعا 
بايى از گفتن اين ندارند كه      كردند، امروز ديگر ا    كالسيك آنان تصريح نمى   

دانيم، بلكه    ما دنبال عدالت نيستيم و دولت را مسئول اجراى عدالت نمى           اصال
. ل اجراى امنيت اقتصادى است و كارى بـه عـدالت نـدارد            دولت تنها مسئو  

دهنـد و از     حتى عدالت را، عـدالت تـوزيعى را مـورد تمـسخر قـرار مـى               
گوينـد يعنـى     گاالتاكسى يا نظم خودجوش بازار و رقابت آزاد سـخن مـى           

دارى  كـردن سـرمايه    ايـن تئـوريزه   . هركسى، هركسى را له كـرد، كـرد       
 عدالت، يك شعر و شـعار و        است كه اصال  اش اين    معنى. ته است گسيخ لجام
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اين گفتمان درست در نقطه مقابـل گفتمـان امـام           . يك خرافه بيشتر نيست   
عـدالت  «ها نه عدل فردى را، به معنـاى          اين. گيرد  قرارمى )ع(طالب ابى بن على

شـود، قبـول     كه به مفهوم فضيلت و ساير مفاهيم ارزشى، ارجاع مى         » اخالقى
 كالمى را، به ايـن معنـا قبـول          -و عدالت فلسفى    » ىعدل كيهان «دارند و نه    

ـ  ارند كه نظام آفرينش، حكيمانه طر د شـود، چـون    ىاحى شده و مـديريت م
، بـه   خـاص طـور    را از اساس، منكرند، و نه هم به       » خير و شر  «مفهوم دينى   

نويسند  اينان در آثار كالسيك خود مى     . عدالت اجتماعى و اقتصادى، معتقدند    
عى، يك مفهوم اساطيرى و مفهوم اتوپيك است، و عـدالت  كه عدالت اجتما  

گويند  دانند و مى   اقتصادى را هم با عنوان عدالت توزيعى، مفهومى عوامانه مى         
هبى كه اين رؤياى گدايان است و متعلق به سوسياليزم تخيلى يا اسـاطير مـذ              

.  بـود   دنبال آن نبايد   مكان دارد و نه معنى دارد و اصال        عدالت، نه ا   است، واال 
دارى ليبرال است كه امروز درست در جبهه مقابـل تـز             اين همان تز سرمايه   

 قرار دارد و گفتمان حاكم بر جهان هم متأسـفانه همـين             )ع(طالب ابى بن على
دارى و   هـاى سـرمايه    ها، كمپـاني   جاى پاپ  است و امروز بر دنيا در واقع، به       

ـ    صهيونيستى با همين ايدئولوژى حكومت مى      ل كـشور هـم در      كنند و داخ
ها و برخى محافل آكادميك يا روشنفكرى، همـين          بعضى مطبوعات و رسانه   
 هـم   حاكميـت شود و حتـى در بعـضى از محافـل            بحث آشكارا تعقيب مى   

كسانى هستند كه به اين دكترين دلبستگى دارند، حال يا از پيش، دلبـستگى              
كننـد، يـا     و مى در دهه اخير ر   هاى بعد از جنگ و       كم در سال   اند و كم   داشته
صورت، در هر   . كم برايشان پيدا شده است     اند و اين دلبستگى كم      نداشته قبال

 پوزيتيويستى است و مفهـوم عـدالت را مفهـوم           اين ديدگاه، ديدگاهى غالبا   
اينان فقط با سوسياليزم مخـالف نيـستند، بلكـه بـا            . داند انتزاعى و مغلوط مى   
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م مخالفند و ايـن تفكـر، عـدالت را،          البالغه ه  عدالت اسالمى و با سراسر نهج     
داند و علتش هم اين است كه تعريفشان         حتى كلمه عدالت را ضد توسعه مى      
دارى  ، توسعه براى طبقات سـرمايه     خاصاز توسعه، توسعه رفاه براى طبقات       
، به معناى توسـعه بـه       )ع(اما عدالت على  . در جامعه و نه براى همه مردم است       

داران  دارى، توسعه به نفع سـرمايه      عه ليبرال سرمايه  نفع همه مردم است و توس     
ـله      عليه توده محرومان در جامعه و توسعه       هـاى طبقـاتى و      اى است كـه فاص

كند و توسعه را نـه       هاى بزرگ طبقاتى را تئوريزه و حتى توصيه مى         شكاف
البالغه معنـى شـده      گونه كه در نهج    در طول عدالت و در جهت عدالت، آن       

دهـد و افكـار      رض عدالت و در تعارض با عدالت قرار مى        است، بلكه در ع   
آن وقـت   . كنـد  مـى » عدالت يا توسـعه   «عمومى را مجبور به انتخاب ميان       

 در گفتمـان    اصـوالً دم است يا توسـعه؟ ايـن سـؤال          پرسند، عدالت، مق   مى
 چنـين   )ع(طالب ابى بن شود ولى در گفتمان على     دارى ليبرال مطرح مى    سرمايه

در » توسـعه « نيست كه عدالت، مقدم است يـا توسـعه؟           پرسشى قابل طرح  
دارى  در تقريـر سـرمايه     Development، غيـر از       )ع(يرالمؤمنينگفتمان ام 

، نه رفاه براى    »رفاه براى همه  «يعنى  » توسعه«در گفتمان دينى،    . ليبرال است 
هـاى حكـومتى اسـتفاده       داران و نه رفاه براى كسانى كـه از رانـت           سرمايه

 ر كردند كه در واقـع، ملهـم از نـص          قام رهبرى نيز همين را تعبي     م. كنند مى
با خدا و با مردم، در باب استفاده خصوصى         :  است كه فرمود   )ع(حضرت امير 

 . خوارى نكنيد از امكانات حكومتى انصاف داشته باشيد، رانت

ةَ اَهلِـك   «مبـادا خويـشانت     :  و نيز فرمـود    فرزنـدت، دامـادت،    » خاصـ
و آنان كه در گـروه      » و منْ لَك فيه هوى مِنْ رعيتِك      «قت  پسرعمويت، رفي 

دارى  پس تقرير ليبرالى و سرمايه    . ها استفاده كنند   و حزب تو هستند، از رانت     
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 اسـت كـه     )ع(روايت صريح از حضرت اميـر     . از توسعه، خالف دين است    
سـؤال  ، اين تعبير بلندى است و جـواب همـين           »ال عِمارةَ مع الجور   «: فرمود

شماست، يعنى بدون عدالت، عمارت و توسعه و آبادى در كار نخواهد بود و              
بدون عدالت، توسعه به معنى درسـت       . كنيد كه توسعه است    بيهوده گمان مى  

 . و واقعى آن اتفاق نخواهد افتاد

 نكته ديگرى كه از مبانى تئوريك گفتمان غيرعلوى است، ايـن اسـت             
وجـود آمـده      جديدى بـه  » زيست جهان «كه اين گفتمان، مدعى است كه       

است كه در آن، تمام جوامع از جمله جامعـه مـا بايـد براسـاس كاربـست                  
دارى غرب و جهانى، در مكانيزم بازار غرب، ادغام شـوند            هاى سرمايه  فرمول

و الزمـه   . كننده شويم و وابسته و از رعاياى آنان باشيم         و ما تبديل به مصرف    
جامعه پديد آيد كه مردم را به سوى مصرف،         آن، اين است كه فرهنگى در       

شعارش هم همان شعارى    . تجمل، واردات، عيش، لذت و حماقت، سوق دهد       
است كه در قرن هفده در اروپا مطرح شد كه شعار تجارت و مدارا، دارايى و                
آزادى و منافع فردى با همان وجه افراطى مادى بود كه هر نوع رياضـت و                

گوينـد كـار    دانند و مـى     انصاف را عين حماقت مى     قناعت و ايثار و انفاق و     
. دارى اسـت   درواقـع ايـن همـان ايـدئولوژى سـرمايه         . هاى ابله اسـت    آدم

، ديـن را، اخـالق را،       »زيست جهـان  «پردازان اين ايدئولوژى در اين       نظريه
كننـد، ولـى يـك       زدايى و سكوالريزه مى    چيز را قدسيت    ها را و همه    ارزش

ناپـذير اسـت، يعنـى همـه         گويند قدسى و خدشه    ا مى ه ماند كه اين   اصل مى 
زدايى بشوند، جز اين اصـل، و آن چيـست؟ مالكيـت             مقدسات بايد تقدس  

ـ هـاى    خصوصى نامحدود و تجمع ثروت در كانون       ى كـه عبـارت از      خاص
دارى داخلى است و جاى همه مقدسـات را در           دارى جهانى و سرمايه    سرمايه
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 اسـت،   )ع(طالـب  ابـى  بـن   گفتمان علـى   فرهنگ و گفتمانى كه در تقابل با      
هـاى   گيرد و مبانى آن عبارت است از ديكتاتورى پول و شهوت، انـسان             مى

آزاد، دموكراسى در خدمت ثروت، احزاب بعنوان ابزار قـدرت، و كارشـان             
هـا،   كردن همـه ارزش    سازى همه امور نامشروع است، مشكوك      هم مشروع 

هـا و    همـه حـسن و قـبح     كـردن  كردن همـه اخالقيـات، قـراردادى       نسبى
» حـقّ «ابر  را در بر  » مسئوليت«كردن حقوق،    كردن تكاليف، وضعى   منسوخ

كردن اخالق و    گفتن، شخصى  سخن» مسئوليت«بر  » حقّ«نشاندن و از تقدم     
حتى دين هم بايد تبديل به      . »دين«تا  » صنايع«چيز از     كردن همه  خصوصى

و حكـومتى و امـور      يك امر خصوصى شود كه ربطى به مسائل اجتمـاعى           
كردن همه حدود است      و اين در واقع، همان مباح      -ندارد  ) Public(پابليك  

كننـد كـه انقالبيـون و        اينان تصريح مـى   . شود كه با تعابير مختلفى طرح مى     
خواهان عالم و كسانى كه به دنبال الگوهاى علـوى هـستند، بيهـوده               عدالت

ـ خواهنـد دا   كنند و مى   مسائل كوچك را بزرگ مى     ل يـك ليـوان آب،      خ
 روشن است كه گسست طبيعى بين جهان مدرن و سـنّتى            شيرجه بروند، واال  

هـا را    كند مدرنها، سنّتى   وجود آمده است كه اقتضا مى       به - به تعبير آقايان     -
. ها مقاومت كننـد، يـاغى هـستند و بايـد دريـده شـوند         و اگر سنّتى  ! ببلعند

كننـد و    يـز همـين تبليـغ را مـى        روشنفكران وابسته به اين تفكر در داخل ن       
چيز مشكوك اسـت و احتيـاج بـه          گويند كه در اين زيست جهان، همه       مى

خواهد و صالح و فساد در آن، معنى نـدارد و            سوپرمن هم ندارد، قهرمان نمى    
و دوران گفتمـان    . ها، نسبى و فردى و قراردادى اسـت        چيز، همه ارزش   همه

سود، امنيـت و  «را به گفتمان  گذشته و جايش    » سعادت، حقيقت و عدالت   «
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مـدار   است چون جامعه فضيلت» جامعه باز«داده است كه اين تعريف     » لذت
  .مدار، جامعه باز اى بسته است و جامعه غريزه ها، جامعه در نگاه اين

 
، معطوف به عدالت و     )ع(شود طرز تفكر امام على     گاه گفته مى    

در بـا شـرايط روز      ق  اين طرز تفكر چه   . يك طرز تفكر ارزشى است    
 اگـر تعبيـر      - )ع(ما سـازگارى دارد؟ و آيـا شكـست اميرالمـؤمنين          

 )ع(خاطر همين ارزشـى فكـر كـردن امـام            به -شكست درست باشد    
هاى حكـومتش هـم نـه        نبود؟ معاويه بيست سال حكومت كرد و پايه       

اساس فساد و قـدرت و زور اسـتوار بـود، امـا              براساس عدالت كه بر   
  . كه معطوف به عدالت بود از پا درآمد)ع(حكومت امام على

 
وقتى از حكومت علوى و مديريت علـوى        . اى را روشن كنيم      ابتدا نكته 

شود، بدان معنى نيست كـه بـدون    و گفتمان على در باب حكومت بحث مى       
هيچ اجتهادى، الگوبردارى صورت بگيـرد و ثابتـات و متغيـرات گفتمـان              

 نيـست كـه     همچنين بدان معنـى   . نشود از يكديگر تفكيك     )ع(اميرالمؤمنين
خـود  .  و در سـطح او حكومـت كننـد         )ع( چون على  رود همه عينا   انتظار مى 

كمكـم  » ولكـن اَعينُـونى  «توانيد من باشـيد    شما نمى :  فرمود )ع(حضرت امير 
 )ع(كـه فرموديـد علـى      ايـن . كنيد، سعى كنيد اين الگو پيش چشمتان باشد       

نم پاسخ اين سـؤال، بـستگى بـه         ك شكست خورد يا پيروز شد؟ من فكر مى       
 به چه معنا شكست خـورد؟       )ع(على. تعريف شما از موفقيت و شكست دارد      

عـد تـاريخى شكـست      وى و انسانى شكست خورد؟ آيا از ب       آيا از حيث معن   
كند كـه در زمـان شـاه، يكـى از            اى را نقل مى    خورد؟ آقاى مطهرى قضيه   

ش را به يكى از وزراى آن        شده بود، خود   حقّآقايان مشكلى داشته و حقّى، نا     
 اشـتر   مالككه مشكلش حل شود، بخشى از عهدنامه         زمان رساند و براى اين    
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منصب را بـه خـود        را روى كاغذى نوشته و آورده بود تا شايد آن صاحب          
دهـد، آن آقـا      يادداشت را به او نشان مـى      . آورد و مشكل مردم را حل كند      

دهـد كـه عبـارتى از        ضيح مى اين چيست؟ او تو   : گويد كند و مى   نگاهى مى 
 كـه بـه مـسئوالن حكومـت         اشـتر   مالك است در عهدنامه     )ع(اميرالمؤمنين
آن . دهد كه چگونه به مردم و به حقوق مـردم احتـرام بگذارنـد              آموزش مى 

سـه  . اى بنـشين   برو گوشه : گويد شود و به او مى     منصب ناراحت مى    صاحب
 آبـدارچى تـشكيالت     روند، حتـى   گذرد و ارباب رجوع مى     چهار ساعت مى  

اى،  جا نـشانده   من را چند ساعت اين    : گويد عاقبت آن آقا مى   . خواهد برود  مى
 )ع(اى كه به مـن دادى، آيـا علـى          اين نوشته : پرسد آن وزير مى  . جوابى بده 

او پاسخ  . چرا، عمل كرد  : گويد خودش به آن عمل كرده يا نكرده است؟ مى        
كـوبى   ا آن آقا پاسـخ دهـان      ام! دهد و به همين علت هم شكست خورد        مى
تو چرا چهار ساعت من را معطل كردى تا همـه برونـد،           : گويد دهد و مى   مى

 و انـدى    1300 )ع(سپس در خلوت، اين جمله را به زبان آوردى؟ چرا؟ على          
ترسى حتى جلوى آبدارچى تشكيالت خـود،        سال است كه رفته، ولى تو مى      

اه آهـسته بـيخ گـوش مـن         گذارى همه بروند آنگ    مى. اين جمله را بگويى   
ـ    حال مى .  شكست خورد  )ع(گويى كه على   مى  )ع(راسـتى علـى   ه  پرسم آيا ب

 سال هنوز تـو و      1400شكست خورد؟ اين چه شكستى است كه با گذشت          
ترسيد نزد چند نفر ارباب رجوع،       امثال تو كه همه كاره حكومت هستيد، مى       

 و انـسانى و      از حيث معنوى   )ع( شكست خورد؟ پس على    )ع(بگوييد كه على  
 شكـست   )ع(اينكه گاهى گفته شده كه علـى      . تربيتى، شكست نخورده است   

 )ع(حـضرت اميـر   . خورد و حكومت او موفق نشد، حرف درسـتى نيـست          
جـا كـه    من در حكومت خود، آن   : »مااَصبح بالكوفَةِ اَحد اِلّا ناعماً    «: فرمايد مى
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خانمـان   ه و بـى   اختيار داشتم كارى كردم كه ديگر حتى يك انسان گرسـن          
 شكست خـورد؟ فونكـسيون حكومـت در دنيـا مگـر             )ع(كجا على . نيست

 اين كـار     )ع(حضرت امير . چيست؟ تأمين امنيت و تأمين معاش مردم است       
 حكومت بـسيار    )ع(حكومت على . تر از ديگران به انجام رساند      را بسيار موفق  

. موفـق بـود  ها و استانداردهاى مادى هـم بـسيار          موفقى بود؛ با همين مالك    
كس نيـست مگـر      ايشان فرمود كه امروز در منطقه تحت حكومت من هيچ         

كنـار  «خانمـان و     كـه متـنعم اسـت، يعنـى ديگـر آدم گرسـنه بـى               اين
فرمـود در قلمـروى حكومـت مـن،         . در جامعه دينى نداريم   » خواب خيابان
 كـسانى كـه     يعنـى » اِنَّ اَدناهم منْزِلَةً  «: اند ترين سطوح زندگى هم مرفّه     پايين

ليـأ كُـلُ    «. ها هم در رفاهنـد     تر است، حتى آن    شان از همه پايين    سطح زندگى 
يعنى فقيران هم سايه باالسـر و  » الْبرَّ ويجلِس فى الظِّلِّ ويشْرِب مِنْ ماءِ الفُـراتِ    

خورنـد،   نوشند و از بهترين گندم و نان مـى         اى دارند و از آب گوارا مى       خانه
خانمـان   ينى، ديگر نگذاشتم كسى فقيـر، گرسـنه و بـى         يعنى در حكومت د   

هاى  خورده دانست؟ اگر شيوه    توان اين حكومت را شكست     چگونه مى . بماند
 در  حاكميتماكياوليستى و سكوالريستى را كه براى كسب قدرت و حفظ           

شوند، بتوان موفقيـت مـادى ناميـد، مثـل           دنيا اختراع و ابتكار يا كشف مى      
 منحصر به طبقه حاكم يعنـى معاويـه و          اوالها    موفقيت حكومت معاويه، اين  

اى كـه در طـول     موقت است، به گونـه  ثانياً. اش است، نه به مردم      دسته دار و 
 را هميـشه و     )ع(ها را برد، ولى نام مقدس علـى        شود اسم آن   تاريخ ديگر نمى  

 حال با اين استاندارد بايد قضاوت كرد كه چه        . شود بر زبان آورد    همه جا مى  
بنـابراين وقتـى از توفيـق و        . كسى شكست خورده و چه كسى پيروز است       

كنـيم؟ بـا     زنيم، بايد بگوييم با كدام استاندارد فكـر مـى          شكست، حرف مى  
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ــوى،     ــوزه معن ــه در ح ــادى و چ ــوزه م ــه در ح ــى، چ ــتاندارد عقالن اس
 و عدالت پيـروز اسـت و        حقّكه    پيروز است، براى اين    )ع(طالب ابى بن على

 حـقّ  بايد بيايد و خود را بـه         حقّباطل به دنبال    .  و طفيلى است   ىباطل، عرض 
 بـه همـه اهـدافش       )ع(كه حضرت اميـر    اما اين . تشبيه كند تا كارش بگيرد    
 به بخش مهمى از اهـداف الهـى         )ع(اميرالمؤمنين. نرسيد، حرف درستى است   

شـود    شكست خورد، اما مى    )ع(شود گفت كه حكومت على     نمى. خود نرسيد 
 اوال. اما چرا نرسيد؟ روشن است    . ه بخش مهمى از اهدافش نرسيد     گفت كه ب  

رسيد و آن وقتى كه به قدرت رسـيد           بايد به قدرت مى    )ع(بين زمانى كه على   
هاى غيـر غـديرى بـر         سال كه رژيم   25در اين حدود    .  دهه فاصله افتاد   5/2

، بنيانگـذارى   )ص(جامعه اسالمى حكومت كردند، از آن چيزى كـه پيغمبـر          
ـله زيـادى گرفتنـد                كر . ده بود و قرار بود با همان جهت به پيش برود، فاص
 مسئول اعمـال    )ع(على. توانست جبران كند    اين اتفاقات را ديگر نمى     )ع(على

ايشان وقتـى بـه حكومـت       . خودش است، مسئول اعمال ديگران كه نيست      
رسيد كه در آن چند دهه، اتفاقات و تغييرات مهمى پشت سـرهم رخ داده و            

 -هـاى تـدريجى      اسـتحاله . اى براى اتفاقات بعدى شده بـود       هاى واسطه  لقهح
هاى دينى بـر      در درون حكومت   -كار برد    صراحت به ه  همين تعبير را بايد ب    

 و  )ع(جز خصيصين يعنى اميرالمـؤمنين     ابتدا به . روى يكديگر انباشته شده بود    
ز رحلـت  اصحابشان، كسى متوجه نبود كه اين زاويـه انحرافـى كـه پـس ا             

شود، ده سال، بيست سال يا سى سال ديگر به كجا خواهـد      باز مى  )ص(پيغمبر
حـضرت  . ديد  از همان آغاز، عاقبت كار را مى )ع(طالب ابى بن رسيد، ولى على  

افتـد، ده روز بعـد از        دانست كه چه اتفاقى دارد مى       همان موقع مى   )س( زهرا
ين را كـرد، زيـرا       در مـسجدالنّبى، آن سـخنرانى آتـش        )ص(رحلت پيغمبـر  
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دانست انحرافى در شرف تكوين است كه تا ابد، امت اسالم، چوب ايـن               مى
توجه نبودند كه ايـن اوضـاع،       ها م  آن موقع البته خيلى   . اتفاق را خواهد خورد   

 )ع(طالـب  ابـى  بـن  بعدها وقتى حكومت به علـى     .  به كجا خواهد كشيد    منطقا
ر سال و اندى هر چند سـعى        بازگشت، معلوم بود كه ايشان در آن دوره چها        

جا   اوضاع اقتصادى و فرهنگى جامعه را به آن        حاكميتتوانست   كرد نمى  مى
ذلـك،   مـع . خواسـت، برگردانـد و آن را اصـالح كنـد            مى )ص(كه پيامبر 

 اصالحات زيادى كردند منتها وقتى كه از طـرف انقالبيـون            )ع(اميرالمؤمنين
 سه جنگ داخلى بر ايـشان       ،)ص(سابق و دوستان خودشان و اصحاب پيغمبر      

ها در داخل حكومت بود، عاقبـت ايـشان از پـا             تحميل شد كه جنگ جناح    
» عدم توفيق حكومـت علـى     «خوب معلوم است كه اين واقعيت را        . درآمد
نكته مهمى كه انقالب ما هم ممكن است به آن دچـار شـود              . توان ناميد  نمى

 ريجى اسـت، اصـال     حكومت، يك امر تـد     اين است كه استحاله و فساد در      
. كنـد  دهد و توپ، در نمى     نمى» آماده باش «. افتد ناگهانى و دفعى اتفاق نمى    

 و در دولتمـردان و      حاكميتانحراف در   . افتد آهسته و گام به گام اتفاق مى      
هـايى   شود، سوءاستفاده  فسادهايى واقع مى  . افتد نخبگان، دهه به دهه، اتفاق مى     

 و اميرالمـؤمنين و     )ص(ف سيره پيامبر  خالف شرع، خالف احكام قرآن، خال     
شود، مـسئول بعـدى كـه        افتد و يك به يك توجيه مى        اتفاق مى  )ع(آل على 

كنـد و    كند، نفر بعدى هـم كـار او را توجيـه مـى             آيد آن را توجيه مى     مى
شود كـارى   كنند كه نمى روند و مدام توجيه مى طور قدم به قدم فرو مى   همين

اين اتفاقى بود كه در صدر اسالم افتاد        . اپذير است ن كرد و اين فسادها اجتناب    
نكته اين است كه توده مـردم،  . ، قربانيان اصلى آن بودند    )ع(و على و آل على    

هـا كـه ديـن و انقـالب را           وقتى نخبگـان و آن    . چشمشان به نخبگان است   
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شـود؟ رهبـرى در      شناسند، انتقاد نكنند و جلوى انحرافات نايستند، چه مى         مى
نهى از منكر، مطالبه از مسئوالن حكومت است كه شـما           : ه فرمودند نماز جمع 

كنيد؟ فالن مسئول قضايى، فـالن مـسئول در          كجا طبق اسالم، حكومت مى    
 و  اشـتر   مالـك دولت و وزارتخانه، فالن وكيل مجلس، كجا طبـق عهدنامـه            

ها وقتى گفته نـشد و روى هـم          كنند؟ اين   عمل مى  )ع(دكترين اميرالمؤمنين 
شـود و آن وقـت       هاى تدريجى تكرار مى    ها و انحراف   د، اين سكوت  انبار ش 

 سومها و نسل     افتد؟ وقتى نهى از منكر نشود، از اين توده جوان          چه اتفاقى مى  
گونـه بـود؛     در صـدر اسـالم هـم ايـن        . انقالب كه توقـع زيـادى نيـست       

 نهـضت   سـوم  و   دوم رسيد كـه نـسل       حاكميت وقتى به    )ع(طالب ابى بن على
 را نديـده بودنـد،      )ص( پيغمبـر  جوانانى كه اصال  .  در صحنه بودند   )ص(رپيغمب

حد را نديده بودند و فقط از بيرون، ناظر اوضاع بودنـد،            ر و خيبر و ا    جنگ بد 
توانستند تـشخيص    ها تحليل روشنى از بسيارى مسائل نداشتند و نمى         خود اين 

گويند؟ همه،   ، كدام درست مى   )ع( و مخالفان على   )ع(راستى على ه  بدهند كه ب  
 بودند، همه در اسالم و انقالب، سـابقه داشـتند، همـه از              )ص(اصحاب پيغمبر 

براى توده عادى مردم، تشخيص خيلى مشكل       . گفتند اسالم و قرآن سخن مى    
توانستند تشخيص دهنـد و ايـن      سختى مى ه  خصوص نسل جديد كه ب    ه  بود، ب 
شناسـى انقـالب،     شناسى سياسى و جامعه    اى است كه در مباحث جامعه      مسئله

بايد همواره مراقب بود    . مطرح است و مسئله مختص به آن دوران هم نيست         
تـدريج جمـع و     ه   كوچك ب  انحرافات ظاهرا . رگ، اتفاق نيفتد  تا انحراف بز  

  امروز بيست . توان جلوى آن را گرفت     شود و ديگر نمى    مرتبه آوار مى   يك
 كه خود در انقـالب،      گذرد و بعضى از كسانى     سه سال از صدر انقالب مى      و

دست داشتند، ديگر زبان صدر اسالم و صدر انقالب يادشان رفته و بـا زبـان                
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 مخـالف آن    زنند كه خود قبال    هايى مى  كم حرف  كم. زنند ديگرى حرف مى  
دقت كنيد كه اين اتفاقى است كه در آن دوران هم افتاد و دكتـرين               . بودند

م اتفاق   بسيار زشت سياسى ه    هاى ائتالف. كم زير سؤال رفت    صدر اسالم كم  
 )ع(طالـب  ابـى  بـن   با هم مخالف بودند ولى عليه على       افتاد بين كسانى كه قبال    

جـا   ام كـه ايـن     كار بـرده   من راجع به استحاله، تعبيرى به     . كردند ائتالف مى 
استحاله در انقالب، باليى بود كه به سر خـطّ          . دوست دارم آن را تكرار كنم     

كند كه ضد    ستحاله در يك انقالب وقتى تحقّق پيدا مى       ا.  آمد )ع(اميرالمؤمنين
 ادخانـه خـود   ى نـدارد، بلكـه از زر      خانه مستقل  انقالب، ديگر احتياج به اسلحه    

هـاى   بـه قـول بچـه     . كند، اين شروع استحاله اسـت      انقالب، اسلحه تهيه مى   
كند، يعنى وقتـى آن را استـشمام         شيميايى، استحاله، مثل گاز خردل عمل مى      

ى، ابتدا تنها يك بوى غيرعـادى اسـت و شـامه شـما را كمـى آزار                  كن مى
سال  شود تحملش كرد، اما چند     كنى كه گويا مى    كم احساس مى   دهد، كم  مى

بينى با ريه و امعاء و احشاى شما كـارى كـرده كـه يـك                 گذرد مى  كه مى 
توانست بكند، و تو در تمام ايـن مـدت بـه فكـر               گلوله مستقيم آتشين نمى   

دشـمنانى كـه در صـحنه       . ناپذير است  ودى و اكنون ديگر عالج    عالجش نب 
كنند تـا    خورند، صبر مى   درگيرى مسلّحانه و رودررو با انقالب، شكست مى       
در صـدر اسـالم ايـن       . انقالب، آرام بگيرد و بتدريج از داخل، ترك بردارد        

 شكـست  )ص(اتفاق افتاد و دشمنانى كـه در دوران نبردهـاى زمـان پيـامبر      
پنج سال بعـد كـه نـسل،         و  ذاشتند تا انقالب سرد بشود و بيست      خوردند، گ 

 .عوض شد، همان كسانى كه از در، بيرون رفته بودند، از پنجره برگشتند
كه مضمون اين تحول و تغيير ماهيت تدريجى را بهتر بشناسيم             براى اين 

دهنده كه مربوط به همين استحاله اسـت اشـاره            به روايتى سمبليك و تكان    
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كه خود استحاله شونده، متوجه شود اتفـاق         استحاله معموال بدون آن   : نمك مى
كـم عـوض     افتد؛ اسم، همان اسم است، اما طرز فكر و عقايد و جهت كم             مى

تـدريج دشـمن    ه  پوستين، پوستين دوست است ولى داخل آن، ب       . شده است 
هـا بـه      به قدرت رسيد، دار و دسـته امـوى         سوموقتى خليفه   . جاگرفته است 

 برگشتند يعنى ابوسفيان كه بيست سـال        حاكميتبرى ابوسفيان به داخل     ره
 شكست خورد و تسليم شـده بـود،         )ص(قبل رهبر جبهه كفر بود و از پيامبر       
اش كـه   اميه افتاد، ابوسفيان و دار و دسته زمانى كه قدرت دوباره به دست بنى     

 و  )ع(م، على هاش ها و بنى   تظاهر به اسالم كردند، وارد حكومت شدند و علوى        
ها مقـدماتى اسـت كـه       خوب اين .  را از صحنه حذف كردند     )ص(آل پيغمبر 

خواهم بپردازم، نكتـه     جا به آن نمى    شود ولى اين   بعدها هم به كربال منجر مى     
، روزى ابوسفيان بر سـر      سومگويد در دوران خليفه      اين است كه روايت مى    

نگيـده و از آنـان       كه بيست سال پـيش، بـا آنـان ج          -قبر شهداى احد آمد     
 اَيامِ عثمان و قَد مرَّ بقَبر حمزَةَ و ضَـرَبه            قالَ اَبوسفيان فى   «-شكست خورده بود    

هايش  ، ابوسفيان باالى مزار حمزه سيدالشهدا، حاضر شد و چون چشم  »بِرِجلـهِ 
آيا كسى من را    : ديد، به شخصى كه در كنارش بود گفت        به دليل پيرى نمى   

 ه، قبر حمزه را با لگد زد و مثال        نه سپس ابوسفيان از سر كين     : د؟ گفت بين نمى
شما شهيد شديد و رفتيد، ولى مـا        : به چزاندن حمزه در قبر پرداخت و گفت       

اسالم در درگيرى مستقيم و رودررو با مـا         . دوباره با چهره ديگرى برگشتيم    
بينيد دوباره  پيروز شد و شما قربانى شديد اما پس از بيست سال كجاييد كه ب             

اِنَّ «: كند كـه   قدرت دست ماست؟ بعد هم تئورى حكومتى خود را بيان مى          
ون بـه                 الْاَمرَ الّذى  د غلماننـا اليـوم يتلعبـ ف اَمسى فـى يـيهِ بالسلَيآن . » اجتلدنا ع

حكومتى كه با شمشير نتوانـستيم از شـما پـس بگيـريم و شـما مـا را در                    
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كست داديـد، امـروز دوبـاره بـه دسـت           ش... هاى صدر اسالم، بدر و     جنگ
بعـد هـم روزى     » .يتَلَعبونَ بِه «. كنند هاى ما افتاده و دارند با آن بازى مى         بچه

همين ابوسفيان در حضور عثمان و در داخل مركـز حكومـت اسـالمى، از               
خواهم چيزى بـه     اى در جمع ما نيست؟ مى      پرسد كه آيا بيگانه    اطرافيانش مى 

رُ     «: گويـد  ابوسفيان خطاب به خليفه مـى     . نه: گويد مى. تو بگويم  رَ، اَمـاِنَّ الْـاَم
حكومت، حكومت دنيوى است، گول شعارهايى مثل حكومت دينى         » عالمية

 )ع(بيتش و اهل  )ص(ها شعارهايى بود كه پيغمبر     اين. ها را نخورى   و اين حرف  
هـا   طلب دادند، ما دنبـال ايـن حـرف         و يك مشت آدم احساساتى يا قدرت      

رُ عالميـة     «. ستيم، ما دنبال قدرتيم   ني رَ، اَمـيعنـى حكومـت، حكومـت     » اِنَّ الْاَم
 بايد بـه همـان روش     حاكميتروش  » والْملْك، ملْك الجاهِليه  «دنيوى است   

ه   فاجعـل اَوتـاد الْـاَرضِ بنـى       «. قبل از اسالم، به روش جاهليت برگردد       اُميـ  «
 جايگزين كن و ديگر نگذار ايـن        ، فورا هاى كليدى  اميه را در تمام پست     بنى

  .قدرت كه به دست ما افتاده، از دست ما خارج شود
 

پور حال وارد بحث توضيح گفتمان عدالت        جناب آقاى رحيم     
 مـردم و ديگـرى      يكى: اين بحث دو محور دارد    . محور علوى شويم  

خـواهيم بـه سـراغ خـود          با قطع نظر از حكومت، مـى       فعال. حكومت
بط اقتصادى، روابط اجتماعى مردم بـا يكـديگر و عـدالت            مردم، روا 

جـدا  . مسئله فقر و غنا در جامعه، مسئله مهمى اسـت         . اقتصادى برويم 
از مسئوليت حكومت در ارتباط با فقرا و اغنيا، خود مردم بخصوص            

خـواهيم از نگـاه امـام        طبقات ثروتمنـد چـه مـسئوليتى دارنـد؟ مـى          
  . قرار دهيم اين مسئله را مورد بررسى)ع(على
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 درخصوص تكليـف ثروتمنـدان جامعـه        )ع(  رواياتى را از حضرت امير    
 كنم تا روشن شود كه اساسا      طرح مى نسبت به فقرا و روابط مردم با يكديگر         
درد كه هيچ دغدغـه سـاير        داران بى  در گفتمان علوى، چه تعبيرى از سرمايه      

ا دقت مرور كنيم، چون     ها را ندارند، شده است؟ ابتدا صورت مسئله را ب          انسان
 بايـد بـين توليـد    اوال. شـود  هايى مى در اين قضيه گاهى مغالطه يا سوءتفاهم 
  در باب توليد ثروت، اسـالم كـامال        .ثروت و مصرف ثروت، تفكيك كنيم     

 صددرصد طرفدار كار و تالش، نظم، برنامـه و          )ع(اميرالمؤمنين. مشوق است 
الل و با روش مشروع و بدون ظلم به         توليد ثروت هر چه بيشتر البته از راه ح        

سياه و   لى و بازار  ها و دال   گردان ت، توليد به معناى واقعى، نه دست      ديگران اس 
 خـدماتى بـه     ا كه واقعـا   بازى با پول و مشاغل كاذب، بلكه توليد به اين معن          

پس در بـاب توليـد ثـروت،        . جامعه داده شود و نيازهاى جامعه تأمين شود       
تعابير بسيارى نيز   . درصد طرفدار توليد هرچه بيشتر است      صد )ع(اميرالمؤمنين

از . خـورى و فقـر رسـيده اسـت          عليه تنبلى، مفـت    )ع(از خود حضرت امير   
نْ اَلْقـى     «:  هم نقل شده است كه     )ص(پيامبر ونٌ مـ لْعـالنَّـاس       م لـىآدم »  كَلّـه ع
ز شده است و نفرين بر كسى كه براى ارتـزاق، ا            خوار، ملعون و نفرين    مفت

خورد،  رود و بدون اينكه كار كند، مى       ديگران آويزان شده و از مردم باال مى       
البته آنان كه سالمند يا بيمارند يا مشكلى دارند، حسابشان جداست زيرا اينان             

پـس  . ها را تأمين كنند    توانند و لذا اغنيا و هم حكومت، وظيفه دارند آن          نمى
برنامگى  انگيزگى و بى   ظمى، بى ن كارى، بى  در باب توليد هرگز دعوت به كم      

در حوزه شخصى هـم حـضرت       . ها تحريم شده است    نشده و اين ضد ارزش    
 در آن دوران بيست و چند سالى كه از قدرت، حـذف شـده بودنـد                 )ع(امير

كردند و مفاهيم و معارف را       اى تربيت مى   هاى وارسته  كه انسان  عالوه بر اين  
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پرداختند، يـك    نهى از منكر دستگاه مى    دادند و گاهى هم به انتقاد و         نشر مى 
توليد وسيع كشاورزى داشتند و گـاهى  . كار اصلى ايشان، توليد اقتصادى بود   

رسيد كه رقم بـااليى       هزار دينار مى   60غالت توليدى ايشان به رقمى حدود       
 توليدات خـود    )ع(طالب ابى بن پس از توليد، مقام مصرف است كه على       . است

پس توليـد   . كرد و خودش مصرف بسيار كمى داشت       را بين فقرا تقسيم مى    
يعنـى توليـد وسـيع در ابعـاد كـالن           (ثروت، چه شخصى و چه حكـومتى        

اى بـه    ، يك وظيفه است و زهد و قناعت و توكل، هـيچ صـدمه             )اجتماعى
. زند و توليد بايد در حد باال ادامه پيـدا كنـد            توليد و كار و تالش و نظم نمى       

نى به دنيا چه كار دارد و آبادكردن دنياى مردم          گويند، حكومت دي   بعضى مى 
عنـوان نمونـه، در        بـه   )ع(به حكومت دينى چه مربوط است؟ اميرالمـؤمنين       

شـمرند كـه     ، چهار وظيفه اصلى براى حكومت مى      اشتر  مالكابتداى عهدنامه   
ايشان مالك را كه به     . ها را بايد فلسفه سياست و قدرت در اسالم دانست          اين

اين چهار رسالت به عهده تـو و وظيفـه          : فرمايند فرستند، مى   مى شمال آفريقا 
يعنى آبـادكردن سـرزمينهاى اسـالمى و        » عِمارةُ بِالدها «يكى  . دينى توست 

ارتقاى سطح زندگى مردم است كه تكليف دينى حكومت است و حكومت،            
يـا  . خانمانى و نكبت در جامعه اسـت      موظف به مبارزه با فقر و فالكت و بى        

چه عبـادت، وظيفـه ماسـت، آيـا       چنان: ورد ديگرى از ايشان پرسيدند    در م 
آبادكردن زمين هم وظيفه ماست؟ آيا توليد و آبادكردن زمـين هـم يـك               

. بله، اين نيز وظيفـه دينـى شماسـت        :  فرمودند )ع(تكليف شرعى است؟ امام   
فرمايد كـه خـدا شـما را         خداوند مى : با كدام استناد قرآنى؟ فرمود    : پرسيدند

يعنـى جـزء    . و شما را به آبادكردن زمين گماشت      : »واستَعمركُم فيها «يد  آفر
وظايف الهى و شرعى شما اين است كه زمين را آباد كنيد تا سطح زنـدگى،                
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پس اين جزء وظايف فردى و حكـومتى، هـر دو    . سطح رفاه مردم، باال بيايد    
هاى  در باب مصرف، حمله   . ، مسئله ديگرى است   »مصرف«اما مسئله   . هست

دارى، عياشى و شادخوارانى شده است كه جز بـه           شديدى عليه اخالق سرمايه   
انديشند و به حـالل و حـرام، كـارى           مصرف و درآمد بيشتر براى خود نمى      

ها را جـايز     كشي حقّها و    ز طريق ظلم به ديگر انسان     ندارند و كسب درآمد ا    
  .دانند و در مصرفش هم هيچ دغدغه و باكى ندارند مى

دارى است و زهد و قناعت و توكـل هـم در مقـام               رهنگ سرمايه اين ف 
هايى تكليف شده است، نه در       مصرف و در مقابله با چنين اخالقيات و روش        

 .عنوان مانعى در برابر كار و تالش اقتصادى  مقام توليد و به
تر صحبت كرده باشم به بعـضى روايـاتى كـه            كه روشن   من براى آن  

انـد،   دارهـا فرمـوده   ب و ناظر به اين گونه سـرمايه       در اين با   )ع(حضرت امير 
 .كنم استناد مى

دار و شـادخوار     كلفت و سرمايه   اى گردن   اين روايات، تنها حكايت عده    
شود كه همين امروز      نيست، بلكه شامل كسانى هم مى      )ع(معاصر اميرالمؤمنين 

 خـانواده   ما در اين مملكت، هزاران هزار     . كنند و در ايران هم چنين رفتار مى      
ها پول بـدون حـساب و        كنند و ماهانه ميليون    گونه زندگى مى   داريم كه اين  

اى دغدغه ايـن     رسد و در مصرفش هم ذره      ها مى  كتاب، از حرام به دست اين     
هـايى از گرسـنگى      را ندارند كه چند كيلومتر آن سوتر در همين شهر انسان          

بخـت دارنـد، امـا       دمهايى هستند كه پنج شش دختـر         برند و خانواده   رنج مى 
هـا را    ترين جهيزيه بـراى آن     توانند عروسشان كنند چون پول تهيه ساده       نمى
پسران و دخترانى هستند كه چون امكان ازدواج ندارند، كارشـان بـه             . ندارند

خواهم بگويم كسى كـه امكانـات        البته نمى . شود روابط نامشروع كشيده مى   
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اما اين مسئوليت و جرم     . م مسئول است  ندارد بايد اين كار را بكند، خير، او ه        
داران بايـد    اين سرمايه . نويسند داران شمال تهران هم مى     را به پاى اين سرمايه    

، سـياه بپوشـند و بـراى        )ع(توانند شب شـهادت اميرالمـؤمنين      بدانند كه نمى  
. ها را قبول نـدارد   اين)ع(طالب ابى بن  گريه كنند، چون على  )ع(طالب ابى بن على

 -هاى چندهزارمترى دارند، هر فرزندشان، يكى دو ماشين ده           كه خانه كسانى  
بيست ميليونى زير پايشان است، سالى دو سـه بـار بـه سـفرهاى تفريحـى                 

تركنـد، آن هـم در       خورند و از فرط خوردن، دارند مى       روند، مى  خارجى مى 
اى كه نه در دهات و شهرهاى دورافتاده بلكه در همين تهـران،              همين جامعه 

تواننـد درسـت سـرپا     هايشان نمـى  هايى هستند كه از گرسنگى، بچه     انوادهخ
هاى مقطعى و اشرافى از نوع سكه انداختن پيش گدا           بايستند، صرف دلسوزي  

 .از سر تظاهر، يا عذاب وجدان موقّت هم كافى نيست
ها گاهى ممكن اسـت تحـت تـأثير قـرار بگيرنـد و            البته بعضى از آن   
. ى تسكين وجدان خودشان، چيزى هم به كسى بدهند        احساساتى بشوند و برا   

 هاى مرفهى را غالبا    كنند و زندگي   ها با اين وضع زندگى مى      اين قبيل خانواده  
اى  كنند و گـاهى هـم نوالـه        از راه حرام، تأمين شده، در راه حرام، خرج مى         

كه قضيه از حيـث فرماليتـه هـم رعايـت            اندازند براى اين   جلوى فقيرى مى  
 طبق اين روايات، تصريح فرمودند كه اينـان         )ع(انند كه اميرالمؤمنين  بشود، بد 

پس جايگاه روايات بايد روشن شود، چون ممكـن اسـت           . اهل جهنّم هستند  
بايد . نيايدها   اين روايات خوانده و شنيده شوند، اما تطبيقشان با مورد، به ذهن           

يـن گونـه    گوينـد ا    مى )ع(حضرت امير .  صورت بگيرد  تطبيق با مورد كامال   
   جيفةٍ قَدِ افتَضَحوا بِاَكْلِها واصطَلَحوا علـى        اَقْبلوا على «: دارها مردارخوارند  سرمايه
يعنى اين دنياداران كه خودشان مرده متحركند، زنده نيـستند، قلبـشان            » حبها
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شـوند   انـد كـه بـا خـوردن آن رسـوا مـى          مرده است، رو به مردارى كرده     
كننـد و    اينان بر سر حب دنيا با يكديگر مصالحه مى        »  حبهـا   واصطَلَحوا على «

كـه   لذا به جاى ايـن    »  بصرَه و اَمرَض قَلْبه     ومنْ عشِقَ شيئاً اَعشى   «همداستانند  
عاشق خدا باشند، عاشق مال و ثروت هستند و كسى كه فريفته چيزى شـد،               

پـس بـا    » عينٍ غَيرِ صـحيحة   فَهو ينْظُرُ بِ  «شود   چشمش كور و قلبش بيمار مى     
چيـز را     كنند و با گوش غيرانـسانى همـه        چشم غيرانسانى به مسائل نگاه مى     

 . شنوند مى

هايى كه اموال بـسيار زيـادى    آن:  اين است)ع( تعبير ديگر حضرت امير   
كنند و آن را بـه شـادخوارى و          كنند و در راه درستى مصرف نمى       جمع مى 

يعنـى  » كثرةالمال مفْسدةٌ للدين  «شود   ان فاسد مى  كنند، دينش  عياشى صرف مى  
تكاثر و تجميع امـوال و مـصرف نادرسـت آن، بـراى آنـان، ديـن بـاقى                   

القلب  ها قسى  اين خرپول . آورد و قساوت دل مى   » ومقْساةٌ لِلقُلُوب «گذارد   نمى
در جـاى ديگـر تعبيـر       . كننـد  هستند، چون به مردم و محرومان، ترحم نمى       

هـاى دروغـين     هايـشان مـرده اسـت، بـه خنـده           كه اينـان دل    فرمايند مى
ها را عذاب    روز آن  حرص، غم و آرزوهاى دراز، شبانه     . هايشان ننگريد  چهره
دار، عيبهـايش    بينند، چون آدم پـول     هايشان را نمى   دهد، منتها مردم عيب    مى

كه ثروتمنـد    ىكس» منْ كَساه الْغنى ثوبه خَفِى عنِ العيوب عِيبه       «شود   ديده نمى 
   .دهد است، ثروتش، عيبش را پوشش مى

كند و شـعور   ها مست هستند، عقلشان كار نمى     آن: فرمايد  مى )ع(حضرت
. ها اهل تكبر هـستند     اين: يك جايى فرمود  » تسكُرُونَ مِنْ غَيرِ شَراب   «. ندارند

يـأكُلُونَ كَمـا تاكُـلُ      «: يك جا هم به آيه قرآن استشهاد كردند كـه فرمـود           
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م   «خورند   چه چهارپايان مى   خورند، چنان  اينان مى » نْعاماال لَهـ ثْوىم و » والنَّار
 . جايشان در آتش جهنّم است

ناپـذير دارنـد و در همـه نـوع           ها اشـتهاى سـيرى     اين:  در جايى فرمود  
اگر به اينان بگويند در جـاى ديگـرى، يـك لـذت             . شهوترانى، تنوع طلبند  

تابع مكتـب   . بروم آن را هم تجربه كنم     گويند خوب    ديگرى هم هست، مى   
 . »اصالت لذّتند«

اينـان گناهانـشان را     » كَثْرَةُ الْمال ينْسى الـذُّنُوب    «: فرمايد  مى )ع( حضرت
سپارند،  وقت نمى  هايشان را در خاطرشان هيچ     كنند و كثافتكارى   فراموش مى 

. دشـون  تـر مـى    هاى بيشتر و جديدتر، حـريص      روز براى تجربه لذت     به روز
اين : فرمايد مى. كنند كه حرص پول، شقاوت است       تعبير مى  )ع(چنين امام  هم
كنند از سر تشريفات و يك       ها بخيل هستند و گاهى اگر بخشش هم مى         آدم

شما فريـب   : فرمايد در جايى هم خطاب به اصحابش مى      . عمل تجمالتى است  
وند، نخوريد،  ج چون سگ، يكديگر را بر الشه دنيا مى        اين دنياداران را كه هم    

كنند، پس نكند خبرى باشـد، مـا هـم     نگوييد اينان بر سر دنيا با هم دعوا مى     
منْ اَحب الدينار و الدرهم فَهو      «: فرمايد  مى )ع(حضرت. نه خبرى نيست  . برويم

هركس حب پول و ثروت و سرمايه، در دلش است، محال است            » عبد الدنيا 
 ايـشان،   در فرموده . ا و بنده ثروت و قدرت است      عبد خدا باشد، بلكه عبد دني     

. آينـد  ها به شمار نمـى      مؤمن نيستند و از مسلمان     اصوالًپرست،   اين تيپ پول  
كند كه ثروتمندانى را كه در فكـر          نقل مى  )ص(در روايت ديگرى، از پيامبر    

ــستند،  ــرا ني ــسلمان«فق ــستند » م ــن ني ــت م ــرا از ام ــد زي ــام . نخواني ام
هـا بـه     دنيا و باد به هر طرف كه بـرود، ايـن          : فرمايند  مى )ع(طالب ابى بن على

دٍ و آثروهـا        «. روند، چون دنبال دنيا هستند     همان طرف مى   بـتَع نْيا اىدوا الدبتَع
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ها فقط نسبت به يك چيز تعبد دارند و آن دنياست، نسبت بـه        اين» اَى ايثـارٍ  
 )ص(خود پيـامبر  . عبيرها زياد است  و از اين نوع ت    . خدا و احكام او تعبد ندارند     

شـوند كـه هـيچ       هم فرمودند كه در آخرالزمان در امت من، كسانى پيدا مى          
شرافتشان تنها به پـول     » شَرَفُهم الدرهم و الدينار   «اى به من ندارند، چون       عالقه

  . است و به ارزش و شرافت ديگرى باالتر از آن معتقد نيستند
 

ــى  ــام عل ــابير ام ــا ســرمايه  د)ع( تع ــاط ب ــى كــه اهــل   ر ارتب داران
گذرانند، تعابير   كنند و عياش و خوش     خوارى هستند، انفاق نمى    حرام

آيا توجه نداشتن به اينكه كسانى در جامعه هـستند          . بسيار تندى است  
ميرند، بـه اصـل ديانـت افـراد هـم آسـيب              كه دارند از گرسنگى مى    

  زند؟ مى
 

 از حـضرت    گرى را هـم عينـا      است كه روايات دي      بهترين روش، اين  
خـوانم كـه      در اين باب نقل كنم و قبل از آن، آياتى از قـرآن مـى               )ع(امير

دارانى كـه دغدغـه      سرمايه. اند حضرت خودشان به اين آيات، استشهاد كرده      
هـاى   كننـد و خانـه     كشى، پول جمع مى    حقّحالل و حرام ندارند و از طريق        

زنند و در مصرفش     هم مى  ثروتى به چنانى و    هاى آن  چندهزار مترى و ماشين   
بينند كسانى جلوى چشمشان از گرسنگى       ها نيستند، مى   هم به فكر ساير انسان    

اى يا   خندند و گاهى هم سكه     كنند و مى   زنند ولى خونسردانه نگاه مى     پرپر مى 
كنـد كـه ديـن       ها را متهم مى     اين  صريحا )ع(اندازند، حضرت امير   اى مى  نواله
كنند، بخوانم    به آن اشاره مى    )ع(ت قرآن را كه حضرت امير     بعضى آيا . ندارند

 در قرآن كريم، سـوره      خ.  روشن بشود  )ع(تا تكليف ما با قرآن و بعد با على        
» الّذى يكذّب بالدين   أرأيت«: شنويم خوانيم و مى   ماعون، اين آيه را همه ما مى      
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 و  كنـد  آيا ديدى كسى را كه دين را و روز جزا و قيامت را تكـذيب مـى                
كند كه اينـان     گويد اصل دين و معاد، همه دروغ است؟ بعد توصيف مى           مى
انـد كـه يتـيم و انـسان          ها كسانى  اين» اليتيم فذالك الّذى يدع  «. اند كسانى چه
كننـد و برايـشان ايـن        تفاوت عبور مى   بينند ولى از كنارش بى     پناه را مى   بى

ين فرد دارم يـا نـدارم؟       شود كه آيا من مسئوليتى در برابر ا        سؤال مطرح نمى  
گويـد   نمـى » المـسكين   وال يحض على طعام   «: تر است  دهنده آيه بعدى تكان  

يعنى چه؟ يعنـى جامعـه را تحريـك    » اليحض«خودش به فكر فقرا نيست،     
هـا   يعنى نه تنها خودش بايد به فكر طعام مسكين و فقـرا و بيچـاره             . كند نمى

م در جامعه تشويق و تحريـك كنـد،   باشد، بلكه بايد داد بزند و ديگران را ه        
گويد كسى كه جامعه را بـه        مى. است» تحريك«به معنى   » تحضيض«چون  

زند كـه آقـا، بـه فكـر فقـرا و             كند و داد نمى    نفع گرسنگان، تحريك نمى   
هـا   طور اين  محرومان جامعه باشيد، يك عده در اين جامعه گرسنه هستند، چه          

گيريد؟ چنين شخصى ايمان ندارد و منكـر         تان آرام مى   بينيد و در خانه    را مى 
 .قيامت است

او كـسى   : فرمايـد   قرآن در توصيف آدمى كه قيامت را قبول ندارد مى         
كند و به فكـر نـان فقـرا و           پناه رسيدگى نمى   است كه به يتيم و به انسان بى       

هاى گرسنه را در جامعه ندارنـد و         كسانى كه دغدغه انسان   . گرسنگان نيست 
» يكـذّب بالـدين   «ها مـصداق همـان       برايشان مهم نيست، اين   فاصله طبقاتى   

! واى بر نمازگزاران  » فويلٌ للمـصلّين  «. تر است  دهنده آيه بعد باز تكان   . هستند
يعنى نمـاز   . ران هم باشد  ، ممكن است حتى جزء نمازگزا     »مكـذّب «يعنى آن   

 هـم عـن     الّذين«!  مذهبى باشد، اما واى بر نمازگزاران      هم ظاهرا بخواند و مثال    
فهمنـد و فقـط اداى نمـاز را در           كسانى كه لُب نماز را نمى     » صالتهم ساهون 
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كند كه بايد بـه امـورات        چون حقيقت نماز و عبوديت، اقتضا مى      . آورند مى
و «ها رياكارند،    آن» الّذين هم يـرآءون   «: فرمايد سپس مى . فقرا رسيدگى كرد  

اگـر  . شـوند   به محرومان مى   و مانع انفاق به فقرا و رسيدگى      » يمنعون الماعون 
قرآن فقط همين يك سوره را داشت و همين يك آيه بود، كافى بـود كـه                 

هـاى بـسيار     كه آيات و سـوره      ثابت بشود، در حالى    )ع(ادعاى حضرت امير  
 .ديگرى هم هست

فى اموالهم حقٌّ معلوم للـسائل      «: فرمايد  خداوند در آيه كريمه ديگرى مى     
رسد، بدانند كه اين     ها كه دستشان به دهانشان مى      آنثروتمندان،  : »والمحـروم 

 اموالى كه جمع كردند ولو از راه حالل هم به دست آورده باشـند حـال آن                
هـا    باز همه آن در اختيار مطلـق آن        -كنند   كه بسيارى هم از حرام جمع مى      

د به سائالن و محرومـان      ها حقّ معلومى است كه باي      بلكه در اموال آن   . نيست
، كسى است كه احتياج دارد و عرض احتيـاج هـم            »سائل«.  كنند  رد جامعه،

قـرآن  . آقا، من محتاجم، مشكل دارم، به من كمك كن        : گويد كند و مى   مى
 شـما   حـقّ  نياز شـما     فرمايد كه در اين شرايط، مقدارى از اموال مازاد بر          مى

 اموال شماست، اما اگر به محرومان ندهيـد، شـما دزد و             ونيست، گرچه جز  
 كه اين نوعى سرقت     اين تعبير در روايات نيز هست     . رق و غاصب هستيد   سا

درست است كه داخل اموال شماست      .  مال محرومان است   است، چون شرعا  
» سـائل «، هـم غيـر از       »محروم«كلمه  . ولى به مصرف محرومان بايد برسد     

سائل، آن محرومى است كه تقاضـا       . شده است » سائل«است و لذا عطف به      
ر نامرئى است يعنـى     ا محروم كه در جامعه زياد است، اشاره به فق         كند، ام  مى

ى هستند كه   شخصيت هاى با  ها فقيرند، آدم    كسى نفهمد اين   ممكن است اصال  
در اموال شما، تا وقتى در جامعه، در شـهر،          : گويد قرآن مى . كنند تكدى نمى 
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متقاضى  گرچه غيرسائل و غير    -وجود دارد و يا انسان محروم       » سائل«انسان  
 بخشى از اموال اغنيا، مال اغنيا نيست، بلكه مال محرومان و سائلين اسـت و                -

 خالف صـريح حكـم قـرآن         برسانند تا آنان مصرف كنند، واال      بايد به آنان  
هاى فاسدى را كه منفور خدا       قرآن كريم در جايى ديگر، آدم     . اند عمل كرده 

! واى بر اينان  : فرمايد مىكند، در سوره همزه       هستند، مذمت مى   )ص(و پيغمبر 
هـا را    سـپس آن  ! جـوى  زن عيـب   واى بر هـر طعنـه     » ٍويلٌ لكلّ همزةٍ لمزة   «

كـسانى كـه مـدام پـول جمـع          » الّذى جمع ماالً و عدده    «: كند توصيف مى 
اندازند و چيز ديگرى     شمرند، چرتكه مى   كنند، مى  اندوزى مى  كنند، ثروت  مى

فكـر  » يحسب انّ ماله اخلـده    «!  اينان واى بر : فرمايد خدا مى . شود سرشان نمى 
: دهـد  خداوند، خود جـواب مـى     . كند ها، او را جاودانه مى     كند اين سرمايه   مى
يعنى چنين چيـزى    » كلّا«. يعنى هرگز چنين خياالتى در ذهنتان نباشد      » كلّا«

ها با سر، به قلب آتـش جهـنّم خواهنـد     اين» الحطمـة  لينبذَنَّ فى«محال است  
كنـد   گويد اگر طرف، خودش خيال مى       قرآن است يا نه؟ نمى     آيا اين . افتاد

طبـق  . گويـد  فرستيم، بلكه بنحو كلـى مـى       مذهبى است، او را به جهنّم نمى      
رسـند و    كنند و به فقرا نمـى      اندوزى مى  فرموده خداوند، اينان كه فقط ثروت     

هـاى محـروم    كننـد و بـه انـسان    شمرند و روى هم انبـار مـى    مدام پول مى  
يـا ايـن آيـه كريمـه در سـوره بقـره             . اند ند، بدانند كه اهل جهنّم    رسان نمى
، از ابراربـودن،    »ليس البرّ ان تولّوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب        «: فرمايد مى

به اين نيست كه شما سرتان را به شرق يا به غرب بگردانيد و يـك سلـسله                  
 پـس مـالك،   . مناسك مذهبى، كـافى نيـست     . مناسك مذهبى انجام بدهيد   

زدن و لبـاس سـياه پوشـيدن،         چيست؟ مالك، فقط آش نذرى دادن و سينه       
پس چه كـسى جـزء      . اين به صراحت در آيه قرآن گفته شده است        . نيست
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آورد به خـدا و      كه ايمان مى   كسى» ...ولكنّ البرّ من آمن باللَّه و     «؟  ابرار است 
ـ     قيامت و كتاب و انبيا و سپس چيزى اضافه مى          و «: تكند كه بسيار مهم اس

ه     گويد مالك ديندارى، ايـن اسـت كـه از اموالـت             مى» آتى المال على حبـ
 .اگر نگذرى، ايمان ندارى. بگذرى و به فقرا و محرومان برسى

  
 مـثال . خـورد   قرآن زياد به چشم مى مشابه آياتى كه گفته شد در 

در دو  » فى اموالهم حقّ معلـوم للـسائل والمحـروم        «همين عبارت   
 نـام يـك     مـثال پس نبايد گمان كرد كـه اگـر         . ستسوره ديگر هم ه   

 اين مضامين مكـررا   . ر به همان است   شود، فقط منحص   سوره برده مى  
  .در قرآن آمده است

 
در روايتـى از امـام حـسن        .   بله، نكته مختصر ديگرى هم عرض كـنم       

هاى طبقاتى در جامعه پرسيده شـد كـه بـاالخره             در باب فاصله   )ع(عسگرى
اى هميشه   بگوييم خدا خواسته است كه عده     . ير هم فقير  غنى، غنى است و فق    

امـام  . اى هم هميشه و به هر دليل، فقير بمانند و به هر شيوه، غنى باشند و عده       
هاى طبقـاتى وجـود      بدانيد در جوامعى كه فاصله    :  فرمودند )ع(حسن عسگرى 

ــى  ــابرابرى و ب ــت   دارد و ن ــدالتى اس ــراء «ع ــسرقون زاد الفق ــائهم ي » اغني
از اين نوع روايات كم هم      . دزدند ارهاى آن جامعه، روزى فقرا را مى      د  يهسرما
صراحت مى فرمايد كه غنايم و امـوال عمـومى را    ه  قرآن كريم هم ب   . نيست

اى از فقر و     درستى توزيع كنيد و در شهر اسالمى، نبايد عده        ه  بايد در جامعه ب   
: ن كريم اين اسـت    تعبير قرآ . اى از پرخورى بتركند    گرسنگى بميرند و عده   

دارها  يعنى نبايد ثروت فقط بين سرمايه     » كى ال يكون دولةً بين االغنياء منكم      «
حكومت، مسئول  . اموال عمومى بايد درست توزيع شود     . دست به دست شود   
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كه سرمايه و ثروت جامعه فقـط در         براى اين . است، ثروتمندان هم مسئولند   
اى كـه    شود و يك عـده    دست يك گروه و مافياى ثروت دست به دست ن         

همه با هم رفيق و قوم و خويش و فاميلند مشغول خوردن باشند و بقيـه هـم                  
گيـرى صـريح قـرآن كـه در ادامـه همـين آيـه         نگاه كنند، مطابق موضع 

دارها دست به دست بشود،      فرمايد، ثروت در جامعه نبايد فقط ميان سرمايه        مى
ود تا سطح زندگى همـه بـاال   بلكه بايد در جامعه، در قاعده جامعه، مصرف ش        

سـپس قـرآن    . بيايد و همه بتوانند زندگى كنند و عدالت اقتصادى اجرا شود          
چـه را    آن» و ما آتيكم الرّسول فخذوه و مـا نَهـاكُم عنـه فَـانْتهوا             «: فرمايد مى

ـله     چه نهـى مـى     دهد عمل كنيد و از آن       دستور مى  )ص(اللَّه رسول كنـد فاص
 دين و ديندارى است و اين توزيع ثروت، فرمان          ها مالك  بگيريد، يعنى اين  

يعنى اگر ثروت فقـط   » واتّقوا اللَّه «: فرمايد بعد مى . اللَّه و حكم خداست    رسول
اى  دار مانده و بقيه محرومند، ايـن جامعـه، جامعـه           در دست يك عده سرمايه    

ه شـديد العقـا    انّ«: كند بعد از موعظه هم تهديد مى. براساس تقوا نيست   »  باللـَّ
يعنى اگر ثروت عمومى را عادالنه توزيع نكنيد بدانيد كه خدا بـه حـسابتان               

 .خواهد رسيد
  
  
 



 

  
  
  
  
  
  
  

  اقتصاد اسالمي، اقتصاد انساني    

  )79 رمضان 19 (دوم جلسه    
  

اگر كسى در جامعه اسالمى، ماليات شرعى و رسمى را هـم     
ـاى   ز هـم مـسئوليت    بدهد، آيا با توجه به رواياتى كه گفته شد با          ه

ـاهى كنـد،               شرعى ديگرى دارد؟ و اگر نسبت بـه محرومـان كوت
  اصل ديانت او در بعضى مواقع ممكن است زير سؤال برود؟ 

دهم كه راجع به دينداربودن يـا نبـودن كـسى              بنده به خودم اجازه نمى    
قضاوت كنم، چون خود ما محكوم به همين احكام هـستيم و ديـن درسـتى                

 )ع(  و آل علـى  )ع(ما كه همـه، محـب علـى       :  رض من اين بود   نداريم ولى ع  
 بـه   محبـت هستيم، حداقل با كلمات و مفاهيم دينى آشنا شويم و از سكّوى             

بنده بيشتر مايلم آيات و روايـات       . سمت سكّوى تشيع، يك گام جلو برويم      
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اين آيات و روايـات را از       . را بخوانم و قضاوت را به عهده خود مردم بگذارم         
كنم و اهل سنّت هم بخـشى        آن كريم و منابع محكم و معتبر شيعه نقل مى         قر

اگر گوهر  .  يا تفسير آيات است، نقل كردند      )ص(را كه مربوط به پيامبراكرم    
گونه كه در قرآن و روايات آمده، درك         درستى و همان  ه  دين و ديندارى، ب   

 كردند كه    تعبير )ع(توانيم بپذيريم كه چرا حضرت امير      شود، خيلى راحت مى   
كجا و چگونه   «ندارند، دغدغه   » اى؟ از كجا آورده  «دارانى كه دغدغه     سرمايه

نوش هستند و كارى ندارنـد      و  هم ندارند و مشغول عيش    » كنى؟ مصرف مى 
هـاى   اى، خـانواده   هـاى گرسـنه    كه در همين شهر و شهرهاى ديگر، انسان       

توانند تهيـه    ان را نمى  ترين نيازهاى زندگيش   اى وجود دارند كه ابتدايى     درمانده
بكنند، اگر كسى گوهر دين و ديندارى را بشناسد آن طورى كه در قرآن و               

تواننـد در قـاموس      روايات آمده است، روشن است كه چنـين تيپـى نمـى           
البتـه از نظـر حقـوقى و بـا          . شـناخته شـوند   » دينـدار  «)ع(طالب ابى بن على

در » فقه«چون  . ستهاى فقهى، هركس كه شهادتين بگويد مسلمان ا        مالك
 كـسى شـهادتين   باب كفر و ايمان، بسيار اهل تسامح است يعنى همين كـه      

» مـسلمان «چيز را قبـول نـدارد، از نظـر فقهـى،              هيچ گفت، حتى اگر باطنا   
 از چنـين     )ع( و اميرالمـؤمنين   )ص(اما آن ايمانى كه پيامبر    . شود محسوب مى 

خورد و ديگر    درد آخرت مى  كنند، ايمانى است كه به       دارانى، نفى مى   سرمايه
آن اسالم حقوقى البته بـه درد دنيـا و          . افتيم اش خارج مى   خيلى از ما از دايره    

خورد، اما ايمانى كه براى آخرت، الزم است، ايمانى          مناسبات حقوقى دنيا مى   
نيست كه فقط با گفتن شهادتين، تضمين شود بلكه بايد به دستورهاى قـرآن           

گويد؟ در سوره    حال دين چه مى   . توانيم عمل كنيم   و روايات تا جايى كه مى     
ها همه  مؤمنين و مسلمان: »انّما المومنون اخـوةٌ «: آمده است) آيه ده (حجرات  
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جملـه سـمبليك    : ممكن است كسى بگويد   . با هم برادرند؛ برادر و خواهرند     
كـه بـه زيبـايى       اى گفته شده تا قافيه عبارت، درست شود براى اين          شاعرانه

يعنـى طبـق    . اما ما بايد بفهميم كه بار مهم معنايى در آيه است          ! دتالوت شو 
ها، همه كـسانى كـه در ايـن جامعـه زنـدگى              قاموس قرآنى، همه مسلمان   

. پس بايد به احكام بـرادرى عمـل كننـد         » برادرند«واگر  . كنند، برادرند  مى
احكام برادرى چيست؟ اوايل انقالب همـه بـه يكـديگر، خـواهر و بـرادر                

ايم و   شده» شهروند«ها هم برافتاد و همه،       ند، متأسفانه اين برادر گفتن    گفت مى
امـا در اسـالم، بـرادرى،       . گويـد  ديگر كسى به كسى، برادر و خواهر نمـى        

تواند گرسنگى برادر    يكى از احكامش اين است كه برادر نمى       . احكامى دارد 
در اگر كسى توانست تحمل كنـد كـه در شـهرش،            . و خواهر خود را ببيند    

انـد و مايحتـاج      فاميلش، بستگانش، بين دوستانش و سايرين، كسانى گرسنه       
دغدغـه   ها بـى   ذلك از كنار اين    توانند تأمين كنند، مع    يه زندگيشان را نمى   اول

عمـل  » برادرى«كه سرمايه هم دارد، اين شخص به احكام          گذشت، در حالى  
يعنى چه؟  . خارج است » انّما المؤمنون اخوة  «بنابراين از مصداق      . نكرده است 

ه آيه، ب . يعنى مؤمن نيست، چون عالمت ايمان، همين اخوت و برادرى است          
:  در ذيـل آيـه فرمودنـد       )ع(حضرت اميرالمؤمنين . گويد صراحت اين را مى   

كه  شود يك مؤمن، سير بخوابد، حال آن       نمى» اليشبع المؤمن و اخوة الجائع    «
شما . كنند  ايمان را تعريف مى    گونه مؤمن و   ايشان اين . برادرش گرسنه است  

دارهـا را    پرسيد آن روايتى كه در جلسه پيش خوانديد، آيا ايمان سـرمايه            مى
 و خود قـرآن، زيـر       )ع(هم زير سؤال برد؟ من زير سؤال نبردم، اميرالمؤمنين        

شـود مـؤمنى سـير بخوابـد، در          فرمايد كه نمـى    ايشان مى . سؤال برده است  
اليكلّـف المـرء اخـاه      «: فرمايد  مى )ع(ضرتح. كه برادرش گرسنه است    حالى
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شناسـيد كـه احتيـاج دارد ولـى      اگر كسى را مى   » الطّلب اليه اذا عرف حاجته    
. منتظر بايستيد تا از شما خواهش كند و گدايى كند، شما ديگر از ما نيـستيد               

كه او مجبور شود از تو خواهش كنـد،           قبل از اين   )ع(طبق فرمايش امام على   
ــرس ــه دادش ب ــن عالمــت ا. ب ــان«ي ــان حــضرت اســت» ايم از . از زب

ديـن،  : دين چيست و ديانت به چيـست؟ فرمـود        :  پرسيدند )ع(اميرالمؤمنين
ورزيدن در روابط اجتماعى است و همه مردم را برادر خود دانـستن و      انصاف

» مواسات«سفره دانستن، و اين همان       كردن و هم   همه را در مال خود شريك     
بـه ديـدار    : »تزاوروا«: ليف به همه شيعيان فرمودند    ايشان به عنوان تك   . است

با يكديگر براساس عطوفت و مهربـانى، روابـط         : »تعـاطفوا «يكديگر برويد،   
به يكديگر كمك مالى كنيد، پول و اموالتان        : »تباذلوا«انسانى برقرار كنيد و     

وال «. را در اختيار نيازمندان بگذاريد، امكانات بدهيد و به هم كمـك كنيـد             
يعنى چه؟ يعنى اگر به ديدن يكـديگر        . و منافق نباشيد  » نوا بمنزلة المنافق  تكو
كنيـد، منافقيـد و مـؤمن        رسيد و كمك نمى    رويد و به داد يكديگر نمى      نمى

البته بنده خودم هم مشمول اين احكـام هـستم و ايـن روايـات كـه                 . نيستيد
ها   زمانى اين  خوانم بيشتر به ضرر خودم است تا ديگران، ولى باالخره بايد           مى

 .را بگوييم و بشنويم
هـا    در توصيف بعضى از جهنّمى     34 و   33 در سوره حاقّه، آيات كريمه      

او به خداى بـزرگ، ايمـان نـدارد         » انّه كان اليؤمن باللَّه العظيم    «: آمده است 
تفـاوت   و نسبت به گرسنگى گرسنگان، بى     » وال يحض على طعام المسكين    «

ها در جامعه را در كنار كفر بـه          سبت به گرسنه  تفاوت بودن ن   يعنى بى . است
هـا قـرآن     خوب اين . شمارد دهد و جزء عوامل جهنّمى شدن مى       خدا قرار مى  

را هـم جلـسه پـيش    » اليحـض «تعبيـر  . گيرند است و يقه خيلى از ما را مى      
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گويـد   ها نباشد، بلكه مى    گويد كه خود فرد به فكر گرسنه       عرض كردم، نمى  
شى باز هم كافى نيست، بلكه بايد داد بزنى و جامعـه را             اگر خودت به فكر با    

  !ها باشيد مردم، به فكر گرسنه: تحضيض و تحريك كنى كه
اى در جامعه ببيند و داد نزنـد، مـصداق     با اين حساب اگر كسى، گرسنه  

 . كفر به خداست

شود خطاب به    شروع مى » اَلهاكم التّكـاثر  «چنين در سوره تكاثر كه با         هم
طلبى، شما را سرگرم كرده      طلبى و تكاثر و كثرت     گويد كه زياده   ىبشريت م 

كند تا به زيارت قبرها      خوردگى، ادامه پيدا مى    است و اين حالت لهو و فريب      
البته آيه طور ديگرى هم معنا شده كه تكاثر بشر حتـى تـا              . برويد، تا مرگ  

جـا هـم     كشد و حتـى آن     شمردن قبرها و تفاخر به آبا و اجداد هم دامن مى          
 . كند طلبى مى زياده

واى بـر كـسانى   ! فروشان واى بركم: گويد ؛ قرآن مى»ويلٌ للمطففّين « يا  
 ديگـران،   حـقّ كننـد و از راه خـوردن         تـصادى مـى   كه به ديگران، ستم اق    

رسيم و اگر در دنيا هـم        يعنى ما حسابتان را مى    ! كنند شان را تأمين مى    زندگى
 )ع(حـضرت اميـر   . يم آسـوده باشـيد    گـذار  از خطر جستيد، در آخرت، نمى     

ـ             : فرمايد مى ه اينان اهل سودهاى سنگين هستند، مزد كارگر را به انـدازه و ب
 . كنند گويند و احتكار مى خورند، دروغ مى دهند، ربا مى موقع نمى

: فرمايـد   قرآن در چند نقطه در توضيح فلسفه نبوت انبيا و فلسفه دين مى            
ه   «يكى  : اند انبيا براى دو كار آمده     و «موحد باشيد و ديگـرى      : »ان اعبدوا اللـَّ

هايتـان را    ترازوهايتان را درست تنظيم كنيـد، پيمانـه       : »اوفوا الكيل و الميزان   
 بوده  )ع(ءدرست كنيد، يعنى عدالت اقتصادى، در كنار توحيد، پيام اصلى انبيا          

ات دهم به مجلّدات كتاب الحيات كه اين رواي        من دوستان را ارجاع مى    . است
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ها را به بحث گذاشته است، كـسانى كـه           بندى كرده و آن    و آيات را تقسيم   
 .جا رجوع كنند اند، به آن اهل فضل و مطالعه

: فرماينـد   مى )ع(حضرت امير :  چند روايت هم در اين باب برايتان بخوانم       
خداونـد در ثـروت     : »اللَّه سبحانه فرض فى اموال االغنيـاء اقـوات الفقـراء           ان«

يعنى همـه ايـن     . ران، روزى فقرا را واجب كرده و قرار داده است         دا سرمايه
دارهاست، متعلق به خود آنان نيست و حقّ ندارند          اموالى كه در دست سرمايه    

ها را هرطور بخواهند مصرف كنند و به عياشى بگذرانند، بلكـه بايـد بـه                 آن
شـان را    زنـدگى  يهاولتوانند نيازهاى    اند و نمى   هايى برسانند كه گرسنه    خانواده

فرمايد   مى )ع(اميرالمؤمنين. مستحب هم نيست، بلكه واجب است     . تأمين كنند 
فما جاع فقيـرٌ الّـا   «: فرمايد و مى. دارها، مال فقراست كه بخشى از اموال سرمايه   

   كـه يـك    بينيد مگر اين اى در جامعه نمى هيچ فقير و گرسنه   : »بما منع غنـى
اى، آن اسـت كـه       علت گرسنگى عـده   . ست او را خورده ا    حقّدار،   سرمايه
هـا بـه     اند لقمه آن   داران و ثروتمندانى، مانع حقّ اينان شده و نگذاشته         سرمايه

بعـد  .  و منطـق تـشيع اسـت       )ع(ايـن منطـق اميرالمـؤمنين     . دهانشان برسد 
هاى  ها فقط موعظه   كه اين تصور بوجود نيايد كه اين        براى اين  - )ع(حضرت

ها خواهـد    خداوند در قيامت از آن    » واللَّه سائلهم «: يدفرما  مى -اخالقى است   
 قبر است كه به فقرا كمك كـردى         اولهاى شب    اين هم جزء سؤال   . پرسيد

كسانى كه  » من يستأثرمن االموال يهلـك    «: گويند  مى )ع(يا نكردى؟ حضرت  
كنند و مافياى ثروت در جامعـه تـشكيل          در ثروت عمومى، انحصارطلبى مى    

هـم  » اليكون دولةً بـين االغنيـاء مـنكم       «در همان   . شوند مىدهند، هالك    مى
طبق فرمايش  . دارى اشاره دارد   قرآن دقيقاً به همين مافياهاى ثروت و سرمايه       

هـاى سـرمايه    كنند و قطب  ، كسانى كه انحصارطلبى اقتصادى مى     )ع(حضرت
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كنند كـه    اينان هم خودشان را هالك مى     » يهلك و يهلك  «دهند   تشكيل مى 
در جـاى ديگـر     . كننـد  نسانى است و هم جامعـه را هـالك مـى          هالكت ا 

اند، چون    اعالم جنگ داده   )ص(ها محاربند و با خدا و رسول       فرمايد كه اين   مى
يا در توصيف جامعـه فاسـد و اهـل دنيـا و             . كنند حقوق مردم را پايمال مى    

هـاى   ها سـگ   اين» كالب عاوية «: فرمايد داران شادخوار و عياش مى     سرمايه
شوند بلكه بـه شـكل       كشند و در قيامت هم به شكل انسان، محشور نمى          هزوز

كشند كـه    هاى زوزه  ها سگ  شوند، اين  سگ و خوك و حيوانات محشور مى      
» و كبيرُها صـغيرَها «. خورند ها را مى   قدرتمندها، ضعيف : »يأكل عزيزُها ذليلَها  «

ى دارهـا  خورنـد، يعنـى سـرمايه      بزرگانشان هم كوچكترهاى خـود را مـى       
لّت اهلها عن قـصد     قد اض «. كنند دارهاى جزء را له مى     تر، سرمايه  كلفت گردن
ايـن نظـام    . بندند ها مانع راه درست هستند و راه خدا را مى           اين اصال: »السبيل

: يعنـى » جناة ايديهم التكـونُ لغيـر افـواههم       «: يا فرمود . آكل و مأكولى است   
. ان است نه دهان ديگـران دسترنج زحمتكشان و رزمندگان، مال دهان خودش  

من اين  : فرمايد البالغه است كه مى     در نهج  )ع(اى از حضرت امير    اين هم جمله  
اى كار كنند، جهاد     دانم كه عده   منطق را قبول ندارم و اين جامعه را دينى نمى         

فرمايد، اين    مى )ع(حضرت امير . اى ديگر بخورند   كنند، مبارزه كنند، ولى عده    
 . ماست خالف منطق دقيقا

  
 از صـدميليون    ما ثروت، حد مشخـصى دارد؟  مـثالً        آيا در دين     

! توان پول داشت و مازادش را به محرومان بايـد داد           بيشتر، ديگر نمى  
 يـك  دهد، انفاق هم كنـد، ولـى بـاز مـثال        ممكن است كسى ماليات ب    
  . ميليارد پول دستش بماند
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درواقـع، در مقـام     .   حساب توليد ثروت را با مصرف آن بايد جدا كنيم         
توليد، اصل اين است كه هر كه هرچه بيشتر توليد كند، بيشتر عبادت كرده              

 جزء  )ع(خود حضرت امير  . كند است چون به جامعه و به بشريت خدمت مى        
ترين توليدكنندگان جامعه در دورانى بودند كـه در رأس حكومـت              بزرگ

بـا اصـل ثـروت      دارى، مخالفـت     پس بحث ما درباب سرمايه    . قرار نداشتند 
شده، منتهـا ثروتـى كـه       » خير«در قرآن، از ثروت و مال، تعبير به         . نيست

خـوانم،   دارى مى  اين رواياتى كه عليه سرمايه و سرمايه      . درست مصرف شود  
» توسـعه «نيـست، عليـه     » توليد«نيست، عليه   » ثروت«و عليه   » پول«عليه  
توليـد كرديـد،    است، حال كه    » مصرف«ها همه مربوط به مقام       اين. نيست

اگـر  .  ميليارد توليد كرديـد    گوييد چند  شما مى . بايد درست هم مصرف شود    
كشى، توليد كرديـد كـه       كردن به ديگران و حقّ      چند ميليارد بدون ظلم    واقعا

بايد از شما تشكر كنند، اما پس از مقام توليـد و كـار،            ! خوب، دست مريزاد  
تـوانى تمـام ايـن       م مى آيا در مقام مصرف ه    . حال نوبت مقام مصرف است    

اى كـه همـسايه تـو     ميلياردها را به تنهايى صرف كنى، آن هـم در جامعـه        
ـ    . توانى گرسنه است؟ نه، ديگر نمى      و  )ع(طالـب  ابـى  بـن  ىاگر كسى شيعه عل

 .تواند  نمىقعا باشد، وا)ع( بيت اهل
  

 )ع(آيا در روايات به طور مـشخص آمـده كـه حـضرت اميـر               
 توانيد داشته باشيد؟ دار بيشتر نمىفرموده باشند، از اين مق

  
طور مطلـق و بـراى       يك حد كمى به   . بله، البته كميت تابع كيفيت است     

شود، ابزار توليـد،     شود؛ نرخ پول عوض مى     كنند چون نمى   هميشه تعيين نمى  
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اما يك مـالك    . شود شود، شرايط عوض مى    كند، جامعه عوض مى    تغيير مى 
فى، يك وقتى تبـديل بـه حـد كمـى           كيفى وجود دارد كه اين مالك كي      

 كـه كـدام     - در زمان خودشـان در دورانـى          اتفاقا )ع(حضرت امير . شود مى
 چه وقت بوده    يقاًدانم و بايد ببينم دق      بوده، اآلن نمى   )ع(دوران از حضرت امير   

مـازاد علـى اربعـة آالف فهـو         «:  ولى در شرايط اقتصادى آن روز، فرمودند       -
 كسى بيشتر از چهار هزار براى مـصرف شخـصى           در اين شرايط، اگر   : »كنزٌ

نظر قرآن راجع به كنـز چيـست؟ سـوره          . نگه دارد، اين مصداق كنز است     
و الّـذين يكنـزون الـذّهب و        «: تعارف بيان فرموده است    توبه، حكم كنز را بى    

آيه . دانيد، سوره توبه، سوره جنگ و مبارزه است        گونه كه مى   همان» ...الفِضّه
روشن است كه منظور مـن از       . رها هم در اين سوره آمده است      دا عليه سرمايه 

 عـرض كـردم كـسانى كـه از راه           دارها، همه پولدارها نيـست، واال      هسرماي
درست، پول درآورند و به فقرا كمك كنند و اهل اسراف هـم نباشـند، در                

ها در واقع، وكيل خدا و امين خدا هستند تـا از طـرف               روايات داريم كه اين   
بحـث از   . ها حسابـشان جداسـت و محترمنـد        آن. دم كمك كنند  خدا به مر  

شناسـند و در     و حـالل و حـرام نمـى       » اى از كجا آورده  «كسانى است كه    
 )ع(گوييـد زكاتـشان را بدهنـد، حـضرت         شما مـى  . اند مصرفش هم الابالى  

اگر كـسى بـيش از چهـارهزار        » مازاد على اربعة آالف فهو كنزٌ     «: فرمايد مى
قـدر   كه اين مقدار توليد بكند، بلكه مصرف كند و ايـن           يننه ا (داشته باشد   
، در اين شـرايط، ايـن همـان كنـز و            )وپاش خودش نگه دارد    براى ريخت 

يعنى چه زكاتش را    » ادى زكاته اولم يوءده   «: سپس فرمود . اندوزى است  گنج
 جواب شماست، پس حتى اگـر زكـات         اين دقيقا .  باشد، چه نداده باشد    داده

هـاى فقيـر و    ات رسمى را دادى، ولى هنوز هم در جامعـه، آدم          رسمى و مالي  
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تـازه،  . »حقُّ معلوم للسائل والمحروم   «: اى هستند، باز هم مسئول هستى      گرسنه
داننـد زكـات      نمـى  شناسـيم اصـال    دارهايى كه ما مى    يهبسيارى از اين سرما   

!! رعىدهند، چه برسد به وجوه ش      شان را هم نمى    ها ماليات قانونى   چيست؟ اين 
، حتى اگر زكات و خمس هم داده باشـى، بـاز            )ع(طبق فرموده حضرت امير   

البته بايـد بـه انـدازه نيـاز خـود و            . بايد مصرف شخصى خود را مهار كنى      
اينك فرصت نيست   . ات در حد يك زندگى شرافتمندانه، داشته باشى        خانواده

نيـست كـه    طـور    اين. كه بگوييم حد زندگى در اسالم، چه حد بااليى است         
بانى داشته باشند و بگـوييم       بگويند همه مردم بايد نان خشكى بخورند و سايه        

نه، . اسالم، همين را خواسته و بيشتر از اين جلو نرويد و راحت زندگى نكنيد             
خيلى باالتر از اين خواسـته، منتهـا بـراى همـه            . اسالم اين را نخواسته است    

انات راحـت، غـذاى تقـويتى،       دار يعنى خانه بزرگ، امك     سعه. خواسته است 
ها همه در روايات هست، منتها بحث ايـن         استحمام، بهداشت، عطريات و اين    

ات ده گرم نـدارد، در       است كه وقتى تو شش كيلو امكانات دارى و همسايه         
اين شرايط اگر تو به او اعتنا نكنى، اين كنز است، حتى اگر زكاتت را هـم                 

ها كه   اندوزان، ثروت اندوزان، آن    ايهكنز چيست؟ كنز يعنى سرم    . داده باشى 
كنند و به    گذارند و در راه خدا آن را به محرومان انفاق نمى           پول روى هم مى   

ه     الّذين يكنزون الذَهب و الفضّة و الينْفِقُونَها فـى        «دهند   ديگران نمى  »  سـبيلِ اللـَّ
 اوند رسـما خد. ب دردناك بشارت بده  ها را به عذا    آن» فَبشِّر هم بعذابٍ اَلـيم    «

البتـه رقـم    . در قيامت هم حسابتان با مـن اسـت        : فرمايد كند و مى   تهديد مى 
 در روايتى از امـام   مثال. شود چهارهزار مربوط به آن شرايط بوده و عوض مى        

شيعه نيست كسى كه در اين شـرايط، صـدهزار يـا            :  آمده است كه   )ع(باقر
هزار  خواهم بگويم سى   ىبعد فرمود، حتى م   . هزار براى خودش نگاه دارد     پنجاه
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ايـن  . آيـد  هزار هم از حالل به دست نمى       و بگذار بگويم در اين وضعيت، ده      
كنم در شـرايط اقتـصادى        است و من از شما سؤال مى       )ع(روايت از امام باقر   

ـ     ميليـون، بيـست    فعلى ما، كسانى كه مـاهى پنجـاه        اهى بيـشتر   ميليـون و گ
 وقتى پيگيرى كنيد پـشت قـضيه،         از راه حالل است؟    آورند، آيا واقعا   درمى
. خوارى است، ارتباطات است، پارتى است، نفوذ و مسائل ديگر اسـت            رانت

، در زمـان    )ع(يا امام صادق  .  فرمود )ع(اين آن مصداقى است كه حضرت امير      
ليس من شيعتِنا من لَه مِئةُ الف و الخَمسون الفـاً و  «: اند خود رقم ديگرى فرموده  

هزار است، پس يـك حـد كمـى           صحبت از صدهزار، پنجاه    »ال اَربعونَ الف  
 .ثابت براى هميشه نيست

در .  يك حد كيفى است و كميت آن بستگى بـه شـرايط جامعـه دارد              
 در اين شرايط، اگر كـسى       مثال. توان حدى وضع كرد    ا هم مى  جامعه فعلى م  

ان  ندارد صد ميليون توم    حقّتوليد كرد دستش درد نكند، ولى       صدميليون هم   
ـ          . در ماه، مصرف كند    اى كـه    گونـه ه  بايد اين را در جامعه، توزيـع كنـد، ب

خـواهم بگـويم خـط تـشويق         من نمى . هاى محروم هم مصرف كنند     انسان
اسالم بـا   . ها كه كار نكنند حقّى هم ندارند       نه؛ آن . خورها را راه بيندازيم    مفت

گويد   مى شدت مخالف است و آن فقرايى كه اسالم       ه  گداپرورى و تكدى، ب   
كمكشان كنيد، كسانى هستند كه صبح در هواى تاريـك، از خانـه بيـرون               

گردنـد، روزى دو نوبـت       زنند و شب كه هوا تاريك است به خانه برمى          مى
هـاى   شان را تأمين كننـد يعنـى آدم        توانند خانواده  كنند و باز هم نمى     كار مى 

نيز بـه بيمـاران و      طلبى نيستند، به اينان بايد كمك كرد و          پرور و راحت   تن
  .نيازمندان ديگرى كه در جامعه هستند
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. آورد پـول، پـول مـى     : گوينـد  اصطالح معروفى است كه مـى       
قسمتش ايـن اسـت كـه ثروتمنـد باشـد و قـسمت              : گويند بعضى مى 

 پدرم آدم پولدارى بـوده، از او        مثال. يگرى اين است كه فقير باشد     د
را دارد و سود خودش     به من رسيده، حاال اين پول، چرخش خودش         

فرماييـد؟ اصـال     اين را چگونه تعبير مى    . رسد آورد و به من مى     را مى 
ما كه گناهى   .  خدا خواسته كه ما فقير بشويم، يا خدا به ما داده است           

  .ايم نكرده
 

 ايـن برداشـت از مفهـوم        اوال. خواهند بگوينـد تقـدير اسـت        مى   مثال
گر  فرض كنيم كه درسـت باشـد،          ا ثانيا. ، برداشت نادرستى است   »ديرتق«

گويى تو را غنى و او را فقير كرده، همان خدا به تو امر               همان خدايى كه مى   
چرا بخش نخست خواست خدا را قبـول        . كرده كه بايد به فقرا كمك كنى      

  ! را قبول ندارى؟دومدارى و اين بخش 
 

 .اش را قبول ندارد  اللَّهاش را قبول دارد، اال   الاله
  

حاال فرض كنيم خدا فقر او و غناى تو را خواست و البتـه بـه يـك     بله،  
 افتد مگر ايـن    طور هم است، يعنى هيچ اتفاقى در عالم تكوين نمى          معنا، همين 

تكـوينى اسـت، نـه      » خدا بخواهد «،  »خدا بخواهد «ا اين   كه خدا بخواهد، ام   
م سـر   هر اتفاقى كه در عالم بيفتد حتى وقتى يزيد ه         . تشريعى» خدا بخواهد «

 خـدا   عنا، خدا خواسته است يعنـى تكوينـا       برد، به يك م     را مى  )ع(سيدالشهدا
 هم خدا خواسته اسـت؟ آيـا خـدا          اما آيا تشريعا  .  به او داده است    امكانش را 

تكـوينى بـا    » خدا خواسـته  «اجازه چنين كارى را هم داده است؟ پس بايد          
كـوينى،  بـه معنـى ت    » خدا خواسـته  «. تشريعى تفكيك شود  » خدا خواسته «
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كه راضـى    فرض كنيم درست باشد و به يك معنى، درست است و البته اين            
 به اين معنى نيست كه راضى به ظلم باشيد و تكليفى            به تقديرتان باشيد، اصال   

نداريد، بلكه اين رضايت به تقدير الهى، يك مفهوم قلبى است و در واقع بـه                
 خود  حقّكه در دنيا     ه اين گردد، نه ب   مىبينى و به فلسفه آفرينش بر      نوع جهان 

اى گرفتـه    نبايد از تقدير الهى، چنين برداشتى و نتيجه       . را نگير و كارى نكن    
 .شود

كه همان خدا و همان دينى كه اين تقدير را قايل شده است،                ديگر اين 
حـضرت  . گويـد  از آن طرف هم از عدالت اجتماعى و مواسات و انفاق مى           

آدمى كه اهل اسـراف و مـورد        » ف ثَالثُ عالمات  لِلْمسر«: فرمايد  مى )ع(امير
مسرف يعنى كسى كه بيشتر از نياز واقعى        . كند غضب خداست، سه كار مى    

يأكُـلُ مـالَيس لَـه،    «: گويند مى. دهد كند و به ديگران نمى  خودش مصرف مى  
خورد، مال خـودش نيـست،       چه او مى   آن. »يشْتَرى مالَيس لَه، يلبس ماليس له     

 كه ظاهرا  پوشد، مال او نيست، با اين      چه مى  خرد، مال او نيست،آن     مى چه آن
هـا را خداونـد در قيامـت،          مال او نيست و اين     مال خودش است ولى شرعا    

چون بيش از نيـاز خـودش مـصرف         . غصب و دزدى، حساب خواهد كرد     
كه صبح تا    كه انسانى ديگر، كمتر از نيازش را نيز ندارد با آن           كرده در حالى  

گوييد قسمت كرده كه شما فقيـر و مـا    آن خدايى كه شما مى . دود  مى شب
: گويـد   مـى  )ع(غنى باشيم، همان خـدا، همـان ديـن، همـان اميرالمـؤمنين            

چـرا  . »...لَوالاَخَذَاللَّه على العلَماء ان اليقاروا على كِظَّةِ ظالم و ال سغَبِ مظلـوم            «
خداوند پيمـان گرفتـه از      كه   من خالفت و رهبرى را قبول كردم؟ براى آن        

 به معنـى    مقارة.  يعنى آرام نگيرند، سازش نكنند     »اليقاروا«كه چه؟   . آگاهان
خدا از علما پيمان گرفته كه سازش نكنند        . آمدن است  كردن و كوتاه   سازش
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). سـغَب مظلـوم   ( و گرسنگى مظلومـان   ) كِظَّةِ ظالم ( بارگى ستمگران  بر شكم 
ل را به تو داده، اين احكام را هم از تو خواسـته             پس همان خدايى كه اين اموا     

كه خدا يكى را غنى و ديگرى  را فقيركرده اسـت؛ از ايـن                اما از اين  . است
خـدا  . »خدا عادل اسـت   «ما شيعه معتقديم كه     . شود هم برداشت نادرستى مى   

يعنى نـه در عـالم   . كه جزء اعتقادات اصلى ماست  عادل است يعنى چه؟ اين    
 . وند، ظلمى سرزده و نه در عالم تشريع و دينتكوين، از خدا

 اگر خدا خواسته كسى غنى باشد، ولو از راه حرام درآورد و بخـورد تـا                
بتركد و ديگرانى هم از گرسنگى بميرند، و اگر خدا خواسته كـه او هرچـه                
هم تالش كند، نتواند خود را از راه حالل تأمين كنـد و ديگـرى هميـشه از           

اش آن است كه     ود، اگر بگوييد خدا اين را خواسته، معنى       حرام بايد تأمين بش   
كه شيعه، معتقد اسـت كـه خداونـد،          خداوند، ظلم را خواسته است، در حالى      

. عدالتى را امضا كنـد     تواند ظلم را بخواهد و بى      عادل است و خداى عادل نمى     
به قضا  شيعه  . پس اين نگاه به قضا و تقدير، ديدگاه قضا و قدرى شيعه نيست            

 معتقد است و آن، يك سرّ بسيار مهم و مـستودع            و قدر و تقدير الهى كامال     
قرآن . گويند اش آن نيست كه اين آقايان مى       در اصل خلقت است، اما معنى     

هرجا فـسادى   » ظَهرَ الفساد فى البِرِّ و البحر بما كسبت ايدِى الناس         «: فرمايد مى
ويسيد، چـون در دريـا و خـشكى،       بينيد، به پاى خدا نن     عدالتى مى  بينيد، بى  مى

دِى النـاس     «هرجا فساد هـست      اَيـ تبكـار خودتـان اسـت، كـار        » بماكَـس
پس خدا، قسمت ظالمانه نكرده است، خداونـد،        . هاست، خدا ظالم نيست    آدم

 در راه   -اللَّه   سبيل اَنفِقوا فى «: گويد قسمت عادالنه كرده است و همان خدا مى       
و جامعه را به دسـت      »  التَهلُكَـة   ال تُلقوا بِاَيديكُم اِلى    و -خدا بدهيد و انفاق كنيد      

اين خودكشى اجتماعى است كه يك جا ثروت        . خودتان به نابودى نكشانيد   
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چه بايد به همه جاى بدن خون        چنان. جمع بشود و يك جا برهوت مالى باشد       
 طور است و به همه جاى آن بايد پول برسد، نـه ايـن              برسد، جامعه نيز همين   

ايـن نظـامى    . كه در يك جا ثروت انباشته شود و يك جا هيچ خون نرسـد             
 را  اند و فقهاى شيعه نيز همين       خواسته )ع( بيت  و اهل  )ع(است كه اميرالمؤمنين  

 هم  )ع( از حضرت امير   چون ظاهرا . اين آيه هم اتفاقا جواب شماست     . اند گفته
اين روايـت واقعـا     . اند ين را گفته  اين سؤال پرسيده شده و ايشان در جواب ا        

خـدا،  :  پرسـيدند كـه    )ع(فرض كنيد از اميرالمـؤمنين    .  سؤال شماست  جواب
دار، و فقير را فقير كرد، بگذار او از گرسنگى بميـرد و              دار را سرمايه   سرمايه

 )ع(امـا اميرالمـؤمنين  !! اين هم از سيرى بتركد، چـون خـدا خواسـته اسـت          
و خَلَقَ معهـم    «خداوند همه را آفريد     » لخَلْقاِنَّ اللَّه عز و جل خَلَقَ ا      «: فرمايد مى

و هركسى را كه خداوند آفريد، رزق و روزى او را هـم             » ارزاقَهم حالالً طيبا  
اش هم از طـرف      آيد، روزى  از راه حالل آفريد، يعنى هركسى كه به دنيا مى         

ده خدا رزق را بالسويه و عادالنه تقـسيم كـر         »  قَسم ارزاقَه «خدا خلق شده و     
اى فقير به دنيا آمده      اگر كسى بگويد فرزند من در خانواده      : حاال سؤال . است

» روزى«و از ابتدا گرسنگى كشيده، تا آخر كه مرده، پس كجاسـت ايـن               
گويند خدا روزى همه را تقدير كرده است؟ جوابش اين            مى )ع(كه حضرت 

ى بـه   كارى كه به عهده خداست، انجام شده است، ديگر اگر اين روز           : است
يا خود او تنبلى كرده و اهل كـار         : او نرسيده باشد، يكى از چند علت را دارد        
خـور   خور است و روزى آدم مفـت       و تالش نيست، از زيركاردررو و مفت      

اهم بگـويم  خـو  گونه هستند و من نمى     يك عده البته اين   . نبايد هم به او برسد    
دمهـاى فقيـر و      به او ظلم شده است، چون ما آ        هركسى گرسنه است، حتما   

هـم هـست، امـا      اين  . كنند اى داريم كه خودشان به خودشان ظلم مى        گرسنه
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 اين طور نيست، چون گاهى ممكن است كـه جامعـه            خيلى اوقات هم واقعا   
ها برسد و جامعـه، مقـصر اسـت، ثروتمنـدان            شان به آن   نگذاشته كه روزى  

ـ  )ع(طبق فرموده حضرت اميـر    . جامعه و يا حكومت، مقصرند     ر كـسى،   ، اگ
كند، باز هم گرسنه است، نگوييد خـدا بـه او ظلـم              صبح تا شب، حمالى مى    

كرده، چون خداوند، روزى او را با خود او آفريده است، بلكه بگوييد كسانى              
كننـد، يـا حكومـت،       دارها به او ظلم مى     كنند، سرمايه  در جامعه به او ظلم مى     

اِنَّ «:  نقـل شـده اسـت      )ص( و هم از پيامبر    )ع(از امام صادق  . كند كوتاهى مى 
مردم فقيـر   : »الناس ما افْتَقَروا و الاحتاجوا و الجاعوا و العرَوا اِلّا بذنوبِ االَغْنياءِ           

نشدند، محتاج نشدند، گرسنه نشدند، برهنه نشدند، مگر به خاطر گناه و ظلم و              
كـشند   ها را از حلقومشان بيرون مى      پس طبقاتى، حقّ اين   . دارها فساد سرمايه 

هايـشان در    ميليونى، با دو سگ در كنار آقـازاده        كه خودشان با ماشين چهل    
. ها از كجا آمده است؟ حكومت، مـسئول اسـت          اين. روند خيابان، ويراژ مى  

دارها مسئولند، بايد    حكومت مسئول است، سرمايه   : فرمايد  مى )ع(اميرالمؤمنين
 از منكر و امر بـه    ند، بايد نهى  ا  رسيدگى كنند، مردم و همه مؤمنان هم مسئول       

  .معروف كنند
 

نظر اسالم راجع به فقر چيست؟ اسالم دعوت به زهـد و دورى          
فرق بـين زهـد و فقـر چيـست؟ وقتـى مـردم را               . كند از مال دنيا مى   

كنـد؟ از طرفـى هـم         كند، آيا دعوت به فقر نمـى       دعوت به زهد مى   
 آيـا   .آيات و احاديث بسيارى مبنى بر رسيدگى به فقـرا وجـود دارد            

 ها تناقض ندارند؟ اين
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شـود كـه آيـا زهـد،      اين سؤال گاهى مطرح مى . نه، هيچ تناقضى ندارند   
. زهد به معنى وارستگى است    . همان فقر است؟ خير، زهد به معنى فقر نيست        

 فقر، يك صفت بيرونى و فقـر      ى است، اما    شخصيتزهد، يك صفت قلبى و      
باش، اسير پول، نوكر رئيس و      زاهد باش، يعنى وابسته به چيزى ن      . مادى است 

زهد، يعنى مستقل باش و به حرمت و كرامت خـود           . دار نباش  نوكر سرمايه 
قلبت بنـده چيـزى     . اعتماد كن و اعتبار انسانى و ايمانى خودت را حفظ كن          

البتـه زهـد،    . اش اين نيـست    ىاما فقر، معن  . وارسته باش، وابسته نباش   . نباشد
.  اختيـارى اسـت    بيه باشد ولى زهد، فقـر      به فقر، ش    ممكن است گاهى   ظاهرا

. در واقع، فقر نيـست    . فقرى كه از سر بزرگوارى و كرامت و گذشت است         
: انـد   فرموده )ص( پيامبر ت، از فقر، تجليل شده است و مثال       اگر در برخى روايا   

 و  )ع( خـود حـضرت اميـر      فقر، افتخار مـن اسـت، يـا مـثال         »  ىالفَقرُ فَخْر «
راد، زندگى زاهدانه است، نه     اند، م  كرده فقيرانه زندگى مى  ،  )عليهم السالم (بيت اهل
، غـالت   )ع( در روايـات آمـده كـه حـضرت اميـر           واال. انـد  كه نداشته  اين

. هزار دينار بود و همه آن را به فقرا، انفـاق كردنـد    ها شان در سال ده    توليدى
ار، اند تا در بـاز     گويد همان روزها من ديدم ايشان آمده       كه راوى مى   در حالى 

گفتم شمشير فروختن، ننگ عرب است، شـما چـرا      . شمشيرشان را بفروشند  
لـو كـانَ العِـشاء      «:  خنديد و فرمود   )ع(فروشيد؟ حضرت امير   شمشيرتان را مى  

ايـشان  . فروختم مان را داشتيم، شمشيرم را نمى       اگر شام امشب   »عندى ما بِعتُـه   
 ولى همه را بين فقـرا       هزار دينار، درآمد توليدشان بود،      كه فقير نبود، شصت   

زهد، . اين زهد در مقام مصرف است     . كه زاهد است   كند براى اين   تقسيم مى 
. چنين نيست كه آدم زاهد بنشيند گوشه خانه و كار نكنـد           . ضد توليد نيست  
. ترين توليدكننده است    زاهد است و در عين حال، بزرگ       )ع(نه، اميرالمؤمنين 
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.  جبهه سياست و جنگ هم هـست       لاوترين مجاهد خط     بزرگ. انگل نيست 
رخور نباشـد و ايـن بـا فقـر، فـرق            اهد يعنى كسى كه در مقام مصرف، پ       ز
در اسالم، تعريف كاملى از زهد، ارائه شده و البته به فقرا هـم گفتـه                . كند مى

تان را مطالبه كنيد، يعنـى وظيفـه        حقّشود   ست جايى كه به شما ظلم مى      شده ا 
تان را مطالبه كنيد،    حقّ:  فرمود )ص(پيامبر» هِ فهو شَـهيد   منْ قُتِلَ دونَ حقِّ   «. داريد

 البته از راه درست و مشروع       -پس كسى كه حقّش را      . حتى اگر شهيد شويد   
از آن طرف هم    . اللَّه است  سبيل  مطالبه كند و كشته شود، شهيد فى       -و قانونى   

يد با ظلم    البته با  -خطاب به فقرا، گفته شده كه شما چه به خاطر ظلم ديگران             
 و چه به خاطر مشكالت ديگر، اگر دچار فقر شـديد ضـعف              -مبارزه كنيد   

. نشان ندهيد، ايمان خود را از دست ندهيـد، تـسليم نـشويد و صـبر كنيـد                 
ى نكن، يا اگر به     بدين معنى نيست كه گوشه خانه بنشين و كار        » صبركن«

رامـت  يعنـى وقـار و ك     » صبر كـن  «.  خود را مطالبه نكن    حقّتو ظلم شده،    
ن تَواضَـع    «:  فرمـود  )ص(پيـامبر . انسانى خود را به خاطر شكمت فدا نكن        مـ

اگر كسى در حضور ثروتمندى، به خاطر ثروتش خضوع و تواضـع         » ...لِغَنّى
گويند اگر ببيـنم فقيـرى نـزد آدم          مى.  دينش بر باد رفته است     سومكند، دو 
ق بكند، ديگر از    دارى به خاطر ثروت او و به خاطر شكم خودش، تملّ           سرمايه

پس از يك سو، اسالم به مـردم        .  دينش بر باد رفته است     سوممن نيست و دو   
گويد كه تالش براى كسب روزى و تأمين زن و فرزنـدتان را              و به فقرا مى   

يك اجبار فيزيكى و يك عمل حيوانى، تلقى نكنيد، بلكه آن را يك عبادت              
ه  جاهدِ فى سبيلِ عيالِهِ كالم الكاد على «: گويد مى. بدانيد يعنى آنان كه صبح » اللـَّ

كه نان حالل براى خـانواده تـأمين كننـد، گمـان             آيند براى اين   از خانه مى  
دهند، بلكه اين يك عمل مقدس است و         نكنيد كه يك عمل مادى انجام مى      
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اينان مجاهد در راه خدا هستند و فكر كنند كه در خط مقدم جبهه در راه خدا                 
يعنى » اللَّه كالمتشَحطِ بِدمِهِ فى سبيل   «: گويد اى ديگرى مى  جنگند، و در ج    مى

اش، صـبح تـا      برد و به خاطر خـانواده      كسى كه به خاطر نان حالل، رنج مى       
كند، مثل كسى است كه خونش در جبهه و در راه خدا و در               شب تالش مى  

از طرفى، دعوت   . شود  ريخته شود، گويى هر روز شهيد مى       )ص(ركاب پيامبر 
در روايتى از   . اند ه كار و تالش شده و از آن طرف هم عليه فقر سخن گفته             ب

. قبر، از فقر بهتر اسـت : »القبرُ خيرٌ مِنَ الفَقْـر    «:  نقل شده است   )ع(حضرت على 
كنند و يك جا هم عليه فقر بـه ايـن            پس يك جا از فقر به آن معنا دفاع مى         

ـ   : گويند كنند و مى   گيرى مى  معنا موضع  روايـت از حـضرت     . تقبر، فقر اس
ر  الفَقْر الموت «:  است )ع(امير مـيعنى فقر در حكم . فقر، مرگ سرخ است» االَح

هايى كه تربيت شده باشند، اگر فقيـر هـم           البته آدم . شدن است  قتل و كشته  
مـا اينگونـه    . ها كـم اسـت     كنند، ولى تعداد آن    باشند، ايمانشان را حفظ مى    

 و مقدارى به ما فشار بيايد، دين و ايمانمان          نيستيم، اگر مشكل مالى پديد آيد     
هـا ناگهـان در      شود و همـه ارزش     گذاريم، عقلمان هم تعطيل مى     را كنار مى  

گويند كـه    هاى اجتماعى، هر دو مى     روايات و واقعيت  . شود ذهن ما معلّق مى   
هـا خيلـى     وقتى دچار فقر شوند، در برابر وسوسـه       . اند توده مردم همين گونه   

شود، يقينشان تعليـق     دينشان سست مى  : »الفقرُ منْقَصةٌ لِلدين  «: ندآور تاب نمى 
ـ   ديگر نمى . شوند شود، و دچار ضعف عقل مى      مى درسـتى محاسـبه    ه  توانند ب

  . بايستندحقّ و باطل را تشخيص بدهند و پاى حقّكنند و 

تشكيل جامعه دينى يك امر نسبى اسـت يـا تـدريجى؟ جامعـه               
، حكومـت   )ع(ا مطلق؟ از ديدگاه امام علـى      دينى مفهوم نسبى دارد ي    
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در برابر مردم، از لحاظ اجتماعى و از لحاظ اقتصادى چـه مـسئوليتى              
  دارد؟ 

  

 دينـى، يـك بـار و        اين پرسش بسيار بنيادين است؛ تشكيل يك جامعه       
شـود بنيـان يـك       يك بار و براى هميشه مى     .  معنى ندارد  براى هميشه اصال  

گذاشت، اما چون جامعه و حكومـت دينـى   جامعه دينى يا حكومت دينى را      
 يـك امـر     -هم افـراد غيرمعـصوم       شود آن  باالخره توسط افراد بشر اجرا مى     

توان كاملترش كرد و يـا       تدريجى است، مثل ساختمانى كه در هر دوره، مى        
مفهوم حكومت دينى را بايد در سپهر انديشه دينـى،          . شود خرابترش كرد   مى

هاى بسيارى در دنيا هست كه فضاى خالى زيـادى           هفلسف. مورد مداقّه قرارداد  
جواب   انسانى را بى   ن است يعنى بسيارى از سؤاالت مهم      چي دارند و پر از نقطه    

ولى گفتمان اسالمى چنين نيست و اگر دين از حكومت هم بحث            . گذارد مى
 كـرده   تر انسانى، طـرح و حـل       صالح بنيادى كرده، حكومت را در راستاى م     

دار است و بقـايش غيرطبيعـى    يك حقيقت تنومند و ريشه   چون دين،   . است
نيست، يك پديده موقتى نيست تا روزهايش را بشمارند و لذا وقتى از ديـن               

هـاى   خواهيم فقط يك سلسله انديـشه      زنيم، نمى  و حكومت دينى، حرف مى    
را براى خـودت    هايت   اى بگويند آقا، انديشه    انتزاعى را ردوبدل كنيم كه عده     

، )ع( بحث از احكام خدا و عدالت اسـت كـه اميرالمـؤمنين            نه، واقعا . نگه دار 
شـهادت، آغـاز    .  همگى براى آن شهيد شدند     )ع(و اوالدشان  )س(فاطمه زهرا 

 و فوز بزرگ براى ايشان بود، به چند دليل و از جمله             )ع(راحتى اميرالمؤمنين 
مى به اين دليل كه بار خردكننده تكليف تاريخى كه بر دوش حاكمان اسـال             

 با شهادت خـويش از      )ع(ش را درست ادا كنند، حضرت امير      حقّاست و بايد    
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هـاى اسـالمى،     مسئوالن حكومت ما هم بايـد در ارزش       . شود آن خالص مى  
ما بايد افكار عمومى را بسيج كنـيم، بايـد          . زبده مردم و چكيده جامعه باشند     

 مواظـب   جا در ايران تشكيل شود و مردم       هاى هوشيارى اسالمى، همه    كميته
حكومت دينى، ضابطه دارد، هركدام از دولتمردان،       . عملكرد دولتمردان باشند  

طرف گذاشتند، قابل سؤال، قابل استيضاح، قابل نقد و           از اين ضوابط پا را آن     
گونه نيست كه كسانى داخل حكومت شـده و بگوينـد            اين. اند قابل محاكمه 

ابراين ديگر شما مـردم     كنيم، بن  حكومت، دينى است و ما داريم حكومت مى       
چنـين  . كنـيم  تان برويد، ما هم بر شما حكومت مـى         به دنبال كار و زندگى    

ها نظارت بشود كه مطابق روايات و آيـات،          بايد لحظه به لحظه بر آن     . نيست
 حقّ نظارت و حـقّ      )ع(كنند يا نه؟ مردم به نص صريح اميرالمؤمنين        عمل مى 

نانشان پيوسته بر اين قضيه پافـشارى       سؤال دارند و مقام معظم رهبرى در سخ       
كـه   جـاى ايـن     كارى كند و بـه     كه محافظه  جاى اين  رهبر نظام به  . كنند مى

 در حكومت هست، پوشـش بدهـد،        ها و بعضى مفاسدى را كه احيانا       ضعف
گويند كه بايد مـسئوالن را نهـى از          ايشان به مردم مى   . كند دعوت به نقد مى   

منكر و امر به معروف هـم، نهـى از منكـر            ترين نهى از     بزرگ. منكر كنيد 
خطاب به مسئوالن حكومتى در هر سه قوه است، وقتى كه خالف عدالت و              

هاى دينى را بشناسند تا بتواننـد        كنند مردم بايد مالك    خالف اسالم عمل مى   
كنند و كدامشان     دينى عمل مى   ند كه كدام يك از مسئوالن، واقعا      داورى كن 

.  مقايـسه كـنم    )ع(طالب ابى بن خواهم كسانى را با على     كنند؟ البته من نمى    نمى
، استانداردهاى باالى اسالم است و بـسيار        )ع(طالب ابى بن نه، استانداردهاى على  

 براى كسانى كـه در علـوم سياسـى          -البالغه   قرائت عبارات نهج  . عالى است 
هـاى بـسيار     آل ايـده . دهنـده اسـت     تكان  واقعا -اند   يدهآموزش كالسيك د  
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البالغه فقط فن    در نهج . بسيار به روز است، از روز جلوتر است       . دى است جدي
 هـم   )ع( و عمل علـى    )ع(، ذهن على  )ع(بالغت و ديالكتيك نيست، زبان على     

قافيه دارد و منظم است، زيـرا در يـك مكتـب، آمـوزش ديـده اسـت و                   
 كه در مقياس كوچكى صادر شـده، در         )ع(هاى معمولى حضرت امير    حرف
متأسـفانه  . تر هم صـحيح اسـت و فونكـسيون دارد          يلى بزرگ هاى خ  مقياس

اشتر، در محافل    زاران متن ديگر چون عهدنامه مالك     خواندن اين متون مثل ه    
گوينـد،   البته رسما نمـى   . كالسيك دانشگاهى ما هنوز هم ميوه ممنوعه است       

شده غرب در علوم سياسـى همـه، خـط           متون ترجمه .  چنين است  ولى عمال 
هـا را نجويـده قـورت        اند و آن   هاى ما شده   مقدس در دانشگاه  قرمز و متون    

البالغه فضا نـداريم تـا       دهيم و اصالً براى تفكر استقاللى با مراجعه به نهج          مى
  بعد از بيست  . هاى ما تدوين شود     دينى منظم در دانشگاه    -يك فلسفه سياسى    

م ايـن   كـن  سال كه از انقالب گذشته است، با اين نظام آموزش، من فكر مى            
ـ . قافله تا به حشر لنگ اسـت        حـقّ هـاى مـا هـم متأسـفانه در        ه حـوزه  البت

هـاى   اند كه ديدگاه    از اين حيث كوتاهى كرده     )ع( بيت طالب و اهل   ابى بن على
نـام    ايشان را در باب حكومت و اجتماع، بعد از بيست سال كه حكومتى بـه              

سـالمى داريـم، و     مـا نظـام ا    . اند جمهورى اسالمى تشكيل شده، تبيين نكرده     
تـوانيم   ا هنـوز نمـى     و اهداف اين نظام، درست است، ام       چهارچوب و مبانى  

بگوييم دولت اسالمى يعنى يك قوه قضائيه اسالمى و قوه مجريه اسـالمى و              
توانيم بگوييم همـه مـسئوالن ايـن حكومـت،           نمى. قوه مقننه اسالمى داريم   

 انيم بگوييم جامعه ما عينـا     تو نمىكنند و    انديشند و دينى، عمل مى     اسالمى مى 
 ايم، در مـسيريم و     جا نرسيده  ما به آن  . اى است كه اسالم خواسته است      جامعه

البالغه و رو بـه كعبـه آمـال           پشت به نهج   البته اصالحات . بايد اصالح كنيم  
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اصـالحات، همـين    . دارى هم اصالحات نيست، افسادات است      ليبرال سرمايه 
آيا جامعه دينى يك جامعه نـسبى       . مل شود است كه به عهدنامه و روايات، ع      

 است يا مطلق؟ 

سـطوحى از   . تشكيل يك جامعه اسالمى، هم واقعيت است و هم آرمـان          
آن، واقعيت است و سطوح باالترى از آن، آرمان است كه آن نيز دو دسـته                

 : است

ها رسيد و بخشى هم      هاى دست يافتنى است كه بايد به آن        بخشى، آرمان 
دسترس ماست و مراتبـى از آن در دسـترس بـشر غيرمعـصوم              البته دور از    

      بيايند و حكومت دينى جهانى     ) عـج (تنيست و بايد منتظر بمانيم حضرت حج
بين باشيم و در عين      ما اگر بخواهيم واقع   . آخرالزمان، آن بخش را تحقّق دهد     

گونه فكر كنيم كـه در دوران غيبـت بايـد بـا              حال، ارزشى باشيم، بايد اين    
بودن البته بـه معنـى       و اين ناقص  . تر حكومت دينى سر كنيم     ى ناقص الگوها
بودن اختيـارات حكومـت و وظـايف حكومـت            بودن آن يا كم    اهميت كم

اى، سطحى از اسـالميت، قابـل تـصور          بديهى است كه در هر جامعه     . نيست
هاى متضاد و جعلى از حكومت دينى هم نيست كه           است و مراد بنده، قرائت    

راد، مراتب مختلفى از اعمال عدالت و شـريعت         م. را درست بدانيم  ها   همه آن 
يا همه  «توانيم نظريه    ما نمى . اسالمى از حيث صحت عمل و حجم عمل است        

 ومت صددرصد اسالمى يا حكومـت اصـال       يعنى يا حك  . را بپذيريم » يا هيچ 
 ، نظريه مشروع و   »يا همه يا هيچ   «نظريه  . نه، اين ايده غلطى است    . غيراسالمى

توان گفت كه حكومت، بايد يا حكومت معصوم باشد و           نمى. معقولى نيست 
وقتـى  . هاى اسالم، اجرا نـشود     يك از قانون    يا حكومت طاغوت باشد و هيچ     
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حكومت معصوم نيست، حكومـت عـادل غيرمعـصوم، بهتـر از حكومـت              
 .طاغوت است و تشكيل حكومت، وظيفه است

 احكام اسـالم    گفتند ما صددرصد  امام ن . قيام كرد امام هم بر همين اساس      
توانيم عمل   درصد آن مى   توانيم اجرا كنيم، بلكه گفتند ما اگر به شصت         را مى 

. توانيم انجام بدهيم   چه مى  درصد، قيام كنيم و آن     كنيم، بايد براى همان شصت    
.  بيايد و يا هيچ اقدامى نكنـيم )عـج (يعنى يا امام زمان  » يا هيچ يا همه   «نگوييم  

در عين حـال ادعـا هـم        . توانيم بايد كار خود را بكنيم      جا كه مى   ننه، ما تا آ   
توانيم بكنيم كه الگوى كامل حكومت دينى و جامعـه دينـى را اعمـال                نمى
مفهـوم حكومـت    . ايم چرا كه مراتبى دارد و بايد همواره ارتقا يافـت           كرده

حكومت دينى، يـك    .  جعلى ندارد  هزار قرائت دينى، مطلق و روشن است و       
 و امثال آن آمـده و       اشتر  مالكت دارد و آن همان است كه در عهدنامه          قرائ

اما نحوه تشكيل   . قرائت ديگرى ندارد و اگر هست، نظر اسالم و تشيع نيست          
و اجرا و تحقّق عينى آن، نسبى و متنوع است، مراتب دارد، تدريجى اسـت،               

.  باشـد  توانـد داشـته    نيست و سير تكاملى مى    » يك بار براى هميشه   «نحو   به
ن شد، ولـى اال     غير اسالمى محسوب مى    اى پنج سال پيش،    ممكن است پديده  

ـ       مجبور باشيم از باب تزاحم، تحمل كنيم، چون مراتب پايين          ه تر اسـت يـا ب
طلبد و نبايد به توجيه مفاسـد موجـود در           اين البته، كار اجتهادى مى    . عكس

عه يا حكومت پـيش     ها يا مفاسدى كه در جام      در برابر ظلم  . جامعه منجر شود  
 ظلـم و    گويند اصال  بعضى مى : مل نشان داد  الع شود سه نوع عكس    آيد، مى  مى

مردم شعور دارند و    . دهند فسادى در جامعه ما نيست، اينان، خود را فريب مى         
: گوينـد  اشـتر مـى     در عهدنامه به مالـك     )ع(حضرت امير . بينند كه هست   مى
كنى و مردم    كنند، تو حكومت مى    گاه مى مردم ن » اَلنّاس ينظُرونَ مِن اُمورِك   «
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مثل ما كنت تَنْظُـرُ فيـهِ مِـن         «. كنند، شما تحت نظارت مردم هستيد      نظارت مى 
  الةِ قَبلَكگونه كه تو حاكمان پيشين را تحـت نظـر داشـتى            همان» اُمورِ الو .

هايى كه تو راجع     مراقب باش، همان حرف   » يقولونَ فيك ما كنت تقولُ فيهم     «
بينند كه   پس مردم مى  . زدى، مردم راجع به تو خواهند زد       كمان قبل مى  به حا 

هـا    ادارات حكومتى و وزارتخانهگاه خالف عدالت و خالف احكام اسالم در       
كنند كه فـساد و      حل دشمنان است كه تبليغ مى      ، راه دومحل   راه. شود مى... و

 حل ت و راه  كه اين حكومت، دينى اس    بينيد علت، آن است      هايى اگر مى   ظلم
اما موضع علوى اين است كه نـه        . هم اين است كه حكومت، غيردينى باشد      

براساس موضـع   . به خودمان دروغ بگوييم و نه ريشه حكومت دينى را بزنيم          
علوى، بايد گفت كه خالف دين و خالف عـدالت در جامعـه و حكومـت                

كنند،  ىكنند، باندبازى م   گيرند، اختالس مى   گيرد، بعضى رشوه مى    صورت مى 
ها هست، منتها بدانيد كه هرجا خرابكارى هـست،          كنند، اين  خوارى مى  رانت

كه چون به دين، عمل شده، چنين شده است و           شود، نه اين   به دين، عمل نمى   
پس تحقّق خارجى جامعـه  . است» تركردن حكومت دينى«حل نيز در   لذا راه 

 مراتب دارد و    است،» مقول بالتّـشكيك  «و حكومت دينى، به اصطالح حكما       
تـر از آن را      تدريجى است، البته يك حداقل داريم، نصابى داريم كـه پـايين           

. نماسـت  بلكه بايد گفت دينى   . توان ناميد  ديگر، حكومت و جامعه دينى نمى     
ـ  اما يك طرف قضايا، خود اسالم است و يك طرف هم مجريان و دولتي              ا ه

ـ     پيشنهاد مـى   ذلك اكيدا  مع. و مسئوالن هستند   ه بـراى اجتنـاب از      كـنم ك
گرايى بايد مرزى بين جامعه و حكومت دينى با جامعـه و             رالتيويزم و نسبى  

هـا و    حكومت غيردينى مشخص شود تا مـسئوالن در دولـت و وزارتخانـه            
مجلس و قوه قضائيه، نتوانند هر كارى كه كردند، بگويند اين هم يك مرتبه              
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 دهيم كه مادون آن ديگـر       نصابى نشان  نه، ما بايد حد   . است» بودن دينى«از  
چه سرشت خـود     مرزها بايد مشخص شود، آن    . بودن نيست  اى از دينى   مرتبه

اسالم است، بايد مرز ما با غير ما باشد، و البته از حداقلّ اسالميت تا حـداكثر                 
ظرفيـت  .  شـود  دوران، راه زيادى است كه بايد طى      اسالميت ممكن در اين     

نتها سؤال اين است كه چرا؟ مـا مـسئله          م. آدمى در اين قضيه، دخالت دارد     
 يـك پـروژه     عاتشكيل حكومت اسالمى نيز واق    . پذيريم آزمون و خطا را مى    

توانيم بپذيريم كه بعـد از بيـست         پذيريم، اما نمى   اين را مى  . سعى و خطا دارد   
هاى كليدى در اين جامعه بـه        سال هنوز مطمئن نباشيم كه بعضى از مسئوليت       

انـد؟ و    اند يـا نديـده     علوم نيست آموزش دينى ديده    دست كسانى است كه م    
انـد يـا    اند؟ امتحان  شـده  اند يا نخوانده البالغه خوانده يك بار در عمرشان نهج   

اند؟ تفكر دينى دارند يا ندارند؟ آيا عمـل دينـى دارنـد؟ چـرا بعـد از                   نشده
سال، رهبرى نظام مجبور شود بصراحت به مسئوالن حكـومتى بگويـد             بيست
خوارى نكنيد، آمـار دروغ از كارهايتـان         بازى نكنيد، رانت   وخويش ومكه؛ ق 

ندهيد، منت بر سر مردم نگذاريد و تكبر نداشـته باشـيد، آمرانـه بـا مـردم                  
دارهـا زنـدگى    هاى اشرافى نداشته باشيد و مثل سرمايه    برخورد نكنيد، زندگي  

، يـك واقعيـت     » دين ملوكِهم   النّاس على «گيرند؛   نكنيد، مردم از شما ياد مى     
گرايى از داخل حكومت بـه    اين مسئله اشرافيت و تجمل    . شناختى است  جامعه

تا وقتى كه امثال رجائى و ابوترابى و چمـران در           . داخل جامعه، سرريز كرد   
. حكومت باشند، الاقل متـدينين و طبقـه متوسـط، حواسـشان جمـع اسـت               

اش را   ده، خانـه  فروشى كر  ها دست  گويند رئيس جمهورمان هم در خيابان      مى
ولى وقتى مردم، اعتمادشـان را از دسـت         . دانيم اش را هم مى    بينيم، زندگى  مى

كند؟ مديركل چگونه است؟ اسـتاندار و        بدهند كه وزير، چگونه زندگى مى     
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كننـد؟   وكيل و قاضى دادگسترى و رئيس دادگسترى شهر كجا زندگى مى          
كـردن در    شـك ام كـه     بار عرض كرده    من يك . شود اوضاع خطرناك مى  

تا خود انقالبيون در انقـالب، شـك   . شود انقالب، از خود انقالبيون شروع مى 
، شروع شـده    »يقين«كنند شك كنند و انقالبى كه با         نكنند بقيه جرأت نمى   

سازى براى مـردم هـم بـا         فرهنگ. تواند ادامه پيدا كند    نمى» شك«است با   
 .هايشان سازد، نه حرف عمل مسئوالن، فرهنگ مى. شود سخنرانى، عملى نمى

دو گروه، در جامعه هـستند كـه اگـر صـالح            :  فرمودند )ص( پيامبراكرم
باشند، اميد به اصالح جامعه هست، ولى اگر خود عيب داشته باشـند، اميـدى            

يعنى نخبگان و روشنفكران و آگاهان جامعه كـه     » الحكَّام و العلَمـاء   «: نيست
ان كـه جامعـه دينـى را اداره    شود و حاكم خصوص شامل علماى دين مى ه  ب

فرمودند كه اين دو قشر بايد سالم باشند تا اميدى به اصالح جامعـه              . كنند مى
مسئوالن حكـومتى، خودشـان     . اصالح به اين معنى، اختيارى هم نيست      . باشد

 دارند از آنان مطالبـه      حقّهزار شهيد    بايد بفهمند كه ملت ما و خانواده سيصد       
، از قوه قضائيه مطالبـه كننـد كـه بايـد براسـاس              كنند، از دولت، از مجلس    

 )ع(  و آل علـى    )ع(ها در منطقه، با شـعار علـى        زيرا بچه . البالغه عمل كنيد   نهج
هـا   در عمليات بدر، بچه   .  رفتند )ص(جنگيدند و شهيد شدند و به عشق پيغمبر       

 سـاعت   72ساعت در هورالهويزه پارو زدند وقتى خط را گرفتند، حدود            سى
ها، همه به عشق تشكيل حكومت       مقاومت بچه . ان گاز خردل بودند   زير بمبار 
هـا و شـهدا و مجروحـان         در عمليات بدر، وقتى يك عده از بچه       . علوى بود 

توانيـد، بلنـد     جا ماندند و بقيه برگشتند به عقب، دوباره گفتند كه اگر مى            آن
 )ع(المـؤمنين ها به نام امير  دوباره بچه . شويد به محور برگرديم، نيرو الزم است      

ن ها كه شيميايى شـدند و اال       اين بچه .  بلند شدند و آمدند    )ع(بيت ه نام اهل  و ب 
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هايى كه مطابق    توانند يك نفس راحت بكشند، بچه      سال است كه نمى     شانزده
اسـت، بـه     آمده» واليت فقيه «هايشان كلمه     درصد از وصيتنامه   96آمار، در   

روشـن باشـد بـه خـاطر        . دندخاطر حكومت دينى و اجراى احكام، شهيد ش       
در عمليات كـربالى چهـار،      . ها سيصد هزار خون ريخت     اجراى اين روايت  

ها بـه سـجده      بچه. شدند، من كنار آب بودم     هاى غواص كه وارد آب مى      بچه
كـدام آن    هـيچ . ها بـود    آن واخوى ما هم جز   . شدند  وارد آب مى   رفتند و  مى

جـا محـور     رم گفتم، فالنى اين   من به براد  . شب برنگشتند و همه مفقود شدند     
هاى موج   شاءاللَّه بچه  زنند، ولى ان   ما را مى  «: عمل چگونه است؟ محكم گفت    

بعد هـم   ! ، به همين راحتى   »گيرند آيند، جزيره را مى     كه پشت سر ما مى     دوم
لبيك، «ها، دم گرفتند     شدند و اين بسيجي    هاى ستون غواص وارد آب مى      بچه

هـاى هورالهـويزه و      اين سـتون در بـاتالق     . ب شدند و داخل آ  » اللّهم لبيك 
هايـشان   نامـه  كدام برنگشتند، ولـى وصـيت      جزيره بوآرين فرو رفت و هيچ     

 رفتـيم و شـهيد      اشتر  مالكاند كه ما براى اجراى عهدنامه        ها نوشته  آن. هست
يـا  «در عمليات والفجر هشت، مين منور منفجر شد، يك بچه بسيجى            . شديم
ا روى مين منور با هزار درجه حرارت انداخت و ذغال           گفت و خود ر   » على

ترين  ها شريف  اين. ها لو نروند و خط بشكند      شد تا منطقه روشن نشود و بچه      
ها رفتند و عرض من اين است كه مـسئوالن           آن. هاى اين مملكت بودند    بچه

 )ع(بنا به گفته حضرت امير    (هاست   حكومت كه اين امانت الهى بردوش آن      
بحـث، وعـده و   . ها را بدانند بايد قدر اين) نت خدا و مردم است حكومت، اما 

 نيست، وقتى عمل بـه عهدنامـه        شعار انتخاباتى و ميتينگ و مسابقه سخنرانى      
ها  ترين حرف  اشتر نشود اگر مسئوالن به زبانشان عسل بمالند و شيرين          مالك

تلخ هرچه هم شيرين صحبت كنيد، مردم       . شنود را بزنند، گوش مردم تلخ مى     
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من ايـن عـرايض را جـز در چنـين شـبى كـه شـب شـهادت                   . شنوند مى
ها را گفتم چـون      دهم بگويم ولى اين     است به خود اجازه نمى     )ع(اميرالمؤمنين

ها را بشود گفت و به ياد برادرانى افتادم كـه در         دانم اين حرف   ديگر بعيد مى  
 -ها در زمـستان شـبى شـش          ديدند، آن  والفجر هشت، آموزش غواصى مى    

آمدنـد   هفت ساعت در آب سرد بودنـد و وقتـى كـه از آب بيـرون مـى                 
شد و بعضى كه شهيد شـدند، گـاهى بـا            هايشان از شدت سرما قفل مى      پنجه
گفـت كـه در آب هـم         شان مى  شدند و يكى   درجه تب داخل آب مى      چهل

داد كـه    گفتند امشب استراحت كن، پاسـخ مـى        كنم ولى وقتى مى    عرق مى 
گونـه   آنـان ايـن   . لّ بشريت و اجراى احكام دين اسـت       مسئله آزادكردن ك  

د عبور كننـد، يكـى از برادرهـاى         خواستن ها مى  از آب اروند كه بچه    . بودند
 گفت جايى كـه مـا آمـوزش         - كه هر دو شهيد شدند       -اص به ديگرى    غو
قدر نبود، اينجـا كوسـه       قدر نبود، شدت آب هم اين      ايم، عرض آب اين    ديده

تو ابتدا توحيـد    : ؟ آن دهاتى نوزده ساله پاسخ داد كه       شود دارد امشب چه مى   
خود را اصالح كن چون اگر اين طرف اروند، دلت آرام است و آن طـرف                

شود كه خداى اين طرف اروند را خـداى آن           اروند، ناراحت هستى معلوم مى    
شـويم و اگـر      به او گفت مـا امـشب وارد آب مـى          . دانى طرف اروند نمى  

زنند، اگر   ها مى  ها نزنند آن   زنند و اگر كوسه    ها مى  ، كوسه ها ما را نزنند    عراقى
شويم ولى من امـشب      هاى انفجارى گرفتار مى    الى تله  هيچ كدام نزنند ما البه    

يد از مـا    امام با . ها به آب زدند    شوم تا به امام خبر بدهند كه بچه        وارد آب مى  
يايم، براى من    برايم مهم نيست كه از آب بيرون ب        گفت اصال  مى. راضى باشد 

ها در كـل تـاريخ       مگر چند نمونه از اين بچه     . مهم است كه داخل آب بشوم     
  كنيم؟ قدر راحت معامله مى ها اين اند كه ما با خون اين بچه ايران بوده
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پور اجازه دهيد درود بفرستيم به شـهيدان سـرافراز           آقاى رحيم   
 سر به فلـك     هاى ميهن اسالمى، مردان مردى كه اروند خروشان، قله       

شان  كشيده غرب، دشت تفتيده جنوب، خبر از عاشقى و جوانمردى         
 )ع(آخرين سؤال امشب من ايـن اسـت كـه حـضرت علـى             . دهد مى

  نسبت به حكومت قبلى چه انتقاداتى داشتند؟

هاى پيش از خـود، حالـت انتقـادى           نسبت به حكومت   )ع(حضرت امير 
 در مـورد    خاصطور    شتند و به   از ابتدا نظرى دا    مشروعيتدر اصل   . اند داشته

هاى آخر حكومتش اشكاالت اساسى مطرح بـود   خصوص ساله  بسومخليفه  
هـايى هـم     كه در مدارك برادران اهل سنّت هم هست كه حتى آن مراعات           

 دوم و   اولچـون خليفـه     . كـرد  كردند ايشان نمـى     مى دوم و   اولكه خليفه   
هـاى   خصوص در سـال   ه   ب سوم كردند، ولى خليفه   زيستى را رعايت مى    ساده

در . بعد، انقـالب شـد    . خوارى ميدان داد   بازى و رانت    خويش و  آخر، به قوم  
هاى خـوارج و هـم       هاى فاسد و منحرف و هم جريان       اين انقالب، هم جريان   

هـاى    جريـان )ص(اى از اصحاب پيـامبر  خطّ طلحه و زبير و عايشه و هم عده    
 اما جريان سـالمى مثـل جريـان         .داشتندهاى مختلفى دست     مختلفى با انگيزه  

 )ع(انقالب كه شروع شد، عثمان به حضرت امير       . اشتر و كميل هم بود     مالك
مـن بعـضى    . تو وساطت كن و به مردم بگو كه به من فرصت بدهند           : گفت

. كنم من قبول دارم كه اشتباه كردم، ولى اصالح مى        . كنم موارد را درست مى   
گزارانى را كه من اين طـرف و آن طـرف           هر كدام از كار   : به مردم گفت  

هرچه شـما از طـرف مـردم        . خواهند بگويند  ها را نمى   ام و مردم، آن    گذاشته
رٌّ      «:  بـه او فرمـود     )ع(حضرت امير . بگويى من قبول دارم    اِنَّ الحـقَّ ثَقيـلٌ مـ «
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و حرف ياوه زدن و حرف      » واِنَّ الباطلَ خفيف  «حقيقت، تلخ و سنگين است      
خَطْت و اذا كُـذِبت             «. سـان اسـت   ياوه شنيدن هم آ    سـ دِقْت رجـلٌ اذا صـ انـت

ضيتتو آدمى هستى كه وقتى به تـو راسـت بگوينـد و انتقـاد بكننـد،                 » ر
شوى و وقتى به تو دروغ بگويند كه همه چيـز عـالى اسـت، و                 عصبانى مى 

وقد بلَغَ النـاس    «. شوى راه است خوشحال مى    ه  ب آسوده بخواب كه اوضاع رو    
ليها        عنكةِ عمِنَ االِ قام تَركُها خيرٌ لك ها خبرها بـه    باالخره در اين سال   »  امور

فهمند كه بعضى در داخـل حكومـت، چگونـه عمـل             مردم رسيد، مردم مى   
» و تُـب اِليـه    «. تقوى داشته باش، از خدا بتـرس      » اللَّه فَاِتَّقِ«: فرمودند. كردند

ه    «. ح كـن  توبه كن و مفاسدى را كه در حكومت اسـت اصـال            كرَهـمِمـا ي
 انـد و حـقّ و       يعنى آن چيزهايى كه مردم از آن متنفـر و عـصبانى           » النـاس
 : فرمودند)ع(امام. هايى كه شده جبران كن ناحقّ

شوى از آن كه     كنى و مانع نمى    چرا نهى نمى  »  سفَهاء بنى اميه؟    اَال تَنهى  «
هـا و    و آبروى مسلمان  اميه بر حيثيت     اين سفها، يك مشت احمق از باند بنى       

واللَّهِ لو ظَلَم عامِـلٌ مِـن عمالِـك حيـثُ           «: اند؟ فرمود  جان و مالشان مسلّط شده    
به خدا اگر يكى از كارگزاران      » تَغْرِب الشَمس لكانَ اِثْمه مشتَركاً بينَه و بينـك        

تو به مردم ستم كند و بر خالف دين خدا و رسولش عمل كند گناه آن بين                 
اش  معنـى . توانى از خودت رفع مسئوليت كنـى   و مشترك است و نمى    تو و ا  

اين است كه وزرا، وكال، مسئوالن قوه قضائيه و رؤسـاى سـه قـوه هـم در                  
عدالتى كـه در جامعـه اتفـاق بيفتـد، طبـق نـص صـريح           ترين بى  كوچك

، بايد احساس مسئوليت بكنند و بگويند ما هم شريكيم و تـا             )ع(اميرالمؤمنين
  .توانند مانع شوند و جبران كنند  مىجايى كه
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 )ع(طالـب  ابى بن ، خداوند، امانت بزرگ خودش على     )ع(با شهادت امام على   

 و  )ع(را از بشريت پس گرفت و ايـن شـب را نـه فقـط بـه شـيعيان علـى                    
 بايـد   )ع(ه فقط به همه بشريت بلكه حتى به دشـمنان علـى           دوستدارانش، و ن  

ها كـه     براى دشمنانش هم رحمت بود؛ براى آن       )ع(تسليت گفت، چون على   
ديدنـد   ناپذير راه خدا را مزاحم خود مى       سال، اين مجاهد خستگى    بيش از چهل  

و چه قبل از حكومت او و چه در دوره حكومت او، زهر عـدالت ايـشان را                  
 را شاهد   )ع(كردند يك روز دنياى بدون على      و همواره آرزو مى   چشيده بودند   

ها هم پس از شهادت ايشان، احساس كردند كـه   كنم حتى آن فكر مى . باشند
  .، خالى از معنا شده است)ع(جهان بدون على
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 حكومـت را بـه دسـت گرفتنـد، انتقـاداتى            )ع(وقتى امام علـى    
خصوص خليفـه   ه  هاى قبلى، ب   نسبت به حكومت قبلى، بلكه حكومت     

 به حكومت قبلى و وضعيت      )ع(انتقادات حضرت على  .  داشتند سوم
  پيشين چه بود؟

 
  تشكيل جامعه دينى يا حكومت دينـى از حيـث تئوريـك الاقـل در               

 شيعى، ابهام و اجمالى ندارد، ولـى در مقـام تحقّـق عينـى و                -گفتمان اسالم 
انات عينى و اجتمـاعى  تحقّق خارجى آن، تابع امك. خارجى، البته مراتب دارد   

در . گونـه بـود     هـم ايـن    )ع( و اميرالمؤمنين  )ص(در زمان خود پيامبر   . است
اى مهم از دوران صدر اسالم، صاحبان حقّ واليت و حكومـت امكـان               دوره

ها كه اين امكان را يافتند، باز        تشكيل حكومت را پيدا نكردند و بخشى از آن        
 دينى، بايد مراحـل تـدريجى را         و ساختن جامعه   حاكميتبراى تشكيل اين    

س جامعـه   اكه امام معـصوم در ر      جا هم به يك معنا با اين       آن. كردند طى مى 
هاى ديگـرى كـه      بود، اين روند آزمون و خطا درباره كارگزارانشان و آدم         

بينيد كه حـضرت     البالغه، مكرر مى   شما در نهج  . معصوم نبودند وجود داشت   
كردند و بعـد     رگزاران مختلفى را منصوب مى    ، استاندار، قاضى و يا كا     )ع(على

كردنـد،   كردند، احضار مـى    شد و حضرت او را عزل مى       آن شخص فاسد مى   
كـرد و از معاويـه، پناهنـدگى سياسـى           كردند يا او فـرار مـى       مجازات مى 

بنابراين ساختن جامعه و حكومت دينى، يـك پـروژه الينقطـع            . گرفت مى
 دارد و ضريبى از     اد مستمر يمى و اجته  است و احتياج به مهندسى اجتماعى دا      

شـود بخـصوص در دوران      خطاپذيرى هم در آن بايد به رسـميت شـناخته           
اى عرض كـنم كـه هـم         ا راجع به سؤالى كه مطرح شد مقدمه       ام. غيرمعصوم

تر شود و هـم       مقدارى روشن  سوم بعد از خليفه     )ع(فضاى دوران اميرالمؤمنين  
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گرايـى علـوى، نـه تنهـا در آن           با اصـول  هايى كه    اى باشد به مخالفت    اشاره
 .شود دوران، بلكه در اين دوران نيز با ادبيات و واژگانى ديگر مى

  در وضعيتى به حكومت رسيد كه مردم به دروغ         )ع(طالب ابى بن  امام على 
هـا   تدريج عادت كرده بودند و وقتى كـسى بـا آن          ه  شنيدن و دروغ گفتن ب     

كـرد، در او شـك       حبت مـى  گفـت و صـميمى و صـادقانه صـ          راست مى 
انى و خطابـه بعـد از       ين سـخنر  اول در آن    )ع(كردند، پذيرش اميرالمؤمنين   مى

اى كه بـه دروغ شـنيدن و دروغ           براى افكار عمومى و جامعه     خالفتش، اصال 
ـ  ، ميراث )ع(گفتن عادت كرده بودند، آسان نبود و اميرالمؤمنين         حكـومتى   رب

اى، روش حرف زدن بـا مـردم         ق عده در منط . شد كه مرده به دنيا آمده بود      
گفتند، نعل   فقط زاييده يك اقتضاى سياسى بود، يعنى وقتى با مردم سخن مى           

. زدند و قصدشان تفهيم و تفاهم و طرح مسائل صادقانه با مردم نبود             وارونه مى 
باالخره . زدند، براى اين بود كه جنسشان جور باشد        اگر از دين هم حرف مى     

 يـك بمـب     لذا اسالم، . شود از مذهب، هيچ نگفت      نمى در جامعه مذهبى كه   
 خطرى بـراى    قبال. يزى بوده و حاال ديگر نيست      چ اى بود كه قبال    شده خنثى

 .صاحبان زر و زور داشته و حاال ديگر ندارد
هاى خودش را داشـت، چـون       خوب، اين طرز فكر از طرفى هم تناقض       

معلوم بـود كـه جامعـه       . دادشد ادامه    با محكمات اسالم، ناسازگار بود و نمى      
يعنى يك واژه غلـط     . تواند تا ابد در آن چنبره تناقض باقى بماند         اسالمى نمى 

مذهبى و ارزشى، مصرف شود و واقعيت در جهت معكوس با نظر، حركـت       
 )ع( از ناحيـه اميرالمـؤمنين     العاده مهمى بود و مطلقا     له فوق مسئله هم مسئ  . كند

 .كردند و كردند اعتراض مىايشان بايد . قابل تساهل نبود
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رو بـود كـه بـا خرافـات،           به هايى رو  واره  گاه با انسان   )ع( اميرالمؤمنين
كردند؛ خرافاتى كه در واقع متعلق به دوره جاهليت قبل از اسـالم              زندگى مى 

 حاكميـت بود و بعد از دو دهه دوباره به افكار عمومى برگشته و در داخـل                
امام با كسانى مواجه بود كه از بردگى و جهل خـود بـه              . هم نفوذ كرده بود   

طـور كـه آدم خرافـاتى،       دانيـد همـان    كردند و مى   روش خودشان دفاع مى   
هاى فاسدى هم بودند كـه داليلـشان بـراى           داليلش هم خرافاتى است، آدم    

 نوشته يا   گونه بود كه ائتالفى    ، مثل خودشان فاسد بود و اين      )ع(مخالفت با على  
نانوشته بين حزب نادانان و حزب فريبكاران اتفاق افتاد يعنى ائتالف روبـاه و        

از يـك   .  تنـگ كـرد    )ع(االغ در واقع، كار را بر مصلحان و بر اميرالمؤمنين         
طرف هم تبيين مواضع اسالم ناب علوى، آسان نبود، يعنى بايد منطـق ويـژه              

 شرايطى و راجـع بـه هـر         چون هر حرفى را در هر     . كرد خودش را پيدا مى   
. شد زد، باالخره كلمه، بو دارد، طعم دارد، مزه دارد، رنـگ دارد             مضمونى نمى 

هـا   ها گرمند، بعضى كلمه    ها سردند، بعضي   هر كلمه، بارى دارد، بعضى كلمه     
ـ      رش، بعضى كلمه  شيرين هستند، بعضى ت    بـا هـر    . زدلها شجاعند، بعـضى ب

 در بـين همـه ايـن        )ع( و اميرالمؤمنين  شد ادا كرد   اى هر معنايى را نمى     كلمه
فـضا در آن دوران بـه روى        . كـرد و كـرد     تنگناها بايد اداى تكليـف مـى      

 و در غدير    )ص(اللَّه كه ايشان وصى رسول     بسته بود، با آن    )ع(طالب ابى بن على
بود و اگر يك حكومت انتـصابى       ) نه منصوب پيامبر  ( خم، منصوب خداوند  

 اسـت كـه     )ع(طالـب  ابى بن  باشيم، حكومت على   به معنى انتصاب الهى داشته    
خدا به من امر كرد كه او پس از من واليت دارد و دشمن              :  فرمود )ص(پيامبر

ترين حكومت   ذلك، همين انتصابى   مع. او دشمن من و ولى او ولى من است        
ترين حكومت در تاريخ اسالم بلكه بشر بـود و اگـر             در تاريخ اسالم، مردمى   
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جـا    خلوت شده بود، براى آن بود كـه آن         )ع(طالب ابى بن كم اطراف على   كم
 هرچـه بـود، شـهادت و        )ع(طالب ابى بن اطراف على . كردند حلوا خيرات نمى  

ن هـم   چـه اال    چنان –هايى در آن دوران بودند       اهانت بود و يك مشت آدم     
 آن افق وسـيع     كردند و اصال   ى دو در سه، فكر مى      كه در يك فضا    -هستند  

چـون  .  بـه آينـده و بـه همـه بـشريت را نداشـتند              )ع(طالب ابى بن نگاه على 
كرد، بلكـه بـراى همـه         فقط براى زمان خودش مبارزه نمى      )ع(اميرالمؤمنين

در روايت داريـم كـه اگـر بـه          . كرد تاريخ و براى همه بشريت مبارزه مى      
موقع بـه   ه   ب )ع(طالب ابى بن  در غدير، عمل شده بود و على       )ص(وصيت پيامبر 

يده بود، امروز سرنوشت كل بشر، طور ديگرى بـود، سرنوشـت            واليت رس 
ها هم بودنـد، كـسانى       خوب اين گونه آدم   . كل مسلمانان، طور ديگرى بود    

كردنـد    فكر مى  كردند و اصال   تر فكر مى   بلكه تنگ كه در فضاى دو در سه،       
 )ع(خـود حـضرت اميـر     . كند  براى قدرت و مقام مبارزه مى      )ع(اميرالمؤمنين

گويند دنبـال    گويند ترسيد، اگر داد بزنم مى      ر من سكوت كنم مى    اگ: فرمود
 سـال   60از شانزده سالگى تاكنون كه بيش از        : چنين فرمود  هم. قدرت است 
گذرد، در جبهه و در خط مقدم، درگير هستم و بـراى برقـرارى               از عمرم مى  

قدر سرنيزه و تيغ به سر و صورت من خورده           احكام خدا و اجراى عدالت آن     
ايشان يك جانباز به تمام معنى بودند و زير بار          . ام عوض شده است     چهره كه

از طرفـى يـك گونـه       . كردند هاى روانى عمل مى    همه اين فشارها و جنگ    
كردنـد   فهميدند و فكر مـى      را نمى  )ع( اميرالمؤمنين ها هم بودند كه اصال     آدم

ش بدهنـد،   اندازشان را گستر   توانستند چشم  فهمند؛ كسانى كه اگر مى     كه مى 
در يـك چنـين فـضاى       . ديدند كه كلّ قضيه، محتاج به تجديد نظر است         مى

هـا چـه از      ، كيفرخواستى عليه همه ظلم    )ع(طالب ابى بن خطيرى است كه على   
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اش صـادر كردنـد و ايـن كيفرخواسـت           اى نوع آماتورش چه از نوع حرفه     
حقوق سياسـى،   هاى ظالم، ديگر به پيشانى تاريخ         عليه دستگاه  )ع(اميرالمؤمنين

ولى سـخنان   . شود جدايش كرد و قابل حذف از تاريخ نيست         چسبيده و نمى  
اشتر است در لحظات     اش، عهدنامه مالك   يك نمونه  كه فقط    )ع(حضرت امير 

پذيرى يا غليان روح يك آدم معمولى سياسـى صـادر نـشده بلكـه        تحريك
انوس روح   انسانى است كه جز در اقي      -ها حاصل يك فرآيند عظيم الهى        اين

گويند مردان بزرگ در دوران غربت چنان        مى. شود انسان معصوم، توليد نمى   
شـان سـكوت بـوده، ولـى         كنند كه انگار زبان مـادرى      ماهرانه سكوت مى  

كه حتـى     عالوه بر اين، مشكل ديگرى هم داشت و آن اين          )ع(اميرالمؤمنين
دند و معلـوم    ش هاى ايشان را متوجه نمى     اى حرف  زد، عده  وقتى هم حرف مى   

 )ع(هاى اميرالمؤمنين  است كسانى كه سرشان آكنده از دروغ و ريا بود، پاسخ          
هـا هـيچ     آن. ماندنـد  شنيدند، باز ارضا نشده، باقى مى      شنيدند و اگر مى    را نمى 

تواند كـل جهـان را اشـباع و معمـاى            دركى از ايمان علوى نداشتند كه مى      
 را شـيعيان    )ع(اميرالمـؤمنين بزرگ زندگى و مرگ را حل كند، يعنى ايمان          

پس همه كسانى كه بـا       .فهميدند واقعى او در آن دوران و در اين دوران نمى         
 جنگيدند، معاند بالفعـل نبودنـد؛ عـده معتنـابهى از كـسانى كـه بـا                  )ع(على

هاى  تشخيص و صغيرى بودند و يا آدم       هاى بى   جنگيدند، آدم  )ع(اميرالمؤمنين
فهميدند، ولى حاضر نبودند مسئوليت آن       را مى  و باطل    حقّالنّفسى كه    ضعيف

چون افراد ضعيف، منفعلند و ايـن انفعـال در واقـع، دنـدان لـقِّ                . را بپذيرند 
انفعـال در درون    . كنـد  از بيرون به آدم اصابت نمى     » انفعال«. خودشان است 

جا تكثيـر    كند و همان   گذارى مى  جا تخم  شود، همان  هاى مردد، متولّد مى    آدم
 .شود مى
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 پيشتر روشن شد كه مالك تعريف يك حكومـت دينـى، تطـابق بـا               
كنـد،   اشتر عمل مـى  هر حكومتى كه به عهدنامه مالك. تمعيارهاى دينى اس  

كند، به همان ميـزان، غيردينـى        به همان ميزان، دينى است و اگر عمل نمى        
مـين  هـا ه   حال اگر معذور هم باشد بحث ديگرى است، ولى مـالك          . است

اشتر هم مهر خصوصى يا محرمانه نخـورده و     ثل عهدنامه مالك  است؛ متونى م  
ن هـم   انـد و اال    اى همواره خواسته    عده به دست ما رسيده است منتها متأسفانه      

اشتر  امه مالك خواهند كه در اين جامعه و در اين حكومت، دكترين عهدن           مى
انـداختن  ها هم از حيز انتفاع و اقتـدا، بر     هاى آن  بايگانى شود و يكى از روش     

ها تاريخ است و اتفاقات هزار سـال         گويند اين  مى. الگوهاى صدر اسالم است   
اى بخـوانيم و عـزادارى بكنـيم و ثـوابى            پيش، به ما چه مربوط؟ فقط مرثيه      

كنيم و بايـد     را مطرح مى  »  و مرگ  )ع(على«كه اگر ما بحث      حال آن . ببريم
 )ع(اميرالمـؤمنين . نيمرا هم بايد مطرح ك   »  و زندگى  )ع(على«هم بكنيم، بحث    

ـ           درس مراتـب بيـشتر و     ه  هايى را كه براى زندگى فردى و اجتماعى دارد، ب
تـرين جامعـه دنيـا از حيـث          دانم چرا جامعه ما كه شيعى      تر است و نمى    مهم

قدر مسكوت گـذارده و راجـع بـه آن           ها را اين   اى است، اين درس    شناسنامه
كننـد كـه دوران    وريزه مـى كسانى هم تئ. شود وگو نمى خيلى بحث و گفت 

. ها گذشته، حرفش را نزنيد     گرايى و اين قبيل حرف     حكومت علوى و اصول   
ها درسى براى حكومـت و بـراى          اين ا عزادارى بكنيم و عبور كنيم واال      تنه

 )ع(اى كـه اميرالمـؤمنين   كـه آن جامعـه   اينان غافلند از ايـن  . زندگى نيست 
 بـا امـر و نهـى شـديد           صرفا اى نبود كه   ساخت، جامعه   مى ساخت و داشت  

بارآمده باشد و فرصت تفكّر پيدا نكرده باشد تا به محض قطع سلـسله يـك                
. آمريت، به حال خودش رها شـود و يـا مـأمور امـر آمـران ديگـر شـود              
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 به دنبال تربيت يك ملت بـود؛ ملتـى كـه راه خـدا را، راه                 )ع(اميرالمؤمنين
. ته، اين راه را تا آخر بـرود       خودش بداند، ولو با چشم مجروح و با پاى شكس         

پوشـند و    هاى شهادت اين امام، سياه مى      كه شب  ما در ايران هم داريم كسانى     
، )ع(طالـب  ابى بن  دارند، ولى معتقدند كه على     )ع(شايد عالقه هم به اميرالمؤمنين    

اى متعلق به تاريخ گذشته است و اين         االطاعه ما نيست، بلكه قطعه     امام واجب 
. ادمان است پس فقط يادى و ذكر خيـرى كنـيم و همـين             مراسم هم يك ي   

دارى ليبـرال    اينان در واقع دانسته يا ندانسته، مروجان همان گفتمان سـرمايه          
گرا و نظـام     هايشان در غرب، عليه جامعه اصول      هستند كه به تقليد از آقامعلّم     

 شـناخت درسـتى از      كـه اصـال    زنند، در حالى   وى حرف مى  ايدئولوژيك عل 
اين ساخت فكرى تا حدودى     . خواست بسازد، ندارند    مى )ع(اى كه على   جامعه

 در  60 و   50هـاى    هم به تقليد از ماشين تبليغاتى ليبراليزم جنگ سرد در دهه          
هـا   كردند، اين  مريكا و اروپاى غربى است كه ادعاى مرگ ايدئولوژى مى         آ

ـ         حاكميتهم اصول انقالبى و      بينـى   ع علوى را در نقطه مقابل عقالنيت و واق
هدفشان چيست؟ هدفشان كوبيدن الگوهاى دينى براى       . كنند تجربى، علَم مى  

 . سازى است، تا به ما بگويند كه هيچ الگويى پيش چشم شما نيست جامعه

گرايـى   گرايى، به آرمـان     روششان چيست؟ اين است كه ابتدا به اصول       
  تعمـداً بـه    دهند، يعنى ايدئولوژى علـوى را       موهن مى  علوى، معنايى ضرورتا  

كنند كه شـنونده، بـدون درك درسـت          نحوى غيردقيق و سياه تعريف مى      
خواهند بكند و در واقع، شـنونده هـم    ها مى موضوع، حكم به محمولى كه آن 
ايـن  . ها عليه اصول ايدئولوژيك سهيم شـود       در خصومت گوينده اين حرف    

ايـى  گر اصول«و  » حكومت دينى «كاراكترى كه دشمنان حكومت دينى از       
دهند، بيـشتر بـه خودشـان شـبيه اسـت تـا بـه حكومـت                  ارائه مى » علوى
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گرايى علوى، يعنى بيشتر به درد اقامه عليه خودشـان            و اصول  )ع(اميرالمؤمنين
گرايى، يـك پـروژه جهـانى        ما بايد بدانيم كه اين مبارزه با اصول       . خورد مى

ستن الگوهاى  شود و كارش را در ايران با شك        است و در ايران هم تعقيب مى      
معصوم در حكومت و سياست و با ساختارشكنى سكوالر شروع كرده است            

انـد و    و يك عده هم متأسفانه ناآگاهانه در داخل اين طرح جامع قرار گرفته            
توانند درك كنند كه     باز متأسفانه فقط تعداد كمى از بازيگران اين صحنه مى         

 .گيرند چگونه دارند مورد سوءاستفاده قرار مى
 قبل از خالفت ايشان سـاختند، بعـد         )ع(اما فضايى كه براى اميرالمؤمنين     

. هم منتفى نشد و تا آخر خالفت ايشان و تا لحظه شهادت ايشان بـاقى بـود                
 آخـر حكومـت     هـاى  اى دارند مربوط به ماه      نامه سرگشاده  )ع(حضرت امير 

فريقا سقوط كرد و به دسـت نيروهـاى معاويـه و            آايشان كه مصر و شمال      
 در حـالى كـه      )ع(در آن زمان، بعضى از اصحاب حضرت امير       . ها افتاد  اموى

 اولايشان از سقوط مصر خيلى ناراحت بودند، از ايشان پرسيدند كه با خليفه              
حاال وقت ايـن    :  بر سر چه مسائلى اصطكاك داشتيد؟ حضرت گفتند        دومو  

اند و در    فتهفريقا را گر  آاند مصر و شمال      هاى معاويه آمده  هاست؟ نيرو  حرف
چند سال قبـل     و  پرسيد كه بيست   ايد از من مى    كنند، آمده  منطقه پيشروى مى  

چه شده بود؟ بعد فرمودند كه من نه به شما، بلكه جواب مكتـوبى بـه همـه                  
ايـن نامـه سرگـشاده      . دهـم  ها و هركسى كه اين نامه را بخواند مى         مسلمان

اى بـه    در واقع نامـه   حضرت به كل امت اسالم پس از سقوط مصر است كه            
كه در واقع بثّ شـكوايى      » مِنْ عبداللَّه «: گويند تاريخ است و خود ايشان مى     

ه علـى      «: گوينـد  از بنده خداست، خيلـى دردنـاك اسـت مـى           مِـنْ عبداللـَّ
اى است از    اين نامه » المؤمنين والمسلمين    منْ قَرَاَ كتابى هذا من      اميرالمؤمنين الى 
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 به هركسى كه اين نامه را بخواند، اين در واقـع            )ع(رالمؤمنينبنده خدا على امي   
. گويد كه بر من چه گذشت      جا مى  يك نامه سرگشاده و افشاگرانه است، آن      

دهد كه ما اكنون با چه كسانى  درود بر شما، بعد توضيح مى» ْالسالم علَـيكُم  «
ـ  : كنيد؟ فرمود  ها سستى مى   قدر در جبهه   جنگيم كه اين   مى طُلقـاء و   «ا  داريم ب

 كـه در صـدر   )ص(جنگيم، با كفّار و مخالفان انقالب پيـامبر  مى» ابناءِ الطّلِقاءِ 
 )ص(اسالم با ما مبارزه كردند و شكست خوردند و تـسليم شـدند و پيغمبـر               

هـا و     و فرزنـدان آن    )ص(ها را آزاد كرد، حال ما با همان آزادشده پيغمبر          آن
بهه معاويه، كسانى هستند كه به ريا و        ها ج  اين. جنگيم نسل بعدشان داريم مى   

دروغ، اسالم آوردند، به دروغ گفتند كه ما انقالب را قبول كرديم و بعـد از                
ها همـان كـسانى      اين. اند  درگير شده  )ع( سال، حال دوباره با اميرالمؤمنين     25

.  سال پيش، خودشان و پدرانشان به زور، تسليم نهضت شـدند           25هستند كه   
 . اند اند كه تاكتيك عوض كرده رآن و سنن الهىاينان، دشمنان ق

يعنـى اينـان اهـل      » أَهـل البِـدعِ و االحـداث       «:فرمايـد   مـى  )ع( حضرت
كـه عوضـش     كنند بـراى ايـن     اينان دين را قبول مى    . گذارى هستند  بدعت
خـواران و    رشـوه » اَكَلَـةُ الرُّشـاء   «جنگيم؟ با    ما داريم با چه كسانى مى     . بكنند

ها هستند   جبهه مقابل ما اين   . جنگيم ها مى  ما با اين  . با بندگان دنيا  » عبدةالدنيا«
البـايع دينـه    «فرمـود   . كه حكومت را براساس رشوه و بندگى دنيا بنا كردند         

رف  «. خورنـد  ها مشروب مى   ها دين به دنيا فروش هستند، اين       اين» بِـدنياه  عـي
هـاى   كـه آدم   اند به ايـن    شناخته شده ها   اين» بالفسادِ فى الدينِ و الفعلِ السيئى     

فهـؤُآلءِ  «. دينى هستند، دينشان درسـت نيـست و بـدكار هـستند            فاسد و بى  
بنگريد كه چه   . بياييد رهبرانشان را نگاه كنيد تا اين جبهه را بشناسيد         » قادتُهم

هؤالءِ الذين لَو ولُّـوا علَـيكُم       «: فرمايد كنند؟ مى  كسانى اين خط را هدايت مى     
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يعنـى اينـان كـسانى      » ظهروا فيكُم الْفساد والكبرَ والفجور والتَّسلُطَ بِالْجبرّيه      الَ
هستند كه اگر پيروز بشوند و بر شما واليت پيدا كنند و اگر حكومت مـن                

ها بر سر كار بيايند، فسادى را كه تا حـال         براندازى شود و سقوط بكنم و اين      
ها بود، اما از اين پس       هاى آن  د در خانه  تاكنون فسا . كنند مخفى بود، علنى مى   

آورند، اهل تكبر هستند، اهل فجور هستند، اهل تـسلط           ها مى  آن را به خيابان   
اند، اهل استبداد هستند، اهل فساد در ارض هـستند،           بالجبرِيه يعنى ديكتاتورى  

فـيكُم  «: گوينـد  بعد خطاب به اصحابشان مـى     . اهل تبعيت هواى نفس هستند    
هـاى بـزرگ، فقهـا و علمـا هـستند،            بين شما آدم  » والفقهاء والنُجباء العلماء  
ــدان در ســحر هــستند  آدم هــاى نجيــب، حكمــا، حافظــان قــرآن، متهج .

طور مرا   ايد و همين   شويد؟ چرا ايستاده   ؟ چرا شما عصبانى نمى    »افالتسخطون«
ون  «كنيد؟   كنيد؟ چرا حركت نمى    نگاه مى  م ؟ چرا همت و اهتمـا     »اَفَال تَهتَمـ

 داد )ع(اى بوده كه ديگر هرچه حـضرت اميـر   شود دوره  كنيد؟ معلوم مى   نمى
فرماييـد،   صحيح مـى  ! عجب: گفتند داده و همه مى    زده، كسى گوش نمى    مى

خوب، حضرت بـا    . گذرد ولى حاال شما خودتان را خيلى ناراحت نكنيد، مى        
هايشان بـر    ايشان در آخر يكى از سخنراني     . اند رو بوده   به هايى رو  چنين آدم 

آييـد؟ چـرا تكـان       گويند كه چرا به خود نمـى       مى. كنند سر منبر گريه مى   
فهميـد كـه يـك       آيا نمـى  » اَن ينازِعكُم الواليةَ عليكم سفهائُكم    «خوريد   نمى

فهميد كه سفهاى جامعـه      شوند؟ آيا نمى   مشت احمق دارند بر شما حاكم مى      
هـاى   ، يك عده اشـرار و آدم      »واالشرار االراذِل «بر شما حاكم خواهند شد؟      
كنيـد و بـه مـن        ايد و نگاه مـى     شوند چرا نشسته   رذل دارند بر شما مسلّط مى     

گوش كنيد به حـرفم     » فاسمعوا قولى اذا اقول   «: دهيد؟ بعد فرمود   كمك نمى 
دهـم اطاعـت    وقتى دستور مى  : »أطيعوا امرى اذا امـرت    «. زنم وقتى حرف مى  
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خدا اگر به تنهـايى   ماند؟ به در هوا معلّق مى   قدر دستور بدهم كه      كنيد، من چه  
بـه شـما    : فرمـود » ال استَوحشت «با همه دشمنان درگير شوم، وحشت ندارم        

م    اِنّى مِن ضَاللَتِهم الّتـى    «. بندى ندارم  بگويم؛ من هيچ ترديدى در اين صف       هـ 
نان باطل هـستند و     كه آ  من در اين  »  ثِقَةٍ و بينهٍ    فيها والهدى الذّى نحن عليه لَعلى     

 و باطل   حقّ و مثل روز برايم روشن است كه         اى ترديد ندارم   من بر حقّ هستم، ذره    
. نيستكه طرف مقابل كيست؟ طرف مقابل، كافر و مشرك           حال آن . كجاست

ـاب وحـى و اصـحاب          )ص(زن پيغمبـر  رهبرش معاويه است كه بـرادر       و از كتّ
ى از اصـحاب يـا فرزنـدان     اش بسيار  شود و در جبهه     محسوب مى  )ص(پيغمبر

ايـن تـازه    .  و بزرگان جامعه اسالمى در كنار او هـستند         )ص(اصحاب پيغمبر 
معاويه است كه احتياج به توضيح ندارد، چه رسد به طلحه و زبير و ديگـران                

اى سـخت بـوده      پس تشخيص براى عده   . كه فضايل و سوابق زيادى داشتند     
ـ   گويد يـا آن   درست مى  )ع(است كه على   ه از خويـشان پيغمبرنـد،   هـا؟ هم

 .اصحاب پيغمبرند
من مشتاق  »  لَمشتاق   لِقاء ربى    اِلى  اِنّى«: مردم بدانيد : فرمايد  مى )ع( حضرت

مرگ و منتظر شهادت هستم و تمام تأسف و حزن من نه بابت خودم، بلكـه                
ى        «: تعبير بسيار زيباست  . ترسم بابت شماست و بر شما مى      بـاِنّـى اِلـى لقـاء ر

من تنها منتظر پاداش خدا و آماده مـرگ  » تاق و لِحسنِ ثواب ربى لَمنتظر   لَمش
من اَن يلى امر    «: و منتظر شهادت هستم، اما همه نگرانى من به خاطر شماست          

ترسم يك مـشت آدم سـفيه و نـادان و            من مى » هذه االمة سفهاءها و فجارها    
ه دوالً       و يتَّ «. يك مشت آدم فاسق و فاجر بر شما حاكم شوند          خـذوا مـال اللـَّ

يعنى مـال خـدا و   » اللَّه مال«ترسم اموال عمومى را كه        مى و» وعِباد اللَّه خَوال  
مال همه مردم است يعنى اموال عمومى را بين خودشان دست به دست كنند              
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ها در واقع فلسفه     اين. و بخورند و بندگان خدا را تبديل به بردگان خود كنند          
ترسـم آنـان بـه صـالحان و          مـى : فرمود. اسالمى است مبارزات و حكومت    

. هـا را قلـع و قمـع كننـد          هاى درستكار، اعـالم جنـگ كننـد و آن          انسان
هاى فاسق را در جامعـه، سـازماندهى و        آدم» والصالحين حرباً والفاسِقينَ حِزباً   «

ـ     «. هاى صالح بيايند   ها به سراغ آدم    منسجم كنند و با كمك اين      ه اِنّ ى فَـوا للـَّ
و عاشـق   »  لِلشَّهادةِ محِب   و اِنّى «. خدا سوگند من بر حقّ هستم       به»  الْحقّ  لَعلى

 . شهادت هستم

بار هم بر سر منبر گريه كردنـد؛ زمـانى كـه ديدنـد همـه                   ايشان يك 
شان سـكوت    كنند ناگهان حضرت، وسط سخنرانى     اند و فقط نگاه مى     ايستاده

بعد ناگهان ديدند   .  را پايين انداختند   كردند، سكوت، سكوت و سپس سرشان     
 آرام بود و    اولكردند،   ايشان گريه مى  . لرزد  مى )ع(هاى اميرالمؤمنين  كه شانه 
كنـد، روى منبـر و وسـط         بلند بلند گريـه مـى     .  بلند شد  )ع(هق على  بعد هق 

ونوا ما ضرَّ اِخوانُنَا الذينَ سفِكت دمائهم اَنْ اليك       «: فرمود. كند سخنرانى گريه مى  
  احيـاء ضرر نكردند آن برادران ما كه خونشان ريخته شد و شهيد شدند           » اليوم

حـال    بينند، خوشا به   كه امروز زنده نيستند و اين روزهاى سياه را نمى          از اين 
شْرِبونَ       «ها ديگر نيستند كه        آن. ها كه شهيد شدند    آن يـ ص وـسيقونَ الغُـصي

مثل شمع آب بشوند، خوشا آنـان كـه         غصه بخورند و رنج بكشند و       » الرّنـق 
ه   «: گويد بعد مى . همه رنج ببرند    شهيد شدند و نماندند مثل من كه اين        قد واللـَّ

ه   خدا سوگند آنان به لقاى خدا رفتند و خداوند، اجرشـان را داد و                به» لَقوا اللـَّ
ـ «: فرمـود . جمله بسيار دردناكى است   . به امنيت و داراْالَمن الهى رسيدند      نَ اَي

يكى  و اصحابشان را كه شهيد شده بودند يكى       . كجايند برادران من  » اِخْـوانى؟ 
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گفت كجايند برادرانم كه بر مسير حقّ بودند؟ عمـار كـو؟ كـو              . اسم بردند 
 كو امثال اين برادران؟     اَينَ ابن التيهان؟ اَينَ نظرائْهم مِنْ اخوانهم؟      ذوالشّهادتين؟  

»   الْم لىها كه زير پرچم من پيمان مرگ بسته بودنـد           آن» نّيةالّذينَ تَعاهدوا ع
يعنـى هـر لحظـه      . بردند هاى فاسد هديه مى    و دشمنان، سرهايشان را نزد آدم     

قدر روى منبر گريه كـرد كـه صـورت و     حضرت آن. آماده شهادت بودند  
الّـذينَ تلـووا    «! آه برادرانم »  اِخوانى  اَوه على «: بعد فرمود . محاسنش خيس شد  

ها كه اهل تـالوت قـرآن بودنـد و قـرآن را حـاكم                آن» آن و اَحكموه  القُر
هـا كـه     كردنـد، آن   ها كه فريضه و واجبات الهى را اقامه مى         كردند، آن  مى

 .ميراندند كردند و بدعت را مى سنّت خدا را احيا مى
و وقتـى بـه جهـاد و مبـارزه دعوتـشان            » و دعوا اِلى الْجهـاد فَاَجـابوا       «
بـه رهبرشـان اعتمـاد داشـتند        » و وثقوا بِالْقائد  «. شدند را بلند مى  كردم، فو  مى
 در اواخـر    )ع(هـا دردهـاى اميرالمـؤمنين      اين. كردند  و اطاعت مى   »فَاتّبعوه«

 سوماما از انتقادهايى كه به خليفه       . حكومتش است و اين وضعيت ايشان بود      
جمعيـت  شورش كه شـد،     : جا عرض كنم   كردند، فقط يك نمونه را اين      مى

 . اطراف دارالْاِماره ريخت و دارالخالفه را محاصره كرد
  

 همـين نامـه     فرماييد مثال  ن مطالبى كه مى    ببخشيد، هر كدام از اي     
كننـد    بر منبر خود گريـه مـى       )ع(سرگشاده يا همان كه حضرت امير     

ها همه پيام دارد و جا دارد كه هر كدام را بحث جداگانه بكنيم و                اين
 . تخيلى جالب اس

  
خليفه حدود  . آورد جا جمعيت فشار مى    بله آن . و خيلى هم دردناك است    

كـشد، مـدتى     ها طول مى   اين محاصره و درگيري   . كند ماه مقاومت مى    يك
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شـود كـه خليفـه       شود، باالخره قرار مى    شود، دوباره درگيرى مى    متاركه مى 
ى را در   ، در رفتار پيشين تجديد نظر كند و تعهداتى بدهـد كـه مفاسـد              سوم

 را قبـول داريـم      )ع(گويند كه ما على    جامعه و حكومت جبران كند، مردم مى      
كه با خليفه از طرف ما صحبت كند و تعهد بگيرد كه اين مفاسد را اصـالح                 

چيزى بنـويس و تعهـد كـن كـه كارهـا را         : حضرت به خليفه گفتند   . كند
 شـده   چون در مواردى بر خالف سنّت پيغمبر و قرآن عمل         . كنى درست مى 

دانيـد كـه اگـر       مـى . كـنم  تو بنويس، مـن امـضا مـى       : خليفه گفت . است
 بـود،   )ص( بود، عثمان هم دو بار داماد پيغمبر       )ص( داماد پيغمبر  )ع(اميرالمؤمنين

تو هرچه بنويسى كه مردم راضى      : خليفه گفت . ساله بودند  و از همرزمان سى   
و تعهـد بـه     ايـن در واقـع عـذرخواهى از مـردم           . كنم بشوند، من امضا مى   

 : نوشتند با اين مضمون)ع(هاست كه متن آن را حضرت امير آن
لَّ          . بسم اللَّه الرحمن الرحيم   «  جـزَّوه ع » اِنَّ لَكُم على اَنْ اَعملَ فيكُم بِكتابِ اللـَّ

گويد كه حقّ شما به گردن من است كه از اين پس ديگر              خليفه به مردم مى   
قبول دارم كه   .  حكومت كنم  )ص(ت پيغمبر به كتاب خدا و طبق قرآن و سنّ       

. كـنم  هـا را اصـالح مـى       مواردى خالف كتاب و سـنّت عمـل شـده، آن          
بـه  »  اِنَّ الْمحروم يعطـى   «گيرد كه چه؟      به نفع مردم تعهد مى     )ع(اميرالمؤمنين

محرومان جامعه بايد رسيدگى شود، چون در جامعه اسـالمى، انـسان فقيـر،              
محرومان بايد تأمين شوند    »  اِنَّ المحروم يعطى  «. يد باشد خانمان نبا  گرسنه و بى  

»    رَدي نْفىالْم ن وؤمالْخائف يو خاطر نهى از منكر، تبعيد شـدند          ها كه به   آن» و
زياد كه تبعيد شدند     بن اشتر، ابوذر و كميل    تحت فشار قرار گرفتند مثل مالك     

رد شده، همه كسانى كه شيعيان      ها برخو  و يا كسانى كه زندانى شدند و با آن        
بودند و به خاطر امر به معروف و         )ص( بودند، اصحاب پيغمبر   )ع(اميرالمؤمنين
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  و اَنَّ المال يرَد الى    «. ها بايد جبران شود    نهى از منكر، تهديد يا تبعيد شدند، اين       
المال سوء اسـتفاده كردنـد، اخـتالس     كسانى كه از اموال بيت  » اَهلِ الحقـوق  

ها را تعهد كن     اين. د، همه اموال بايد به مردم و به صاحبان حقّ برگردد          كردن
بعد هم عزل كـسانى چـون       » و اَنْ يعـزَل   «ستى اسالمى شود    راه  تا حكومت ب  

سرح، حاكم مصر، و حاكمانى را كـه فاسدشـده بودنـد،             عبداللَّه بن سعد ابى   
را عـزل كـن و      كارگزاران فاسد شده    :  فرمود )ع(حضرت امير . مطالبه كردند 

و «. كسانى را بر سركار آور كه در چهارچوب كتاب و سنّت عمـل كننـد              
    رضُـوهنْ يلَيهِم مع لىوچه كسى  : از مردم پرسيدند  . و مردم هم راضى باشند    » ي

عثمـان هـم    . خـواهيم  بكر را مى   ابى محمدبن: حاكم مصر باشد؟ مردم گفتند    
بـاز مـردم    . م، تو برو حاكم شو    حاكم را عوض كرد   : »لَكُم ذلِـك  «. پذيرفت

.  ضمانت كنـد   )ع(اين تعهد كتبى كافى نيست بايد على      : گفتند. راضى نشدند 
لذا حضرت زيـر    .  بايد امضا كند و ضامن خليفه شود تا ما قبول كنيم           )ع(على

 هـذا    طالب ضمينٌ للمؤمنين بِالْوفَاءِ لَهم بِمـا فـى         انّ على بن ابى   «: آن نامه نوشت  
كه در   كند براى مؤمنين به آن چيزى       ضمانت مى  )ع(طالب ابى بن ىعل» الْكِتاب

 امضا گذاشـت تـا مـردم        )ع(اميرالمؤمنين. اين عهدنامه آمده وفا و عمل شود      
بعد هـم شـاهد     . قبول كردند به خليفه مهلت بدهند كه كارها را درست كند          

ـ    ابـى  زبير، طلحه، سعدبن  ... شَهِد على ذلِك  «: گرفتند ه بـن عمـر،     وقّـاص، عبداللَّ
همه زير نامه را امضا كردند كه مـا شـاهد ايـن قـرارداد و                » ...ثابت و  زيدبن

 .35الحجه سال  به تاريخ ذى. تعهدنامه بوديم
 چگونه حكومت كرد و مـزه       )ع( البته مردم بعدها ديدند كه اميرالمؤمنين     

پرسند كه پـدر شـما        در روايتى مى   )ع(از امام باقر  . حكومت دينى را چشيدند   
 )ع(چگونه حكومت كرد كه هنوز كه هنوز است هركس نام حكومت علـى            
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س     «:  فرمود )ع(كند؟ امام باقر   آورد زير زبانش مزه مى     را مى  خَمـ لىلى عو لَقَد
رَه   سنينَ و ما وضَع اجرَّةً على      پدر ما، على، نزديك به پنج سـال  : گويد مى»  اجـ

وى آجـر بـراى خـودش       واليت كرد و در تمام آن دوران، يـك آجـر ر           
در تمام دوران حكومت، يك خـشت روى خـشت بـراى خـود              . نگذاشت
و از  » و ال اَقْطَـع قَطيعـاً     «گونه حكومت كـرد      ، اين )ع(پدر ما، على  . نگذاشت

و ال «. المال براى خويشان و دوستانش و حـزبش حـاتم بخـشى نكـرد             بيت
اين در حـالى    . ى ارث نگذاشت  ا از خود، طال و نقره    » اَورثَ بيضاء و ال حمراء    

 بودند و   )ع( كه ياران سابق اميرالمؤمنين    )ص(بود كه بعضى از اصحاب پيغمبر     
چون طلحه و زبير، وقتى كه مردنـد و          سوابقى در جنگ و انقالب داشتند هم      

قدر طال داشتند كه بايد با       شان، تقسيم كنند، آن    قرارشد اموالشان را ميان ورثه    
شما حـساسيت  .  درگير شدند)ع(م است كه چرا با على شكستند و معلو   تبر مى 

 را در باب رشوه يا چيزى كه نزديك به رشوه است، مالحظه             )ع(اميرالمؤمنين
كنـد    نقل مى  )ع(خود حضرت امير  . البالغه آمده است   اين قضيه در نهج   . كنيد

كه كسى براى من چيزى آورد، ظرفى سربـسته كـه معلـوم بـود معجـون                 
: گويـد  كند، مى  جا با تنفّر صحبت مى     حضرت اين .  است اى در آن   مزه خوش

با تنفّر  . انگار با آب دهان مار و با زهر مار، سر آن ظرف را مهر كرده بودند               
از او  . آورد جلوى مـن گذاشـت     : گويد مى. زند نسبت به اين هديه حرف مى     

صـدقه اَو زكـاةٌ اَم      «اى؟   پرسيدم كه اين چيست براى حاكم اسـالمى آورده        
ـ  ـله؟ هركـدام         اين صدقه است كه براى من آورده      » لةٌ؟صِ اى يا زكات يا صِ

اى؟  بـراى مـن چـه آورده     . گيرد باشد براى ما حرام است و به من تعلق نمى         
بـازى در    قدر مقـدس   هچ. ام اى است كه خدمتتان آورده     هديه» هديةٌ«: گفت
. خـدا مرگـت بدهـد     :  چه جـواب داد؟ گفـت      )ع(آوريد؟ حضرت امير   مى
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اى سر من كاله شرعى بگذارى و از راه مذهب وارد شوى؟ اسـمش را                هآمد
كـه كـارش     گـذارى؟ و بـراى ايـن       گذارى، اسمش را هديه مى     رشوه نمى 

نـام   ن بـه  سوگند اگر هفت سرزمين را همين اال      خدا    به: سره شود فرمود   يك
من كنند و قيمتش فقط اين باشد كه دانه گندمى را از دهان مورچه بگيـرم،                

اى  معامله را نخواهم كرد و در حد گرفتن يك دانه گندم از دهان مورچه             اين  
حال تو آمدى با يك ظرف خوراكى مـرا بخـرى؟ از            . كنم هم معصيت نمى  

 . اين قبيل موارد در روايات، زياد است

 و خلفاى   سومجا الزم است تذكرى بدهم كه وقتى ما راجع به خليفه              اين
هـا   هايى را كه آن    نيست كه زحمات و تالش    كنيم، به آن معنا      قبل بحث مى  

مـن بنـا را بـر ايـن         .  كشيده بودند، انكـار كنـيم      )ص(در دوران پيامبراكرم  
گذارم كه برادران اهل سنّت ما نسبت به اين قضيه توجيه هستند كه قصد               مى

اى اسـت و بـين       جا اهانت به كسى العياذباللَّه نيست، ولى باالخره نكته         ما اين 
 و خلفاى قبل، اختالف نظرى بود و اين ديگـر           سوم با خليفه    )ع(اميرالمؤمنين

اسـت و اسـنادش هـم       چيزى نيست كه كسى كتمان كند، بحث تـاريخى          
 قـصد    اختالف سيره وجود داشته است واال       اختالف نظر و   واقعا. روشن است 

 را نـداريم، منتهـا مـسيرى كـه مـا         )ع(توهين به خلفاى قبل از حضرت امير      
 است ضمن احترام به زحماتى كه ديگران        )ع(طالب ابى بن علىمعتقديم، مسير   

  .اند در راه دين كشيده

، خودشـان حكومـت دينـى را تعريـف          الـسالم   عليه آيا حضرت   
  اند؟ كرده
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 در واقع، تعريف حكومت     )ع(  بله، سرتاسر زندگى و رفتار حضرت امير      
مـن  . اند ه داده هايى ارائ  دينى بود و راجع به حكومت دينى هم مكرّراً تعريف         

اشـتر   شان در همان ابتداى عهدنامه مالـك      اي. كنم فقط به يك نمونه اشاره مى     
كننـد كـه     شمارند و چهار ركن را مطرح مـى        وظايف حكومت دينى را مى    

فلـسفه  . حكومت دينى، حكومتى است كه ايـن چهـار رسـالت را بگـزارد             
ــن چهارتاســت  ــه، اي ــالم از جمل ــدرت در اس ــف . سياســت و ق در تعري

 حكومتى دينى است كه به اين چهار وظيفه تـا جـايى كـه               )ع(اميرالمؤمنين
ه          «: فرمايـد   مـى  )ع(حـضرت . تواند عمـل كنـد     مى رَ بِـهِ عبداللـَّ هـذا مـا اَمـ

جالب اسـت كـه     .  است )ع(اين امريه و فرمان بنده خدا على      » )ع(اميرالمؤمنين
» اللَّـه عبد«آورد   شان، نخستين صفتى كه براى خـود مـى         در اوامر حكومتى  

يعنى عبداللَّه و   . اين دستور بنده خدا، سپس اميرالمؤمنين است      : گويد مى. است
دهـد، زيـرا     عبوديت را قبل از اميرالمؤمنين و امارت و آمريـت قـرار مـى             

 )ع(طالـب  ابـى  بن در منطق على  . مربوط است » عبوديت«كامالً به   » آمريت«
» آمريـت و واليـت    حقّ  « است، كسى    )ص(كه منطق قرآن و سنّت پيغمبر     

 ضـد   دارد و لذا حكومت دينـى دقيقـا       » يتعبود«دارد كه بيش از ديگران      
چـه  . باشد» عبد خدا «كسى حقّ حكومت بر مردم دارد كه        . استبدادى است 

عايت كند لذا استبداد دينـى،      كسى عبد خداست؟ كسى كه حقوق مردم را ر        
  معنى ندارد، مگر اين    )ع(استبداد دينى در منطق اميرالمؤمنين    .  منتفى است  ذاتا

كه كسانى با سوء استفاده از دين و تظاهر به دين، استبداد بورزنـد كـه ايـن             
 )ع(در همان آغاز عهدنامه، حضرت اميـر      . نفاق است و در واقع، ايمان نيست      

فرستم كه چهار ركـن تعريـف      تو را براى چهار كار مى     : فرمايد به مالك مى  
تو : فرمود. هاست نى در همه دوران   حكومت دينى و چهار وظيفه حاكمان دي      
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يعنى . فرستم هاى حكومتى مى   كردن ماليات  ، جمع »جبايةُ الخِراج « براى   اوالرا  
به تعبير امروز، توزيـع  . دارها به نفع فقرا و محرومان بگير       ماليات را از سرمايه   

هاى طبقاتى، يك وظيفه حكومـت اسـالمى         عادالنه ثروت و پركردن فاصله    
 . عدالت اقتصادى است اجراى يعني

هـاى   كه سـرزمين   دهم براى اين   تو را مأموريت مى   » عِمارةُ البالد « :دوم
پس وظيفه دينى حكومت، آبادكردن جامعه اسـالمى و         . اسالمى را آباد كنى   

هـا، پزشـكى،     پيشبرد امور جامعه اسالمى در همه علـوم، صـنايع، دانـشگاه           
.  و طبيعـى مـردم اسـت       كشاورزى و همه مسائل معاش و نيازهاى دنيـوى        

. ها جلودار در صـحنه جهـانى باشـد         حكومت اسالمى بايد در همه اين حوزه      
هاى اسالمى است، چـون جامعـه        معناى آبادكردن سرزمين    به» عِمارة البالد «

كننـده، جامعـه     افتاده، جامعه وابسته و محتاج و مصرف        مخروبه، جامعه عقب  
يف حكومت دينى، آن است كه      دينى نيست و در تعريف امام، يكى از وظا        

 .هاى اسالمى را آباد كند و سطح زندگى و رفاه عمومى را ارتقا دهد سرزمين
يعنى مبارزه با دشـمنان اسـالم و مـسلمين، تـأمين            » جهاد عدوها  «:سوم 

 . امنيت داخلى، تأمين امنيت خارجى و استقالل و عزت جامعه اسالمى است

تربيت فرهنگى و اخالقى و     » ستِصالح اهلِها اِ«: كه بسيار مهم است   چهارم   
كـه   اين. معنوى مردم و اصالح جامعه هم جزء وظايف حكومت دينى است          

گويند حكومت نبايد در مسائل اخالقى و معنوى دخالـت كنـد و              بعضى مى 
دولت اسـالمى در مـسائل      . طرف بماند، حرفى غلط و غيردينى است       بايد بى 

اش همين است كه      باشد و يك سند شرعى     »طرف دولت بى «فرهنگى نبايد   
فرمايد تو وظيفه دارى براى تربيت و اصالح فرهنـگ و             مى )ع(حضرت امير 

توانى بگويى كـه فرهنـگ،       ريزى كنى و نمى    افكار عمومى در جامعه، برنامه    
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نـه،  ! شـود  گويند دين، دولتى مـى     ربطى به من ندارد و اگر دخالت كنى مى        
  .  است و اين، غير از دين دولتى استيكى از وظايف دولت دينى اين

  

 در زمينــه مــصرف )ع(كــه حــضرت علــى بــا توجــه بــه ايــن 
 دادنـد، لطفـا    خيلى حساسيت نـشان مـى     المال و حقوق مردم هم       بيت

 . المال و حقوق مردم هم توضيح بفرماييد درباره بيت

  

در اين باب هم روايت زياد است و من فقط به يك يا دو نمونـه اكتفـا                  
. ، شبكه بازرسى مخفى و علنى در حكومـت داشـتند   )ع(حضرت امير . مكن مى

يعنـى  » أَخْبرَنى عينى بِفُالن يا اَخْبرنـى عيـونى       «: البالغه آمده است كه    در نهج 
جـا چـه     به من خبر دادند كه تـو آن       ) نيروهاى بازرسى مخفى  (چشمان من   

. ق افتـاد  حنيف، حاكم بـصره، اتفـا      بن مثل موردى كه درباره عثمان    . كنى مى
كننـد كـه     نيروهاى اطالعاتى حضرت چه دقيق به حـضرت گـزارش مـى           

دارهاى بـصره رفتـه و بـر         حنيف استاندار بصره، به ميهمانى سرمايه      بن عثمان
دادند و   كه در اين ميهمانى، فقرا را راه نمى        سفره چرب نشسته است، در حالى     

 بـه حـضرت      ايـن گـزارش    تـا . اند دارها در مجلس حاضر بوده     فقط سرمايه 
كردم تو   نويسد كه من فكر نمى     به او مى  . كند  برخورد شديد مى   رسد، فورا  مى
قدر تربيت نشده باشى كه دعوت كسانى را بپذيرى كه فقـرا را بـر سـر                اين

. انـد  دهند و تنها ثروتمندان بر سر اين سفره حاضـر بـوده            شان راه نمى   سفره
درپى  آوردند و تو پى    كى مى اى نشستى و برايت خورا     ام بر چنين سفره    شنيده
 . خوردى مى

دهند كه در بازار اهواز، متصدى امور اقتصادى منطقه، امـوال             يا خبر مى  
پـچ راه    كند و بين مردم اهواز پـچ       كشد، رشوه و اختالس مى     مردم را باال مى   
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 چـه   )ع(افتاده كه اين حكومت دينى چه حكومتى اسـت؟ حكومـت علـى            
  فوراً )ع(گيرد؟ حضرت امير   اش رشوه مى   حكومتى است كه مسئول حكومتى    

مالحظـه كنيـد كـه      . كنـد  به فرماندار ناحيه اهواز دستور حكومتى صادر مى       
كننـد و    برخورد قاطع، سريع و خشن با كسانى كه به حقوق مردم تجاوز مى            

اهل اختالس و ظلم به مردمند، چگونه است؟ حـضرت بـه فرمانـدار ناحيـه                
ر مالى بازار اهواز كه خيانت كـرده، چنـين          دهند كه در مورد ناظ     دستور مى 

كـه   بالفاصله او را عزل كن، مسامحه و مماشـات نكـن و او را چنـان               : كن
اين هم نكته مهمى اسـت، چـون        . هست، بى كم و بيش به مردم معرفى كن        

 ايـن اسـت كـه حـاال اگـر كـسى در              - ولو با حسن نيت      -منطق بعضى   
د چون اگر علنـى شـود، مـردم         حكومت، رشوه خورد؛ صدايش را درنياوري     

 اگـر   اتفاقـا : گويـد   است كـه مـى     )ع(اين عكس منطق على   . شوند بدبين مى 
اش  شفاف به مردم بگو و معرفـى     . شوند صدايش را درنياورى، مردم بدبين مى     

كه  چرا؟ براى اين  . او را به مردم معرفى كن و آبرويش را بريز         : فرمود. كن
او را حبس كـن  : فرمودند. يخته استاو آبروى حكومت دينى را نزد مردم ر       

كـنم، ايـن     و اگر در مجازات او كوتاهى كنى، خودت را عزل و خوار مـى             
فرمودنـد او را در نمـاز    . قاطعيـت را ببينيـد    . حكم خداست و بايد اجرا كنى     

هـاى   او را در كوچه   . جمعه پيش چشم مردم اهواز، شالق بزن تا مردم ببينند         
. و هركس مدركى دارد، طلـبش را از او بـستاند          اهواز بگردان تا همه ببينند      

 حـدود خداسـت و حـضرت        ولهى، مهم است و حقوق مردم هم جز       حدود ا 
پـايش را در    : گويـد  مى. ايستد قدر محكم مى   اللَّه است، اين    كه غيرت  )ع(امير

 زنجيرش كن براى ايـن    . جز وقت نماز زنجيرش را باز نكن        زنجير كن و به   
ينى را ضـايع كـرده و مـردم را بـه ديـن و               كه حيثيت دين و حكومت د     
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مالقـاتى نداشـته باشـد تـا راه         : فرمودنـد . حكومت دينى، بدبين كرده است    
مالقات . گويى به دادگاه را به او نياموزند و او را به آزادى اميدوار نكنند              پاسخ

ممنوع باشد تا نكند قبل از دادگاه به او بگوينـد كـه هـواى تـو را داريـم،                    
حضرت، كارگزار خائن را    . كنيم ما خالصت مى  . گونه نگو  ، آن گونه بگو  اين

گوينـد وقتـى زنـدانيان را بـراى      كننـد و مـى   حبس انفرادى و بايكوت مى   
برى، او را نبر، مگر بترسى كـه مـريض شـود و اگـر                هواخورى بيرون مى  

 .  ضربه شالق بزن35كشش داشت يك نوبت ديگر هم در نماز جمعه 

 )ع(اميرالمـؤمنين .المال و اموال عمومى اسـت  بيت اين حساسيت راجع به    
بله، نسبت به دفاع از حقوق      . گفتند خشن است   كرد كه مى   اين گونه عمل مى   

 را در جبهـه     )ع(گويند كه هروقت علـى     اصحاب ايشان مى  . مردم، خشن بود  
گشتيم ببينيم كه كجا بيشتر خون دشمنان خـدا ريختـه و             كرديم، مى  گم مى 

ـ     )ع(فهميـديم علـى   من از هـم گسـسته اسـت، مـى        سازماندهى صفوف دش
دهـد و     در دو جا ضعف نشان مـى       )ع(طالب ابى بن جاست، ولى همين على    آن

آمد، زانوان على    يكى موقع اذان است كه تا صداى اذان مى        : لرزد پاهايش مى 
پريد، و ديگر وقتى كه يك يتيم يا انسان محرومـى را      لرزيد و رنگش مى    مى
اين نيز در واقع، ضـعف نيـست و         . آورد لرزيد و كم مى    ديد، به خود مى    مى

ديد كسى در حكومت، اموال عمومى و حقـوق          او وقتى مى  . عين قوت است  
هاى فقـرا و محرومـانى را كـه          همسر شهيد، زن بيوه و يتيم شهيد و خانواده        

توانند يك وعده گوشت بخورند،      گذرد و نمى   هايشان گاهى يك ماه مى     بچه
شود؛ آن وقت خـشمگين      ها خيانت روا مى    ديد به آن   تى مى كشد؛ وق  باال مى 

در جامعه اسـالمى اگـر      :  فرمود )ص( شد، چون شنيده بود كه پيغمبر اكرم       مى
توانـد يـك وعـده       اى را ديديد كه چهل روز بر او گذشت و نمـى            خانواده
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ام بدهد  ها و  بايد دولت به آن   » اللَّه ولْياكل الْلَّحم   ليستَقْرِض على «گوشت بخرد   
در جامعه اسالمى، دولت اگـر      :  فرمود )ص(پيامبر. تا گوشت بخرند و بخورند    

تواند نبايد بگذارد حتى يك خانواده مـسلمان، بـدهكار از دنيـا بـرود و                 مى
 . اش بعد از او تحقير بشوند خانواده

تـرين دوسـتان و      يكـى از نزديـك    :  يك نمونه ديگر هم عرض كـنم      
 خيانـت   )ع( كه ايشان هم متأسفانه بـه علـى        )ع(ينبستگان و ياران اميرالمؤمن   

كرد، پسرعموى ايشان بود كه از افراد برجسته بود و حضرت بـه او اعتمـاد                
او را حاكم بصره كرد و بعد خبر رسيد كه وى گفته حاال كه فالنـى                . داشت

حـضرت بـا او هـم تعـارف         . و فالنى باال كشيدند، ما هم اين كار را بكنيم         
امام در نامـه تنـدى      . كرد  برخورد مى  شد، فورا  گاه مطلع مى  ايشان هر . دنكردن

من تو را شريك خـودم      » اِنّى كُنت اَشركتُك فى اَمانتى    «: خطاب به او نوشت   
. ومـت، امانـت خـدا و مـردم اسـت          حك. در اين امانت الهى قرار داده بودم      

كردم من تو را شريك در اين مسئوليت و امانت          . استالناس   هامان و   اللَّه هامان
ع الخـائنين     «: و تو به مـن خيانـت كـردى         الزّمـان      «،  »خُنـت مـ ايـتا ر فَلمـ

اند و به من     ديدى بسيارى اطراف من را خلوت كرده      » عمك قَد كَلِـب    ابن على
اند، تو هم گفتى     ديدى اوضاع برگشته و همه مرا تنها گذاشته       . كنند پشت مى 
اى  شود، عـده    ضعيف مى   است و  )ع(شود ديگر اواخر حكومت على     معلوم مى 

تو هم به من خيانت كردى؟ اين       : گويد حضرت مى ! خورند ما هم بخوريم    مى
شـود از آن     معلـوم مـى   : آدم، سابقه جهاد، سوابق خوبى داشته كه امام فرمود        

مبارزات و جهادهاى گذشته هم خدا را اراده نكرده بـودى و نيـت خـدايى                
باشى و خواسـته باشـى جانـت را         شود براى خدا جنگيده      چگونه مى . نداشتى

شود آن وقـت هـم       تقديم كنى، ولى اينك از مال نتوانى بگذرى؟ معلوم مى         
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گويا بينه آشكارى از طرف خداونـد       . شود عيبى داشتى كه اكنون روشن مى     
خواهى كاله ايـن     كه مى  مثل اين » وكانّك اِنّما كُنت تكيد هذِهِ االمه     «نداشتى  

خـواهى در    يشان را به نفع خود مـصادره كنـى و مـى           امت را بردارى و دنيا    
اينك كه مجال خيانـت يـافتى،       . گيرى از اموال عمومى فريبشان بدهى      بهره

چه توانستى از مالى كـه بـراى بيـوه زنـان و يتيمـان و                 شتاب كردى و آن   
خـورده را بـه نـيش        محرومان نهاده بودند ربودى، چنانكه گرگ، بز زخـم        

كـه   آن را به نيش كشيدى و به حجـاز بـردى بـى           تو اموال مردم    . كشد مى
با اموال مردم چنان كردى كه گويى ارث پدر و مادرت           . احساس گناه كنى  

اَو مـا  «آيا تو به معاد اعتقـاد نـدارى؟   » اَو ما تؤمن بالمعـاد؟  «. اللَّه سبحان. بود
ترسى؟ اى كـسى كـه تـو را          تو از روز حساب نمى    » ؟تؤمن بنقاش الحساب  

دانى حرام است و مال تـو نيـست،          نستيم، چگونه اموالى را كه مى     دا عاقل مى 
كشى؟ چگونه مال مساكين، مؤمنين، مجاهدين و رزمندگان را صرف           باال مى 

. از خدا بتـرس و امـوال عمـومى را برگـردان           : بعد فرمودند ! كنى؟ خود مى 
نـى بـا    اگـر ايـن امـوال را برنگردا       » ...فَانّك اِن لَم تَفْعل الضربنَك بـسيفى      «

با تو  . زنم كه هركسى را با اين شمشير زدم، به جهنّم رفت           شمشيرى تو را مى   
 .كنم المال مسامحه نمى شوم و بر سر بيت درگير مى

خدا سوگند اگر حسن و حسين هم        و به » ....واللَّه لَو اَنَّ الحسنَ و الحسين      «
ـ         كارى را كه تو كردى مى      . كـردم  ىكردند، با ايشان نيز همين برخورد را م

كه سوده، زنى بسيار بافضيلت بود كه حتى بعـد از شـهادت              نمونه ديگر اين  
گويـد راجـع بـه       كنـد و مـى     ، وقتى معاويه او را احضار مى      )ع(حضرت امير 

تـوانم   من نمى : گويد اين خانم مى  .  مقايسه كن  )ع( بگو و من را با على      )ع(على
لى، بر تو و امثال تـو و        على و حسن و حسين را با تو مقايسه كنم، اما غالم ع            
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، پس  )ع(يك بار در دوران حكومت حضرت امير      . د تو فضيلت دارد   اوالكلّ  
كه حضرت، نماز جمعه را خواندند، اين خانم آمـد و كنـار حـضرت                از آن 
ايد، اما مسئولى را كـه بـراى         جا نشسته  آقا، شما اين  :  نشست و گفت   )ع(امير

 گـزارش  )ع(حضرت. كند چه مىايد، خائن است و چه و     شهر ما نصب كرده   
گويـد،   اى پرسيدند و تأييد شد و وقتى يقين كرد كه سوده درست مـى              ويژه

رو به قبله كرد و در حضور اين خانم و حضّار، استغفار كـرد و گريـست و                  
: جا نوشت و به خانم سوده داد و بـه آن خـانم گفـت               حكم عزل او را همان    

لش را ببرى، او ديگر مأمور ما       خود تو از طرف ما مأمور هستى كه حكم عز         
قـوق مـردم و     حـضرت نـسبت بـه ح      . نيست و بعد هم بايد محاكمه شـود       

ـ         والنّاس كه جز   حقُ همـه  . ود مقدسات و محترمات فقه شيعه است، حساس ب
اند كـه خداونـد از       كرده و گفته  اس تأكيد اكيد    النّ فقهاى شيعه بر مسئله حقُ    

ـ ح، همين النّاس حقّ. گذرد نمىاس النّ حقّگذرد، ولى از     اللَّه مى   حقُّ وق بـشر  قْْ
است منتها حقوق بشر در تعريف الهى و انبيايى آن، نه در تعريف ليبرالـى و                

  .دارى و غربى سرمايه
  

حــضرت در همــان ابتــدا حكومــت خــود را چگونــه ترســيم   
  كردند؟ مانيفست ايشان چه بود؟ 

  

 دوپهلـو   صال حكومت با كسى تعارف نداشت، ا      حضرت از همان ابتداى   
 وقتى  دومدانيد بعد از خليفه      مى. گفت زد و بسيار شفاف سخن مى      حرف نمى 

در شوراى رهبرى كه ايشان هم عضو بودند، بحث خالفت مطرح شد نـامزد              
عوف خـدمت ايـشان رسـيد و         بن عبدالرحمن.  براى رهبرى ايشان بودند    اول
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نظـر مـن    دو شـده و       دوبـه  ه آراى تو و عثمـان، مـساوى و مـثال          گفت ك 
شـويد، منتهـا     ى بدهم، شما خليفـه مـى      ااگر من به شما ر    . كننده است  عيينت

كنيد و   شما اعالم كنيد كه به همان روش شيخين، حكومت مى         . شرطى دارم 
خيلـى خـوب،    :  بگويد ايشان كافى بود مثال   . دهيد، همين  اوضاع را تغيير نمى   
 بكنـد امـا     قدرت را بگيرد و سپس كـار خـود را         . كنم حاال يك كارى مى   

، بـا اجتهـاد     )ص(نه، من به كتاب خدا و سنّت پيغمبر       : گفت. كار را نكرد   اين
همين كه مردم با حضرت بيعت كردند، بـا مـردم هـم             . كنم خودم عمل مى  

يى بگيرنـد،   اكه از مردم بيعتى بگيرند، ر      اى براى اين   تعارف نكرد، چون عده   
و مـا چـه هـستيم، نـه،         كنند كه شما چه و چه هستيد         چاپلوسى مردم را مى   

جايى كه حدود الهـى بـود       . زد گونه با مردم حرف نمى      اين )ع(حضرت امير 
ايـستاد و     محكم مـى   جا هم كه حقوق مردم مطرح بود،       گفت؛ آن  محكم مى 

كـرد و     خدمت به مردم بود، ولى با مردم هم رياكارى نمـى           هدفش هم واقعا  
انى هنگام بيعت و خالفت     ين سخنر اولايشان در   . گفت تملّق مردم را هم نمى    

دست از سر مـن برداريـد و برويـد سـراغ            »   والْتَمسوا غَيرى   دعونى«: گفت
. كنم كه همگى تا آخر اين راه با من بمانيـد           چون من باور نمى   . كسان ديگر 

كننـد، حكومـت     فكر نكنيد من هم مثل ديگران كه در دنيا حكومـت مـى            
اِنّا مستَقبِلونَ امـراً    «: فرمود. واقب دارد كنيد، ع  اين بيعتى كه با من مى     . كنم مى

البتـه  . وقتى با من بيعت كرديد، من واليت را قبول كـردم          » لَه وجوه و اَلْوانٌ   
كنم چنـان نيـست كـه        ن هم اگر قبول مى    خالفت از ابتدا، حقّ من بود و اال       

نه، تيغ عدالت، عـده  . مانيد شما فكر كنيد هميشه به همين راحتى و راضى مى         
شـوم،   كند و من با بعضى از شـما درگيـر مـى            زيادى از شما را ناراضى مى     

ين سـخنرانى حـضرت     اولاين  . گذارم كه حقوق محرومان را باال بكشيد       نمى
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اند كه جرقه آن سه جنـگ از همـين نخـستين             اى گفته   است و عده   )ع(امير
آقا، شما ديپلمات بـاش، ايـن چـه         : بعضى گفتند . سخنرانى حضرت زده شد   

هاى حكومـت    كه پايه  زدن در آغاز حكومت است؟ عوض اين       رز حرف ط
وقتى مـن  : دهى؟ ايشان فرمودند خود را تثبيت كنى، به همه اعالن جنگ مى        

اليقُوم لَها القُلوب   «اين مسئوليت را قبول كنم، وضعيتى شروع خواهد شد كه           
بد، بين راه، شـك     جن هايتان مى  لرزد، عقل  هايتان مى  دل» واليثبِت عليها العقُول  

توانيد تـشخيص بدهيـد و مـشكل         كنيد، نمى  كنيد و خط اصلى را گم مى       مى
شوم با كسانى درگير شوم كـه نـزد          كنيد، چون من مجبور مى     تحليل پيدا مى  

يعنـى قـدرت تحليـل و       » اليثبت عليهاالعقول «. هاى محترمى هستند   شما آدم 
اِنَّ «: فرمـود .  همين شد  تشخيص نخواهيد داشت و اشتباه خواهيد كرد، و بعد        

انـد و مـن آينـده را     هاى روشن را ابرهاى تيره گرفته  افق: »اآلفاقَ قـداَغامت  
كنم، اما با    كنم و به تكليفم عمل مى      اين مسئوليت را قبول مى    . بينم روشن نمى 

ها  من اين : گويد  مى )ع(حضرت امير . كنم شما نه تعارف دارم نه رياكارى مى      
د اين مردم مثل يال انبوه كه دور گـردن كفتـار حلقـه              را گفتم، ولى با وجو    

 )ع(قدر بود كه حسن    زند، زنجيروار اطراف من ريختند و فشار جمعيت آن         مى
 نزديك بود زير دست و پاى جمعيت له شوند، لباس مـن پـاره               )ع(و حسين 

شد، چون جمعيت براى بيعت هجوم آورد، ولى وقتى عمـل بـه تكليـف را                
اى از ديـن بيـرون رفتنـد و از سـر        پيمان شكستند، عده  اى   آغاز كردم، عده  

. اى ديگـر سـتم كردنـد       لجبازى با من، با دين نيز مخالفت كردنـد و عـده           
ها مسئله نظارت بر حكومـت را در حكومـت           حضرت در يكى از سخنراني    

مـردم، مـرا ببينيـد كـه چگونـه وارد           : فرمود. كند اسالمى شيعى روشن مى   
 -آيم، اگر ديديد اموال من       ى از حكومت بيرون مى    شوم، اما وقت   حكومت مى 
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بدانيد كه مـن   » فَانَا خـائن  « زياد شده است     -به طور غيرعادى و غيرمتعارف      
امـام معـصوم، انـسان      .  خيلى عجيب اسـت    )ع(اين جمله اميرالمؤمنين  . خائنم

 مقامش باالتر است، حكومت     ء، از همه انبيا   )ص(بزرگى كه بعد از پيامبراكرم    
هد، ولى به مردم بگويد حتى بر من نظارت كنيد پس شما هم اگـر               تشكيل د 

 شود و بـا چنـد      ديديد كه كسى از مسئوالن، با اموالى در حكومت داخل مى          
. آيد، بدانيد كه به شـما خيانـت شـده اسـت            برابر آن از حكومت بيرون مى     

دهـد   كند، بلكه به مردم درس مى       خيانت نمى  )ع(معلوم است كه حضرت امير    
 جامعه اسالمى و حكومت اسالمى، نسبت به مسئوالن و حكّـام بايـد              كه در 

در مـورد   . ها نيـز بايـد جـواب بدهنـد         حساس باشند، بايد سؤال كنند و آن      
 حـضرت،  خـاص يكى از اصـحاب  . اى عرض كنم دستگاه قضايى هم نمونه 

 بـه   )ع(جناب ابواالسود دوئلى است كه آدم بسيار صالحى بود و اميرالمؤمنين          
 اعتماد داشت و به او حكم قضاوت داد، اما بعـد از مـدتى او را عـزل                   ايشان
ابواالسود، شيعه و مخلص حضرت بود، آدم سالمى هم بود، از حضرت            . كرد
من نه خيانت كردم و نه جنايـت،        » لِم عزَلْتَنى؟ و ماخُنْت والجنَيت    «: پرسد مى

ن خـود را    چرا عزل شدم؟ جالب است كه حـضرت، شـيعيان و كـارگزارا            
دهد كه بيايند سؤال كنند چرا عزل شدم و چـه اشـتباهى              طورى آموزش مى  

نه، تو خيانـت يـا جنايـت        : حضرت هم جمله بسيار عجيبى فرمود     ! ام؟ كرده
، در دادگاه، صـداى تـو از   » راَيت كَالمك يعلُوا كَالم خـصمك   اِنّى«. نكردى

مـت اسـالمى نبايـد در       صداى متّهم و شاكى، بلندتر بود و قاضـى در حكو          
اى كه شاكى و متهم، هر دو        گونه بايد آرام صحبت كنى، به    . دادگاه، داد بزند  

تو آدم سالمى هستى، دزد و خـائن نيـستى، امـا در             . راحت حرفشان را بزنند   
دادگاه، صدايت از صداى متّهم و شاكى، بلندتر بود و تو ديگر حقّ قـضاوت     
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 كه قاضـى  - و سند روايى هم دارد -د  گوين فقها در باب قضاوت، مى    . ندارى
 قـضاوت   حقّ ، نبايد عصبانى باشد، واال شرعاً     خواهد به دادگاه برود    وقتى مى 

آلود است، نبايد به دادگـاه بـرود،     اگر قاضى، گرسنه يا تشنه يا خواب      . ندارد
بايـد كفـشش را   . زند، قضاوت نكند اگر كفشش تنگ است و پاى او را مى  

اه برود، نكند كفش، پايش را بزند و باعث شود كـه            عوض كند بعد به دادگ    
ـ   . هاسـت  مالك حكومت دينى، ايـن    . او حكم را شتابزده صادر كند      ه آيـا ب

  راستى اين دين از سياست و دنيا جداست؟ 
  

با اين دقت و حساسيت بـاال، پـس چـه كـسى بـراى حكومـت                  
 !ماند؟ مگر چه تعداد مدير با اين همه صالحيت، وجود دارد؟ مى

  

اى كـه بايـد از       نخستين نتيجه . توجه باشيد كه اين درس حكومت است      م
 به عنوان ولى خدا و وصـى  )ع(اين روايات بگيريم، آن است كه اميرالمؤمنين    

. كند گونه بيان مى   و حكومت اسالمى، دكترين دينى را اين        )ص(اكرم پيامبر
الت در دستگاه   ها الگوست و اسالم به حقوق مردم و عد         ما بايد بدانيم كه اين    

قضايى، حساس است و شرايطى سخت براى وزير، وكيل و اسـتاندار قـرار              
بايد روشن شـود    . داده است چون با حقوق و سرنوشت مردم، سروكار دارند         

كه حكومت دينى در تعريف اسـالمى و شـيعى، در مـورد حقـوق مـردم،                 
المـال   تالعاده حساس است، چه در قضاوت، چه در مسائل اقتصادى و بي            فوق

، وقتى  )ع(نكته بعدى اين است كه اميرالمؤمنين     . و چه در حوزه مسائل سياسى     
حال شـما ممكـن     . تواند سكوت كند، بايد برخورد كند      بيند، نمى  خطايى مى 

قدر دايره صالحيت براى حاكمان را تنـگ         است بگوييد، اگر قرار باشد اين     
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مانـد؟    چه كسى مـى  عالى قدر دقيق باشيد، پس به قول حضرت       بگيريد و اين  
 به حـداقل    خوب، اگر زمانى فرد اصلح نماند، ديگر حضرت هم مجبور است          

سؤال اين است كه مـا      . دارد ا دست از تكليفش برنمى    كند ام  اكتفا كند و مى   
چند نفر مدير صالح و قوى داريم؟ چه تعداد كادر تربيت شده داريـم؟ مـن                

مـن  . بلدند حكومـت كننـد    عقيده ندارم كه فقط همينان كه در نظام هستند          
هـا، در حـوزه و در ميـان          معتقدم كه بسيارى نيروها در جامعه، در دانـشگاه        

قشرهاى مختلف و اصناف هستند كه از بعضى كسانى كه مسئوليت دارنـد،             
بايد مشاركت عمومى باشد، بايـد ارتبـاط برقـرار          . بهتر بلدند حكومت كنند   

ها را دخالت بدهنـد و       هند و آن  ها مشورت بگيرند و نظر بخوا      كنند و از اين   
همه هم بپذيريم كه الگوى ما اين دين باشد، قبول كنيم بعضى كارهـاى مـا                

 البته گاهى مجبور بـود      )ع(حضرت امير . غلط است، بعد به فكر اصالح باشيم      
كند؛   شُريح را به عنوان قاضى، منصوب مى       توسط هم بدهد، مثال   تن به افراد م   

شـريح  . دهد  را مى  )ع(ال، فتواى قتل امام حسين    همان كسى كه بعدها در كرب     
 عليه دولت قانونى،    )ع( سال بعد فتوا داد حسين     20قاضى، كسى بود كه حدود      

 هـم   )ع(خروج كرده و خونش هدر است، به عالوه در حكومت اميرالمؤمنين          
. كـرد  هايى كه دزدى و اختالس كردند، منتها حضرت برخورد مى         بودند آدم 

ست، آن بحث ديگرى است، ولى بايد روشن باشـد كـه            توان اگر جايى نمى  
 . قاعده و مالك در حكومت دينى، اين است

پذيرى حكومت در برابر مردم و وفـا          در باب مسئوليت   )ع( حضرت امير 
بـه  . دهند تأكيد بسيار دارند    ها و شعارهايى كه مسئوالن به مردم، مى        به وعده 

. گر نتوانـستيد، عـذر بخواهيـد      مردم وعده ندهيد و اگر داديد، عمل كنيد و ا         
اى اعالم كردند و سپس      هايى دادند و برنامه    حضرت در يك سخنرانى، وعده    
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. فكر نكنيد كه من سخنرانى كـردم و احـساساتى شـدم، نـه       : اى گفتند  جمله
. هايى خواهد بـود كـه زدم       گردن من در گروى حرف    »  بِمااَقولُ رهينةٌ   ذِمتى«
افتم تا در حد امكان بـه شـعارهايم عمـل            دم جلو مى  و من خو  » واَنا بِهِ زعيم  «

اى  د به مردم وعـده    دهد كه مسئوالن حكومت اسالمى نباي      اين نشان مى  . كنم
توانند عمل كنند و اگر دادنـد و نـشد، از            خواهند و نمى    نمى بدهند كه اصال  

حكومت دينـى، موظـف اسـت اوضـاع طبقـاتى و      . مردم عذرخواهى كنند 
حافظـه  توانند م  حاكمان دينى نمى  . هم بريزد و تغيير دهد    سياسى جامعه را به     

امثال . كارى و طرفدار عدالت است      ضد محافظه  حاكم علوى اصال  . كار باشند 
كـه اوضـاع،     كنيم به تملّق مـردم و ايـن        ما اگر به قدرت برسيم، شروع مى      

 هواى همه را    اهد شد و اين جور چيزها، يا مثال       خوب است و بهتر از اين خو      
 در هر انتخاباتى در دنيا      اصال... كنيم كه همه راحت شوند و      يم، كارى مى  دار

 چـه   )ع(امـا حـضرت اميـر     . وضع به همين منوال است؛ در غرب و شـرق         
 مـن، شـما در هـم        حاكميتسوگند به خدا در امتحان      : فرمايد گويد؟ مى  مى
 زنـد  شويد و همان گونه كه كفگير، ديگ را به هم مى           ريزيد و غربال مى    مى

ـنم و    برد، من شـما را زيـرورو مـى         ها را باال مى    را پايين و پايين   ها   و بااليى  ك
ايشان » حتّى يعود اَسفَلَكُم اَعالكُم و اَعالكُم اَسفَلَكُم      «گونه ادامه بدهيد     گذارم اين  نمى

ها  ن هرچه به مردم مربوط بود، به آ       خدا سوگند   به» واللَّه ماكَتَمت وشْمةً  «: فرمود
خـدا سـوگند در    به» والكَذِبت كِذْبةً«. گفتم و چيزى را از مردم پنهان نكردم   

 . تمام دوران حكومتم حتى يك دروغ به مردم نگفتم

هاى ابتـداى حكومتـشان، خطـاب بـه بعـضى          ايشان در همان سخنراني   
هايى هـم كردنـد،      دوستان سابق خود كه سابقه خوبى داشتند اما سوءاستفاده        

اى از شما در دنيا و مزاياى حكومت غرق شديد و شيفته زمـين          عده: ندفرمود
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بـدن   هاى گران و كنيزكـان نـازك       و امالك و نهرهاى خصوصى و اسب      
 مـا را  حـقّ ، )ع(نگوييد علـى . كنم شديد، اما من شما را از اين ننگ خارج مى   

 حـقّ ،  )ص(اش يا نسبتش با پيـامبر      خاطر سابقه   هركس گمان كند به   . گرفت
ى بيشترى از بقيه دارد، بداند كه اجر جهاد و تقوا، نزد خداست و شما بـا                 ادم

در حقوق و حدود،    اكنون مسلمان شود و رو به قبله ما آورد،           هركس كه هم  
ـله        ها و مبارزه   ا اعتراض ام. يكسان هستيد  ها عليه حكومت دينى ايشان بالفاص

 .آغاز شد
  
 
  
  
  
 

 



 



 

  
  
  
  
  
  
  

  ا، خودي و غير خوديه آزادي، قرائت    

  )79 رمضان 21 (چهارمجلسه       

  
 رفـت و    )ع(طالـب  ابى بن  ماه مبارك رمضان است و ديگر على       21 شب  

» الكعبـه  فُـزْت و ربِ   «اين  .  هم راحت شد   )ع(خود على . ها راحت شدند   بعضي
اش هـم آن بـود كـه         كه حضرت هنگام ضربت خوردن فرمود، يك معنى       

ايشان بارها پيش از اين نيز گفته بود كه از دسـت            . ديگر تكليف ما تمام شد    
دانيـد كـه ايـشان       ام، سرانجام به جوار خدا رفتند و مـى         اين مردم، خسته شده   

ضْجعِ         مخفيانه دفن شدند و تا سال      هاى سال، كسى حتـى از محـل دفـن و مـ
شريف ايشان مطلع نبود، جـز بعـضى از خِصيـصينْ؛ اصـحاب و شـيعيان و              

 . اوالدشان

اى بريدنـد و از سـر        عده: ، طرفداران ايشان دو دسته شدند     )ع(عد از على   ب
نظر كردند و دير يا زود دچار استحاله شدند و           تدريج تجديد ه  ترس يا طمع ب   

اى هم كسانى بودند كه عقل استوارى داشتند و به ايمـان خـود مطمـئن                 عده
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دادند و از ترس     نمىوزيد، تغيير مسير     بودند و با هر بادى كه به بادبانشان مى        
.  استوار ماندنـد   )ع(، در راه على   )ع(كردند و بعد از على     مردم، به خدا پشت نمى    

گـرفتن    بودنـد كـه از تـصميم       )ع(طالـب  ابى بن شده مكتب على   اينان تربيت 
نترسيدند و در كشاكش سوداهاى اقتـصادى و سياسـى، چـرب و شـيرين               

.  برنداشـتند  )ع(راه علـى  قدرت و ثروت، زير زبانشان مزه نكرد و دسـت از            
هـايى   ، همان حرف  )ع( بيست سال بعد از على     -هايى نبودند كه ده      ها آدم  اين

 -زدند و كسانى نبودنـد كـه بعـد از ده              مى  قبال )ع(را بزنند كه دشمنان على    
حـضرت  . بيست سال از على بگذرند و عليه گذشته خودشان تبليغات كننـد           

 سته، يكـى اكثريتـى كـه تـابع جـو          دو د  اواخر عمرشان خطاب به       )ع(امير
شناختند، دو پيغـام     شدند و يكى هم اقليتى كه خط و خطوط را درست مى            مى

مـن  : ايشان اواخر عمر شريفشان درباره اغلب مردم كوفـه فرمودنـد          : داشتند
شنويد، زبـان داريـد و    شما گوش داريد و نمى. متأسفم كه گرفتار شما هستم 

رخوردهايتان، حريت و صداقت داريد و نه در        شما نه در ب   : فرمود. الل هستيد 
گاهى ايشان مردم را بـه      . ها و مبارزه، قابل اعتماد هستيد      ها و جنگ   گرفتاري

گرفتنـد و    يعنى همه خفقان مـى    » فَسكَتُوا ملياً «: خواند جهاد و جنگ، فرا مى    
و . آينـد  آينـد يـا نمـى      دادنـد كـه مـى      كردند، هيچ جواب نمى    سكوت مى 

ها فرمودند    يك بار در يكى از سخنراني      )ع(اى كه حضرت   گونه به. آمدند نمى
ها، من يا ظالم هستم يا مظلوم، و در هر دو صورت             كه باالخره در اين جنگ    

چـرا  . شما بايد در جبهه، حاضر باشيد، يا با من و يا عليه من، بايـد بجنگيـد                
ر نفرى را    پيش از شهادتشان، سپاهى صدهزا     )ع(ايد؟ امام على   تفاوت نشسته  بى

قبل . سره كنند  ها را يك   كردند تا كار آن    براى نبرد نهايى با معاويه آماده مى      
 وصـيت كردنـد     )ع(از آغاز نبرد، ايشان به شهادت رسيدند ولى به امام حسن          
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 او  سره كنيـد واال     و كار معاويه را يك      اين سپاه را سازماندهى كنيد     كه حتما 
كننده و نهايى    نوشت به نقطه تعيين   سره خواهد كرد يعنى سر     كار شما را يك   

 بيعت كردند ولـى     )ع(مردم پس از شهادت ايشان، با امام حسن       . رسيده است 
ماه نپاييد و در يـك عمليـات پيچيـده             بيش از شش   )ع(حكومت امام حسن  

هاى اسالمى را گرفت و وقتى بـه          سرزمين معاويه كل .  سقوط كرد  براندازى
م را به جهاد فراخواند، اما آنـان سـست          ، مرد )ع(كوفه نزديك شد، امام حسن    

 سخنرانى مهمى در مسجد دارند كه امر، بين شرف و زنـدگى،             )ع(امام. بودند
بياييد نبرد سرنوشت با معاويه را به سامان برسانيم، اما از بـين             ! دايرشده است 

ه «: جمعيت، سر و صدا بلند شد و شعار دادند         ه البقيـيعنـى ديگـر بـس    » البقي
ها، هرچه كشته و شهيد داديم، هرچه جنگيديم و مـصيبت            ين سال در ا . است

گفتنـد كـه    . ايـم  هديديم بس است، ديگر از جنگ و شهادت، خـسته شـد           
دانـيم كـه تـو امـام عـادلى و درسـت               است و ما مى    حقّحكومت شما بر    

 از منبـر    )ع(امام حسن . ها فاسدند، ولى ما حال جنگيدن نداريم       گويى و آن   مى
خواهيـد، مـن     تكليف ما عوض شد و وقتى شما نمى       :  فرمودند پايين آمدند و  

.  خيانـت كردنـد     از سران و افسران ايشان هـم قـبال         با چه بجنگم؟ و بعضى    
. مسائلى پيچيده اتفاق افتاد كه در نهايت، حكومت صالح دينى، براندازى شـد            

 يـك پيـام بـراى       )ع(از آن طرف هم حضرت امير     . اين وضع توده عوام بود    
ت كه عضو حزب باد و تـابع فـضا نبودنـد و خـط و خطـوط را                   اقليت داش 

كه من بروم، فاسدترين     بعد از اين  : به اين عده گفته بودند    . شناختند رست مى د
عاويه آمد، بـه    مزمانى كه   . كردها بر شما حكومت خواهند       ترين آدم  و جانى 

نامه حكـومتى كردنـد كـه هـركس هرجـا            هاى اسالمى بخش    سرزمين كل
 بايد على را    ،اللَّه الرّحمن الرّحيم   بسم بعد از    - در عروسى و عزا      -كند  سخنرانى ب 

 



 

114  آرمان و شهر بي) السالم عليه(علي                      

لعن كنند، و چيـزى نزديـك بـه هـشتاد نـود سـال در بخـش مهمـى از                     
. شـد   شروع مـى   )ع(هاى اسالمى، همه منبرهاى حكومتى با لعن على        سرزمين

بيـت    و اهـل   )ع( و آل على   )ع(يك چنين جوسازى وسيع و شديدى عليه على       
 گفته بودند بعـد از مـا،        خاصحضرت به اين اصحاب     .  ايجاد شد  )ص(برپيغم

التَستَوحِـشُوا فـى    «آيد ولى    اين اتفاقات خواهد افتاد و چنين فضايى پيش مى        
العبور است و جمعيـتش   ، صعبحقّراه درست و راه    » ةِ اَهلِـهِ   لِقِلَّ  طَريق الهدى 

 همراهان، وحشت كنيـد،     خاطر كمبود   كم است، ولى نكند شما بترسيد و به       
 )ص(كنـد كـه پيـامبر     نقل مى)ع(خود حضرت امير . اين راه را تا آخر برويد     

خـدا و رسـالت مـن         اگر به : روزى در حضور ما به درختى دستور دادند كه        
ه اللّ درخت به اذن  . ى و جلوتر بيا   هايت از خاك بيرون آ     ايمان دارى، با ريشه   

تعبير مـن ايـن اسـت كـه      . رفت )ص( از خاك بيرون آمد و به سوى پيامبر       
 را  )ع(كردنـد، امـا اميرالمـؤمنين       اطاعت مى  )ص(  ها هم از رسول اللَّه     درخت

. كردنـد  بعضى از سربازان و نيروهاى قديمى خودش هم ديگر اطاعت نمـى           
گوييد  گويم به جبهه برويد، مى     ها به شما مى    گويند زمستان  خود ايشان هم مى   
خوب، شما كه از گرما     . گوييد گرم است   ويم، مى گ ها مى  سرد است، تابستان  

. يى حاكم بـود   ترسيد؟ چنين فضا   ترسيد، از مرگ و شهادت نمى      و سرما مى  
 فرموده بودند كه بعد از من، خـط و خطـوط، درهـم              ايشان به همان خواص   

 و باطـل    حقّدا سعى كنيد    مبا»  الضّاللَةُ ال تُوافِقُ الهدى   «: خواهد شد، اما بدانيد   
. شيدهاى عقيدتى، اهل تساهل و تسامح با       بندي هم جمع كنيد و در صف     را با   

 موضع بگيريد و با كسى معامله نكنيد، ولو همه          راه خدا را بشناسيد و صريحا     
  .تبعيد يا شهيد شويد ولى تحمل كنيد و بر سر اين اصول، معامله نكنيد
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با اجازه شما حـال چنـد سـؤال در حـوزه مباحـث فرهنگـى و                  
رابطـه ديـن و آزادى از نظـر حـضرت           . كنيم روز طرح مى  اجتماعى  

شود؟ دين به مسئله آزادى اجتماعى چه         چگونه توصيف مى   )ع (على
نگاهى دارد؟ آيا دين بـا آزادى قابـل جمـع اسـت و اصـالً آزادى را                  

 چگونه بايد تعريف كرد؟

ند براى همه عالمان،    ين از خداو  داى د عالى براى ا   قبل از پاسخ به حضرت    
 و  )ع( و اميرالمـؤمنين   )ص(ثان و بزرگـانى كـه ميـراث پيـامبر         ان، محد فقيه
تـرين   قـدر و راهگـشا را در سـخت         ، اين روايات گران   )عليهم السالم (بيت اهل

هـاى   بندى كردند تا امروز در تاريكى اين عالم، مـشعل          شرايط، حفظ و طبقه   
ـ      كنم و هم   نورانى را به دست ما برسانند، طلب رحمت مى         ام چنـين بـراى ام

كنم كه نظامى ساختند كـه در ايـن نظـام            عزيز و شهدا طلب علو درجه مى      
بـرادران اهـل سـنّت      . بتوان اين مطالب را طرح كرد، ولو جنبه انتقادى دارد         

نسبت به عرايضى كه پيش از اين مطرح شد، سؤال يا ابهـام نداشـته باشـند                 
قل بود، ن  نقل شد، قضاوت شخصى ن     سومچه راجع به خليفه      كنم آن  عرض مى 

انـد و    خان اهل سنّت نيز نقل كرده     تاريخى بود و اين نكات را محدثان و مور        
خود اهل سنّت قبـول دارنـد       . بعضى روايات را از منابع اهل سنّت نقل كردم        

هـاى   خصوص در سـال   ه   ب – دوم و   اول با روش خليفه     سومكه روش خليفه    
انـت بـه كـسى       قدرى متفاوت بوده است و در عين حال، قـصد اه           -آخر  
 . نداريم

، در بـاب آزادى نقـل       )ع(اما راجع به سؤال شما، روايتى از حضرت امير        
لَقَـد  «: هاى آخر حكومتشان خطاب به مـردم فرمـود         ايشان در سال  . كنيم مى

  كُمجِـوار نْتسهمسايگى و حقّ زندگى در كنار شما را خوب ادا     حقّمن  » اَح 
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مل كردم و همـه تـالش خـود را بـراى            ام در برابر شما ع     كردم و به وظيفه   
مـن شـما را از      » اَعتَقْتُكُم مِن رِبقِ الذُّلِّ و حِلَقِ الضّيم      «. نجات شما به كار بستم    

كـشى و تحقيرشـدگى،      خورى و سـتم    بندگى و ذلت و خوارى و از توسرى       
ها تحقير نشوند، مورد     آزاد كردم، كارى كردم كه در اين جامعه دينى، انسان         

يعنى در واقع، مـن بـه عنـوان         . رار نگيرند، ذليل و مورد ستم نباشند      اهانت ق 
حاكم، ضامن آزادى شرافتمندانه شما بودم، زيرا اين نيـز وظيفـه حكومـت              

 . دينى است

 در روايت ديگرى فرمود كه فلسفه بعثت و نبوت اين است كه خداوند،             
 اطاعت مردم، به    ها و  پيامبرش را برانگيخت تا مردم را از پيمان واليت انسان         

بعث اللَّه  نَبيه لِيخـرِج      «: سوى واليت و اطاعت خدا نجات دهد و خالص كند         
انبيا آمدنـد كـه     : » واليةَ اللَّه و طاعتِه     النّاس من عهودِ وِاليةِ العِباد وطاعتهم الى      

ز خـدا فرمـان   اى نباشد و جـز ا  كس و هيچ طبقه بشر، اسير، بنده و برده هيچ   
.  ندارد به انسان ديگرى، از طرف خود، امر و نهى كنـد            حقّ هيچ انسانى    .نبرد

از هيچ حاكم و حكومتى اطاعت نكنيد،       » الطاعةَ الَميرٍ فى معصيةاللَّه   «: فرمود
دهـد، چنـين حـاكمى       اگر خالف شرع و خـالف عـدالت دسـتورى مـى           

 اگر مـسئوالن، بـرخالف    . االطاعه نيست بلكه جايزاالطاعه هم نيست      واجب
زم نيست بلكه جايز نيست و ايـن        كنند، اطاعتشان ال   دين خدا، امر و نهى مى     

 )ع(علـى .  اسـت  )ع( و از حضرت اميـر     )ص( صريح روايت از پيامبراكرم    نص
خدا شما را   » قدجعلَك اللَّه حرّا فَالتَكُنْ عبد غَيرِك     «: خطاب به همه بشر فرمود    

آزاد باشيد و كرامت خودتان را      آزاد آفريد، پس عبد و برده ديگران نباشيد،         
حساسيت اسالم و تـشيع در مـورد آزادى، حريـت و كرامـت              . حفظ كنيد 

اما يك نكته هم عرض كنم كـه گـاهى مغالطـه و             . العاده است  ها فوق  انسان
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آزادى، يـك امـر     . گيـرد  هايى در اين خصوص، صورت مـى       سوء برداشت 
 كه در گفتمان دينـى و  فراحقوقى و فراقانونى نيست، همان حقوق بشر است       

» حـدود «هست،  » حقوق«غيردينى، جداگانه بايد تعريف شود و هر جا كه          
اسـت و ايـن     » حـدود «بدون  » حقوق«آزادى مطلق، عبارت از     . نيز هست 

كس هـم    هيچ.  هم محال است   كه مفهوما متناقض است، مصداقا     عالوه بر آن  
در عمـل هـم كـسى       . ددر دنيا تا حال نتوانسته از آن، دفاع نظرى متقنى بكن          

ومـرج و انهـدام نظـام        نتوانسته به اين تئورى وفادار بماند، چون عـين هـرج          
 است كـسانى از     ها يا هنگام انتخابات ممكن     البته در روزنامه  . اجتماعى است 

هاى علمى، هيچ كـس از آزادى        ها و حلقه    در آكادمي  آن حرف بزنند، واال   
 - نه در شرق و نه در غـرب          -» حدود بشر «بدون  » حقوق بشر «مطلق و از    

كه ما بايد هـم      منتها بعضى دوستان تعبيراتى دارند مثل اين      . حرف نزده است  
را، يعنى رعايت حال هر     » آزادى«را داشته باشيم و هم جانب       » دين«جانب  

اين تعبير البته ممكن است از سر حسن نيت باشد ولى           . دو را بايد داشته باشيم    
چرا؟ زيرا اگر گفتيم، كه كـارى       . ت علمى است  دقيق نيست و عارى از دقّ     

حفظ شود، بدان معنى اسـت كـه خـود          » آزادى«و هم   » دين«كنيم تا هم    
نيست، بلكه آزادى را از بيرون، جداگانـه        » آزادى«، حاوى و ضامن     »دين«

چـون اينـان    . ن است بايد به دين الصاق كرد و اين نقض غرض خود دوستا          
ت كنند كه دين، ضدآزادى نيـست، امـا وقتـى           نيت، اثبا  خواهند با حسن   مى

كنند كه هم دين و هم آزادى را بايد داشـت، ايـن تعبيـر، اثبـات                  تعبير مى 
كند كه دين، دست كـم،       كند كه دين، ضدآزادى نيست، ولى اثبات مى        نمى

مغاير با آزادى و چيزى غير از آزادى است، به اين معنى كه آزادى در خود                
بلكه از خارج بايد به دين، ضميمه شود و اين، نقـض            شود   دين، تضمين نمى  
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» ديـن «داشته باشيم و هـم      » آزادى«اگر گفتيم كه هم     . غرض آقايان است  
نحو طبيعى و ذاتى، جدا از هم و رقيـب يكـديگر              را، يعنى آزادى و دين به     

رقيب هـستند، ولـى سـعى      . ها را به هم گره بزنيم      خواهيم اين  هستند و ما مى   
امـا در نگـاه   . شـان كنـيم   دهيم يا با روش مكـانيكى نزديـك      كنيم آشتى ب  
 آزادى، چـه آزادى معنـوى يعنـى آزادگـى و چـه              ، اساساً )ع(اميرالمؤمنين

هاى اجتماعى و سياسى و حقوق بشر، جـز در خـود ديـن و ضـمن                  آزادي
آزادى در تعبيـر حـضرت      . كتاب و سنّت، قابل احـراز و دسـتيابى نيـست          

از سـوى   . ه امر غيردينى كه به دين، سنجاق شـود        ، امرى دينى است ن    )ع(امير
 معناى علمى   اصوالً يعنى خود كلمه آزادى، نيز       »آزادى بدون پسوند  «ديگر،  

 .توان در مورد آن با اين ابهام، بحث علمى كرد ندارد و نمى
» آزادى بـدون پـسوند    « هيچ تعريف علمى و آكادميـك و دقيقـى از           

جـا آزادى   همه.  چه قديم، چه جديدوجود ندارد چه در شرق و چه در غرب،      
آزادى در ذيـل تعريفـى كـه از         . شـود  در ضمن مكاتب حقوقى، مطرح مى     

هر مكتبى، تعريفى از انسان داده و به همـان          . شود حقوق بشر داريد، طرح مى    
بنـابراين  . هاى او داده است    نسبت، تعريفى از حقوق و حدود انسان و آزادي        

مـشروع و   «دى، آزادى را تقـسيم بـه        همه مكاتب، چه دينـى و چـه الحـا         
هـايى را    اند، مسئله اين است كه كدام مكتب، چـه آزادي          كرده» غيرمشروع

 اسـالم و    داند؟ اختالف بـين مـثال      امشروع مى هايى را ن   مشروع و چه آزادي   
، بلكـه   »آزادى، آرى يـا نـه؟     «ليبراليزم و ساير مكاتب در اين نيست كـه          

ها نـه؟ آنجـا      ها آرى؟ و كدام آزادي     ياختالف در اين است كه كدام آزاد      
پـس بـه ايـن دليـل،        . گاهى اشتراك نظر دارند، گاهى اختالف نظر دارنـد        

آزادى، خارج از دين، خارج از حقوق و حدود دينى، معنى ندارد بلكـه بايـد                
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 بـراى جامعـه   ته در جامعه دينى چنين اسـت، واال الب. در داخل دين معنا شود 
البتـه  .  امر غيردينى و برون دينى است      شر حتما ، و حقوق ب   »آزادى«الئيك،  

جا هم آزادى، امر فراقانونى نيست و بايـد در قـانون، تعـريفش كننـد و                  آن
جا نيز آزادى، هم حدود      است، آن » حدود«و  » حقوق«جا هم بشر داراى      آن
 . ى است نه انسانىم پسوند دارد، منتها حدود آن مادو ه

بنابراين . حدود آزادى، الهى و انسانى است     ،  )ع( اما در منطق اميرالمؤمنين   
 اگر كسى پرسيد كه آزادى با ديـن، قابـل جمـع             )ع(در منطق حضرت امير   

، شعار درسـتى اسـت؟ بايـد    »هم آزادى و هم دين  «است يا نه؟ و آيا شعار       
هايى است كه در ذيل مكاتب غيردينى چـون          پاسخ داد كه اگر مراد، آزادي     

ن سؤال، غلط است، زيرا مبناى اسالم، بر عبوديـت          اند اي  ليبراليزم تعريف شده  
كـه آزادى ليبراليـزم،       حـال آن   -گرى   گرى و الابالى    و نه بر اباحه    -است  

اگـر بگوينـد كـه مـراد،        . گرى و نفى عبوديت الهى اسـت       مبتنى بر الابالى  
هاى دينى و مشروع است، باز هم سؤال غلط اسـت، زيـرا در واقـع،                 آزادي
هاى دينى، قابل جمع است؟ معلوم است كـه          ا دين با آزادي   اند كه آي   پرسيده
.  جزء حقوق دينى و خود دين هستند       ها ذاتا   جمع است، زيرا اين آزادي     قابل

بنابراين در هر دو صورت، طرح اين مسئله كه چه كنيم تا هم آزادى باشد و                
كه با تسامح گفته     كنم عارى از دقّت علمى است، مگر اين        هم دين، فكر مى   

 ... .ها و هاى روزمرّه تبليغاتى و روزنامه ده باشد، همچون بحثش

  
 سياسى جامعه ما    -مسئله ديگرى كه در بورس مباحث فرهنگى         

شـود از ديـن      شـود، ايـن اسـت كـه آيـا مـى            هم گـاهى مطـرح مـى      
ى كـه   ا؟ مسئله تأويل قرآن و تفـسير بـه ر         هاى مختلف داشت   قرائت

است، هم از لحـاظ فكـرى        هم مطرح بوده     )ع(در زمان حضرت على   
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 مثل سوءاستفاده يـا سـوءتعبيرهاى     .  سياسى و هم از لحاظ اجتماعى      -
، )ع(هاى معاويه در ارتباط بـا حـضرت علـى          ياخوارج يا تفسير به ر    

 چه پاسخى داشته است؟
  

بحث تأويل دين يا تأويل قرآن، بحث بسيار مهمى از همان صدر اسـالم              
م و تفـسير و هـم در حـوزه مـسائل            تاكنون بوده است و هم در حوزه كال       

 اين مسئله را    )ص(پيامبراكرم. سياسى، منشأ آثار مهمى بوده و هنوز هم هست        
هاى صدر اسـالم بـه حـضرت         بينى كردند و در يكى از جنگ       از قبل پيش  

هايى كه ما اكنون درگير آن هستيم، نبـرد           فرمودند اين جنگ   السالم  عليهامير
 تثبيت اسالم و قـرآن، نبـرد بـا كفـار و             است؛ نبردى براى اصل   » تنزيل«

امـا وقتـى خواهـد      .  و باطل  و در رو و واضح ميان حقّ      مشركان، و جنگى ر   
صورت خواهد گرفت و تـو  » تأويل«رسيد كه من نيستم، در دوران تو نبرد         

با بعضى دوستان كنونى كه اينك همرزم تو هـستند، در آن دوران بـر سـر        
مـسئله تأويـل و تنزيـل       . خـواهى شـد   تأويل قرآن و تفسير دين، درگيـر        

مخصوص صدر اسالم نيست، بلكه هميشه چنين اسـت كـه وقتـى نهـضتى               
يابد و سـپس دوره تحـريفش        پيروز و تثبيت شود، مرحله تنزيلش پايان مى       

توانند آشكارا با آن نبرد كنند، شـروع         شود و كسانى كه ديگر نمى      آغاز مى 
اين توجيه كه برداشت ما از مسئله       با  . كنند به تأويل و تحريف آن پديده مى      

ها مختلف است و تأويل يـا تفـسيرهاى ديگـرى هـم              چنان است و قرائت   
بـار    البته ما يك  . افتند اى با آن حقيقت، در مى      توان كرد، به شكل پيچيده     مى

بـسته بـه    . توانيم بگوييم تأويل، جايز نيست يا هست       و براى همه موارد نمى    
ها اجتهاد و اختالف نظر، جـايز اسـت آن           ر آن هايى است كه د    مورد، حوزه 

. كه استدالل قاطع عقلى يا نقلى داشته باشد، نه بدون وجـه            هم مشروط به آن   
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هاى متعدد وجـود دارد و همـه هـم           ى و قرائت  اجا البته امكان اختالف ر     آن
كه همه درستند، بلكه همه محترم و مأجورند، مـشروط           محترمند، البته نه اين   

تدالل قاطع عقلى يا نقلى، آن را حمايت كند و برخالف مبانى و             كه اس  به آن 
كه كسانى بگويند ما قرائت جديـد داريـم، امـا            محكمات دين نباشد، نه اين    

تحت تأثير مكاتب انحرافـى، آيـات قـرآن را بـا اهـداف ليبراليـستى يـا                  
. بنامنـد » قرائـت نـو از ديـن   «ماركسيستى، تأويل و قرائت كننـد و آن را   

 و اوايل انقالب، ايـن تحريـف ديـن بـا گـرايش              50 و   40 از دهه    چه چنان
كردند كـه بـا      اى قرائت و تفسير مى     شد و قرآن را به گونه      ماركسيستى مى 

ماركسيسم، مناسب بيفتد و يا كسانى، تحت تأثير دكترين ليبرالى به قـرآن             
ى ايبراليزم محك بزنند و تفسير بـه ر       نزديك شوند و آيات و روايات را با ل        

 فرعى كنند و برخى از مفاهيم مذهب را كنار بگذارند، چـون بـر               -يا اصلى   
ى كنند تا با ليبراليزم،     او بقيه را هم تأويل و تفسير به ر        خالف ليبراليزم است    

مثل آن بنده خدا كه روى تختى خواباندند تا اگر پاى او كوتـاه              . موافق بيفتد 
گونه  يانات خواستند با دين اين    بعضى جر . بود، بكشند و اگر بلند بود اره كنند       

 .هاى نو و نوانديشى به اين معنا ما نداريم برخورد كنند، تأويل و قرائت
 اما به معناى اجتهاد و نوگرايى در راستاى نصوص، البته نوانديشى داريم،            
در متشابهات و ظنّيات دينى و عقلى، نوبت به اختالف نظر و تكثّر قرائـات،               

 مـا رسد و جايز و بلكه به يك معنى، واجـب و حت            مىنظر   اجتهاد و اختالف  
شـرعى يـا     توان عليه يك نـص      نوانديشى، نمى  اما تحت عنوان  . محترم است 

بخشى از دين، منعطف و قابـل اجتهـاد         . ى كرد ايك قطع عقلى، تفسير به ر     
شود  است و بايد با روش درست در آن، اجتهاد صورت گيرد اما دين را نمى              

.  داد و قابل جمع دانست و نامش را نوانديـشى گذاشـت            با هر مكتبى تطبيق   
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دين، باالخره مرزهاى   . قرائت جديد از دين، نبايد به معناى تحريف دين باشد         
مبـادا  :  فرمـود  )ع(حـضرت اميـر   . در اين مورد روايتى بخوانم    . سلبى هم دارد  
ى خود تفسير كنى و هرگونه بخواهى، قرآن را معنا كنى مگر            اقرآن را به ر   

معنـاى قـرآن را بايـد از        . »حتى تَفَقَّهوا عنِ العلماءِ   «لماى حقيقى بشنوى    از ع 
همچنين در روايات مالحـم،     . كه اهل علم و دانا هستند، بشنوى و بفهمى         آنان

 )عـج (ت» راجع به حضرت حج     اتفاقاتى در آخرالزمان كه ظاهرا     ايشان درباره 
على القرآن اذْ عطفواالقرآنَ    يعطف الرأى   «: آيند ايشان وقتى مى  : فرمايد است مى 

ى خـود معنـا     ااساس ر  يعنى در شرايطى كه بسيارى، قرآن را بر       » الرأى على
شوند تا معتقدات يا منافع خود را توجيه كنند،          كنند و از قرآن آويزان مى      مى

گوينـد   كنند، بـه همـه مـى       آيند و قضيه را معكوس و اصالح مى        ايشان مى 
در . هيد، نه قـرآن و ديـن را بـا آراى خودتـان            آرايتان را با قرآن تطبيق بد     
» الينْطِقُ بِلِـسان  «قرآن مكتوب، صامت است و      : روايتى ديگر حضرت فرمود   

خواهـد و مفـسرش       مفسر مى  يعنى حتما » البد له من ترجمان   «زبان ندارد، اما    
بيـت   ما اهـل  » نَحنُ اَحقُّ النّاس به   «: سپس فرمود . هم فقط مردان الهى هستند    

پس در مواردى هم كه اختالف نظـر        .  بايد قرآن را تفسير كنيم     )ع( ومينمعص
  .توان كرد است، هر تفسيرى نمى

   در مورد ارتباط دين با عقـل و بـا امـور دنيـوى               )ع( نظر حضرت   
 چيست؟                 

، جـواب    همه رواياتى كه مطـرح شـد        در اين چند جلسه تقريباً       ظاهراً
 توجـه كنـيم كـه بـه علـت برخـى واردات              اوال .همين پرسش بوده است   

شناسـى   شناسى در حوزه جامعه    اى از غرب در مباحث آكادميك دين       ترجمه
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گويند،  ز دين سخن مى   اى وقتى ا   ، عده ... شناسى دين، فلسفه دين و     دين، روان 
كنند و    در رديف جادو و توتم و اساطير و از اين قبيل بررسى مى             اوالدين را   

. گيرند ها را مسلم مى    انگاري  همه اين پيش   كنند تقريبا  ىن بحث م  وقتى از دي  
هـاى غربـى از ديـن، كـالم          كسانى هم تحت عنوان كالم جديد و قرائـت        

خواهند با اسالم و تـشيع همـان    كنند و مى   قرن اخير را ترجمه مى     مسيحى نيم 
ز در اين تفكر كـه ا     . شده است ... كارى را بكنند كه با مسيحيت و بوديزم و        

 غيرعقالنى است، فقط يك احـساس و        ير شده، دين امرى كامالً    غرب، سراز 
بخش كـه    يا داروى آرام  » درمانى روان«يك حادثه درونى است، چيزى مثل       

مردم، مشكالت زندگى را با بعضى توجيهات و توهمات مذهبى و اساطيرى،            
... ى و پـات  مثل تله » شناختى فراروان«تحمل كنند يا حداكثر دين را در حوزه         

البالغـه، معنـى شـده در متـون          گونه كه دين در نهـج       آن ارند و اصال  شم مى
اى  عـده . شناسى دين و فلسفه دين مطرح نشده است        شناسى دين، روان   جامعه
البالغه همان بكنند كه ديگران با سـاير اديـان      خواهند با مفاد قرآن و نهج      مى

 هـم جامعـه را دچـار        شـوند و   كردند اما اينجا هم خودشان دچار مشكل مى       
شود، دين    به دين در غرب مى     چنين در مباحثى كه راجع     هم. كنند مشكل مى 

 تكاليف مـردم كـارى       به امور حكومت، زندگى، اجتماعيات، حقوق و       اصال
 جدا از سياست و حكومت و حيات مـدنى و اجتمـاعى اسـت،               ندارد و واقعا  

 فـردى   اوالپس دين   . حوزه دين جدا از حوزه عقل و جدا از حوزه علم است           
» عدل«، كارى دارد و نه به       »عقل« يك احساس است كه نه به        است و ثانيا  

 .و نه به امور استداللى و نه به امور اجتماعى و نه به علوم تجربى
آينـد، يعنـى    از اركان دين به شمار مـى      » عدل«و  » عقل« اما در اسالم،    

درسـتى ادا   ه  ب» عقل« حقّن به دين رسيد و بدون دين هم         توا بدون عقل نمى  
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در فرهنگ اسالم و تشيع، بدون اجراى عدل و عدالت، مـا جامعـه              . شود نمى
دينى نداريم و تنها نامش دينى است و از طرفى، بدون اجراى دين هم عدالت               

روايتى است كه ايشان در باب فلـسفه ديـن و فلـسفه نبـوت            . شود اجرا نمى 
خداوند، انبيـا را يكـى از   . »والَهم دفائن العقولبعثَ فيهِم رسله ليثير   «: فرمايد مى

يكـى  : جا مطرح شـده اسـت      پى ديگرى فرستاد براى چه؟ سه فلسفه در اين        
هاى  اند تا گنجينه   يعنى انبيا آمده  . كه عقل مردم را بيدار و فعال كنند        براى آن 

گويند دين، غيرعقالنـى     كسانى كه مى  . عقالنى بشر را استخراج و فعال كنند      
 از فلـسفه ديـن       )ع(ا ضدعقل اسـت، مخـالف بـا تعريـف اميرالمـؤمنين           ي

هـا   آن. انديشند، چون در منطق اسالم، انبيا آمدند تا عقلها را بيـدار كننـد              مى
 براى اينكه چند مسئله خارج از حوزه عقل را          براى تعطيل عقل نيامدند، صرفا    

ا واسطه، به نوعى بـا      طرح كنند نيز نيامدند، بلكه تمام عقايد دينى، مستقيم يا ب          
بعضى محتوياتش هم البته فوق عقـل و        . شود و عقالنى است    عقل، اثبات مى  

هاى عقالنى دارد كه قابـل اسـتدالل         فراعقل است، ولى آن هم مبانى و ريشه       
 حـقّ گوينـد انبيـا و اديـان،         واقع مى در اين روايت، حضرت در      . اند عقالنى

گوينـد كـه انبيـا،       رواياتى مى از يك طرف،    . دارند» عقل«حيات به گردن    
 نقـل   )ص(است كه از پيـامبراكرم    » پيامبر درونى «اند و عقل،    »عقل بيرونى «

 يك پروژه را پيش     كنند و  شده است، يعنى انبيا و عقل، هر دو يك كار مى          
.  عقل در فرهنگ تشيع، يكى از منابع چهارگانه ديـن اسـت            برند و اصال   مى

از آن طرف هـم     . كند ، بحث مى  »عقل«ز  ، ا »قرآن و سنّت  «تشيع، در كنار    
 يعنى بدانيد كسى    »الدينَ لِمنْ ال عقْل لَه    «:  فرمود )ص(رواياتى داريم كه پيامبر   

اين بـسيار جالـب اسـت كـه         . كه عقل درستى ندارد، دين درستى هم ندارد       
كنند و    هم مى   از كسانى كه نفى عقل و عقالنيت شود، نفى ديانت          )ص(پيامبر
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اى نزد   عده. تواند باشد  كه عقل نيست، دين هم نمى       جايى اصوالًگويند كه    مى
 كسى را توصيف كردند كه فالنى خيلى آدم خوبى اسـت، اهـل              )ص(پيامبر

 . تهجد و دعاست و مقدس است

؟ »كَيـف عقْلـه   «: ها را شـنيدند، فرمودنـد       وقتى خوب حرف   )ص( پيامبر
 از استاندارد ممكـن      مثال  گفتند عقلش البته يك مقدار     طور است؟  عقلش چه 

كَيـف  «:  دوبـاره فرمودنـد    )ص(پيـامبر . تر است، ولى آدم مقدسى است      پايين
قْلُهالبته در همـان    . خورد طور است؟ يعنى اين آدم به درد نمى        ؟ عقلش چه  »ع

كند، مأجور است ولى اين آدم، آدمى نيست كـه انبيـا             حدى كه عبادت مى   
ها  ه دنبال بيداركردن عقل و عقالنيت در انسان       خواهند بسازند چون انبيا، ب     مى

نيـست، ايـن تـضاد      » ديـن «در برابر   » عقل«در فرهنگ تشيع،    . نيز هستند 
يك متعلق بـه فرهنـگ اسـالم و      ، هيچ »علم و دين  «يا تضاد   » عقل و دين  «

لق بـه فرهنـگ مـسيحى بـوده         ها همه از غرب آمده و متع       تشيع نيست، اين  
 عقـل و علـم، علـوم        اصـوالً بينيد كه     اسالمى مى  خ تمدن  در تاري  واال. است

الحمايـه اسـالم رشـد     تجربى و مفاهيم عقلى، همه در زير سايه اسالم و تحت  
قـدر   چـه . كردند و اسالم، استارت علوم جديد و تمدن جديـد را زده اسـت             

ين فلسفه نبوت در همان روايت حضرت       دومتشويق به علم در دين ماست؟       
قف مرفـوع          «: نبيا آمدند تا   اين است كه ا    )ع(امير ه مـن سـرقـدياتِ المĤْال مرُوهي
مربوط است، يعنى انبيا آمدند تا بـه بـشر          » علوم تجربى «اين به بحث    : »...و

بياموزند كه چگونه آيات طبيعى را رؤيت كند كه همين مطالعات علمـى و              
و تمـدن،   ى و به تاريخ علـم       با استناد به چنين روايات    . شود تجربى را شامل مى   

 .  بايد گفت استارت علوم تجربى هم از ناحيه انبيا بوده استاصوالً
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خدا : فرمايد  اين روايت به عنوان فلسفه دين، اين است كه مى          سوم بخش  
هـاى زنـدگى و    يعنى آمدنـد كـه راه  » معايش تحيـيهم «انبيا را فرستاد براى    

 به ديـن، مربـوط      حكومت و اقتصاد هم   . معيشت دنيا را هم به مردم بياموزند      
زنـدگى  «و  » علـم «،  »عقالنيـت «پـس   . است و هرگز از دين، جدا نيست      

 هم كه بسيار    روايت ديگرى . ، همگى در فلسفه دين لحاظ شده است       »دنيوى
خبگان و مسئوالن حكومتى بايـد باشـد آن اسـت كـه             قابل توجه مردم و ن    

وقتى كه سازمان   » عدلاِذا بنِى الْملك على قواعِدِ الْ     «:  فرمودند )ع(حضرت امير 
ـ «هاى عـدالت بنـا شـود و          دولت بر پايه   و براسـاس   » ى بِـدعائمِ العقـل    دعِ

ردگرايى و عقالنيت، مهندسى شود يعنى اگر حكـومتى بتوانـد بـا مـسئله               خ
بدرسـتى كنـار بيايـد، خداونـد آن نظـام و            » عقالنيت«و مسئله   » عدالت«

  . كند ل و تضعيف مىكند و دشمنانش را خاذ طرفدارانش را تقويت مى

گرايى چگونه اسـت؟      به مسئله قانون و قانون     )ع(نگاه حضرت على    
ـانونى؟              مسئله تبعيض در قانون و نيز مسئله فراقانونى بودن يا مصونيت ق

  اند؟ آيا حضرت در اين خصوص هم نكاتى فرموده

   ع، مطلقا    . ى است   بله، سؤال بسيار مهمچيزى بـه عنـوان      در اسالم و تشي 
به اين معنا كه كسانى يا نهادها و افرادى باشـند كـه هـر كـار                 » فراقانونى«

دلشان بخواهد بكنند و تابع هيچ ضابطه و قاعده و قـانونى نباشـند، نـداريم و                 
 بـه چنـين     هـم مطلقـا    )رض (امام. اند يك از فقهاى ما چنين چيزى نگفته       هيچ

ـ        . معنايى معتقد نبودند   » فراقـانونى «ا از   البته توضيح خواهم داد كه يـك معن
هست كه بكلى تفسير ديگرى دارد و به نظر بنده، در مـورد آن هـم تعبيـر                  
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منتها گاهى چون اين تعبير شده است من توضيح خواهم          . فراقانونى نبايد كرد  
 . داد

 را نقـل    )ع(، روايتـى از حـضرت اميـر       »تبعيض در قانون  «در خصوص   
ايشان رجوع و مـشورت      است كه گاهى به      دومكنم كه خطاب به خليفه       مى
كردند و بـه ابـوبكر و    خواست و حضرت هم كمك مى   كرد، كمك مى   مى

. دادنـد  كردند و هم مشورت مى     دادند، به عثمان هم انتقاد مى      عمر مشورت مى  
 فرمودند كه سه روش را اگر در حكومت خود          دوم به خليفه    )ع(حضرت امير 

 : پيش بگيرى، بس است

يعنى قانون خدا را نسبت بـه       » القَريبِ و البعيدِ   علىاِقامةُ الحدود    «- نخست
دور و نزديك، به يك اندازه و بدون تبعيض، اجرا كن و دو مورد ديگر هم                

كردن به قرآن در خوشـى و        يكى تقسيم عادالنه اموال است و ديگرى حكم       
در اجـراى قـانون، مخـالف       شدت با مسئله تبعيض     ه  پس اسالم ب  . عصبانيت

 به كارگزار خـائن فرمودنـد     )ع(عرض كردم كه حضرت امير     هم   قبال. است
خدا سوگند اگر حسن و حسين نيز        المال كردى به   كه اين خيانت كه به بيت     

كنند يكـى از     يا موردى كه نقل مى    . زدم ها را هم با شمشير مى      كردند، آن  مى
بار از سر غفلت كه البته خطا و تخلـف قـانونى             كلثوم، يك  دختران ايشان، ام  

روز  المال، بـراى سـه     رافع، مسئول بيت    نكرده بود، گردنبندى را از ابن ابى       هم
عاريه گرفته بود و ضامن هم شده بود كه سالم برگرداند و ايـن غيرقـانونى                

. كننـد  شوند، برخـورد مـى      خبردار مى  )ع(كه حضرت  نبود، اما به محض آن    
ه مـن فكـر   كرد كار اشتباهى نكرده است و توضيح داد ك        كلثوم گمان مى   ام

دانـستى بـر تـو       چـون نمـى   :  فرمودند )ع(حضرت. كردم كار درستى است   
بخشم، واال اگر اين كار آگاهانه صورت گرفته بود، نخستين زنى كـه در               مى
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شد تو بودى و بعـد خطـاب بـه دختـر خـود               حكومت من دستش قطع مى    
ـ  فرمودند كه آيا همه زنان و دختران شهر، چنين گردنبندى مى           د؟ توانند ببندن

 .ى ندارىحقّفرمودند پس تو هم كه دختر خليفه هستى، چنين . نه: گفت
 از اين موارد زياد است و در جامعه اسـالمى نبايـد قـانون را در مـورد                  
ضعيفان اجرا كرد و در مورد قدرتمندان و ثروتمندان، تساهل و تـسامح بـه               

بايل  حكومت تشكيل دادند دختر رئيس يكى از ق        )ص(وقتى پيامبر . خرج داد 
بسيار مهم كه حضورش در جبهه اسـالم بـسيار اسـتراتژيك بـود، سـرقتى                

شـد و دسـتش را قطـع     حال بايد حـد الهـى جـارى مـى     . مرتكب شده بود  
هاى  ها و گروه  »البى«اما  .  بيست شرايط قطع دست را داشت      -ده  . كردند مى

ـ           و خود ايشان مى    )ص(فشار به اطرافيان پيامبر    ر گفتند كه اگـر بـا ايـن دخت
پيمانانشان عصبانى شوند و از اسالم،       برخورد شود، ممكن است اين قبيله و هم       

 )ص(هر چـه كردنـد، پيـامبر      . خارج و مرتد بشوند و حتى با ما درگير شوند         
هـاى   ها و تمـدن    امت« نقل شده كه فرمود      )ص(از پيامبر . محال است : فرمود

رد ضـعفا اجـرا     كـه قـانون را در مـو        پيشين، زايل و منهدم شدند براى آن      
 ».كردند كردند و در مورد، قدرتمندها و ثروتمندها اجرا نمى مى

هـاى   دزد را مجازات كنند ولى از كنـار دزدي         اى، آفتابه   وقتى در جامعه  
، بـه   )ع( اميرالمـؤمنين   ته آن را به هم بياورند، به نـص         كالن بگذرند يا سر و    

يست و در خطر انهدام و      ، اين جامعه، هنوز جامعه دينى ن      )ص( پيامبراكرم نص
به » فوق قانون «پس  . ها و اركان آن جامعه، متزلزل است       سقوط است و پايه   

اين معنا كه كسانى در جامعه اسالمى يا حكومت، هر كـارى كـه بخواهنـد              
، بـيش از    )ص( نداريم حتى در رأس حكومت، خـود پيـامبراكرم         كنند مطلقا ب

 هم بيش از همه مـردم در مـسائل          همه مردم، تابع قانون اسالم بود و ولى امر        
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جا مسئله ديگرى هست كه گـاهى        اما اين . شخصى، تابع قانون الهى بايد باشد     
» واليت مطلقه فقيـه   «شود، و آن اختيارات حكومتى است كه بحث          خلط مى 

، تنهـا يـك شـباهت       »واليت مطلقه «. راحل هم در اين رابطه طرح شد       امام
جـا حكومـت     م سياسى دارد كه آن    در علو » حكومت مطلقه فردى  «لفظى با   

كـه امـام    » واليـت مطلقـه   «مطلقه در برابر حكومت مشروطه است اما اين         
در برابر مشروطه نيست چون خـود       » حكومت مطلقه فردى  «گفتند به معنى    

. امام فرمودند كه واليت مطلقه فقيـه، حكومـت مـشروطه اسـالمى اسـت              
 و بحرانـى كـه      خـاص كه حكومت در شـرايط       يعنى اين » واليت مطلقه «
ند مشكل را حـل كننـد يـا         توان هاى عادى نمى   آيد و قانون   بستى پيش مى   بن

ه قانون را    آن ماد  آيد، موقتا  تر اجتماعى پيش مى    تر و مصلحت مهم    مسئله مهم 
تر اجتماعى به تأخير بيندازند و ايـن          قانون اهم يا مصلحت اهم و مهم       خاطر به

ـ        قبل از آن   اى عقلـى اسـت و در همـه          سئلهكه يك مسئله شرعى باشـد، م
هاى عالم به اين معنا، واليت مطلقه، جارى است، يعنـى اختيـارات              حكومت

جامعـه  «الك كه پدر     حتى جان . رندفراقانونى براى شرايط بحرانى را قبول دا      
هـاى   كنـد كـه حكومـت      در ليبراليزم كالسيك است، تصريح مـى      » مدنى

عمل كنند كـه عبـارت از       » وشتهقانون نان «ى بايد به    خاصمشروع در شرايط    
تر شود و    مثالى بزنم كه واليت مطلقه روشن     . مصالح اجتماعى و موقتى است    

ولـى فقيـه،    . به معناى درسـت آن آشـكار گـردد        » فراقانونى«منظور ما از    
مثـالى  .  نيست، اما به معنايى كه اكنون گفـتم، هـست     اولفراقانون به معناى    

ينيـد كـه    ب شود شما مى   ه ترافيك، كور مى   گاهى كه سرچهارراه، گر   : زنم مى
كه چراغ، قرمز است، افسر راهنمايى اجازه         با آن  ، موقتا خاصدر اين شرايط    

. دهـد  دهد و در طرف ديگر كه چراغ، سبز است، فرمان توقف مى            عبور مى 
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ده  قـانون را تعطيـل كـر       كند و موقتـا    عمل مى » فراقانونى «الظاهر يعنى على 
 ترافيـك بـا اجـراى       چون گره اين  . ترى صلحت مهم خاطر م  است، چرا؟ به  

كه » فراقانونى«آن  . شود و بايد خود او وارد عمل شود         نمى قانون عادى، حل  
هاى دنيا هم قبـول دارنـد،        اسالم، قبول دارد و همه مكاتب در همه حكومت        

 مـوقتى   اوالمنتها اين تعطيل قانون عادى،      . اين معناست و امرى عقاليى است     
خاطر منافع شخـصى نيـست، بلكـه از سـر مـصالح        بهئمى، و ثانيا است نه دا  

خاطر مـصلحت    در انقالب ما هم واليت مطلقه به اين معنا به         . اجتماعى است 
همه، از بـاب رعايـت      . جامعه چندبار در زمان امام و زمان كنونى، اعمال شد         

. يكى همين انتخابات مجلس ششم در تهران بـود        . مصالح اجتماعى بوده است   
ختيارات فراقانونى در واليت مطلقه به اين معنا، براى مهاركردن مـشكالت            ا

 قـانونى  ، موقتـا  خـاص ماعى است كه در شرايط      جامعه و رعايت مصالح اجت    
 فراقانونى بـودن بـه ايـن معنـا كـه            تر اجرا نشود واال    خاطر مصلحت مهم   به

اشخاص يا نهادهايى باشند كه در حكومت، هـر تـصميمى دلـشان بخواهـد       
بگيرند، چنين چيزى در حكومت اسالمى و فرهنـگ تـشيع نيـست و ايـن               

ايـن اختيـارات    . شود حكومت برخالف شرع و حكومت طاغوت و جور مى        
فراقانونى هم در واقع، قانونى است و در قانون اسالم و قانون عقـل و قـانون                 

  .اساسى، تصريح شده است

 وص ايـن   و نگاه دينى ايشان را درخص      )ع(تفسير حضرت امير    
 مقـدم بـر تكليـف، هـم تحليـل           حقّ است يا    حقّكه تكليف مقدم بر     

  .بفرماييد
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بـه بـورس مباحـث     »  بر تكليـف   حقّتقدم  « نحوه ورود مباحثى چون      
تأسفانه در مملكـت    اى بود كه م    هاى سياسى و روزنامه    سياسى، يكى از مغالطه   

گر معنا دارنـد     و تكليف، نه از نظر مفهومى، بدون يكدي        حقّ اصوالً. رايج شد 
 حـقّ چـون   . ق هستند حقّيكديگر قابل ت  و نه از نظر مصداق در خارج، بدون         

ـ               . عكـس   هشما به گردن من، همان تكليف من در برابر شما خواهد بود و ب
 تكليف نباشـد يـا       باشد و  حقّاند و معنى ندارد كه       ى يك سكه  ها دو رو   اين

ى از دو افراط بوده اسـت و        ها ناش  رواج اين مغالطه  .  نباشد حقّتكليف باشد و    
يكى از ناحيه كسانى كه نسبت بـه        : اند از صدر اسالم هم اين دو بيمارى بوده       

ها و حقـوق     تكاليف شرعى، حساس هستند، اما در مورد حقوق شرعى انسان         
كنند كه حقوق مردم، امرى غير دينـى         مردم كمتر حساسند، يعنى گمان مى     

ريـان ماترياليـستى و مـادى       از آن طرف هم يك ج     . است و مقدس نيست   
داريم كه بويژه از غرب، وارد شده و همان اومانيزم الحادى است كـه بـراى                

يعنـى  . قايل است و وظيفه و تكليف الهى، قايل نيـست         » حقوق«بشر، فقط   
همين كه از مسئوليت انسان در برابـر خـدا و مـسئوليت الهـى او در برابـر            

د تجاوز بـه حقـوق      گوين بيايد، مى ديگران و مسئوليت اخالقى بحثى به ميان        
كـه   كنند، حـال آن    ، تلقى مى  »ضد حقوق «را  » تكليف «اصوالًبشر شده و    

كننـد،   است و كسانى كه با تكليف، مبارزه مـى        » حقوق«، ضامن   »تكليف«
كنند؛ همـان گـوهرى كـه آيـه          در واقع با گوهر انسانيت انسان مبارزه مى       

هـا ابـا كردنـد و        كـوه : به آن اشـاره دارد    » الجِبال فَاَبينَ ان يحملنها   «كريمه  
 ايـن، همـان گـوهر تكليـف اسـت، واال          . نپذيرفتند، وليكن انسان پذيرفت   

در اسالم، گياهان و    . را كه حيوانات هم دارند و بايد هم داشته باشند         » حقوق«
حقوق بشر در دين ما امر بسيار مقدسى است، بـه           . حيوانات هم حقوق دارند   
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ند يعنى حقوق و تكاليف، هـر دو از طـرف           ا  يف، مقدس همان دليل كه تكال   
سند و حقـوق مـردم را       الناس، بسيار حسا   خدا آمده و فقهاى ما نسبت به حقّ       

دانند، نه فقط حقوق بشر، بلكه حقوق حيوانات هـم            مقدس مى  محترم و شرعا  
ايشان مـأمور فرسـتاد كـه       :  بخوانم )ع(من روايتى از حضرت امير    . مهم است 
آورى شترها را بـين راه       اين مال زكات را كه مى     : فرمود. ت بگيرد برود زكا 

گويـد؟   توجه بفرماييد كه راجع بـه حقـوق شـترها چـه مـى             . مراقبت كن 
آورى مبادا بين ماده شتر با فرزنـد شـيرخوار او          وقتى شترها را مى   : فرمايد مى

قـدر   جدايى بيفتد، مواظب باش كه بچه و مادر از هم جدا نشوند، مـادر را آن              
توجه كنيد كه ولى امر مسلمين راجع       . ندوشيد كه شيرى براى فرزندش نماند     

حكومت است،  كه بچه شترى كه در دست        به چه چيزهايى دقيق است؟ اين     
نـه فقـط    . نكند بين راه گرسنگى بكشد و اسالم براى حقوق او هم نگـران اسـت              

از . م، مهم اسـت   م در اسال  ها و حقوق حيوانات، حتى حقوق گياهان ه        حقوق انسان 
خـواهى    نقل شده است كه اگر نهـالى در دسـت توسـت و مـى                )ص(پيامبر

، نهـال را مينـداز، بلكـه        بينى عاليم قيامت آشكار شد     بكارى، اما ناگهان مى   
نگو اينك كه قيامـت اسـت،       .  آن نهال اين است كه كاشته شود       حقّ. بكار

 كاشتن اين نهال چه فايده دارد؟ 

ما البته حـساس    . ندا    به حقوق مردم بسيار حساس      پس اولياى دين نسبت   
.  نيـست  هـم  نيست، حقوق هم م    طور كه تكاليف، مهم    براى ما همان  . نيستيم

شان  آورى زياد ندوان و خسته     گويند شترها را كه مى     مالحظه كنيد ايشان مى   
نكن، بين شترها با عدالت رفتار كن، شترهاى خسته را استراحت بده، اگر به              

ها را از    رسيدى، شترها را ندوان و آرام ببر، بگذار سيراب شوند، آن          آبگيرى  
هاى خشك تا بـين راه گرسـنگى نكـشند،           هاى سرسبز بياور، نه جاده     زمين
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چرنـد،   آشامند يا مـى    ساعاتى به شترها راحت باش بده و موقعى كه آب مى          
اى اين دين و حكومت دينى را كه به فكر شـتره          . مهلتشان بده و فشار نياور    

 تهم كرد كه حقوق بشر بـراى آن مهـم         شود م  بين راهش نيز هست، آيا مى     
جعلَ اللَّه سبحانَه حقوقَ    «:  فرمود  )ع(نيست و محترم نبوده است؟ حضرت امير      

ه  حـقُّ (وق مردم را مقدمه حقوق خودش       خداوند، حق . »عِبادِه مقَدمةًلحقوقِه  ) اللـَّ
كه بـه حقـوق مـردم احتـرام          پس كسى » هفَمنْ قام بِحقوق عبادِاللَّ   «. قرار داد 

تواند به حقوق خدا و حقوق الهى هم قيام بكند، يعنى كـسى كـه                بگذارد، مى 
رستى بـراى   تواند بنده د   براى حقوق مردم، احترام قايل نيست، بدانيد كه نمى        

ادا اللَّه را هم به نيكـى   النّاس را درست ادا نكند، حقُّ خدا باشد و كسى كه حقُّ 
اگر : فرمايد اشتر ايشان به مسئوالن حكومتى مى      يا در عهدنامه مالك   . دكن نمى

مسئوالن حكومتى در حكومت اسالمى به مردم، ستم كنند، قـوم و خـويش              
. بـازى اسـت    اين روايت راجع به تبارگرايى و آقـازاده       . بازى كنند، محاربند  

 بـر  ها ظلم به مردم است و كسى كه به مردم سـتم كنـد، عـالوه       اين: فرمود
 )ع(حضرت اميـر  » اللَّه خصمه دون عباده    كانَ«. مردم، خدا خود، دشمن اوست    

اشتر، تعبير محارب را به كار بردند يعنى كسى كه با            هدنامه مالك دو جا در ع   
خدا اعالن جنگ بدهد و هر دو هم در مورد مسئوالنى است كه در حكومت               

. »كـانَ حربـاً للّـه     «: دنـد فرمو. اسالمى به حقوق مردم تجاوز و باندبازى كنند       
يعنى كسى كه به مردم در حكومت اسالمى، ستم كند، محارب اسـت و بـه                

، موقـع   »حـقّ «جا ايـشان فرمودنـد كـه         يك. استخدا اعالن جنگ داده     
كردن، خيلى وسيع اسـت و راجـع بـه آن خيلـى              كردن و توصيف   سخنرانى

ـ     شود حرف زد، اما موقع عمل، بسيار تنگ مى         مى ه آن دشـوار    شود و عمل ب
  ايـن  ، هيچ كس حقوقى ندارد اال      عليـه   ال يجرى لِاَحد االّ جرى    : فرمودند. است
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كس نيست كه تكليـف      كه حقوقى عليه اوست يعنى تكليف هم دارد و هيچ         
 و تكليف دارند و هـيچ       پس همه، حقّ  . كه حقوق هم دارد     اين داشته باشد اال  

وق و اختيارات داشته،    كس نيست كه در جامعه و حكومت اسالمى، تنها حق         
ولى مسئوليت و تكليف نداشته باشد يا كسانى باشند كـه تكليـف داشـته و                

گويند كه همه، هر دو را        صريح مى  )ع(نه، حضرت امير  . حقوقى نداشته باشند  
مردم، شما حقوقى بر گردن من داريد كـه همـان           : فرمايند جا مى  يك. داريم

ن خير شما را بخواهم و به شـما         كه م  يكى اين : تكليف من در برابر شماست    
هاى ملى را بين شـما و        كه من اموال عمومى و سرمايه       اين دومخدمت كنم،   

چون حكومت، مسئول   .  شما را آموزش بدهم    سومبراى خود شما خرج كنم،      
رشد سطح فكر و بينش مردم و ارتقاى علم و فرهنـگ جامعـه هـم هـست                  

يعنى شـما را تربيـت      » ديبكم كيما تعملوا  تَا«و چهارم   » تَعليمكُم كيال تَجهلوا  «
پس يكى از حقوق مردم آن است كه حاكم، تربيتشان          . عملى و تأديب كنم   

دولـت  . تأديب و ادب، اشاره به مسئله فرهنگ و اخالق عمومى اسـت           . كند
مردم، :  فرمودند )ع(حضرت امير . تفاوت باشد  تواند در مسائل فرهنگى، بى     نمى

اللَّه جعلَكُـم فـى     «ه شما حقوق يكسان قرار داده است        بدانيد كه خدا براى هم    
. اين را بدانيد تا سرتان كاله نگذارنـد     . همه، حقوق مساوى داريد   » الحقِّ سوآء 

سياه، سرخ و هركه هـستيد حقـوق مـساوى داريـد و             » اَسودكُم و اَحمركم  «
ـ               ت يـا   خداوند رابطه بين حاكم و شما را مثل رابطه پدر و فرزند، خواسته اس

بعـد فرمـود    . اى گرم و انـسانى     چون رابطه برادر با برادر و خواهرش؛ رابطه       
»   على قَّكُمـت  شما بر گردن     حقّ » انصافُكم و التّعديل بينكم    اعلموا اِنَّ ححاكمي 

يعنى حاكمان، موظفند و تكليـف      . و مسئوالن حكومتى، اجراى عدالت است     
 حـقّ الت را اجرا كنند، ايـن       يت و عد  دارند كه نسبت به شما انصاف را رعا       
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وقتـان را بـشناسيد و      حقّدهنـد كـه      حضرت به مردم، آگاهى مـى     . شماست
متأسفانه راجـع   . مطالبه كنيد و نگذاريد كالهتان را در جامعه اسالمى بردارند         

: اى از اين آقايان روشنفكران خواندم كه گفته بـود          به همين روايت، در مقاله    
والدند و مـردم، ولدنـد و ايـن پدرسـاالرى و            گويند كه حاكمان،     ها مى  اين

كه ما رابطه حاكم با مـردم        پاتريمونياليزم و اقتدارگرايى است و خالصه اين      
» شهروند و دولـت   «پذيريم، بلكه بايد رابطه      را از نوع رابطه پدر و فرزند نمى       

 )ع(كه حضرت اميـر   » پدر و فرزندى  «اينان حواسشان نيست كه رابطه      . باشد
رابطـه  . اسـت » شـهروند و دولـت    «مراتب بـاالتر از رابطـه       ه  بگويند،   مى
، رابطه خشك قانونى و رابطه تحكم است، امـا رابطـه            »دولتمرد و شهروند  «

برادرى و پدر و فرزندى در حكومت، باالتر از قانون است، يعنى عـالوه بـر             
گويد مثـل پـدرى كـه نگـران          مى. قانون، يك رابطه انسانى و عاطفى است      

، حاكمان و مسئوالن بايد با همان حرارت و صداقت، نگـران            فرزندش است 
فرض كنيد كه مسئوالن حكومت، همه چنين باشند كـه بـراى            . مردم باشند 

 )ع(حـضرت اميـر   . چه براى فرزند خودشان نگرانند     مردم، نگران باشند، چنان   
كـه احتمـال     من شب را چگونـه آرام بخـوابم در حـالى          : گويند يك جا مى  

اى از سرزمين اسالمى، امشب يك خانواده، گرسنه بخوابد؟          هدهم در گوش   مى
نبايد تنها رابطـه خـشك      . رابطه فرزند و پدرى ربطى به پاتريمونياليزم ندارد       

، بـه   »اَشْعِر قلبك الرّحمة  «: گويند ايشان به مسئوالن حكومتى مى    . قانونى باشد 
 و لطف،   محبتدلتان حالى كنيد و بفهمانيد كه با مردم بايد براساس رحمت،            

حكومت كنيد و مدار حكومت اسالمى، اين است و فقط با قانون و آمريـت               
ورماليته هم نبايد باشد كه ظاهرا لبخنـد بزننـد          ف. توان جامعه را اداره كرد     نمى

بلكه بايد احساس درد مشترك با مردم كننـد و          .  تكبر داشته باشند   ولى باطنا 
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 نقل شده كـه ايـشان روزى        )ص(يامبراز پ . اين احساس را وارد قلبشان كنند     
زنـدگى در  : »معكُم المحيا و معكُم الممـات «: خطاب به مردم محروم، فرمودند    
 . كنار شما، مرگ در كنار شما

 اين رابطه حاكم اسالمى بـا مـردم اسـت؛ زنـدگى و مـرگ در كنـار                
 اساس حكومـت،  . فرمود زندگى با شما، مرگ با شما      . هاى محروم باشد   توده

اشتر بـه    حضرت در عهدنامه مالك   . نى است احساس درد انسانى و برادرى دي     
اى نباشـيد    گويند كه نسبت به مردم مثل گرگ درنده        مسئوالن حكومتى مى  

كردن مردم و سوءاستفاده از موقعيـت را غنيمـت بدانيـد             كه خوردن و پاره   
البـى  يا برادر دينى شـما هـستند، متـدين و انق          : چون مردم دو گروه هستند    

انسانند و زير سايه    : »نظيرٌ لك فى الخلـق    «فكر شما نيستند     هستند و يا اگر هم    
اين سـوء تفـاهم در      . كنند و حقوقشان محترم است     حكومت شما زندگى مى   

نويسند كه اسالم    بينم گاهى مى   مى. هم پيش آمده است   » رعيت«مورد كلمه   
داننـد   اينان نمـى  . داند مىسنّتى، رابطه حاكم با مردم را رابطه ارباب و رعيت           

در كالم عرب و لسان روايت بدان معنى نيست كـه در زبـان              » رعيت«كه  
آميـزى مثـل نـوكر و در مقابـل اربـاب             فارسى است و آن را كلمه توهين      

» رعايـت «از ريـشه    » رعيـت «چنين نيست، چون در لغت عرب،       . دانند مى
حـاكم  . عايت شود رعيت يعنى كسانى كه بايد حقوق و حرمتشان ر        . آيد مى
پـس رعيـت،    . ناميم، يعنى كسى كه بايد مردم را رعايت كند         مى» راعى«را  

و بـسيارى از    » واليـت «چنين معنـى كلمـه       آميزى نيست، هم   كلمه توهين 
يك اين نيست كه همه مسئوليت تنها به حاكمان، منتقل           كلمات ديگر، هيچ  

كت سياسـى را  شود و مردم هيچ مسئوليتى ندارند و مـردم صـحنه مـشار     مى
 در نخـستين    )ع(و لذا در همان ابتداى خالفـت، حـضرت اميـر          . ترك كنند 
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، »يا ايها الناس اعينـونى علـى انفـسكم        «: سخنرانى خود خطاب به مردم فرمود     
جـا كـه     مردم، به من كمك كنيد، در مورد خودتان به من كمك كنيد، آن            

 بـه مـشاركت     ايـشان، مـردم را    . بايد اطاعت كنيد، قانون را رعايت كنيـد       
توانم حكومت اسـالمى و جامعـه        فراخواند و اين يعنى كه من بدون شما نمى        

نـه  » يا ايهاالنّـاس  «: حضرت فرمود . دينى بسازم، شما بايد به من كمك كنيد       
كـه در جامعـه دينـى        ، يعنى از همه مردم و همـه كـسانى         »يا ايهاالمؤمنون «

 خطـاب بـه همـه       )ص(از طرفى هم پيامبر   . كنند، كمك خواست   زندگى مى 
 يعنى چنين نيست كه     »كُلُّكُم راع و كُلُّكُم مسئولٌ عن رعيتـه       «: گويند مردم مى 

تنها حاكمان، مسئولند و به مردم بگويند شما دنبال كار خودتان برويد و مـا               
نه، همه مردم در اين قضيه بايد حاضر باشند و نظـارت و             . كنيم حكومت مى 
  .كمك كنند

  

اى انـسانى و برادرانـه و نـسبت پـدر و             م بايد رابطـه   رابطه حاكم با مرد    
. رويـيم  فرزندى باشد، اما در ابعاد اجتمـاعى، بـا مـسئله خـشونت هـم روبـه        

  در اين رابطه چه نظرى داشتند؟)ع(حضرت امير

  

هايى است كه به علل سياسـى و غيرمعرفتـى،           بحث خشونت هم از بحث    
مـراد از خـشونت،     اگـر   . مورد سوءتفاهم و القائـات بـدى قـرار گرفـت          

زدن به جان و مال و آبروى مردم باشـد، ايـن             هاى حيوانى و صدمه    خشونت
مصداق ظلم و بغْى و محاربه با خداست، اما اگر مراد از بحث خشونت، زيـر                

كه متاسـفانه بعـضى      چنان. بردن احكام دين است، نكته ديگرى است        سؤال
 اگر در كربال شـهيد شـد،     )ع(ها نوشتند كه امام حسين     ها در اين سال    روزنامه
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قربانى خشونت جدش شد، چون پيغمبر در بدر، خشونت كرد و با مـشركان     
، در كـربال انتقـام      )ص(ها را كشت، آنـان هـم از اوالد پيـامبر           درافتاد و آن  

ها، قصاص را حكم خشن و قـرون وسـطايى           يكى از همين روزنامه   . گرفتند
ت، توطئه عليه دين خواهد بـود،       اگر مراد از خشونت ستيزى، اين اس      . خواند

گنـاهى،   كنند؟ كسى را كه عليه انسان بى       چون مگر چه كسى را قصاص مى      
قـصاص، نـوعى اعمـال خـشونت        . كنند خشونت مرتكب شده، قصاص مى    

هـاى ظالمانـه و      است، اما خشونتى است كه براى محـدودكردن خـشونت         
نهى از منكر،   بحث جهاد و مراتب شديد      . شود مهاركردن خشونت، اعمال مى   

خشونت حيوانى نيستند، بلكه قاطعيـت در راه اجـراى عـدالت و مـصلحت               
كه به حقوق    ، عليه كسانى  )ع(آرى، اميرالمؤمنين . اين خشونت نيست  . مردمند

 مثل همان مورد اهواز كه قـبال      . ادد كردند، خشونت نشان مى    مردم تجاوز مى  
كردند، البته بعـد    مىعرض كردم، ايشان عليه كسانى كه به حريم خدا اهانت         

 )ع(راجع به خود حضرت امير    » خشن«ورزيد و تعبير     از موعظه، خشونت مى   
بار به يمن فرسـتادند و موقـع           ايشان را يك   )ص(پيامبر. كار رفته است   هم به 

حج در سفر بازگشت بودند كه حضرت، كاروان را به كـسى سـپردند و از                
 برسانند، تـا در حـج بـا         )ص(غمبرتر خود را به پي      كاروان جدا شدند تا سريع    

 همراه باشند، بعد به دليلى الزم شد كه ايشان برگردنـد و دوبـاره               )ص(پيامبر
حضرت برگشتند و ديدند كـه نيروهايـشان بخـشى از           . همراه كاروان شوند  

انـد تـا     المال بوده، بين خود تقسيم كرده      هاى يمنى را كه متعلق به بيت       پارچه
با اجازه چه كسى اين كار      : حضرت پرسيدند .  كنند براى لباس احرام استفاده   

 .امر و پيغمبر برسد و سپس توزيع شود ييد؟ اين اموال بايد ابتدا به ولرا كرد
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بعـضى  . سپس دستور داد هركه هرچـه را برداشـته، دوبـاره برگردانـد            
 را كردند كه ايشان بـا       )ع(ناراحت شدند و نزد پيغمبر، شكايت حضرت امير       

 .خاطر چند تكه پارچه، با ما برخورد كردند داشتند و بهما رفتار تندى 
. »على، خَشِنٌ فى ذات اللَّه    «:  فرمود )ع( در دفاع از حضرت امير     )ص( پيامبر

 در راه خدا و براى اجراى عدالت، خشن اسـت، و ايـن يـك ارزش                 )ع(على
 حيوانى و ظلم به مردم باشد، ابدا      هاى   اما اگر مراد از خشونت، خشونت     . است
در اين صد سال    . المى نيست، و غرب، خود مظهر خشونت در تاريخ است         اس

اخير، خشونتى كه از طرف غرب در دنيا اعمال شده، در كـل تـاريخ بـشر،                 
اى و   ستههاى ميكروبى و ه    هاى شيميايى، بمب   اين سالح . سابقه بوده است   بى

كه اين  هرگز اين همه كشتار در تاريخ نشده بود         ... المللى و  دو سه جنگ بين   
 راجـع بـه امـام       )ع(روايت زيبايى از حضرت اميـر     . ها به راه انداختند    متمدن
ـ    :  رسيده كه فرمود   )عج(زمان آينـد و قيـام       مـى  )عـج (توقتى حـضرت حج

اى دارنـد كـه ميثـاق بـين ايـشان و             كنند، عهدنامه  آخرالزمان را شروع مى   
اسـالم و   نفرى است كه در واقع، افسران نهضت جهانى 313اصحابشان يعنى   

شِنْ         آن. مديران حكومت جهانى عدالت هـستند      هـا بـه اصـطالح گِلوباليزِيـ
كننـد كـه     دارى غرب مديريت مـى     مهدوى را در برابر گِلوباليزِيشِنِ سرمايه     

در . دارى غرب   است نه به سبك سرمايه     )عج(شدن به سبك امام مهدى     جهانى
نقـالب جهـانى و     نفر زن هستند كـه ا      50نفر،   313روايت است كه از اين      

هـاى   دهند و همه اين بلـوك      ها تشكيل مى   حكومت جهانى را با كمك آن     
اين يك ملحمه كبـرى اسـت، انقالبـى         . كنند قدرت جهانى را سرنگون مى    

بسيار بزرگ و خونين است، خشونت بزرگى است كه همه انبيا هـم وعـده               
 خـشونت   آن را دادند كه در آخرالزمان، عدالت جهانى، در مواردى بايد بـا            
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شديد و خونريزى اجرا شود چون كسانى كه با مـدارا و نـصيحت، اصـالح                
با شمـشير و خـشونت،      ) ل اهللا تعالي فرجه الشريف    عج(شوند، امام زمان     نمى

ولى در عين حال، همين انقالبى كـه يـك بعـد            . آنان را عالج خواهد كرد    
ذلـك   آميز وسيع هم از جهاتى در برابر ظالمان خواهد داشـت، مـع             خشونت

 با اصحاب اصلى و آن      )عج(زمان  گويند جزء عهدنامه امام     مى )ع(حضرت امير 
هـا پيمـان     نفر در ابتداى قيام اين است كه خشونت بيجا نورزند و از آن 313
گيـرد كـه     قائم ما از اصحابش پيمان مى     : در آن روايت آمده است    . گيرد مى

ندهنـد، حريمـى را     در اين انقالب جهانى و حكومت جهانى، به كسى دشنام           
  .  نزنندحقّجازه هجوم نبرند، كسى را به ناا اى بى هتك نكنند، به خانه

اى پاى   اى و براى عده    بايد توجه داشت كه يك واعظ منزوى در گوشه        
ترين انقالب تاريخ و يـك جنـبش         كند، بلكه رهبر بزرگ    منبر موعظه نمى  

الملل را به هـم      ى بين آيد تا نظام اقتصادى و سياس      خونين جهانى است كه مى    
گويـد و   بريزد، اوست كه با اعضاى اصلى اين انقالب جهانى چنين سخن مى   

 نبايد بريزد و در ايـن انقـالب، يـك           حقّگويد كه خونى از دماغى به نا       ىم
بعـد از   : اجازه نبايد حمله كنند و فرمـود       فحش نبايد بدهند، به خانه كسى بى      

 براى خود نبايد چيزى     )عج(م زمان پيروزى اين نهضت، مسئوالن حكومت اما     
براى خود، طال و نقره گنج نكننـد،         :اين هم در همان عهدنامه است     . بيندوزند

خوارى نكنند، غذاى عمومى مردم را انبـار         سرمايه اندوزى خصوصى و رانت    
پناه را نخورند، لباس خز و حرير نپوشند، كمربنـد       نكنند، مال يتيم و انسان بى     

رت بر خاك بگذارند و در راه خدا جهـاد كننـد و اهـل               زرين نبندند و صو   
 . عبادت باشند



  

141  ها، خودي و غير خودي  آزادي، قرائت                                                                  

گويند كه    مى )ع(حضرت امير . تر است   اين عهدنامه جالب   دوم اما بخش   
يعنى خود  » يشْتَرِطُ على نفسِه لهـم    «: كند  ما هم تعهداتى مى    )عج( مهدى متقابال
ت و آمـد    گونه رف  همان» يمشى حيثُ يمشون  «: شود  هم متعهد مى   )عج(مهدى

رونـد، راه و روش اختـصاصى        كند و از همان راهى برود كه ديگـران مـى          
پوشـد كـه ديگـران       همان لباسـى را مـى     » يلبس كما يلبـسون   «خواهد،   نمى
شـود    طبقه پايين مردم است و سوار بر همان مركبى مى          حدپوشند كه در     مى

در زنـدگى خـصوصى خـود، حـضرت         » يرضى بالقليل «شوند   كه آنان مى  
به اندك، بسنده خواهد كرد و جامعه بشرى را در شرق و غـرب               )عج(تحج 

  . همه اين تعابير در روايت آمده است. از عدالت خواهد آكند
 

خـودى  «بحث ديگرى كه به همين سبك، مطرح شده، بحث           
 در ايــن خــصوص چــه )ع(حــضرت علــى. اســت» و غيرخــودى

  فرمايند؟ مى
  

 اين است كه آيـا نيروهـاى        ،»خودى و غيرخودى  «اگر مراد از دغدغه     
 دارند با مخالفان اصول و مبانى آن نهضت، ائتالف كنند و            حقّيك انقالب،   

 ه مبانى انقالب، كارى كننـد، حتمـا       ها در يك جبهه قرار بگيرند و علي        با آن 
يعنى نبايد با   . بسيار مرز روشن و قاطعى است     » غيرخودى«و  » خودى«مرز  

ـار    ا  انقالب هستند و ضد     حقّهه  غيرخودى و كسانى كه مخالف با جب       نـد، كن
اگر مراد اين است كه در حكومت اسالمى        . آمد و مرزهاى عقيدتى را محو كرد      

ايـن  كـه اصـل      را باز بگذاريد تا هركس آمد وارد حكومت شود، ولـو ايـن            
 شرايط حكومت را ندارد، بله، اسالم، مرز خـودى     حكومت را قبول ندارد يا اصال     
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 حتى بسيارى   )ع( اكيد مشخص كرده است و اميرالمؤمنين      و غيرخودى را به نحو    
 و دوستان قـديمى خـود را غيرخـودى دانـست و از              )ص(از اصحاب پيغمبر  

حكومت، حذف كرد و راهشان نداد و به همين علت هم سه جنگ داخلـى               
خـودى و  «اما اگـر بحـث   .  اسالمى با ايشان درگرفت    هاى ظاهرا  ميان جناح 
ردم است، به اين معنا همه، خودى بودند حتـى          ، ناظر به حقوق م    »غيرخودى

 )ع(طالـب  ابـى  بـن   قبول نداشتند و با علـى  كومت اسالمى را قلبا   كسانى كه ح  
با من مخالف هستيد، باشيد ولى تا وقتى        : فرمود  مى )ع(مخالف بودند، حضرت  

ايد و زنـدگى   ايد و عليه حكومت، وارد براندازى و مبارزه نشده  قانون نشكسته 
. المال هم محفوظ بود    د، با شما كارى ندارم، حتى حقوقشان از بيت        عادى داري 

 حـقّ گرفتنـد،    المال حقوقـشان را مـى      خوارج تا وقتى درگير نشدند، از بيت      
رفت و در جامعـه دينـى، از همـه حقـوق اجتمـاعى               حياتشان از دست نمى   

اللّهى و يك مخالف     يعنى يك حزب  . متعارف مثل بقيه مردم برخوردار بودند     
يت فقيه، در جامعه اسالمى، هر دو از نظر حقـوق اجتمـاعى در زنـدگى                وال

جا و از حيث حقوق عادى اجتماعى، خـودى و           در اين . عادى يكسان هستند  
ها و دگرانديشان به حكومت و       غيرخودى نداريم، ولى بحث ورود غيرخودي     

خـوانم تـا     من چند روايت مى   . هاى سياسى فاسد، بحث ديگرى است      ائتالف
، غيرخـودى   دومكس را به اين معنـاى         هيچ )ع( شود كه حضرت امير    روشن
قـضيه آن   . الحمايه حكومت دينى بودنـد     دانست و همه، خودى و تحت      نمى

خبر رسيد نيروهاى معاويه به روسـتاهاى       : ايد دختر يهودى را كه همه شنيده     
 اند اند و در روستايى، خلخال از پاى دختر يهودى درآورده          مرزى حمله كرده  

كـرد، امـا    اند و او زير سايه حكومت اسالمى زندگى مى و به او توهين كرده    
زده و  كسى نبود كه به داد او برسد و اين دختر يهـودى، خـدا را صـدا مـى            
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 رسـيد، حـضرت خيلـى       )ع(وقتى خبر به حـضرت اميـر      . پناه بوده است   بى
ـ       . برآشفت ود و ايشان اهل شعار و اغواى افكار عمومى و تملّق مردم گفتن نب

كرد، يعنى حتـى اگـر       تنها به عنوان وظيفه شرعى خود، به مردم خدمت مى         
كرد و دنبال كف و هـورا        كردند، باز هم او خدمت مى      مردم به او پشت مى    

جا دارد كه همه ما دق كنـيم و بميـريم، چـون        : وقتى شنيدند، فرمودند  . نبود
 تـوهين   يك دختر يهودى زير سايه حكومت اسالمى زندگى كرده و بـه او            

در مورد  . از اين موارد بسيار است    . شده است و ما نبوديم كه از او دفاع كنيم         
ديگرى، مسلمانى، زمينى را از يك مـسيحى بـه قيمـت ارزان خريـد و آن                 

ها مسلمان هستند و حكومـت هـم    كه اين مسيحى بنده خدا هم ترسيد از اين     
د و ايشان بـا ايـن       خبر به حضرت رسي   . آورند هاست و پدر ما را درمى      با اين 

كه او مسيحى است دليل آن نيست كـه          اين: مسلمان برخورد كرد و فرمود    
يعنى سود او، سود ماست  » لَه مالنا و عليه ماعلينـا     «: تو زمينش را ارزان بخرى    

 حـقّ : فرمود. زد، بايد به او بدهيدار زمينش هرچه مى. و ضرر او، ضرر ماست 
را هم مد نظـر     » الخلق نظير لك فى  «بير  آن تع . ندارى به حقوق او تجاوز كنى     

هـاى   ايشان عـالوه بـر بازرسـي      . مورد ديگرى هم عرض كنم    . داشته باشيد 
حـضرت  . رفتنـد  هاى مختلف مى   مخفى، خودشان هم گاهى سرزده به حوزه      

ديد كسى احتكـار     افتاد، اگر مى   گرفت و در بازار راه مى      تازيانه به دست مى   
بست و حدود الهـى را جـارى         را به شالق مى   فروشى كرده، او     كرده، گران 

روزى در خيابان، پيرمرد كورى را ديد كه        . كرد كرد و تعزير شرعى مى     مى
اين چه وضـعى اسـت؟ مـا در جامعـه     : فرمود. كند گوشه خيابان گدايى مى   

، گـدايى و    )ع(چـون در جامعـه اميرالمـؤمنين      . اسالمى نبايد گدا داشته باشيم    
كـرد و اگـر      وانست كار بكند، بايـد كـار مـى        ت تكدى نبود و هركس مى    
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اى  كـه عـده     اين كردند واال  كومت و اغنيا، كمكش مى    توانست، بايد ح   نمى
 در جامعـه    را دراز كنند و گدايى بكنند اصال      ها   كنار خيابان بنشينند و دست    
ايـن پيرمـرد چـرا گـدايى        :  پرسيد )ع(حضرت. علوى و دينى، معنى نداشت    

 )ع(حـضرت . يعنى مهم نيست  . است، مسلمان نيست  مسيحى  : كند؟ گفتند  مى
عصبانى شدند و برخورد كردند كه يعنى چه مسيحى است؟ او تا وقتى جوان              

گفتيد مسيحى است و حال كه پيرشده        كرد، نمى  بود و در اين جامعه، كار مى      
المال، بيمه   گوييد مسيحى است؟ و دستور داد او را از بيت          و از كار افتاده، مى    

 به مأموران ماليـاتى خـود       )ع(چنين حضرت  هم. ر عمر تأمين كردند   و تا آخ  
  : فرمود مى

: »اياك اَن تضرب مسلماً او يهودياً او نصرانياً فـى درهـمِ خـراجٍ    «
مبادا براى گرفتن حتى يك درهم ماليات، مسلمانى يا يك يهودى يـا             

   ».مسيحى را كتك بزنيد و با خشونت، ماليات بگيريد
 

ـان         )ع(ينى امام علـى   آيا در منطق د     مـسئوالن و كـسانى كـه عن
ـند و   اختيار دولت را در دست دارند، فقط بايد انسان    هاى خوبى باش

 احكام فردى را رعايت كنند يا اينكه تخصص هم نياز است؟

 متعهد و ديندار باشد، مسئوليت كـارى را بلـد نيـست               اگر كسى واقعا  
پذيرد و حـرام     لد نيست نمى  اگر كسى متعهد است كارى را كه ب       . پذيرد نمى

داند، قبـول    اگر كسى كارى را كه نمى     . است كه بپذيرد، مگر اضطرار باشد     
 در اسالم، حكومت،    اوال.  نيست، بلكه متعهد هم نيست     كند، نه تنها متخصص   

. ، يعنى حكومت، يك امانت است     »طلب قدرت«است نه   » مسئوليت محور «
 و اين مردم، بندگان خدايند و       قدرت، امانت خداست  :  فرمود )ع(حضرت امير 
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بنـدى بـراى     رقابت احزاب بـر سـر قـدرت و جنـاح          . ما خادم مردم هستيم   
اگر دو گرگ از دو طرف      :  فرمود )ع(حضرت. تصاحب قدرت، منفور است   

ها و   طلب كه رياست  چوپان بزنند، خطرش كمتر است از اين       به يك گله بى   
  : يا فرمود. طلبان به جان جامعه بيفتند قدرت

طلبـان،   ، نفرين بر رياست   »ملعونٌ من تَرَأَّس و ملعونٌ من هم بها       «
كشند كـه چگونـه از نردبـان قـدرت بـاال             كه نقشه مى   نفرين بر آنان  

  .بروند
ن تَقَـدم    «:  فرمود )ع(كه تخصص چه نقشى دارد؟ حضرت امير        اما اين  مـ

هـركس در   »  خـائِن   اَنَّ فيهم من هـو اَفـضَلُ مِنـه فهـو            المسلمين و هويرى   على
حكومت اسالمى، مسئوليتى قبول كند اعم از مـسئوليت فرهنگـى، سياسـى،             
نظامى، قضايى و اقتصادى يا علمى، هركس در حكومت اسالمى، مـسئوليتى            

. تـر از او هـست، خيانـت كـرده اسـت            كه شايسته  و شغلى بپذيرد در حالى    
»  فيهم من هـو افـضَلُ مِنـه         اَنَّ  هويرى«: گويد كار بلد نيست، بلد است، اما       نمى

ذلك قبـول كنـد،      شناسد، مع  شناسد كه بهتر از او اين كار را مى         كسى را مى  
ه و رسـولَه        «: در روايت ديگرى فرمود   . »فهو خائن «خائن است    فَقَد خـانَ اللـَّ
 و به كل جامعه دينـى،  )ص(يعنى چنين كسى به خدا و به پيغمبر     » والمـؤمنين 

 كارآمدى به اين معنايى كه عرض كـردم از          پس بحث . خيانت كرده است  
داند، مشروع هم نيـست      ت جدا نيست، يعنى كسى كه كارى را نمى        مشروعي

خدا من مشتاق     به:  فرمود )ع(حضرت امير . كه آن را قبول كند و خائن است       
ترسم كه قدرت به دست سفها و فجار بيفتـد و تنهـا              شهادت هستم، ولى مى   

: فرمايـد   شما به آيه قرآن توجه كنيـد كـه مـى           .براى همين به صحنه آمدم    
يعنى زمـام امـور مـالى و        . ً»والتؤتوا السفهاء اموالَكم الّتى جعلَ اللَّه لكم قياما       «

 



 

146  آرمان و شهر بي) السالم عليه(علي                      

هـاى سـفيه     اقتصادتان، چه اقتصاد خانواده، چه اقتصاد جامعه را به دست آدم          
كسى است  در اينجا به معنى خُل و چِل نيست، بلكه به معناى            » سفيه«. ندهيد

قـرآن  . كند داند، ولى مسئوليت اقتصادى قبول مى      كه مديريت اقتصادى نمى   
زمام امور مالى و اقتصادتان را به دسـت سـفها و كارنـشناسان و               : فرمايد مى

خداونـد، اقتـصاد را باعـث       : »اللَّه لكُم قياماً   جعلَ«غيرمتخصصان ندهيد، چون    
 در ذيـل آيـه، روايتـى از امـام           .سرپا ماندن خانواده و جامعه قرار داده است       

 )ع(كيست؟ امـام  » سفيه«مراد از   :  آمده است كه از ايشان پرسيدند      )ع(حسن
يعنى سفيه اقتصادى، آدمى است كه در مديريت        » المال االحمقُ فى «: فرمودند

خواهد كه مديريت اقتصادى جامعه يـا        قرآن از ما مى   . اقتصادى، احمق است  
حضرت به حاكمان   . كنند  ندهيم كه آن را ضايع مى      خانواده را به افراد ناوارد    

يعنـى يـك سـتاد      » اكثِر مدارسةَ العلما و مناقشه الحكَمـاء      «: اسالمى فرمودند 
اشـتر فرمودنـد كـه تـا         به مالـك  .  در حكومت، تشكيل بدهيد    نخبگان بايد 

توانى، رفت و آمد خود را با علما، دانشمندان، متفكـران و نخبگـان زيـاد      مى
پـس حكومـت    . ون مشورت با آنان، تصميمى در حكومت نگيـر        كن و بد  

 . دينى، حكومت متعهدان و حكومت متخصصان است

 در پايان، نكته مهمى كه راجع به آن كمتر بحث شـد ولـى حـضرت                 
وخويش بازى    نسبت به آن خيلى حساس بودند يعنى تبارگرايى و قوم          )ع(امير

كومت دينى بايـد مراقـب      در حكومت بايد عرض كنم كه اكنون هم در ح         
قتى كسى  خوارى به اين معنا كه و      آن بود؛ مسئله باندبازى، تبارگرايى و رانت      

اش همه نابغـه     اش، پسرعمويش و دخترخاله     آقازاده مسئوليتى قبول كند، فورا   
هـا پيـشنهاد     ها شوند و انواع مشاغل بـه آن        ترين آدم  شوند و همه متخصص   

البته اگر كـسانى هـم صـالحيت        .  است شود، اين بسيار غلط و خالف شرع      
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كه از تبار    دارند و از خويشان يك مسئول حكومتى هستند، نبايد به دليل اين           
ها استفاده نشود، اين هم غلـط        كه صالحند، حذف شوند و از آن       اويند، با اين  

بــازى و  مــالك تقــسيم مــسئوليت در حكومــت اســالمى، حــزب. اســت
قـدر مهـم اسـت كـه         مـسئله آن  . بازى و تبـارگرايى نبايـد باشـد        خويش
در . كننـد  اشتر كه آدم بزرگى است، اخطار مى        حتى به مالك   )ع(امير حضرت

اشتر وجود ندارد و ايـن دسـتورهايى كـه حـضرت             كحكومت ما مثل مال   
. دهد، نه به اين دليل است كه مالك، آدم كوچكى بـود             به مالك مى   )ع(امير

؟ كـسى   »ما مالـك  «: فرمود )ع(زيرا وقتى خبر شهادت مالك آمد، حضرت      
 داشـتم،   )ص(نقشى كه من براى پيـامبر     : داند مالك كيست؟ و فرمود     چه مى 

مالك آدم بسيار بزرگى اسـت، از اولياءاللّـه بـود و            . مالك براى من داشت   
اى،  عالوه بر اينكه يك افسر نابغه و استراتژيست بزرگـى اسـت و در دوره              

نقـل  . عابد و زاهد بزرگ بـود      بود، يك     )ع(فرمانده كل قواى حضرت امير    
رفت، يك آدم مريضى، فحـشى بـه         كنند كه روزى ايشان در خيابان مى       مى

كسى كـه در مركـز      . العملى نشان نداد و عبور كرد      ايشان داد ايشان عكس   
: بعـضى از اطرافيـان بـه آن فـرد گفتنـد           . قدر متواضع بود   قدرت است، اين  

 بـود، سپهـساالر     اشـتر   الـك م: گفتنـد . نه: فهميدى اين آقا كه بود؟ گفت     
او خجالت كشيد يا ترسيد و دويد تا مالك را پيدا كند و از              ! )ع(اميرالمؤمنين

كوچه به كوچه آمد و فهميد كه مالك به مـسجد رفتـه             . او عذرخواهى كند  
: خواند، نماز كه تمام شد، آمد جلو و گفت         داخل شد و ديد او نماز مى      . است

 به مسجد آمدم تـا      من اصال : مالك گفت . اهمى شده است  آقا، ببخشيد سوءتف  
دو ركعت نماز براى تو بخوانم و براى تو استغفار كردم كه آخـر ايـن چـه                

ـ  مالك واقعـا ولـى    ! قى است كه تو دارى؟    اخال فرمانـدهان سـپاه    . ه بـود  اللَ
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تـرين   القلـب   كه به قول آقايان، مظهر خشونت هستند، رقيق        )ع(اميرالمؤمنين
بردنـد، نـه عليـه مردمـان         را براى عدالت به كار مى     خشونت  . ها بودند  انسان
فرماينـد كـه     حتى به مالك با اين عظمـت، مـى  )ع(اما حضرت امير . گناه بى

مسئوالن حكومت اسالمى به طور طبيعى، خويـشان، نزديكـان و دوسـتانى             
اسـتئثار،  . ها ممكن است وسوسه بشوند و استئثار كنند        صميمى دارند كه اين   

يثار، ترجيح ديگران بر خود است و استئثار، ترجيح خود بـر         ا. ضد ايثار است  
ها  طبق فرموده حضرت، اين   . خوارى است  طلبى يا همين رانت    ديگران و ويژه  

المـال،   خوارى كنند، و به حقوق ديگران و به بيـت          ممكن است هوس رانت   
. شده نباشند، تقوى نخواهند ورزيـد      درازى كنند و اگر تربيت     تطاول و دست  

خويشان بعضى از مسئوالن در معامله، انصاف هم ندارند، كم          : فرمودحضرت  
ها نبايد وسوسه شـوند و در تـو          ها را قطع كن، آن     انصافند اما ريشه طمع اين    

يك از خويشان و دوستانت بـا         اى برخورد كن كه هيچ     گونهه  ب. طمع كنند 
والّا ايـن   » لنّاسِوالّا تَضُرُّ با  «اين اميد به تو نزديك نشوند و حاتم بخشى نكن           

كننـد كـه     بعد به مصداقى اشاره مى    . ضررزدن به مردم و خيانت به خداست      
فى شِـربٍ او عمـلٍ مـشتركٍ يعملـونَ          «: شود آن زمان هم بوده است      معلوم مى 

هـاى   مواظب باش كه خويشانت با مردم، شركت      : فرمودند» مئونته على غيره  
رنج آن براى مـردم و نـانش        مصنوعى و قالبى يا پوششى تشكيل ندهند كه         

ها به خاطر اسم تو و نفوذ فاميل تو بخواهنـد در             براى خويشان تو باشد و آن     
 در جـاى ديگـرى   )ع(حـضرت اميـر  . حكومت، سوءاستفاده اقتصادى بكنند  
كنند، اعـالن جنـگ      وخويش بازى مى   فرمودند كسانى كه در حكومت، قوم     

كسانى كـه در    . با خدا نجنگ  : »هالتنصبنّ نفسك لحرب اللَّ   «: اند به خدا كرده  
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كنند محارب هستند و به خـدا و         وخويش بازى و باندبازى مى     حكومت، قوم 
 .اند رسولش اعالن جنگ داده

هاست، نه اصـالحاتى كـه        بخواهند اصالحاتى انجام شود، اين      اگر واقعا 
آن، . مريكا بيايـد  آدكترين آن از راديو بى بى سى و راديو اسرائيل و راديو             

و توهين بـه شـهدا و       » واليت فقيه «حات نيست، اصالحاتى كه با نفى       اصال
مريكـا خـتم شـود، اصـالحات        آشدن به    ها شروع شود و با نزديك      بسيجي
اشتر، دسـتورالعمل    اصالحات علوى است و عهدنامه مالك     اصالحات،  . نيست

اصالحات، با اصالح حاكمـان بايـد شـروع شـود و ابتـدا              . اصالحات است 
 اگـر حكومـت   . يد درست شوند و به اصالح مردم، ختم شـود         ها با  حكومت

طرفـه   شود توقـع يـك      نمى شوند، واال  ، مردم واقعا دينى مى     دينى شود  واقعا
 مسئوالن قواى سه گانه ما، محب اميرالمـؤمنين هـستند، ولـى واقعـا             . تداش

اصالحات . تر از آن هستند كه بتوانند اصالحات علوى را انجام دهند           كوچك
 در مـسيرى كـه      خواهد، ولى الاقل   يمان بااليى مى  رت، جرأت و ا   علوى، قد 

هـايى كـه شـهيد        گفته است، حركت كنيم و به خون بچـه         )ع(اميرالمؤمنين
خواهيم بسازيم   اى مى  ما جامعه :  فرمود )ع(حضرت امير . شدند، احترام بگذاريم  

هاى ضعيف بتواننـد بـدون تـرس،         اى كه انسان    گفت، جامعه  )ص(كه پيامبر 
:  فرمود )ع(اصالحات، آن است كه حضرت امير     . ها بگيرند  ان را از قوى   حقّش

يعنى من نگذاشتم در حكومت من، اموال عمومى        » اَجعلها دولَةً بين االغنياء    لم«
دارها بچرخد و كارى كردم كه ثروت عمـومى بـه سـمت              فقط بين سرمايه  

دنبـال  . ادمتدارهاى گردنكش ايس   طبقات پايين جامعه برود و در برابر سرمايه       
ضـاد والجـور    «: اصالحات علوى اين است كـه     . مريكايى نباشيم آاصالحات  

. ، يعنى با جور، درافتيد اما نـه بـا شـعار، بلكـه بـا اجـراى عـدالت                   »بالعدل
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خداوند پيمان گرفته است از     :  فرمود )ع(اصالحات، آن است كه حضرت امير     
ـ              . كوت نكننـد  علما كه نسبت به سيرى ظالمـان و گرسـنگى مظلومـان، س

دارى، ضـد مكتـب    اصالحات، آن است كه بدانيم اقتصاد بازار آزاد سـرمايه     
 به مالـك گفـت كـه بـيخ گلـوى            )ع(حضرت امير .  است )ع(اميرالمؤمنين

ها اهـل سـختگيرى بـا        دارهاى دزد و اهل احتكار را بگير، چون آن         سرمايه
: فرمـود . ستندمردم در معامالت هستند، اهل بخل هستند، اهل احتكار منافع ه          

گذارى آزاد و زورگـويى و سـتم         ها اهل نرخ   يعنى اين » تحكُّماً فى البياعات  «
هـاى   زدن بـه تـوده     يعنى صـدمه  » مضرّةٌ للعامة «اقتصادى هستند و اين باب      

حضرت .  است حاكميتيعنى ننگ   » الوالة عيب على «محروم و فقير است و      
دارهايى را كه چنين هستند مجازات       هسرماي» نَكّل به و عاقِبـه    «:  فرمود )ع(امير

اين تعبير  .  هيچ راه حلّى در كار نيست      ها برخورد شديد كن واال     كن و با آن   
اجـراى عـدالت    » استَعمل العدل و احذر الحيف    «: هم از ايشان است كه فرمود     

يعنى ظلم، باعـث    » الحيف يدعوا الى الـسيف    «. كن و نگذار ظلم به مردم شود      
 وظـايف   اگر دولت و ملت،   : فرمود. خشونت خواهد شد  شورش اجتماعى و    

 حكومت را ادا كنند و آن را اطاعت كنند و بـه             حقّخود را بشناسند، مردم،     
 مردم را   حقّدهند و از اين طرف هم حاكمان،        قانون احترام بگذارند، ماليات ب    

هـا نباشـد،     رعايت كنند و عدالت را اجرا كنند و اين قوم و خـويش بـازي              
 .يابد و دين، سرپا خواهد ايستاد ، عزّت مىحقّ»  بينَهمحقّعزّال«

حضرت، نسبت به فقرا خيلى حساس      :  و بگذاريد آخرين نكته را بگويم     
يعنى مواظـب طبقـه     » اللَّه اللَّه فى الطّبقه الـسفلى     «:  فرمود اشتر  مالكبود و به    

ـ    اى از آن   ها، فقيرند، اما عـده     آن: فرمود. پايين جامعه باش   ر خـود را    هـا فق
قـرا،  مقـام، تـو را از ف  . كنند گويند و آن را پنهان مى   اى نمى  گويند و عده   مى



  

151  ها، خودي و غير خودي  آزادي، قرائت                                                                  

.  فقرا و محرومان، كوچك نيـست      حقّتر دارم،    نگو كارهاى مهم  . غافل نكند 
امور فقيران را كـه خبرشـان بـه كـسى           . نگذار فقرا در جامعه، تحقير شوند     

 هم كراهت دارند و در جامعه،       ها كردن به آن   رسد و مردم متكبر از نگاه      نمى
افـراد متواضـع را مـأمور       . نظر بگيـر   ها را تحت   شوند، خودت آن   تحقير مى 

ها بيش از ديگران، شايسته انصاف هـستند         رسيدگى به امور فقرا كن كه آن      
و در محضر خدا در مورد حقوق فقرا، عذرخواهى كن كـه هرچـه خـدمت                

رانى خود همين را فرمودنـد   در آخرين سخن)ص(چون پيامبر . كنى، كم است  
 با همـه عظمتـشان،      )ع(اميرالمؤمنين.  است )ع(، معلم اميرالمؤمنين  )ص(و پيامبر 

وقتـى  . »)ص(انا عبد من عبيد محمد    «:  است كه گفت   )ص(شاگرد پيامبراكرم 
ايشان براى آخـرين    .  عرض كرد كه وقت رفتن است      )ص(جبرئيل به پيامبر  

ميـرم، مـردم گريـه       مـردم، مـن مـى     : سخنرانى به مسجد آمدند و فرمودند     
اين همان سخنرانى است كه مردم بارها با گريه خود، آن را قطـع              . كردند مى

شـما  : يكى گفـت  . هركسى، حقّى به گردن من دارد، بگويد      : فرمود. كردند
:  فرمود )ص(پيامبر. اى زديد  تان به من ضربه    يك روز بدون عمد، با چوبدستى     

جلو آمـد و    . خواهم قصاص كنم   مى: گفتكنى؟   بخشى يا قصاص مى    مرا مى 
 شـانه   )ص(پيـامبر . تان لخت باشد   ام لخت بود و شما هم بايد شانه        شانه: گفت

سـپس  .  را بوسـيد )ص(خويش را لخـت كردنـد و او آمـد و شـانه پيـامبر            
ه الـوالى مـن بعـدى علـى         «:  فرمود )ص(پيامبر امتـى ان يـرحم جماعـة        اذكرُاللـَّ

كنم كه در     اسالمى پس از خودم سفارش مى      به حاكمان حكومت  » المسلمين
مورد مردم، خدا را به ياد داشته باشيد و با مردم براساس رحمـت و مهربـانى                 

، به بزرگانشان احترام بگذاريد     »فَاَجلَّ كبيرهم و رحم ضعيفهم    «. حكومت كنيد 
اى در جامعـه،     هايتان نخوابيد و عده    و به ضعيفانشان رحم كنيد، آرام در خانه       
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يعنـى  » و لم يفقرهم فيكفرهم   «دهنده است    اين تعبير خيلى تكان   . نه باشند گرس
 است  )ص(اين آخرين سخنرانى پيامبر   . نگذاريد مردم فقير شوند تا كافر شوند      

و در  » و لـم يغلـق بابـه دونهـم        «نگذاريد مردم فقير شوند تا كافر شـوند         : كه
ها،   تا قوى»هم ضـعيفَهم فيأكل قوي«. هاى مردم نبنديد   حكومت را به روى توده    

من در پايان عرايـضم بايـد،       . ها را پشت درهاى بسته حكومت نبلعند       ضعيف
عرض سالم به محضر امام و شهدا و اساتيدمان و همه كسانى بكـنم كـه بـه            

كنم از مـردم شـريفى كـه         و تشكر مى  . گردن ما حقّ مادى و معنوى دارند      
 ايـن فرمايـشات   حـقّ انيم  كردند و اميـدوارم كـه بتـو       عرايض ما را تحمل   

  .ساز بزرگ اولياى دين را ادا كنيم سرنوشت
  
  
  
  


