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 اهلل الرحمن الرحیمبسم 

 را مالسال عليه المؤمنين اميركامل انسان شخصيت ابعاد كدامين از مولوى الدين جالل

  است؟ كرده مطرح و نموده درك

 تشناخ معاصربراى دوران در چه و گذشته در چه كه بزرگانى و نوابغ ميان در:گفت بتوان شايد

 سىك كمتر اند،تهپرداخ فكرى فعاليت جوامع،به ميان در او شخصيت طرح و السالم عليه على

 لسالما عليه المؤمنين امير عظمت بسياربا سطوحى و متنوع ابعادى كه شودمى ديده مولوى مانند

 : كه ندارد قضيه آن با منافاتى مطلباين البته.باشد نموده مطرح و درك اجماال ولو را

 چيز نآ لوازم به علم هست آنچنانكه چيز يك به علم)بلوازمه علم عليه هو ما على ءبالشى العلم

 ( است

 لسالما عليه المؤمنين ازامير عظمت با بسيار سطوحى و متنوع ابعادى مولوى:گفتيم ما اوال زيرا

 عاداب همه از و بود آنچنانكه راالسالم عليه ابيطالب بن على است،نه كرده مطرح و درك اجماال را

 از اىاشعه يا شعاعى:گفت توانبنابراين،مى.بزرگوار آن باطنى و ظاهرى شخصيت سطوح و

 شبلى و الحديدها ابى ابن و هامولوى بردرون السالم عليه المؤمنين امير شخصيت خورشيد

 محمد ام اعظم پيامبر كه او الهى بزرگشخصيت خورشيدآن نه تافته هانعيمه ميخاييل و هاشميل

 : كه است فرموده توصيفسلم و آله و عليه اهلل صلى مصطفى

 موسى الى حلمه،و فى ابراهيمالى تقواه،و فى نوح الى علمه،و فى آدم وجه الى ينظر نا اراد من

 . السالم عليه ابيطالب بن على وجه فلينظرالى عبادته فى عيسى الى هيبته،و فى

 و حلمش در ابراهيمبه تقوايش،و در نوح به و علمش در آدم صورت به بنگرد بخواهد كسى اگر)

 بنا على صورت به درعبادتش،بنگرد[جميعا السالم عليهم]عيسى هب و هيبتش در موسى به

 ( 11( )السالم عليه ابيطالب

 امير هب پرستى وهوا جهل روى از بخردان نا از بعضى شنيد وقتى پيامبر كه معروف روايت در يا و

 : اند،فرمودگفته اىناشايسته سخن السالم عليه المؤمنين

 ذات تهشيف و واله و بيقرار او مگوييد،زيرا ناسزا را على اهلل تذا فى ممسوس فانه عليا تسبوا ال

 : گويدمى او درباره مولوى خود كه را شخصيتى خورشيد كل خداونديست،تابش
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  اىديده آنچه از واگو اىشمه/ اىديده و عقل جمله كه على اى

 . ندارد را آن تحمل توانايى الحديدها ابى ابن و هامولوى درون

 اصول عشاقبراى كه مولوى محمد الدين جالل سخنان از توجه قابل مقدارى به پردازيممى حال

 . تاس مفيد كنند،بسيارمىمشاهده السالم عليه على در را آنها اعالى حد كه انسانى ارزشهاى و

 از مورد چند است،در آورده السالم عليه المؤمنين امير درباره مولوى كه را بياناتى ترينمشروح

 . است مثنوى ابكت

 حضرت آن انداختن والسالم عليه المؤمنين امير روى بر خصم انداختن خدو داستان-يكم مورد

 ( 11) دست از را شمشير

 و قايعو نقل است،براى آورده مثنوى در مولوى كه را داستانهايى كه بگيريم نظر در بايدنخست

 توضيح و آموزنده حقايق بيانوى نظورم نيست،بلكه باشند يافته تحقق واقعا كه تاريخى حوادث

 كمال و رشد به آنان تحريك و مردم به تفهيمبراى كه است بشرى پيشتازان هاىشخصيت عناصر

 ؤمنينالم امير باره در داستان اين در مولوى كهمطالبى يعنى.دارند تشبيه و تمثيل به احتياج

 خواهدىم او و باشدمى حضرت آن تىشخصي عناصر از واقعىتحقق قابل كه است گويد،حقايقىمى

 و اهلل آداب به تادب نتيجه در كه را انسانى واالى بزرگ،مقامشخصيتآن از حقايق اين ارايه با

 . دهد توضيح;گرددمى آن،نايل به اهلل اخالقبه تخلق

 ( 11: )كندمى شروع چنين مورد اين در مولوى

 عمل اخالص آموز على از

 دغل از منزه دان را حق شير 

  يافتدست پهلوانى بر غزا در 

  شتافت و آورد بر شمشيرى زود

 على روى برانداخت خدو او

 ولى هر و نبى هر افتخار 

 ماه كه رويى برانداخت خدو او 
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  سجدگاه در او پيش آرد سجده 

 اىهلحظ نتوانمىاست شده سپرى الهى بارگاه در كه السالم عليه المؤمنين امير زندگى سرتاسر در

 الهى ببارگاه ندارد،راهىاخالص كه كسى باشد،چون بوده بهرهبى اخالص از كه كرد پيدا را

 هوى و طبيعى خود در شدن ورغوطه ازخدا،ناشى به روح محض گرايش اين از دورى زيرا.ندارد

 . است آن هاىهوس و

 لوانپه آن و شودوزمىپير پهلوانى بر كارزارها از يكى در صفا و خلوص منبع اين و حق شير اين

 طلقم نوميدى و ياس.گرددمى زبونتاريخ دالور بزرگ آن آهنين پنجه در ناتوان گنجشكى مانند

 خود در اعصار و قرون يالن آمد سر آن با مقابلهبراى چيزى و شودمى چيره پهلوان آن وجود بر

 على روى بود،بر دهانش آب از قطراتى كه را خود نيروى بقاياىسخت،عصاره تالشى بيند،بانمى

 . باطل از دفاع راه در خوردهشكست يك دهان آب از قطراتى-اندازدمى السالم عليه

  بود؟ كسى چه روى اين

 ساوىت روايت كه زيراهمانگونه.اندنموده افتخار او به السالم عليهم انبياء همه كه بود مردى روى-1

 ليهمع عيسى و موسى و وابراهيم نوح و آدم) لشانا عظيم پيامبران با السالم عليه المؤمنين امير

 . دارد تنهايى به او دارند خوبان همه كه را آنچه ميگويد( السالم

 كه است تعظيمنهايت سجده از مولوى منظور.آوردمى او روى بر سجده گاه سجده در ماه-1

 . دارند است كامل انسان كه خود اعالى هدف درباره هستى عالم كائنات

  -زندمى سر خوردهشكست نابكار آن از اهانت آن كه وقتى

  على آن شمشيرانداخت زمان در

  كاهلى غزايش اندر او كرد

 يشترىب عمل شدتالمؤمنين امير كه بود مقتضى اهانتى چنان رفت،بلكهنمى آن انتظار كه امرى

 خود البح را او و برخاست ولى.رابگيرد پهلوان آن جان ترسخت كيفيتى و شتاب با و بدهد بخرج

 بر او كشتن براى نشست،ديگرنمى بزرگوارآن خشم موج محال فرض بر اگر كرد،كه رها

  انگيز شگفت پديده اين مشاهده با.گشتنمى

 عمل زين مبارز آن حيرانگشت
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  محل بى رحم و عفو نمودن وز 

 اختيار ىب و نمايد ارىد خودنتوانست كه بود داده قرار تاثيرش تحت چنان الهى-انسانى پديده اين

 ( 11) كرد باز سخن به دهان

 افراشتى تيز تيغ من برگفت

  بگذاشتى مرا افكندى چه از 

 و زرگب بسياراست اىحادثه پهلوانى من همچون كشتن براى تكاپو و آشنا،پيكار نا سلحشور اى

  -نيست،پس آن از نظر صرفياراى را كس هيچ كه است آرمانى و اال و بسافتخاريست وسيله

 من پيكار از بهتر ديدى چه آن

 من اشكار در سست تو شدى تا 

  نشست خشمت چنين كه ديدى چه آن 

  جست باز و نمود برقى چنين تا

 ديد عكس زان مرا كه ديدى چه آن

  پديد آمد اىشعله جان و دل در 

 كشيدن دستتعل كه دوران دالور اى بفرما مكان،حال و كون مافوق حقيقى كننده شهود اى-1

 متخش چنين كهگرفت درخشيدن اىبارقه چه و ديدى را حقيقتى چيست؟چه من كردن شكار از

  ساخت؟آرامت و نشاند فرو را

 جهل و درظلمت كه را جانم و دل و آمد بوجود من درون در آن از انعكاسى حتى كه ديدى چه

  افروخت؟ بر بود ورغوطه هوى و

  جان بخشيديم بود جان از به كه/ كانم و كون از برتر ديدى چه آن

 يروزىپ كه گشت توپديدار ديدگاه در مكان و كون از برتر كه حقيقتى عادل،آن قدرتمند اى بگو

 و ترباال حقيقتى چه چيست؟و ناپديدنمود تو ديدگاه از را مكان و كون مالكيت از باالتر لذت و

  شيدى؟بخ من به را امرفته دست از جان كه بود جان از بهتر
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 زندگانى اين فداكاريهادر و لذايذ از گذشت گونه همه عامل تواندمى كه است حقيقت همان اين

 بوده آدمى جان و دل اقصاى وغرض هدف تواندمى كه است حقيقت اين آرى،فقط.باشد بوده

 . باشد

 و دل از/ نيست اينهمه جهان اسباب كه آر پيش باده/ نيست اينهمه مكان و كون كارگه حاصل

 على اى/ نيست اينهمه جان و دل گرنه و است اين غرض/ است غرض جانان صحبت شرف جان

  اىديده آنچه از واگو اىشمه/ اىديده و عقل جمله كه

 براىحقيقت در كه استمولوى سؤاالت،خود اين به پاسخ كننده درخواست و سخنان اين گوينده

 . مايدنمى برآيند،مطرح شناسى على صدد در كه كسانى

 : است گفته كه روياروست السالم عليه ابيطالب ابن على آن با مولوى اكنون

 ( امنپرستيده باشم نديده كه را خدايى)اره لم ربا اعبد لم

 من ينيق شود،بر برداشته واقعيات روى از پرده اگر)يقينا ازددت ما الغطاء كشف لو: است گفته و

 ( نگردد افزوده

 حقى هيچ در است شده ارائه من به حق كه موقعى از)اريته مذ حق ىف شككت ما: است گفته و

 ( امنكرده شكى

 : مانند است كرده شهود و رؤيت ادعاى گاهى مولوى خود چه اگر

 باز جمله دهانشان ديدم هاذره

  دراز گردد خردشان بگويم گر 

 رداردب هستى واقعياتروى از را پرده بكلىاست نتوانسته كه داندمى همه از بهتر خود حال اين با

 : گويدمى كه اوست هم لذا.آيد بر«كلى شهود»مرتفع قله به و

 داشتى زبانى هستى كاشكى

 برداشتى هاپرده زهستان تا 

 آن از هستى دم اى گويى چه هر 

 بدان بستى او بر ديگر پرده 
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 حال و است قال آن ادراك آفت 

  محال و است محال شستن خون به خون 

 مقدارى»كه كندمىالتماس و خواهدمى السالم عليه على از خلوص و صدق كمال با ولوىم اينك

 عرفان و معارف و علوم از ماآنچه كه است اين كند،منظورش بازگواست ديده كه را آنچه از

 ديهه عنوان به و برداشته بيابان ازعرب كه است مشك آن آلوده و كدر آب به ايم،شبيهاندوخته

 . زدمى موج دربارش مسير در عظمتآن به دجله كه گرفتمى را خليفه باردر سراغ

 ما محصور تن كوزه اين چيست

  ما شور حواس آب آن اندر و 

  مرا كوزه و خم اين خداوند اى

  اشترى اهلل فضل از پذير در

 حسپنج لوله پنج با اىكوزه

 نجس هر از را آب اين دار پاك 

 بحر ىسو منفذ كوزه زين شود تا 

  بحر خوى ما كوزه بگيرد تا 

 آن با آدمى جانكه است حدى هستى،در عرصه دالور آن السالم عليه على بردبارى و حلم-1

 . شكافدمى هم از دهدومى دست از را مقاومت آن،قدرت دريافت و درك باعظمت

 مشيت اشعه از شعاعىدرونش،چونان آينيه در را هستى او،كه فراگير علم حيات آب از اىشمه-5

 آن از ممات و حيات مسير وروددر آماده و پاك را ما آلود خاكنمايد،موجوديتمى منعكس الهى

  -بردبار و توانا داناى آرى،اى.نمايدمى خدا براى و خدا

 كرد چاك را ما جان حلمت تيغ

  كرد پاك را ما خاكعلمت آب 

  -بخداست مستند مالكيتت كه خويشتن مالك اى( ع) على اى
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 هوست اسرار اين كه بازگو،دانم

 اوست كار كشتن شمشيربى زانكه 

 فتهر دست از جانبگذارى ميان در ما با اگر كه خداونديست اسرار از سالح بى كشتن گونه اين

 ( 15. )يافت خواهيم در ترعالى دركى با و واالتر حقيقتى با را

 لمع بدون تصور فوق حلماين.بگذار ميان در ام با اىديده آنچه از اىالهى،شمه اسرار آشناى اى-6

 . ندارد است،امكانساخته روشن تو براى را ربوبى مقام از اسرارى كه اعلى

 شكار خوش عرش باز اى بازگو

 كردگار از زمان اين ديدى چه تا 

  آموخته غيب ادراك تو چشم 

  دوخته بر حاضران چشمهاى

 و تو شكار بشرىقافله بيداران و آگاهان هاىنجا كه خدايى عرش پرواز تيز عقاب آن تو-7

 . هستند تو عظمت مجذوب

 و كرده باز پردهپشت غيب عالم بر را تو اهلل،ديدگان اخالق به تو تخلق و اهلل آداب به تو تادب-8

 خود ابحج شكافتن قدرت كهديگران،ديگران اما.است نموده مستقيم غيبى حقايق با ترا ارتباط

 را خود بدهد نشان را حقايق آن خورشيد،كهديدن از وار اند،خفاشداده دست از را خودپرستى و

 . اندساخته محروم

 ما هاىپرده خودبينى و جهلهاىپرده كه بگشا،روامدار راز بيا-مرتضى على رازدان،اى ولى اى-9

 . بدرد را

  -بيا

 مرتضى على اى بگشاى رازى

  القضاء حسن القضاء سوء از پس اى 

 رازى و كردى القضاءرهسپارم حسن ايمن وادى به القضاء سوء مهلكه از كه است بزرگ سب راز

 خود.بگذرد هاخارستان از كه اجتماعى و فردى كماالت به آدمى عبور است تصور فوق بس
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 به ور جاهليتى تمدنى،از به رو ازتوحشى كمالى به نقصى ،از«انسانى اعالى من به رو»طبيعى

 . صلحى به رو جنگى از و اسالمى

 . است دريافته را برين حقايقعقلت و عقل نازنينت وجود كه بزرگى اى-11

 است يافتهعقلت آنچه واگو تو يا

 است تافته من بر آنچه بگويم يا 

  نهان دارى چون تافت من بر تو از 

  زبانبى مه چون نور فشانىمى

 كنى چون پنهان تافت من بر تو از

  ميزنى وپرت ماه چون زبانبى 

 اشعه از شعاعىكه كندمى احساس مولوى كه است اهميت با بسيار روحانى حالت يك اين

 به ضرتح آن آنكه از پيشتابش اين و است تافته او بر السالم عليه المؤمنين امير درون خورشيد

 . است گرفته انجام آيد در سخن

 جويندگان همه كهاست شده درخشان حقيقت آن از تجسمى السالم عليه على وجود يعنى-11

 . گيرندمى نور اعظم اهلل ولى آن وجود از الهى انوار

 را علم مدينه آن بابى تو چون

  را حلم آفتاب شعاعى چون 

  باب جوياى بر باب اى بازباش

 لباب اندر قشور تو از رسند تا

 ابد تا رحمت باب اى بازباش 

  احد كفوا له ما بارگاه 

 العلم ينةمد بودانا سلم و آله و عليه اهلل صلى مصطفى پيامبر درون كه علم شهر در اى بگو تو-11

  بابها على و
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  است در عليم علمم شهر من كه

 است پيغمبر گفت سخن اين درست

 كه را آنچه هر برينتعقل كه است؟اى بوده آن در حقايقى و رازها چه چيست؟و شهر آن در كه

 تو،از الكم جاذبه در قرارگرفتن با انسانها كه علمى در آن تو.است دريافته الهى علم بااست معقول

 . رسندمى مغز به بودنپوست مرحله

 برخوردار توبايد از الهى بارگاه به ورود براى سالكى هر كه هستى خداوندىرحمت در آن تو-11

 . باشد

 . نيست همانندى او براى كه خداوندى آن بارگاه تويى-11

 ولى مانمسل نو آن گفت به پس

  على يا لذت و مستى سر از 

 المؤمنين امير يا بفرما كه

  جنين چون در تن به جان بجنبد تا 

 انج در سخن افتد؟آرى،نفوذمى كمال مسير در تكاپو و حركت به سخن يك با آدمى جان چگونه

 : است يكديگر در زير حقايق نفوذ مانند

 مدتى را جنين هر اختر هفت

  خدمتىتبنوب جان اى كندمى 

 جنين گيرد جان كه آيد وقت كه چون

 معين گردد آنزمان آفتابش 

 رو تدبير نوبت را جنين چون 

 او آيد خورشيد سوى ستاره از 

 آفتاب ز آيد جنبش در جنين اين 

 شتاب بخشد همى جان كافتابش 
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 نيافت نقشى بجز انجم دگر از 

  برنتافت آفتابش تا جنين اين 

  او تياف تعلق ره كدامين از

 رو خوب آفتاب با رحم در

 ماست حس از دور كه پنهان ره از 

  هاستراه بس را چرخ آفتاب 

 ازو قوت بيابد زر كه رهى آن

 ازو ياقوت شد سنگ كه رهى وان 

  را لعل سازد سرخ كه رهى آن 

 را نعل بخشد برق كه رهى وان

 را ميوه سازد پخته كه رهى آن 

  را كاليوه دهد دل كه رهى وان 

 به تكاملى هاىگرديدنمحصول هاىدريافت و ناب معرفت از دل آن و برآيد دل از سخنى اگر

 مسير در آدمى جان آوردن حركتبه در سخن آن است باشد،محال رسيده مطمئنه نفس درجه

 ،زيرانيست خيال و پندار«است روزنه دل جانبدل از زانكه»معنى اين.باشد نداشته تاثير تكامل

 . باشدنمى خيال و پندار ربوبى فيض ازبرخوردارى در آدميان نهاىجا اتحاد

 افروخته پر باز اى بازگو

  آموخته ساعدش با و باشه 

  شاه عنقاگير باز اى بازگو

 سپاه با نى بخود اشكن سپاه اى

 هزار صد و يكى وحدى امت 

  شكار را بازت بنده اى بازگو 
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 چيست ز رحمت اين قهر محل در

 كيست راه دادن دست را اژدها 

 با (رحمت و قهر)نما تضاد حقيقت دو اين شدن جمع افروخته،درباره پر و سبكبال باز اى اكنون

 آن! چيست؟ رحمت و لطف واين بود چه افكن كوه وصولت هيجان و قدرت آن-بفرما سخنى ما

 و نيتيما كوى سر بر گريه!است؟ كدام وشجاعت دالورى اين و چيست لذتبى و خشن غذاهاى

 ماب!كرد؟ جمع يكجا روزگار جنگاوران و سلحشوران درآوردنپاى از با ميتوان چگونه را بينوايان

 و!كجا؟ دنيا از پهناور جوامعى زمامدارى و كجا اعلى حد در عرفان و حكمت و وتقوى زهد آن:بگو

 بزرگ اى-بردار را عدالت و قدرت بين جمع ديرينه معماى از مشكالت،پرده حالل باالخره،اى

 نگرد خارى به گر خيزد امكان عالم كالبد از روح سخطش زبيم كه اعال عالى على -بزرگان،اى

 ( 16) خيزد رضوان روضه صد دو خار بن از خويشرحمت از نظر يك

  على، يا

 رداك راحم قاهر شجاع حليم فاتك عالم االنداد لك عزت لذها و االضداد صفاتك فى جمعت

  الوداد

 كي متضادرهسپار طرق از تواندمى كه است نهفته كامل انسان اين نهاد در بزرگى راز براستى،چه

 ناله ولى شودنمى آورندمتوجهمى در پايش از تير اگر ركوع حال در كه گردد،بطورى هدف

 ! نمايد؟مى مستغنى را او عطايش با و شنودمى را مستمندى

 فعل نم تمكن حتى سكره اطاعه الكاس نع يلهو ال و النديم عن سكرته تلهيه ال يشرب و يسقى

 شودمى آشامد،ساقىمى كه حال همان در كه است بزرگى مرد همان او) الناس واحد هذا و الضحاة

 مرد بزرگ آن است اين. ورزدنمى غفلت پياله از و سازدنمى غافل زندگيش از را او،او مستى و

 ( است مردم يگانه مرد اين و وردآمى رابجا ضحى نماز تا شودمى مطيعش مستى كه تاريخ

  -گل و آب از وارستگان اين آرى،كارهاى

 اين ضد گه و بنمايد چنين گه

  دين كار نباشد حيرانى كه جز 

 اوست سوى پشتش كه حيران چنان نه
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 دوست مست و محو كه حيرت چنين بل 

  نمخويشت مالك زيرا ميزنم حق پى از تيغ من: السالم عليه المؤمنين امير پاسخ

 بر نم فعل/ هوا شير نيستم حقم شير/ تنم مامور نه حقم بنده/ زنممى حق پى از تيغ من گفت

 من را خودرخت/ حراب در رميت اذ رميت ما/ آفتاب زننده وان تيغم چو من/ گوا باشد من دين

 هكشت نه گردانم زنده/ وصال پرگهرهاى تيغم چو من/ انگاشتم عدم من را حق غير/ برداشتم زره

  حجاب را او نيستم من حاجبم/ آفتاب خدايم كد من امسايه/ قتال در

 از دور بشر كه استآن از ناشى همه هانادانى طوفان در زدن پا و دست و ابهام در رفتن فرو اين

 : بگويد دل اعماق از انسان يك اگر كه داندحقيقت،نمى و حق

 من اعمال و عبادت و من نماز قطعا( )17) العالمين رب هلل مماتى و محياى و نسكى و صلوتى ان

 ( است عالميان پرورنده كه خداستآن از همه من مرگ و زندگى و

 عاليتف به شروع او دردرون نمايد،عاملىمى آدمى نصيب كه را اىنتيجه حق،اولين با واقعى ارتباط

 او براى را خود ىانگيزگ هاعلت كه وهمانگونه اوست مختص بزرگترين خود برمالكيت كه كندمى

 گردندمى هماهنگ درونى عامل آن واالى مقام در نيز متضادنما هاىپديده( 18) دهندمى دست از

 . دهندمى نشان وحدتى و

 الكم آن، مختصات ومادى بدن مامور نه است حق بنده و زندمى حق پى از تيغ كه بنابراين،كسى

 . است خويشتنشخصيتكمال است،زيرا خويش معناى و ماده و رحمت و غضب

 اشدب باد به اومستند علم،حمله شير چونان كه نيستم هوا شير حقيقت،من و حق راه سالك اى

 و رفتار. كند بازش ديگر وگاه پيچد درهم را او چپ،گاهى به گاهى و ببردبراست گاهى را او كه

  .باشد ام،بودهساخته و آكنده آن با رادرونم و معتقد آن به كه دينى شاهد تواندمى من سلوك

 واقعا زيزمع موالى به را خود حقيقى بندگى و وابستگىراجعون اليه انا و هلل انا: گويممى كه وقتى

 . نمايممى اعتراف

 آيا!آورم؟ درپاى از است،من آورده خدا كه را جاندارى كه دارد امكان است،آيا چنين كه حال

 هب را او اشطبيعى برابرخود در زبونى و جهل كه را انسان يك حيات دادن پايان كه دارد امكان

 كه من آيا بدهم؟اصالنسبت خوداست،به داده قرار حقيقت و حق روياروى و كشانده رزم ميدان
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 اعشع از تيغ همانند من!ببرم؟ بين از را وحياتى باشم قاتل توانممى امفهميده را حيات معناى

 خاك مشتى ان انداختن كه همانگونه.است خورشيد هماناشفرستنده كه هستم الهى خورشيد

 در و ودب خداوندى تاييد و اشاره با سلم و آله و عليه اهلل صلى اكرم پيامبر بوسيله كفار روى بر

 و بكشم كه شمشيرى هر هم ساخت،من مغلوبشان و پاشيد كفار روى بر خدا راخاك آن حقيقت

 انا و هلل مسيرانا در من.خداونديست تاييد و مشيت به مربوط آورم فرود كه تبهكار كافر سرهر بر

 هب تعلق و اسارت در هرگز و امبرداشتهطبيعت راه سر از را آن مادى مختصات و بدنراجعون اليه

 .دانممى هيچ و نيست را حق،همه از غير من زيرا باخت نخواهم و نباخته را خودآن

 روانه و نهاده من دست در خدا كه را شمشيرى دارد قرار من دست در كه شمشيرى معناى

 رد سقوط از را جوامع مردم هم شمشير اين با من نيست، انسانهاكشتن است،براى كرده كارزارم

 باتحقيق در كه دهممى بقا،نجات در تنازع ميدان تازانيكه اين دست بهوهالكت حيوانى هاىلجن

 آشام خوننابكاران اين بار مرگ و آسا رگم زندگى جلوى هم و كنممى احياء را آنان شمشيراين

 . نگردند آشامى خون اند،مرتكبريخته كه خونهايى آن از بيش كه گيرممى را

 هستى همه كهاست خورشيدى از حركاتم و نمودها همه و پيچيدنم و گسترش كه امسايه آن من

 كردن وارد براى متالش وكوشش همه كه هستم خداوندى بارگاه دربان من.است ساخته روشن را

 انكارواني راه سر كه نيستم اهلل لقاء از مردمبازدارنده حجاب من.است خداوندى بارگاه به انسانها

 . نمايم هايممحورى خودفداى را آنان و بگيرم را الهى بارگاه

 

  مرا تيغ گوهر نپوشد خون

 مرا ميغ برد كى جا از باد 

  داد و حلم و صبر ز كوهم امنى كه 

 باد تند ربايد در كى را كوه

 است خسى جا از رود بادى از آنكه 

  است بسى خود ناموافق باد زانكه 

 آز شهوت،باد باد و خشم باد
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 نياز اهل نبود كه را او برد 

  حلم باد و عجب باد و كبر باد 

  علم اهل از نبود كه را او برد

  اوست بنياد من هستى و كوهم

 تاوس باد بادم كاه چون شوم ور

 من ميل نجنبد او ياد به جز 

  من خيل سر عشق جز نيست 

  غالم را ما و شه شاهان بر خشم

 لگام زير امبسته من را خشم

 است زده خشمم گردن حلمم تيغ 

 است آمده رحمت چو من بر حق خشم 

  خراب شد سقفم چه گر نورم غرق 

  تراب بو هستم گرچه گشتم روضه

 گرداندن انسانها،و سرخخون با آن كردن رنگين است،براى هنهاد من دست در خدا كه شمشيرى

 . نيست امطبيعى خود تحريك و خودنمايى براى سر دور آن

 تخوانهاىاسساختن متالشى و گوشت كردن پاره پاره و انسانها قامت شكستن براى را شمشير اين

 يرشمش اين اندحكمتنميتو خون، نهرهاى كردن جارى و ظلم با پيروزى.امنگرفته دست به آنان

 روان و روح انسانها،نخست ناحق خونريختن براى كه است آن از ترناتوان شمشير.بپوشاند را الهى

 روانه آنگاه و بسازد آشام خون درنده ام،يكشده خلقانسان يك كه من از و آورد در پاى از مرا

 . نمايد كارزار ميدان

 ار على بتواندشخصيت كه نيست آن ياراى را تىخودپرس و هاهوس و هوى و اميال بادهاى تند

 . بسازد ناپديد درونش فضاى از را او باررحمت ابر و كند متزلزل



15 
 

 هت سروبىفضاى در طبيعى خود خروش و خشم از بادى تند كه مقدارم و وزنبى كاه آن من مگر

 نفوذ مينز اعماق تاآن سنگين و محكم بنياد كه را كشيده فلك به سر كوه!كند؟ سرگردانم حيات

 بادهاى از كه است خاشاك و خسآن!بدهد؟ هوا به و ربايد در تواندمى باد تند است،كدامين كرده

 از را خود بادى تند و نسيمى هر پاى باد اختياردر بى و شودمى پرتاب آنسو و سو اين به مخالف

 . آيدمى در باد آن باسارت و دهدمى دست

 هر ارمقد وبى وزن بى هاىخاشاك و خس همانند انسانها باتفاق يبقر اكثريت بينيدمى اينكه

 ادب مجراى در كهاينست براى ايستندنمى خود بپاى هرگز و افتندمى آنسو و سو اين به لحظه

 و داخ به وابستگى و نياز و رازاهل و ندارند كبر،استقامتى و شهوت و غضب و بينى خود و خشم

 . نيستند خويش قدرت و ىبرون و درونى رازهاى داناى

 بر رس و برجاتر پاخدايم،كوهم،حتىمشيت تندباد برابر در اما كاهم از ناچيزتر كاهم،حتى آرى،من

 الچ سيه به را بگيرند،او وزيدنكسى هر درون در كه هايىهوى اميال برابر در كوهم از ترافراشته

 بياد جز آنها از يك هيچ دارم،اما هاتصميم و هاواراده اميدها و آروزها و اميال.نمايند ساقط بردگى

 جز خيلى سر كه حقيقتم و حق كوى كاروانيان آن جزء من.آيندنمى دربحركت و كشدنمى سر او

 . ندارم يكتا خداوند عشق

 برده وآنان دنيا كامه خود پرستان قدرت و شاهان مالك پرستى قدرت و طلبى سلطه و خشم

 خشمم دنگر خود ربانىتيغ با كه دارم شكيبايى و حلم.پليدند و رذل صفات آن اختياربى و ناآگاه

 . ندارد من درون در راهى حيوانى هيجان و خشم.است زده را

 حكمتهماهنگ كه حق خود خشم است،همانند حق بر و حق از كه كنم،بدانجهت خشمى اگر

 درياى در منخداى كه هستم ابيطالب فرزند آن من.خلق بر حق از است رحمتى اوست،خود

 فرزند و خاك از اينكه با من. شود ويران اممادى كالبد سقف چه اگر.است ساخته ورغوطه نورش

 مرگ بادهاى معلول آدمى درون خزان زيرا. است بهار هميشه گلستان و باغ من خاكم،درون پدر و

 . ندارد را درونم باغ بر وزيدن توانايى كه هااستخودكامگى و طلبى سلطه و خشم و هوى بار

 خداست براى و خدا آن از سكونم و حركت و هستى همه

 غزا اندر علتى آمد در چون

 سزا كردن نهان ديدم را تيغ 
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  من نام آيد هلل احب تا 

 من كام آيد هلل ابغض كه تا

 من جود آيد هلل اعطا كه تا 

 من بود آيد هلل امسك كه تا 

  بس و هلل هلل،عطا من بخل 

 كس آن من نيم امهلل جمله

  نيست تقليد كنممى هلل وانچه 

  ديدنيست جز گمان و تخييل نيست

  امرسته تحرى از و اجتهاد ز

  امبسته حق دامن بر آستين

 . ربوبى حضور بارگاه به ورود براى زدن در يعنى بودم،جهاد جهاد حال در من

 ميزدم آن در حضوربراى كه ربوبى دربارگاه حلقه از مرا دست توانستمى كردى بمن تو كه اهانتى

 و هلل مسيرالحب وارد تا-شمشيربردارم قبضه از دست كه ديدم شايسته موقع اين كند،در جدا

 و اداعتق روى كه شوم هلل امجمله مسير در كلمه يك در وهلل االمساك و هلل العطاء و هلل البغض

 : امگفته نهايى اخالص

 ( گرديممى بر او سوى به ما و داييمخ آن از ما)راجعون اليه انا و هلل انا

 و كنممى چه كهبگويم تا فراده دل اين،گوش از باشى،پس كرده شمردم،درك كه اينجا تا اگر

  چيست؟ دارم كه اىانگيزه

 ديگران از نيست،من ديگران از تقليدى واكنش و انعكاس دهممى انجام خدا براى كه كارى

 ديگران هك كنممى سير خدايابىبه پيوسته خوديابى از اىمرحله در خداوندى عنايات از ام،ونگرفته

 طبيعى خود آن نرويد،اين خطا براه«من»كلمه باره گفتم،در كه سخن همين در.گيرندمى من از

 اعالى من»همان شناسد،ايننمى برسميت چيزىشهوت و خشم و خواب و خور جز كه نيست

 مانهاىگ و تخيالت از ناشى من اعمال نيز.است ربانى نور از برافروختهشيشه همانند است«انسانى



17 
 

 مغز و محدود ساختمان به مربوط هاىانگيزه با كه نيست مغزى پايهبى تموجات واساس بى

 فرو بيش يا كم زمانى از پس و كشندمى بر سر مغز همان به روانى وابسته وسازمان

 حركات همه عام بطور و اعمال اين.گذارندنمى باقى خود از هم خاكسترى نشينند،حتىمى

 تاحدى دارم خود روياروى را واقعيات من.بينممى را حقيقت من.است شهود به منتهى منحيات

 : كه

 ( نگردد افزوده من يقين بر شود برداشته پرده اگر)يقينا ازددت ما الغطاء كشف لو

 و ازاجتهاد ام،همچنانشده رها ديگران از عاريتى واكنش و بازگويى و تقليد از كه همانگونه

 . امرفته فراتر علم وسايل ديگر و تعقل و حواس بوسيله رسمى هاىكوشش

 را هاآن شهودواقعيات،!است؟ نياز مورد آن كردن پيدا براى ناچيز شمعى خورشيدرؤيت از بعد مگر

 علم) آگاهى خود با را خودشئون و اجزاء و خود آدمى.نمايدمى آدمى خود از اجزايى مانند

 انانس ايصال براى امور اين اجتهاد،اگر وتحرى جاى چه ديگر نمايدمى شهود خوديابى و( حضورى

 . «امبسته حق دامن بر آستين»-كه است،من حق بارگاه به

 مطار بينم همى پرم گرهمى

 مدار بينم همى گردم همى ور 

  كجا تا بدانم بارى وركشم 

  پيشوا پيشم خورشيد و ماهم

 حرشنو گواهى رمح الغرض

  جو دو نرزد بندگان گواهى كه 

  -ديد تكاپوخواهى و پرواز در را آنها همه بنگرى بينا اىديده با هستى اجزاى يكايك در اگر

  چپ به پرد همى ذره يكى آن

 طلب اندر يمين سوى آندگر و

  نگون آنديگر و باال اىذره 

 چون و چند از جاهلند و پرندمى



18 
 

  اندكرده پنهان چو را جان قبله 

  اندآورده جانبى رو كسى هر

 : دانممى من چون و

 نهان جان در او و جسم در نهان جان

 ( 19) جان ايجان نهان اندر نهان اى 

 هلل انا پروازم مبداء.كجااست از پرواز اين مقصد دانممى و امكرده آغاز كجا از را پرواز دانممى لذا

 هانكي اين فضايى نقاط آخرين به پروازفضايى با معراج اين.است راجعون اليه پروازم مقصد و

 گاهجلوه كه خود اوليه موجوديت از نيشكر درونى اجزاءكه است همان معراج اين.نيست بزرگ

-گيردمى انجام نيشكر درون در كه است شدن شكر مقام بهاستبخش هستى خداوند قانون

  -ولى بايد معراج،پروازى آرى،براى

  قمر تا زمينى وازپر چو نه

 ( 11) شكر تا كلكى پرواز چون بلكه

 اينهمه م،بكش كجا راتا بار اين دانمبكشم،مى دوش ام،برپذيرفته كه امانت و تكليف از بارى اگر و

  دانممى كه است گشته نصيبم آنجا از عبوديت درخشش و فروغ

 . است يدهتاب جانم بر خداوندى الطاف و عنايات خورشيد از و نبوده من از

 راىب شاهدى و دليلبه نيازى چرا دانىمى اى،هيچداده فرا گوش سخنانم به كنون تا كه انسان اى

 راچ كه گفت خواهم تو حال،براىاين ميدانى،با كنممى كنى؟گماننمى احساس آنها صدق اثبات

 تگذش با كه،من دانىمى بخوبى كه است ايناست،براى نشسته جانت اعماق در سخنان آن همه

 كه امرسيده حريت از اىمرحله به هاخودخواهى گرانبارزنجيرهاى از دورى و هاهوس و هوى از

 ودخ منافع براى!بگويم؟ واقع خالف چه براى من.نيست پذير امكانبردگى از مطلق بارهايى جز

 ! طبيعى؟

 عبوديت تكاپوى آرى،در.آن منافع به رسد چه امشده رها طبيعى خود به بردگى از من

 . ندارد را آن فهم نگذارد،توانايى آن در گام كسى تا كه است حريت كوى به مستقيمراهى
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  تفته راه وين قدم مومين خرد

  رفته كه كس آن و داندمى خدا

 هباينك ميدهمشهادت من.ندارد وجود آن قبول جز راهى.بدهم شهادت موضوعى درباره بنابراين،اگر

 انا و هلل اناباينكه ميدهم شهادت.خداست براى همه و همه من اكامس و عطاء و بغض و محبت

 و گذشته اجتهاد و تقليد از من هاىتالش و كوششها همه اينكه به دهممى شهادتراجعون اليه

 . برممى سر به شهودعالم در

  بگويم تو با را بودن شهوت بندهوقاحت از اىشمه تا بشنو

 حق نزديك بتر شهوت بنده

  مسترق بندگان و المغ از 

  حر خواجه از شود لفظى بيك كان

 مر سخت ميرد و شيرين زيد وان

 خالص خود ندارد شهوت بنده 

 خاص انعام و ايزد فضل به جز 

  نيست غور كانرا افتاده چهى در 

  نيست جور و جبر اوست گناه وان

 من كه را خود او انداخت چهى در

  رسن يابمنمى قعرش خور در 

 ىاجتماع دادى قرار هاىبندهآزادى از دشوارتر بسيار او آمد،آزادى بر شهوت بندگى به كه كس آن

 و اختيار با را شخصيت عناصر و استعدادهااست،همه شهوت معلول كه بندگى آن اوال زيرا.است

 ششخصيت عنان آگاهى، و اراده و لذت احساس با كه است انسان خود اين يعنى.است ربوده آگاهى

 عوامل عده يك اجتماعى،معلول دادى قرار بنده صورتيكه است،درسپرده شهوتستبد را

 . رودمى فرو اندوه و غم از دريايى در آزادى عظمت و آنها به توجه بابنده كه جبريست
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 كرد،در آزاد( خدا راه در آزادى تو)«اهلل لوجه حرانت»كلمه چند گفتن با توانمى را بنده-ثانيا

 نقالباتا ديگر و توبه وسيلهبهشخصيت بازسازى و دگرگونى با يا شهوت بنده ىآزاد صورتيكه

  -كه چيزيست زيراشهوت.است تلخ بسيار كه مردنى با يا و است روحى

  آشكار ذوقش و پنهان آتشش

  كار پايان شود ظاهر او دود

 در را مربوطهغريزه تنها دهد،نه قرار خود ميدان در را كسى اگر كه قويست چنان شهوت جاذبه

 اذبهج اين.نمايدمى خوددارد،تسليم كه متنوعى ابعاد با را شخصيت گيرد،بلكهمى خود اختيار

 در ورغوطه انسان رساند،يعنىجبرمى حد سر تا را شخصيت تسليم كه است قدرتمند بقدرى

 انميد از خروج توانايى ديگر و است گرفته قرارشهوت اسارت در جبرا كه كندمى احساس شهوت

 آماده در كه كندمى پيدا معنا موقعى«شايد و بايد»و«هست»چه هر و ندارد را شهوت جاذبه

 باال ابيات در مولوى چه اگر!بردارد راه سر از را موانعى و كند كمك شهوتاشباع وسايل ساختن

 : ميگويد

  «نيست جور و جبر اوست گناه ان و»

 روردغوطه فرض،مردم بر اگر:گفت شهوت،ميتوان انگيز شگفت قدرت گرفتن نظر در با ولى

 رب متكى احساسكنند،اينمى حركت جبر عامل با شهوترانى مسير در كه كنند شهوت،احساس

 و اختيار با اختياراست،منافاتى به مستند كه جبرى جريان آن نيست،زيرا واقعى اساس يك

 كه ندهد انجام را كار آن توانستمى فاعل و است شده شروع اختيار با ،زيرا( 11) ندارد مسئوليت

 . نمايد سلب خود از را اختيار

 شخصيت زيرا.وجودندارد چاه آن براى قعرى كه است انداخته چاهى در را شهوت،خود در ورغوطه

 ماداميكه و است داده قرار آن واشباع شهوت استخدام در را آن هاىفعاليت و قوا همه شهوتران آدم

 پذير امكان آن اشباع دركه كيفيتى گونه هر و دارد جودو رانىشهوت توانايى

 شهوت آتش تا داد خواهد انجاممحدوديت احساس بدون را خود شهوتران،كارباشد،شخصيت

 . بدهد فنا باد بر و بسازد خاكستر را وجودش

 نُذُر در شاهد ارسلناك گفت

  حر بن حر او كون از شد زانكه 
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17/11/95 

 : فرمايدمى گرامى رسول به خطاب مجيد قرآن در سبحان خداوند

 بشارت و شاهد ترا پيامبر،ما اى[)15 آيه االحزاب] نذيرا و مبشرا و شاهدا ارسلناك انا النبى ايها يا

 ( فرستاديم كننده تهديد و دهنده

 ،واست قرارداده[انسانها همه بر بلكه]امت همه بر شاهد متعال خداوند را الشان عظيم پيامبران آن

 و.تنيس پذير امكانهستى عالم تعلقات همه از آزادى به نيل بدون عظيمى مقام چنين به لوصو

 ساخته نايل مردم نفوس بهاولويت مقام به را مقدس وجود آن خداوند كه است جهت همين به

 ترشايسته آنان به مؤمنين خود از پيامبر[)6 آيه االحزاب] انفسهم من بالمؤمنين اولى النبى-است

  (است

 و لهآ وعليه اهلل صلى پيامبر كه است اختيار و اشراف و واليت مباركه آيه اين در واليت معناى

 خم،خواهيم غدير و واليت به مربوط ابيات مبحث در چنانكه و.داشت ايمان با مردم بر سلم

 هب مربوط خطاهاى ونفسانى تمايالت و تعلقات گونه هر از مطلق آزادى بدون مزبور گفت،اولويت

 . باشدنمى پذير فهم،امكان و درك

 زا تاثر گونه هر و وشهوت خشم از السالم عليه ابيطالب بن على المؤمنين امير كه جهت بدان

 . گرددنمى صادر او از حق رضاى بدون حركتى است،لذاهيچ آزاد حق غير هاىانگيزه

 . است ممتنعمطلق اب ارتباط او نرسد،براى واقعى يابى مطلق مقام به انسانى روح آرى،تا

 مرا بندد كى خشم حرم چونكه

  درا حق صفات جز آنجا نيست 

 حق لطف كردت كازاد اندرا

  سبق خشمش برداشت رحمت زانكه 

 مطلق هك خداوندسبحان با ارتباط ساختن برقرار براى كه بگيريم نظر در بايد را كلى قاعده اين

 رسدب يابى مطلق واالى مرحلهبه بايد انسانى حاست،رو نقص صفات و عيوب و امكانى قيود همه از

 طلقم كه رحمان خداوند آن با بتواند درنتيجه و نمايد او نصيب را واقعى اختيار و معقول آزادى تا
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 احد ترازوى و بگيرد قرار او جاذبيت شعاع در شودو مانوس است نقايص و عيوب و قيود همه از

  على، اى-گردد خود

  اىبوده ترازو هر زبانه بل /اىدهبو خو احد ترازوى تو

 همه و تاس بدورپراكندگى و تناقض و تضاد گونه هر السالم،از عليه المؤمنين امير زندگى اينكه

 زا ناشى مينمايد، اداره را آنهاهمه روحى حقيقى واحد يك گويى كه است چنان او زندگى شئون

 كه ميكند اداره همانگونه رابدرمح را او عبادت كه است يابى مطلق همان آمدن بوجود

 او متنوع اعمال كه مينمايد تنظيم همانگونه اورا معرفت اقسام.كارزار در را او جنگى هاىفعاليت

 و اعتالء و طلوع مطلق آن مديريت با همگى آالم و لذايذ اميدهاو و ها،آرزوهااندوه و شاديها.را

 ( . 11) ميكنند غروب

 ارزاينب آثار از.ميرود بيشتر كمال به هدفدار،رو و پويا حيات بيشتر چه هر ادامه با يابىمطلق اين

 رفته پيشحقيقت و حق شهود حد تا السالم عليه المؤمنين امير كه است روحى عظيم حالت

 و كارگردانان و عواملكه است گردد،قطعى شهود مرتفع قله بر صعود به موفق كه كسى و.بود

 يجهنت در.ميگردد او يابى مسيرمطلق در حركت عوامل به دلمب نيز او طبيعى خود هاىفعاليت

 مختل را او شخصيت حوزه نميتوانندمحرك عوامل ديگر و هااندوه و شاديها و شهوت و خشم

 ياتح لطف آثار از كه ربانى حالت چنين مشاهده با من،بايد الهى قدرت مغلوب اى تو حال.بسازند

 دنيا پايان تا و بدهد را تو بقاى اجازه الهى حكم راگ و شوى معقولحيات است،وارد حق بخش

 ينهم در حقيقت و حق جاذبه در گرفتن قرار زيرا.نميكنى ترك را معقول حياتكنى،آن زندگى

 . است گشته پذير امكان تو براىحيات

 غضبش بر خداوندىرحمت چگونه كه ديدى خود چشم با حقيقت،تو و حق قدرت مغلوب اى

 برابر خشمناك،در هجومحالت ترينجدى در حق شمشير كه ىديد تو.دارد سبقت

 و لطف براى را كاينات كه خداوندىآن.ميگردد تسليم و آوردمى پايين سر خداوندىرحمت

 اىانگيزه هيچ او نياز،و و جبر روى از است،نه واردكرده هستى عرصه به نيستى نهانگاه رحمت،از

 رد را خودزشت كار نتيجه كه است مخلوق خود اين هبلك.خودندارد مخلوقات درباره غضب براى

 . يافت خواهد

  باشد من بدست تو مرگ تا است نبوده من بدست تو زندگى
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  جوان آن با المؤمنين امير گفت

  پهلوان اى نبرد هنگام به كه

 من روى بر انداختى خدو چون

  من خوى شد تبه و جنبيد نفس 

 هوا نيمى و شد حق بهر نيم

 روا نبود حق كار دران شركت 

 موليستى كف نگاريده تو 

 نيستى من كرده حقى آن 

 شكن حق بامر هم را حق نقش 

  زن دوست سنكدوست زجاجه بر 

 ريخىتا نظر از استكرده مطرح مولوى كه را داستانى شديم،اين متذكر مبحث اين اول در چنانكه

 هس محتواى لذا.است نكرده پيدا خ،وقوعتاري در هم داستان اين اجزاء از يك هيچ و.ندارد واقعيت

 كه نههمانگو ولى. ندارد تاريخى كند،صحتمىنقل السالم عليه المؤمنين امير از كه را فوق بيت

 گىچگون و كمال و انسان توضيح و تفسير در است حقايقى درداستان مطروحه ميدانيم،مطالب

 : ينستا است شده طرح فوق ابيات در كه مطالبى.كمالآن به وصول

 . شد عوض من روانىانداختى،وضع خدو من روى بر نبرد حالت در كه جوان،موقعى اى تو-1

 . گشت تباه من انسانى خوى و آمد در هيجان به من اماره نفس-1

 الهى ليفتك كه حقعامل:كرد پيدا عامل دو تو كشتن و تو با نفسانى،نبرد هيجان اين نتيجه در-1

 . تو از شخصى انتقام براىاماره نفس هيجان كه هوى عامل.است كفار با مقدس جهاد به

 . نفسانى هواى نه باشدحقيقت و حق بانگيزگى فقط بايد مقدس جهاد-1

( الجالل ذو خداوند)مولى دست با كه است حقيقتىخلقت نظام نقشه در جوان اى تو وجود-5

 وانايىت را كسى يزال ال و يزل لم ازخداوند غير كه است آن از باالتر تو خلقت.است يافته نگارش

 . باشد بوده آن در شركت
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 االطالق علىخالق و مطلق نقاش دست با شده ترسيم نقشى تو و است چنين كه حال-6

 . من نفسانى هواى نه بشكند ترا ميتواند كه است حق امر باشد،تنهامى

 اميريعنى.ندارد ىتاريخ صحت السالم عليه المؤمنين امير باره در سوم و دوم و يكم مطلب

 متخلق كه خودراميشوند،شخصيت ناميده جهاد كه مقدس كارزارهاى از يك هيچ در المؤمنين

 . است بوده،نباخته اهلل اخالق به

 نآ كنند،بهمىنقل را حضرت آن زندگى كيفيت آنانكه و مورخان همه كه است حقيقتى اين

 : است داده توضيح جمالت اينگونه با نيز او خود.دارند اعتراف

 النىعض كردار و من هاىگيرىهدف و من،تفكرات من،نيت حيات قطعا و)ربى من بينة لعلى انى و

 .( ميباشد من پروردگار از روشنى دليل مبناى بر همه و من،همه وگرايشهاى من

  تاثير تحت كند،هرگزمى زندگى خدا از روشن دليلى مبناى بر كه است بديهى و

 آنهم انسانيك براهانت:شديم متذكر اشارتا كه بلى،همانطورى.نميگيرد رقرا نفسانى هيجانات

 داشته كننده-اهانت كه قطعى مغلوبيت حالت در او،آنهم روى بر انداختن خدو بوسيله

 مورىا تنها نه بعدى مطلبسه اما.طبيعى كامال است امرى انتقام براى نفس شديد باشد،هيجان

 آنها تنگرف ناديده كه هستند اسالمىعرفان اخالقى قواعد رينتاساسى از باشند،بلكهمى صحيح

 . است اسالمى عرفان و اخالق مبناى حذف با مساوى

 يتب دو اينمضمون خود طوالنى تاريخ در بشر اگر كه ميسازيم نشان خاطرمبحث اين خاتمه در

  -كردمى عمل آن به و فهميدمى را

  موليستى كف نگاريده تو

 نيستى نم كرده حقى آن

 شكن حق بامر هم را حق نقش 

  زن دوست سنگدوست زجاجه بر 

 بهجت و فاشكو تاريخىبه است،مبدل گذاشته سرپشت در كه خونبارى ترديد،تاريخ كمترين بدون

 وعده آنان به متفكران و خوانندهامىكتاب در كه را تمدنى آن لذت مردم و گشتمى انگيز

 درون چنان گرايى منفعت و محورى وخود پرستى لذت!هيهات ولى.چشيدندمى دهندمى
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 ردهآو بوجود آنان در روانگردان تخدير چنان و ساختهتباه را ناهشيار پرستان قدرت و قدرتمندان

 خود هاىگونه تا گذارندمى فرار به پا و شوندمى كالفه و دوبيت،گيج مضمون شنيدن با كه است

 . رسد فرا خودشان شدن متالشى نوبت تا نندك سرخ ناتوانان خونهاىآشاميدن با را

 پديد شد نورى و بشنيد اين گبر

  بريد زنارش كه تا او دل در 

 كاشتممى جفا تخم من گفت

  پنداشتم دگر نوعى ترا من 

 اىبوده خو احد ترازوى تو

  اىبوده ترازو هر زبانه بل 

 هك سلحشور جوانآن درون ،درواال گرايى مطلق و روحانى عظمت چنان ديدن با كه بود شايسته

 و بگيرد تابيدن دردرونش بود،نورى گشته السالم عليه المؤمنين امير ربانى قدرت مغلوب

 از مجلل و شكوه با كاخى و فروبريزد بود،بكلى پديد نا كفر ظلمت در كه شخصيتش ساختمان

 . بكشد ملكوتبه سر و شود ساخته درونش در نو شخصيت

 ولىمعم مردم مانندديگر ترا شناختم،مننمى ترا گذر،من در من از و فرما عفو االمؤمنين،مر امير يا

 هيچ و كنندمى منزل هوى در و كنندمى حركت هوى از موجوديتشان همه در كه پنداشتممى

 . ندارند سراغ شانطبيعى خود اميال مبناى جز قانونى و حق

 تىپس و محيطكوچكى كه بزرگى هايى،اىدريافت و علوم همه در كه انسانى حق،اى بر انسان اى

 جاى خود قالب در و بياوردپايين را تو نتوانست زمان خودكامه و محور خود مردمان رذالت و

 در پرواز نخستين ديدم،عظمت تو از كه آنكردن غالف و شمشير آوردن پايين با امروز من.دهد

 او،اى جالل و جمال صفات و اخد وجود كننده اثباتآيت اى.نمودم درك را انسانيت فضاى

 نا قياس معمولى مردم ديگر و خود با ترا كه نبودم من كمال،تنهاكاروانيان راه مشعل روشنترين

 اب مادى صورى تشابه جهت به ترا كه گشت سپرى مردمى ميان در تو عمر كردم،روزگار بخردانه

-فرتن حماقتى هم اين.شتندكا جفا و جور تخمهاى تو زندگى مسير در و كردند مقايسهخويشتن
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 و جان در و خواهدآورد بر سر آگين زهر جفا،خارهاى و جور هاىتخم آن از نفهميدند كه انگيزتر

 . خليد خواهد آنان خود روان

  «اىبوده ترازو هر زبانه بل اىبوده خو احد ترازوى تو»: كه فهميدم باالخره آرى

 بدىا سفر براىكه حال!آيد كار چه به دريغ و تاسف براى عمر،جز ساعات واپسين در فهم اين ولى

 قىحقي گراى مطلق يك تو»،«اىبوده خو احد ترازوى تو»كه حقيقت اين ام،درككرده ركاب در پا

 انسانها ارواح فضاى افروز روح توخورشيد«نداشت تو درون به راه هوى گونه هيچ كه بودى

 طال به مبدل وجود تو،مس با ارتباط در لحظه يكتنگرف قرار با كه بودى كيمياگر آن تو»،«بودى

 تدس به دنيا اين در گذشته زندگى به بارندامت و حسرتهاىنگاه جز اىنتيجه چه«گشتمى

 ( 11! )دهد؟مى

 بدست لىع كشتن آينه هركه السالم عليه المؤمنين امير ركابدار بگوش پيغمبر گفتن-دوم مورد

 ( 11) بود خواهد تو

  چاكرم گوش به مبرپيغ گفت

 سرم اين گردن ز روزى برد كه

 دوست وحى از رسول آن آگه كرد 

 اوست دست برعاقبت هالكم كه 

 مرا پيشين بكش گويدهمى او 

 خطا منكر اين من از نيايد تا 

 تست ز من مرگ چو گويم همى من 

 جست حيله توانم چون من قضا با 

  كريم كاى پيشم به افتد همى او 

 نيم دو حق براى از نك مرا مر

  بد انجام اين من بر نيايد تا 

 خود جان بر من جان نسوزد تا
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 القلم جف برو گويمهمى من 

 علم گردد سرنگون بس قلم زان 

 تو ز جانم در نيست بغضى هيچ 

 تو ز دانمنمى من را اين زانكه 

 حقدست فاعل و حقىآلت 

  دق و طعن حقآلت بر زنم كى 

 ملجم ابن كه استميدانسته السالم عليه المؤمنين امير كه است،اينست آمده اترواي در كه آنچه

 و است علمى چگونه خود وبوده چه غيب علم اين منبع اينكه.رساند خواهد قتل به را او مرادى

 لمساي است؟ بوده چه ملجم ابن فاسدنيت برابر در و علم آن نتيجه در حضرت آن العمل عكس

 : كنيممى آنهااشاره از برخى به ما كه دارد وجود متعددى

 هك دانستمى شدو خواهد كشته كه دانستمى السالم عليه المؤمنين امير كه روايت اين منابع

 : جمله آن از.است است،فراوان مرادى ملجم ابن او قاتل

 برنم باالى از روزيك السالم عليه المؤمنين امير:»گويدمى عليه اهلل رحمة قمى محدث مرحوم-1

 روز چند رمضان ماه اين محمد،از ابا اى:فرمود و افكند نظرى( ع) حسن امام فرزندش جانب به

 بدع ابا اى:فرمود و افكند نظرى( ع) حسينامام جانب به پس.روز سيزده:كرد است؟عرض گذشته

 محاسن بردست حضرت پس.روز هفده:كرد است؟عرض مانده باقى روز چند رمضان ماه اين اهلل،از

 : فرمود و[بود سفيد جناب آن لحيه روزآن در]زد، خود يفشر

 با ار سفيد موى اين امت ترينشقى بخدا،كه سوگند)«اشقاها انبعث اذا بدمها ليخضبها اهلل و»

 .( كرد خواهدخضاب من سر خون

  مراد من خليلك من عذيرك قتلى يريد و حياته اريد: فرمود را شعر اين پس

-1( 15( )بياوريارمراديت اين از را عذرت.مرا كشتن ميخواهم،او را( مرادى) او زندگى من)

 : گويدمى النبوة مؤلف،داليل

 : ياسر بن عمار قال
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 فنمنا لنخلا من صور الى فعمدنا منزال العشير،فنزلناغزوة فى رفيقين ابيطالب بن على و انا كنت

 فغمز اعليفاتى سلم و آله و عليه اهلل صلى اهلل رسول اال ايقظنا التراب،فما من دقعاء فى تحته

 يضربك ىالذ الناقة،و عاقر ثمود احيمرالناس باشقى اخبرك قم،اال:بالتراب،فقال تتربتا قد و رجليه

 . بلحيته اخذ و منها هذه تبتل قرنه،و الى اشار و هذا على

 منزلى در.يمبود همراه عشيرجنگ در السالم عليه ابيطالب بن على و من:است گفته ياسر بن عمار)

 سبزىبى خاكى روى در نخلها آن زير پس گرفتيم جاىكوچك هايىنخل ميان در و آمديم فرود

 هب حضرت آن سلم، و آله و عليه اهلل صلى خدا رسول مگر نكرد بيدار خواب از مارا و خوابيديم

 سپسبودند، هگشت خاك به آلوده درحاليكه داد فشار كمى را او پاهاى و آمد السالم عليه على طرف

 والحص ناقه كننده پى احيمر مردم ترينشقى-:ندهم خبر مردم ترينازشقى ترا برخيز،آيا:فرمود

 سرت خون با را ريشت و[ حضرت آن پيشانى به:فرمود اشاره و]زندمى تو عضو اين به كه كسى آن

 ( 16( )سازدمى تر

 ( 17) .است نموده نقل مضمون همان با روايتى سيوطى الدين جالل-1

 قال:قولي عنه اهلل رضى عليا سمعت: كه كندمى نقل العمانى يزيد بن ثعلبة:نعيم ابو حافظ-1

 سولر الى يشير مما كان انه اشهد و النار من مقعده متعمدافليتبوء على كذب من( ص) اهلل رسول

 . راسه من لحيته يعنى هذه هذه،منلتخضبن( ص) اهلل

 رد او نشيمن بگويد برمن دروغى كس هر:فرمود( ص) خدا ولرس كه گفتمى( ع) على از شنيدم

 اشاره بمن( ص) خدا رسول كه امورى آن ازاينكه به دهممى شهادت من و شود جايگير آتش

 ( 18) گشت خواهد رنگين من سر خون از من ريش«اين از اين»كه بود فرمود،اين

 تعددم طور به:مشهورميگويد مورخ ثيرا ابن به معروف الكرم ابى بن على الحسن ابو الدين عز-5

 : گفتمى[بارها]السالم عليه ابيطالب ابن على كه است شده نقل

 سرش ازخون را يعنى،ريشش اين از را اين كه را شما ترينشقى كندمى جلوگيرى چيزى چه»

 سالملا عليه المؤمنين شد،امير وارد رمضان ماه كه وقتى:گويدمى مغيره بن عثمان و«نمايد رنگين

 خوردمى شام جعفر نزد در شبى والسالم عليهما حسين امام نزد در شبى و حسن امام نزد در شبى

 من و بيايد من بسوى( مرگ) خداوندى امر دارم دوست:گفتمى كرد،ونمى تجاوز لقمه سه از و

 ( 19.« )دش كشته حتىنگذشت شبى و است مانده شب دو يايك كه نيست اين جز و باشم گرسنه
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 ادفري او روى هابهآمد،مرغابى بيرون بامداد در( ع) على:كندمى نقل پدرش از كثير بن حسن-6

 در و گرانندنوحه آنها كنيد،زيرا خودرها حال به را آنها:فرمود حضرت زدند،آن كنار را زدند،آنهامى

 ( 11.« )زد را او ملجم ابن شب همان

 پدرم آمدم، بيرون ازآن پيش شد،شب شهيد( ع) على كه روزى گويدمى( ع) على بن حسن و-7

 بيدار[ عبادت براى]را خاندانم امشبفرزندم،من:فرمود بمن.خواندمى نماز اشخانه مسجد در

 ار اهلل رسول و خوابيدم و ربود دستم از اختيار است،چشمم بدر بامداد و جمعه شب كردم،زيرامى

 كن نفرين:فرمود ديدم، تو امت از هاخصومت و انحراف پيامبرخدا،چه اى:كردم عرض او به و ديدم

 : گفتم آنان،پس بر

 . فرما نصيب آنان به من بجاى بدى زمامدار و فرما عنايت بمن آنان از خداوندا،بهتر

 ناب رفتم،پس بيرون او سرپشت هم من و رفت بيرون پدرم.گفت را نماز اذان و آمد النباه ابن

 يريد و حياته اريد: فرمودديد،مىرامى ملجم ابن وقت هر تحضر آن رسانيد،و قتل به را او ملجم

  مراد من خليلك من عذيرك قتلى

 ( 11( )بياورمراديت ياراين از را عذرت!مرا كشتن خواهم،اومى را( ملجم ابن) او زندگى من)

 امير اطالع قضيه( 11) است كرده نقل را فوق داستان نيز طبقات صاحب سعد ابن محمد-8

 امير قتل الدنيا ابى ابن بكر راابو شهادت وقوع زمان حتى و خود شهادت از السالم عليه نالمؤمني

 بياتا تفسير و نقد به پردازيممىاكنون.است كرده نقل متعدد طرق از را السالم عليه المؤمنين

 مباحث آغاز در كه همانگونه.فوق داستان به مربوطه

 و وحقايق آورده مثنوى در مولوى كه را تانهايىداس-شديم متذكر مولوى ابيات از يكم مورد

 تلقى ىواقعيات عنوان است،نبايدبه كرده استنباط آنها از را آموزنده و مفيد و فراوان بسيار واقعيات

 واقعيت اجمال بطور كه را داستانهايىگاهى بزرگ متفكر اين.اندكرده پيدا تحقق تاريخ در كه كرد

 را داستان خود اصل گاهى و كندمى كم آنهااضافه،يا بر را بىمطال و ميدهد گسترش است داشته

 خالصه و.نمايدمى استنباط داستان آن از را آموزنده و مفيد بسيارواقعياتى و حقايق و كندمى وضع

 اتابي در.نيست شباهتبى امروزى رمانتيك روش با كه است گرفته پيشمثنوى در را روشى

 : آنجمله از.بگيرد قرار تحقيق و بحث وردم بايد كه است حقايقى مورددوم

  مولوى ابيات در اهميت با بسيار حقايقى
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 دنيا از عىطبياجل با او كه دانستمى السالم عليه ابيطالب بن على المؤمنين امير:گفتيم آنچه-1

 را خود قاتل نيز و.خواهدبست فرو جهان اين از ديده شمشير ضربه با او رفت،بلكه نخواهد

 . بود عليه اهلل لعنة مرادى ملجم ابن او كه شناختمى

 يكى هب مستندحضرت آن بود؟علم شده حاصل كجا از السالم عليه المؤمنين امير براى علم اين-1

 : است بوده دو هر يا دليل دو از

 داده حضرتآن شهادت درباره سلم و آله و عليه اهلل صلى اكرم پيامبر كه خبرى-يكم دليل

 داده سبتن( ص) اكرم پيامبربه را آنها السالم عليه المؤمنين امير كه فراوانى غيبى اخبار بود،مانند

 . است

 اخالقب تخلق از كه قلبىصفاى و خدا به حضرت آن تقرب جهت به مستقيما كه الهامى-دوم دليل

 . بود دريافته خدا اهلل،از

 ايتىرو چنين كه درصورتى.بود داده ملجم ابن به( ص) اكرم پيامبر را خبر اين:گويدمى مولوى-1

 به ندمست نيز( ع) المؤمنين امير بهملعون ملجم ابن بودن ركابدار اينكه ديگر.است نشده ديده

 . نيست صحيح منبع

 نانچ تامرتكب بكش مرا:»است گفته السالم عليه المؤمنين امير به ملجم ابن كه مطلب اين-1

 كردمى اظهار المؤمنين اميروقتى كه:اندگفته بعضى است،ولى نشده ثابت«نشوم هولناك جنايت

  خواند،مى كرديم نقل كه را شعر آن و اوست قاتل ملجم ابن

! ؟كنم قصاصجنايت از قبل آيا:»فرمود پاسخ در«كشى؟نمى را او چرا:»شد گفته حضرت آن به

 امير تعرض عدم علت البته!«بكشم؟ را خود قاتل آيا:»فرمودمى پاسخ در:اندگفته ديگر بعضى«

 مالك وقفرمايد،ف بازداشت يا راتبعيد او توانستمى اينكه ملجم،با ابن به السالم عليه المؤمنين

 سپ كه است شده نقل و.داد انجام السالم عليه خضرحضرت كه كارهايى مانند.است رسمى فقهى

 تكبمر جنايتى چنين به چرا:گفتند او شد،بهجنايت آنمرتكب ملعون ملجم ابن آنكه از

( ستا آتش در كه بدهى نجات را كسى خواهىمى تو آيا)النار فى من تنقذ افانت: داد شدى؟پاسخ

 ! ؟

 از اختيارسلب با خواهدمى و بنددمى خدا به خود،افتراءجنايت توجيه براى شقىخبيث اين

 ابانتخ كه ازآتشى مرا توانيدنمى شما!بروم آتش به بايد من!آتشم اهل من:»بگويد خويشتن
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 تواندمىن جنايت، روپوشى وتسليت براى هاتلقين گونه اين كه است قطعى!«بدهيد نجات امكرده

 به وى مايلت بر دليلى مباركه آيه به ملجم استشهادابن.بكشد بار شقاوت نابكارى آن روى بر پرده

 ناي با وكند،مى بازگو آتش به را خود ورود بودن حتمىآيه به استشهاد با او زيرا.نيست جبر

 و جنايت كه گويدنمى ولى دهدمى قرار اعتراف مورد را خود كاربودنجنايت و شقاوت استشهاد

 . است خداوندى اراده مستندبه شقاوتش

 بود، شدهثبت الهىقضاى در كه جبرى امر يك را جنايت بحث،پديده مورد ابيات در مولوى-5

 يرام از[است نشده ثابت نظرتاريخى از بتهال كه]ملجم ابن التماس برابر در و.كندىم معرفى

 ميرا طرف شود،بكشد،از هولناك جنايت آنمرتكب آنكه از پيش را او كه السالم عليه المؤمنين

  -كه دهدمىپاسخ چنين السالم عليه المؤمنين

! تو ز جانم در نيست بغضى هيچ/ علم گردد سرنگون بس قلم زان /القلم جف برو:گويمهمى من

 /! دق و طعن حقآلت بر زنم كى /!حقدست فاعل و حقىآلت /!تو ز نميدانم من را اين زانكه/

 نروش كامال مزبور ابيات در سبحان خداوند بود،به شده مرتكب ملجم ابن كه جنايتى استناد

 . نيست صحيح استناد اين و.است

 در و.است نشدهقلن السالم عليه المؤمنين امير از تاريخى و روايت هيچ در چيزى چنين-اوال

 لكهب و مسؤليت و وقبح حسن و معصيت و اطاعت مسئله كه است افراطى جبر آن مستلزم ضمن

 مورد كه شود اىالزمه به بسامنتهى چه و سازدمى منتفى كلى به را هاارزش ضد و هاارزش همه

 تعليم و سمانىآ كتب انزال و انبياء بعثت بودنبيهوده از عبارتست آن و نيست مولوى خود قبول

 . ذلك غير و كمال و رشد به تحريك هاوكثافت از داشتن حذر بر و هاتربيت و

 قرار شديد انتقاد رامورد جبر پنجم دفتر در مثنوى،مخصوصا از فراوان مواردى در مولوى-ثانيا

  -داندمى وجدانى درك مخالف را جبر به تمايل كه طورى دهد،بهمى

 امر مكن يا كن او بر آيدمى نغز رودمى عم اى جدول يك در دو ره بود حس بجاى وجدانى درك

  صنم اى است اختيار دليل اين كنم آن يا كنم اين فردا اينكه سخن و ماجراها و نهى و

 متقيا روز تا كه را آنچه قلم)القيامة يوم الى كائن هو بما القلم جفروايت كه اين از مولوى خود

 داده ارقر تفسير كنند،موردمى استناد آن به جبريون كه(است دهخشكي و نوشته شد خواهد واقع

 .كندمى شود،انتقاد اختيار مزبورمنكر روايت اينكه از و
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 : گويدمى چنينالقلم جف معنى بيان در پنجم دفتر در مولوى

 القلم جف قد تاويل چنين هم

 اهم شغل براست تحريض بهر 

 را كار هر كه بنوشت قلم پس 

  جزا و تاثير هست آن اليق 

 آيدت كژ القلم جف كژروى

  زايدت سعادت آرى راستى 

 القلم جف شددست بدزدد چون

 القلم جف شدمست باده خورد 

 ع القلم جف مدبرى آرى ظلم 

  القلم جف خورى بر آرى دل

 حق كه باشد روا دارى روا تو

 سبق حكم از آيد معزول همچو 

 كار رفتست برون من دست ز كه 

 مزار چندين ميا چندين نم پيش 

  القلم جف بود معنى آن بلكه 

  ستم و عدل او نزد يكساننيست

---- 

  ما پيش را شه گويندهمى بد

  وفا كن كم القلم جف برو كه

  بود اين كى القلم جف معنى
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 شود يكسان وفا با جفاها كه

 القلم جف جفا هم را جفا بل 

  القلم جف وفا هم را وفا وان 

 سندصحت برفرض مزبور روايت كه رسيد حقيقت اين به توانفوق،مى ابيات به يقدق نظر با

 يحتصح قابل وجه بهيچ زيربيت دو جهت بهمين.ندارد انسانها اختيار سلب بر داللتى آن،هيچ

 : نيست

 تو ز جانم در نيست بغضى هيچ

 تو ز دانمنمى من را اين زانكه 

 ! حقدست فاعل و حقىآلت 

 !! دق و طعن حقتآل بر زنم كى

 قرار انتقاد مورد كهپاسخى با را آن ناسازگارى و شده قصاص مسئله متوجه مولوى خود آنگاه

 : آوردمى داد،چنين خواهد

 چيست بهر از قصاص اين پس او گفت

 خفيست سر آن و حق از هم گفت 

  اعتراض او خود فعل بر كند گه 

 رياض بروياند خود اعتراض ز

 خود فعل بر سدر را او اعتراض 

 احد او لطف در و است قهر در زانكه 

 اوست مير حوادث شهر اين اندر 

 اوست تدبير مالك ممالك در 

  بشكند او اگر را خودآلت 

  كند نيكو را گشته شكسته آن
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 بيان اشاره بطور است،ولو قصاص قانون وضع موجب كه را خفى سر آن فوق ابيات در مولوى

 اضاعتر آن كه نمايدمى معرفى خود كار بر خدا اعتراض را قصاص دوم بيت در سپس.است ننموده

 رد،بادا خداوندى كار به اعتراض جنبه قصاص كه مسالهاين تصور!روياندمى را حقيقت از هايىباغ

 و.نيست است،صحيح شده واقع كه است اىحادثه پذيرش عدم ازناشى كه اعتراض مفهوم به نظر

 كه دهبو كارى حقيقت است،در شده واقع كه نفسى قتل:بگوييم هك است تناقضنوع يك اين

 . است داده قرار قتل آلت را قاتل و پذيرفته خداآنرا

 كار آن خداوند كه استاين باشد،معنايش خداوندى خود كار بر اعتراض قصاص اگر طرف آن از

 اين آن و شد متذكر ينجاا در توانمى رامطلب يك.باشد مستند او به تواندنمى و است نپذيرفته را

 است دهش مرتكب قاتل كه است جنايتى بار سنگينىتخفيف موجب حقيقت در قصاص كه است

 اصقص توانمى بنابراين،.است شده پرداخته جنايت آن الهى باشد،حق كرده توبه دل ته از اگر و

 و.اوست زا لطفى خداوندى طرف از آن پذيرش و توبه نمود،چنانكه خداوندتلقى از لطفى را

  -است كرده مطرح پنجم بيت در كه را اىامامساله

  كند نيكو را گشته شكسته آن/ بشكند او اگر را خودآلت

 و اشدب بوده قبول تواندقابلشديم،مى متذكر كه است قاتل گناه تخفيف همان مولوى منظور اگر

 اصالح را ملجم ابن عمدى،آنهم قاتل شده تباه شخصيت قصاص كه است اين منظور اگر

 امير خود فرموده ضد بر كه اىنظريه استقبول قابل چگونه و كرد قبول را اين توانكند،نمىمى

 ! ت؟اس فرموده( مردم ترينشقى) اشقى تعبيرملجم ابن درباره كه است السالم عليه المؤمنين

 از تاس بارتع وآن نيست ترديد قابل وجه بهيچ كه دارد وجود اهميت با بسيار مساله يك البته

 و استثناء كوچكترين بدونهستى عالم همه بر خداوندى االطالق على مالكيت و مطلق سلطه

 هاراد معلول عنوان به چه كندمى بروزهستى عرصه در كه چه هر:گوييممى كه است جهت بهمين

 هب ذالك،مستند غير و قصاص مانند تشريعىاراده از نمودى عنوان به چه و خداوندى تكوينى

 رب متعال خداوند قيومى احاطه اين و مطلق مالكيت وسلطه اين الزمه است،ولى سبحان خداوند

 ودهب خدا به شود،مستندمى صادر اختيار روى از كه بشرزشتاعمال كه نيست هستى،آن تمامى

 هستى خداوند ساخته هستى عالم مخلوقات عنوان به قاتل وجودى وتشكيالت اجزاء همه.باشد

 البه ظرن است،با گشته عمدى قتل جنايت مرتكب آن بوسيله قاتل كه نيرويى حتى.ستا آفرين

 تشكيالت و اجزاء آن بردن كار به مورد انتخاب است،ولى خداوندى آن ازباهلل اال قوة ال و حول
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 پروردگاراست منزه است،و قاتل خود است،عمل نفس قتل ما مبحث در كه نيرو آن ووجودى

 صدور كه طورى بياوردبه بوجود انسان يك در را زشت عمل يكعلت تمام كه اين از عالميان

 حقمست و تفسيق و مالمت را حال،بنده اين با.باشد جبرى ضرورى علت آن آمدن بوجود با معلول

 كه لجمم ابن درباره السالم عليه المؤمنين امير انسانى مراحم و الطاف. فرمايد مالى يا جانى كيفر

  بود او قاتل

  چشم به بينم همى را دشمن گفت

 خشم هيچ ندارم وى بر شب و روز

 است آمده خوش جان همچو مرگم زانكه 

 است اندرزده چنگ بعث در من مرگ 

 ستدانمىالسالم عليه المؤمنين امير كه كرديم اثبات فراوان روايات طريق از گذشته مبحث در

 رخط دفع حال،براىاين با.دارد او باركم بجان قصد مردم،سوء ترينشقى و ملجم،خبيث ابن كه

 ابن هب احسان و آيد،حقوقبرمى ازتواريخ كه همانگونه نفرمود،بلكه اقدامى هيچ خويشتن از مرگ

 چنين دنياال ابى ابن تاليف السالم عليه المؤمنين اميرمقتل كتاب در است،و نفرموده ترك را ملجم

 وارد حضرت آن مبارك سر بر را بتضر آن پليد ملجم ابنكه آن از پس:»است آمده

 آن..«».بلى:قال!اصنع؟ و اصنع و اليك احسن الم هلل عدوا اى:به،فقال بالرجل،فاتى على:آورد،فرمود

 درمن ؟مگر!امنكرده احسان تو به من خدا،مگر دشمن اى:فرمود سپس( را ملجم ابن)بياوريد را مرد

 ( 11! )ام؟نكرده نيكى مكررا تو حق

 نالمؤمني امير راآوردند،از ملجم ابن وقتى كه است كرده نقل عباس ابن از 96 ص اخذم همين در و

 پذيرايى كه است اين من فرمايى؟فرمود،نظرمى چه اسير اين درباره پرسيدند السالم عليه

 در عتىسا من از رفتم،پس دنيا از اگر.شودمىچه من حال ببينيد تا كنيد نيكو را او اىمهمانگونه

 ديدش ناراحتى به توجه با حضرت آن كه است اين قوى بسياراحتمال.«نكنيد تاخير او قصاص

 تعجيل هب دستور كنند شكنجه بسيار را شقى و خبيث آن كردمى ايجاب كهملجم ابن درباره مردم

 : كه است كرده نقل عامر از صفحه همين در.فرمود اوقصاص در

 نم اسقوه و طعامى من اطعموه:اخذناه،قال قد قالواضاربى؟ فعل ما:قال الضربة تلك على ضرب لما

 ( 11) عليها تزيدوه ال ضربة فاضربوه مت انا ان رايى،و فيه رايت عشت انا شرابى،فان
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 چه من زننده:شد،فرمود زده السالم عليه المؤمنين امير به( شديد) ضربت آن كه هنگامى)

 هك آشاميدنى آن از و كنيد اطعام خورممى منكه طعامى از را او:گرفتيم،فرمود را او:كرد؟گفتند

 و كرد خواهم عمل ملجم ابن درباره خود نظر با ماندم زنده من اگربدهيد،پس او به نوشممى من

 . نزنيد او به ضربه يك از دنيارفتم،بيش از اگر

 بگيريم، را ملجم ابن اگر:گفتند السالم عليه المؤمنين امير بهكه است آمده ماخذ همين در

 فسىن درمقابل ظلم،نفسى عين!است همين به به:فرمود حضرت آن.برد خواهيم ازبين را ودمانشد

 شده مرتكب او كه جنايتى مسئولملجم ابن دودمان نفس يك از بيش فقط،نه شود قصاص بايد

 .( است،نيست

 هادتش سرحد تا شمشيرمرا ضربه با كه را ملجم ابن:گويدمى( ع) على:انسانى لطف فوق لطفى

 !! نكنيد است،مضطرب رسانيده

 : گويدمى الدنيا ابى ابن

 و صوائحا هدتش حوله،فقال الوزتصايحت العشاء صلوة يريد فيها،خرج اصيب التى الليلة كانت فلما

 ىف قام حتى اقبل فيها يخرج التى الساعة كانت اذاالفاسق،حتى تجننه و قال( 15) نوائحا نساء

 ثبوو فاخذه منه قريبا الحنفية بن محمد كان و ضربة فضربه نالمؤمني اميرخرج و الباب جنح

 الرجل نم اقتصصت عشت بقيت،فان ما يهاجن مهال،ال:على لهم ليقتلوه،فقال ملجم ابن الى الناس

 ( 16) بالنفس فالنفس مت ان و هلل وهبت او

 مازنبراى ،گرفت قرار ملجم ابن ضربه اصابت مورد السالم عليه المؤمنين امير كه شب همان در

 و هازننده فرياد ها،مرغابىاين:آمدند،فرمود در فرياد به او پيرامون در هاآمد،مرغابى بيرون عشاء

 خفىم السالم عليه المؤمنين امير از را خودفاسق ملجم ابن:گفت راوى.بينندمى را گرنوحه زنهاى

 از طرفى در ملجم ابن.آمد ونبير[ نماز براى]موقع آن درحضرت آن كه رسد فرا موقع آن كرد،تا

 . رسيد حضرت آن و ايستاد در

 ومهجملجم ابن به مردم و.گرفت را او بود،و نزديك الحنفيه بن محمد.زد او به اىضربه ملجم ابن

 ابن مهست زندهمن كه مادامى.باشيد آرام:فرمود آنان به( السالم عليه) على.بكشند را او كه آوردند

 را او خدا براى يا و كنممىقصاص را او يا ماندم زنده من اگر پس.دازيدنين اضطراب به را ملجم

 ( . شيدبك را او توانيدمى فقط يعنى)است نفسى مقابل در رفتم،نفسى دنيا از اگر و بخشممى
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  اىديده آنچه از واگو اىشمه /اىديده و عقل جمله كه على اى

 شگفتدريافت چه دارى،و انسانها ارزش درباره انگيزى شگفتدريافت بزرگان،چه بزرگ اى

 ! است آفريده را انسان كه بزرگ خداوند درباره انگيزترى

 دهكنن متورم جزقدرت كه روزگاران صفحه در نماها انسان گوش با را ناآشنا منطق اين ما چگونه

 قدرت انبيمار و ناتوانان اينگوش با و كنيم شناسد،مطرحنمى را منطقى هيچ حيوانى طبيعى خود

 جممل ابن!را مرادى ملجم را؟ابن كسى چه «نكنيد مضطرب»را جمله اين بشنويم!بسازيم؟ آشنا

 ملهج اين دهد؟معناىمى معنى چه«را مرادى ملجم نكنيدابن مضطرب»اشقياء ترينكيست؟شقى

 دباش اشقيا ترينشقى كه هم اندازه هر و شود ساقط هاارزش ازكه هم اندازه هر انسان:است چنين

 قطره آن است،نبايد باقى او حيات آب از اىقطره كه دوركند،مادامى خود از را انسانيت اصول و

 حدود آن در مگر و كند اشآلوده خويشدست با او خود كه اين مگر.كردآلوده شكنجه و زجر با را

 كنونا همكه را ملجم ابن.نمايد ضايع را هاانسان معقول آزادى حق و كرامت حق و حياتحق كه

 شمارش از و گذشتهشمارى روز از مرگ و زندگى مرز به گذاشتن قدم براى و شماستدست اسير

 اضطراب در هاشمارى لحظه توصيفقابل غير طوفان در زودى همين به و كندمى عبور هاساعت

 قىش آن در وحشت و ترس ايجاد با شما.نكنيد شمامضطربش رفت،ديگر خواهد فرو خود طبيعى

 انتظار در آمدى پيش چه مرگ از پس داندمى خود كه او براى مخصوصا]را مرگ تلخ طعم نابكار

 . است چشانيده من براى بار يك را مرگ طعم او كه زيرا.نكنيد تكرار او براى[ اوست

 تاس واداركرده را مولوى كه است السالم عليه المؤمنين امير انسانى هاىعظمت گونه اين شايد

 حتصحي قابل مطلب اينولى!نداشت اختيار او و بخشيد خواهد را ملجم ابن (ع) بگويد،على تا

 . نيست

 . رويممى السالم عليه المؤمنين امير خود سراغ به چند لحظاتى اينجا در

 و رفت ادني ازاين السالم عليه على) شفتيه بين الصلوة و على مات:گويدمى جبران خليل جبران

 نمازش سجاده هرگز كه بودسترگ،معبدى مرد آن براى بزرگ اىدني آرى،اين( لبانش ميان نماز

 داورى،خواه دكه روى يا زمامدارى دراريكه چه و كارزار و جنگ ميان در چه نچيد بر آنجا از را

 شترا مالك به مصر جامعه اداره فرمان نوشتن براىدست برقلم بينوايان،خواه و يتيمان كوى سر

 بيل كه حجاز سوزان هاىدشت و مزارع كارگاه محراب در چه و تعبادمحراب كارگاه در خواه و

( ع) آدم اوالد براىمعشيت مواد تهيه كه آوردمى بجاى را زمين اصلى راز دست به
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 معبد اين در زندگى عرصه به ورود در را آن كس هر كه ايستسجادهآرى،اين.است

 با وداعزنگ كه ساعات آن از ليكن.چيد نخواهد بر را سجاده آن،آن از خروج بگستراند،تالحظه

 را او ديدگان و را قراربدهد،او ابديت ديار كاروانيان صف در را او و شود نواخته آدمى بگوش معبد

 را اهلل بگردانيد،وجه روى كه حال بهر)اهلل وجه فثم تولوا فاينما گاهجلوه كه انفس و آفاق همه از

 خداوند بارگاه خود به متوجه مستقيم بطورنموده،است،منصرف( يافت خواهيد طرف آن در

 در هم را مباركش عمر لحظات همه كه الهى شخصيت آنالسالم عليه المؤمنين امير.نمايدمى

 تضرب آن از پس داشت حضور ربوبى اقدس بارگاه در هم و بودكرده سپرى اهلل وجه با رويارويى

 رفته برتر اهلل وجه هاىگاهجلوه از خت،نوا هستى جهان معبد با وداع براى را اوحركت آهنگ كه

 سر وى از سخنى و حركت هيچ شهادت بستر در بعد به آن از و يافت حضور بارگاهآن در و

 ابن مرانع از الدنيا ابى ابن مقتل در: يافتمى پايان اهلل اال اله ال اخالص جمله با اينكه زدمگرنمى

 : است كرده نقل چنين پدرش ازميثم

 الصف نم ملجم ابن ضربهثم آية عشر احدى االنبياء سورة من قرا ثم الصلوة فى فكبر خرج عليا ان

 ثم على ركع الصلوة،و فى قيام هم و يده من انتزعواالسيف و اخذوه و الناس عليه فشد.قرنه على

 فخفف الثانية، فى قام ثم مكان الى مكان من سجد اذا الدم من راسهينقل اليه فنظرت سجد

 ( 17) المسجد حائط الى ظهره اسند و سلم ثم فتشهد جلس ة،ثمالقرائ

 سوره از يهآ يازده سپس.تكبيرگفت[نماز براى]نماز در و آمد بيرون السالم عليه ابيطالب بن على)

 جومه سخت ملجم ابن به مردم.زد او پيشانى به صفميان از ملجم ابن كرد،آنگاه قرائت را انبياء

 . بودند نماز قيام در مردم كه حالى در آوردند در دستش از را شمشير گرفتندو را او و آوردند

 خود سر اونگريستم،او به من.كرد سجده سپس و رفت ركوع به( 18) السالم عليه المؤمنين امير

. دادمى حركت ديگر نقطه به شدمىخونين كه نقطه از خون جريان جهت به سجده حال در را

 سسپ و خواند را تشهد و نشست بعد و كرد مختصر را رائتوق برخاست دوم ركعت براى سپس

 سرحد ات را الهى انسان آن كه ضربتى ورود از شگفتا،پس( كرد تكيه مسجد ديوار به وگفت سالم

 سجده ذكر كه دهدنمى مهلتى خون جريان ديگر طرفى از!كندنمى راقطع رسانيد،نماز شهادت

 ربدلباخته آن و گرددمى خون در غرق سجده لشود،مح تمام( بحمده و االعلى ربى-سبحان)

 ندد،تابنمى ذكرفرو از لب و كندمى منتقل ديگر اىنقطه به آهسته را رفته فرو خون در سر اعلى
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 اى ديدگانتان بادروشن.گويند وداع را نمازگذاران فخر آن زبان و دهان و لب خود

 . باد نمازگذاران،روشن

  ملجم ابن دادن كيفر از السالم يهعل المؤمنين امير امتناع دليل

 فقه ازجنايت،خالف پيش قصاص كه است كرد،اين مطرح توانمى مبحث اين در كه اىمساله

 : شود گفته است،اگر سليم عقل و وحى به مستند كه است اسالمى

 اسخپ فرمايد،دربازداشت يا تبعيد را جنايت،او وقوع از جلوگيرى براىتوانستمى حضرت آن كه

 علم چه راگ اينكه يكى:پردازيمآنهامى مهمترين بيان به ما كه است طرح قابل مساله،مطالبى ناي

 و هللا آداب به تادب جهت آينده،به و طبيعتپرده پشت واقعيات به السالم عليهم ائمه و انبياء

( 19) اوست مكفوف علم به مربوط كه خداوندى بدايىمشيتدارد،ولى اهلل،واقعيت اخالق به تخلق

 وفمكف علم بهمين مربوط مسلم است امرى شيعه مذهب در كه بدا و نيست معلوم احدى هيچ ،بر

 مطلق معل آن السالم عليهم عظام ائمه ديگر مانند السالم عليه المؤمنين امير بنابراين،علم.است

 . باشد داشته ربوبى خاص علم آن به مربوط بدايىمشيت بر احاطه حتىكه نبود

 سمىر ادله مستندبه كه داريم برين فقه بنام فقهى;رسمى معمولى فقه مقابل در ما اينكه دوم

 هماعلي موسى و خضرحضرت داستان در مجيد قرآن در.است ادله آن باطن به مستند يا نيست،و

 سه هر ذال.نبود سازگار توراترسمى فقه با كه گرفت انجام خضر حضرت بوسيله حادثه سه السالم

 يهعل داود حضرت قضاوتهاى از بعضى.قرارگرفت السالم عليه موسى حضرت راضاعت مورد حادثه

 يهعل المؤمنين امير قضاوتهاى از مقدارى است،همچنينبوده برين فقه به مستند نيز السالم

 اهدخو عمل مورد فرجه تعالى اهلل عجل اهلل بقية عصر ولى ظهورحضرت زمان در كه آنچه و.السالم

 . ستا برين فقه همان بود

 رارق قضايى جبرمبناى بر ملجم ابن جنايت جلوگيرى از را حضرت آن امتناع زير ابيات در مولوى

 . دهدمى

  بكش زودم على كاى آمد باز

 ترش وقت و دم آن نبينم تا

  بريز خونم كنممى حاللت من 
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  رستخيز آن من چشم نبيند تا

 ابن هك جنايتى ازالسالم عليه المؤمنين رامي وقتى كه است اين شودمى ديده تواريخ در كه آنچه

  تقتله؟ ال المؤمنين،لم امير يا قيل داد، خبرگشت خواهد مرتكب آينده در ملجم

 ( كشى؟نمى را او چرا شد گفته حضرت آن به)

 [ شتهگذ ماخذ!( ]بكشم؟ را قاتلم كه دهيدمى دستور من به آيا! )قاتلى؟ اقتل ان اتامرونى: فرمود

 را فوق ديگرجمله كسى و است نبوده ملجم ابن خود«كشى؟نمى را ملجم ابن چرا»هجمل گوينده

 : بدهيم قرار دقت مورد را ابيات بقيه حاال.است گفته

 چون /بريد نتواند تو از مو سر يك/ بود تو قصد به كف اندر خنجر/ شود خونى اىذره هر از گفتم

 / كشيد خطى چنين تو بر قلم

 ابن نبازداشتگونه هر يا كشتن از را السالم عليه المؤمنين امير امتناع لوىمو كه شودمى مالحظه

 دهدىم است،نسبتداده حركت قدر لوح بر قضا كاتب كه قلمى به بزرگجنايت آن ارتكاب از ملجم

 . نموديم بيان مشروحا را مطلب اين پاسخ ما و

  تنم مملوك نه روحم خواجه /منم تو شفيع شو بيغم ليك

 صحتالسالم عليه المؤمنين امير به استناد نظر از تنها نه نيز بيت اين اول مصرع مضمون

 مخالف هبلك[استنفرموده ملجم ابن به را سخنى چنين هرگز السالم عليه المؤمنين امير زيرا]ندارد

 . است اسالمى رسمى منابع

 از عبارتست نكتهآن و كند توجيه را فوق مضمون تواندمى كه دارد وجود اينجا در اىبلى،نكته

 چيز همه بر كه الهى واسعهرحمت و طرف يك از السالم عليه المؤمنين امير بزرگ روح اينكه

 آن وصاياى از بعضى در نداردچنانكه ملجم ابن آمرزيدن از امتناعى ديگر طرفى است،از گسترده

 لشام خدا مغفرت هيدخوانمى عفوكنيد،آيا را او بخواهيد كه،اگر است آمده فرزندانش به حضرت

 ليهع المؤمنين امير حال زبان از كه است نكته اين بهتوجه باحقيقت در مولوى و.باشد شما حال

 بخواهد سالمال عليه المؤمنين امير اگر و«منم تو شفيع شو بيغمليك:»گويدمى ملجم ابن به السالم

 و بيعىط بعد به مستند گيرى مانتقا اين اوست،ولى مسلم حق چه بگيرداگر انتقام ملجم ابن از

 : گويدمى او حال زبان از مولوى لذا.او بزرگ بسيار روح نه است بزرگوارآن وجود قانونى
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 نازنين وجود از پسكس هيچ و است صحيح نفسه فى مطلب اين«تنم مملوك نه روحم خواجه»

 ولى.ستا نرفته خويشتن دوجوطبيعى بعد از فراتر السالم عليه المؤمنين امير مانند اكرم پيامبر

 است ودهب او وجود كننده تباه بود،چنان شدهمرتكب ملجم ابن كه جنايتى:شود گفته است ممكن

 . بود گشته ساقط المؤمنين امير روح و لطف والهى واسعه رحمت شمولقابليت از كه

 : گويدمى و گيردمى اوج السالم عليه المؤمنين اميرشخصيتعظمت اين،در از پس مولوى

 قيمتى ندارد تن اين من پيش

  الفتى بن فتى خويشم تنبى 

 من ريحان شد شمشير و خنجر

  من نرگسدان و بزم شد من مرگ 

 قتحقي بزرگواراين آن سخنان در متعدد مواردى در و السالم عليه المؤمنين امير بود چنين واقعا

 بهمين.است نداشته او براىاىوسيله ارزش جز ارزشى وجود مادى بعد كه است شده متذكر را

 مسكن و پوشاك و خوراك و كردمى قناعتضرورى مقدار به دنيا معيشت وسايل از كه بودجهت

 كه است فرموده صراحتا بار چند همچنين.كردنمى تجاوزپايين سطح مردم معمولى حدود از او

 وگندس)امه، بثدى الطفل نم بالموت آلنس ابيطالب ابن ان اهلل و-جمله آن از.استمن مطلوب مرگ

 ( مادرش پستان به شيرخوارطفل از است ترمانوس مرگ به ابيطالب فرزند خدا،قطعا به

 محدود عالميك از عبور جز مرگ كه است كرده اثبات نيز وجدان پاك دريافت و قرآنى آيات

 چيزى بافري يالتتخ ونسبى لذايذ مقدارى با مخلوط ناگواريهاى و آالم خاستگاه و زندان به شبيه

 زمين و مرگ است،قطعا آدمى حياتدرخت ميوه دهنده نشان مرگ كه جهت آن از و نيست ديگر

 وا حياتدرخت زيرا. است بوده مطلوب شديداالسالم عليه المؤمنين امير براى مادى قفس نهادن

  -بود آورده وجود به را هاميوهترينبخش حيات و ترينعظمت با

  اوست همرنگ سرپ اى يك هر مرگ

  دوست دوست بر و دشمن دشمن پيش

 فرار اندر مرگ ز ترسىمى آنكه

 دارهوش آن از ترسانه زخود آن 
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 مرگ رخسار نى تست زشت روى 

  برگ مرگ و درخت همچو تو جان 

 اىكشته خود اىخسته خارىه ب گر

  اىرشته خود قزدرى و حرير ور 

 صابن بحد و بودنرسيده دنيا بزرگدرخت در السالم ليهع المؤمنين امير نازنين وجود ميوه اگر

 عظيمى درجه چنين ميتواندبه كسى چه وجود ميوه بود،پس نشده نايل خود كمال و پختگى

  -يابد توفيق

 كرام اى است درخت همچو جهان اين

 خام نيم هاىميوه چون او بر ما 

  را شاخ مر خامها گيرد سخت 

  را كاخ نشايد خامى در زانكه

 گزان لب شيرينگشت و بپخت چون

 آن از بعد را هاشاخه گيرد سست 

  دهان شد شيرين اقبال آن از چون 

  جهان ملك آدمى بر شدسست

 مبارك وجود مادى ابعادالسالم عليه المؤمنين امير كردن تلقى وسيله عظمت با بسيارنتايج از يكى

  بود زمامدارى درباره او را،نظر خود

  كندپى بدينسان را تن او آنكه

 كند كى خالفت و ميرى حرص

  حكم و جاه اندر كوشد بظاهر زان 

  حكم راه نمايد را اميران تا

 دگر جان دهد را اميرى تا
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 ثمر را خالفت نخل دهد تا 

 اىجامه تن بهر بيارايد تا 

 اىنامه كس بهر او نويسد تا 

 جهان آن اندر بينى او ميرى 

  نعيا گردد پنهانيت فكرت 

 و عميقنظاره جاى كرد،بهمى زندگى آن در السالم عليه المؤمنين امير كه اىجامعه بخردان نا

 امعهج و وخود بشناسند واقعا را او كه السالم عليه المؤمنين امير وجود متنوع ابعاد بر جانبه همه

 اشاتم را خود حيوانىگرفته،موجوديت دست به اىبدهند،آيينه قرار معقول حيات مسير در را خود

 اىهآيين در آنان!! دادندمىنسبت انسانها ترينانسان آن به را خود حيوانى مختصات و كردندمى

 : كه ديدندبودند،مى گرفته خود وجود چهره مقابل كه

! ندبيمى پرستشقابل را آخورى لذايذ كه است حيوانى!بيندمى را امروز فقط كه است حيوانى

 وسيله و ديگران بر سلطه!است بس برسد،ديگر پولى به او!است زندگى آرمان بهترين او براى مقام

 دبخر نا نابكاران آن!!زندگى نهايى هدف خوداينست كردن تلقى هدف انسان،و و جهان همه ديدن

 ابى ابن على الهى چهره خواستندديدند،مىمى خود روىمقابل آيينه در كه پست چهره اين با

 به هم( السالم عليه) ابيطالب بن على:گفتندمى و( 11!! )نمايندتوجيه و تفسير را طالب

 : است آمده چنين البالغه نهج از پنجم درخطبه!!است حريصخالفت

 كنم آشكار را حقايق اگر)الموت من جزع:يقولوااسكت ان الملك،و على حرص:يقولوا اقل فان

 رگم از على:گفت خواهند كنم سكوت اگر و استشده حريصرياست و ملك به على:گفت خواهند

 !( ترسيد

 : فرمايدمى صالح صبحى نسخه از 171 خطبه در و

 انا عد،واب و الحرص اهلل و انتم بل: فقلت!لحريص ابيطالب ابن يا االمر هذا على انك:قائل قال قد و

 . دونه وجهى تضربون و بينه و بينى تحولونانتم و لى حقاطلبت انما اقرب،و و اخص

 نه: گفتم پاسخش در!هستىحريص[زمامدارى]امر اين به ابيطالب فرزند اى تو:گفت اىگوينده)

 جز و.نزديكترم و ترمخصوص من و امريد اين به ازمن دورتر و ترحريص خدا،شما به هرگز،سوگند
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 از را صورتم و شويدمى مانع حقم و من مابين شما و كردم مطالبه راخودم حق كه نيست اين

 ( گردانيدىم بر امرآن

 بزرگزشخصيت حدودى تا كه همانگونه فهميد،مولوى توانمى كه است جمالت اين به نظر با

 يزانگ شگفت ماجراى از نمودكه تصديق توانداشته،مى اطالعاتى السالم عليه المؤمنين امير

 لبهمطا شما اگر:فرمايدمى بحث مورد درجمالت المؤمنين حال،امير بهر.است بوده آگاه نيز خالفت

 مشتاق و حريص من آرى.ناميدمى است،حرص اسالم ومبانى اصول ترينضرورى از كه را حق

 لهىا خالفت كه پذيرفت بگيريد،خواهيد نظر در كه جهت هر باشم،ازمى خودحق گرفتن و مطالبه

 را خويش حق از دفاع شما آيا.است كس هر از ترنزديك من به و دارد اختصاصمن به

 نانآ حريصند،زيراهمه تاريخ شده نايل كمال به و يافته رشد انسانهاى همه پس!د؟ناميمىحرص

 تدس از آن گرفتن وخويشتن حق از دفاع براى شرايط اجتماع و تمكن صورت در استثناء بدون

 . كرد خواهند و كرده مجاهدتها و تالش خودكامه صفتان دون

 مالسال عليه فرزندابيطالب آيا كه پرسيد محور خود و خودبين نابخردان اين از بايد وانگهى

 امثال گوينده است او كهصورتى خواست؟درمى كاميابى و خودپرستى مبناى بر را زمامدارى

 : زير جمالت

 اليكهح در واردشدم السالم عليه المؤمنين امير به قار ذى در:گويدمى عنه اهلل رضى عباس ابن-1

  است؟ چند كفش اين قيمت:فرمود من به.زدمى وصله را خود كفش او

 . ندارد قيمتى:كردم عرض

 . باطال ادفع او حقا اقيم ان امرتكم،اال من الى احب لهى اهلل و: فرمود

 از من نزد در خورده وصله كفش اين خدا به سوگند[)11 حضرت آن هاىخطبه جمله از]

 ( نمايم دفع ار باطلى يا بدارم پاى بر را حقى كه اين مگر است ترشمامحبوب زمامدارى

 

 هللا اخذ ما و الناصر بوجودالحجة قيام و الحاضر حضور ال النسمة،لو برا و الحبة فلق الذى و اما-1

 آخرها لسقيت و غاربها على حبلهااللقيت مظلومسغب ال و ظالم كظة على يقاروا ال ان العلماء على

 [ سوم بهخط]عنز عفطة من عندى ازهد هذه دنياكماللفيتم و اولها بكاس
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 تكاپو راىب جمعى حضور نبود آفريد،اگر را نفوس و شكافت را دانه كه بخدايى باشيد،سوگند آگاه)

 رىپرخو بر نبايد كه نبود علماء بر خداوندى اگرمؤاخذه ياور،و وجود باحجت قيام و حق مطالبه در

 پايان ومانداختىم گردنش به را خالفت اين مركب بگيرند،طناب آرام ستمديدهگرسنگى و ستمكار

 را دنيايتان اين موقع آن در و. نمودم سيراب را آغازش كه كردممى سيراب كاسه همان با را آن

 ( يافتيدمى بز يك دماغ آب از محقرتر من نزد در

 لفضو من ءشىالتماس ال و سلطان فى منافسة منا كان الذى يكن لم انه تعلم انك اللهم-1

 ،وعبادك من المظلومون بالدك،فيامن فىاالصالح نظهر دينك،و من لمالمعا لنرد لكن و الحطام

 صلى اهلل رسول اال يسبقنى اجاب،لم و سمع و اناب من اول انىاللهم.حدودك من المعطلة تقام

 [ 111 خطبه.]بالصلوة سلم وآله و عليه اهلل

 آمد، عمل به ما از نآآوردن دست به راه در كه تالشى و حق مطالبه آن كه دانىمى خداوندا،تو

 نشئت دنيا ناچيز متاع خواستن و ازعالقه نه و بود سلطه آوردن دست به مسير در رقابت نه

 تا.تو شهرهاى در اصالح اظهار و بود تو دين آثار و اصول و متن ورودبه ما هدف بلكه.گرفتمى

 ىفراموش دستبه كه را تو قوانين و حدود آن و.كنند زندگى امان و امن در تو ستمديدهبندگان

 يناول و تو بسوى كننده بازگشت اولينمن كه دانىمى تو]خداوندا،.گردد است،اجرا شده سپرده

 در احدى هيچ تو رسول جز نمودم،و اجابت را آن و راشنيدم پيامبرت دعوت كه هستم كسى

 .( است نگرفته سبقت برمن نماز اداى

 امير هك آوردمدعامى اين اثبات براى متين بسيار استدالل يك تفسير،اوال مورد ابيات با مولوى

 هك است اين مختصر بطوراستدالل.است نداشته خالفت در طمعى وجه هيچ به و هرگز المؤمنين

 دنيوى،نداشته حيات لذات و وامتيازات مادى امور به اعتنايى گونه هيچ كه الهى شخصيت اين

 سپس!باشد؟ داشته زمامدارى و خالفت نيوىد بعدبه اشتياق و عالقه دارد امكان چگونه است

 منصب به امراء از بعضى تصدى از السالم عليه المؤمنين امير كهنارضايتى آنهمه:گويدمى مولوى

 زمامدارى مقام به خود شايستگى و حقانيت اثبات راه در تالش وآنهمه كردمى ابراز امارت

 تىپرسماده نمودهاى بارزترين از پرستى قامم است،زيرا بوده مقام آوردن بدست براىفرمود،نهمى

  -گرايد،بلكهمى آن به آدمى محض طبيعى بعد كه است

  حكم راه نمايد را اميران تا /حكم و جاه اندر كوشد ظاهر به زان
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 و قح احقاقوظيفه انجام باضافه السالم عليه المؤمنين امير يعنى متينى و خوب استدالل چه و

 ودب اين داد، انجامكه اهميتى با بسيار معقول،كار حيات مسير در مردم دندا قرار و باطل ابطال

 صدد در كه كسانى به راحكومت و خالفت و زمامدارى و پيشتازى و زعامت و امارت وظايف كه

 انسان»به عالم بايد زمامدارى متصدى-1-مثال عنوان به.ساخت آيند،روشنمى بر مقام اين اشغال

 ظلمات در را جامعه تنها نه جاهالن باشد،حكومت بوده«بايدآنچنانكه سانان»و«هست آنچنانكه

 . سازدمى مختل را مردم اجتماعى و فردى حيات ابعاد همه برد،بلكهمى فرو جهل مهلك

 . ندارد بر در اىنتيجههيچ جامعه انسانهاى تباهى جز احمقان باشد،حكومت عاقل بايد-1

 موارهه مستقيم، صراط ازاصول منحرف و ظالم باشد،حاكم خوردار برعدالت عالى فضيلت از بايد-1

 رعنص تريناساسى كه را عدالت تواندمىاست،چگونه ترپست و پست مراحل به سقوط حال در

 . بسازد قرار بر اجتماععرصه است،در اجتماعى حيات بقاى

 . ندارد اجتماع و ردفاهداف بهترين به را جامعه مردم تحريك قدرت زبون حاكم شجاعت،زيرا-1

 رطش چهار اينكه است اين آن و بگيريم نظر در شرط چهار اين درباره بايد را اساسى نكته يك

 السالم عليهم معصومينائمه و انبياء مخصوص و اصلى حاكميت شرط كه واال صفات ديگر و

 و باشد مردم مهه اشجع و اعدل واعقل و اعلم بايد اصلى حاكم يعنى باشد اعال حد در بايداست

 ينا البته كه.است شرط اصلى حكام براىعصمتدرجه در اخالقى فضايل اين تركلى عبارت به

. باشدنمى پذير امكان السالم عليهم معصومين ائمه و انبياء جز كس هيچ براى درجه

 امحك در اعال،و حد در الهى پيشوايان آوريم،دربارهمى اينجا درحاكم براى كه بنابراين،شرايطى

 . باشدمى رسمىمطلوب حد در معصوم غير

  مادى لذايذ به آلوده كه كسى نباشد،زيرا مادى لذايذ به آلوده بايد حاكم-5

 اجراء و راوضع مشروع اعتدال مجراى در آنها دادن قرار و لذايذ تعديل قوانين توانداست،نمى

 . نمايد

 . كند باشد،خوددارىصيتشخ در خلل آمدن بوجود موجب كه انحراف گونه هر از-6

 . بگيرد قرار گرىمعامله فوق آن انجام و تكليف احساس در-7

 . نكند است،نقض ساخته منعقد دشمن با ولو كه را مشروعى تعهد هيچ-8
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 . بياورد جاى به را مردم كاالهاى و كارها ارزش-9

 . بسپارد كاردان به را كارها-11

 ربانىق وسيله رابعنوان چيزى هر ترصحيح عبارت به ايد،وننم هدفى هر قربانى را اىوسيله هر-11

 . ننمايد خود مطلوب هدف

 را مردم ميان درمحبوبيت و كند جلب خود به را مردم توجه كه نباشد صدد آن در هرگز-11

 چه است،اگر معقول حيات درمسير مردم دادن قرار است حقيقى هدف كه آنچه.نكند تلقى هدف

 زرگب انسانهاى چه نمايد،اگر جلب زمامدار رابه آنان توجه نه و باشد مردم تمحب باعث نه كار اين

 به تنها نه( معقول حيات مسير در مردم دادن قرار)كارى چنين ارزش و عظمت به علم جهت به

 از اىنمونه فقط كه فاضله صفات اين.گردندمى عاشق اوبه حقيقتا ورزند،بلكهمى محبت حاكم

 لهفاض صفات همه كه دانيممى و باشد داشته تحقق جامعه زمامدار ايددراست،ب حاكميت شرايط

 رد را نكات بهترين فوق ابيات در مولوى و است بوده جمع السالم عليه اميرالمؤمنين وجود در

 : گويدمى مولوىكه اين است شده متذكر زمامدارى به حضرت آن تصدى انگيزه و علتبيان

  اىنامه كس هر به او نويسد تا/ اىجامه تن بهر بيارايد تا

 : حافظ قول به و نيست تنى هر زيبنده لباسى هر كه است حقيقت اين اثبات براى

 داند قلندرى نتراشد سر كه هر نه

  داند سكندرى دارد آينه كه هر نه 

 انجام و تحمل راحكومت سنگين بسيار تكليف و پذيردمى را زمامدارى السالم عليه المؤمنين امير

 متعظ با جامه اين كه كننداثبات خواستند زمامدارى به تصدى با المؤمنين امير يعنى.دهدمى

 تاريخ تاسرسر بينيممى كه است نكته اين به توجه با.است آن شايسته كه بپوشد بايد كسى را

 حكام آن و نموده تبعيت بشر از حاكم چند يايك از اىنقطه هر و اىدوره هر در كه اين با بشر

 ار جامعه يك حال،حتى اين با.ديدندمى خودقامت راشايسته حاكميت لباس جديت كمال با هم

 و دباي آنچنانكه»و«هستند آنچنانكه»قلمرو دو هر در آن هاىانسانهمه كه گرفت سراغ تواننمى

 لجه در را افتادگى عقب و ركود اين دليل.برسند مطلوب سعادت به خود ازحكام«باشند شايد

 اندخودبسته بر را حاكميت مقام تنها نه حال اين با.كرد جستجو بايد معمولى حكام واهىوخودخ

 !! اندنديده خود از ترشايسته الهى جامه اين پوشيدن براى را تنى هيچ بلكه
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 سزيرمنعك بيت در پذيرفت را زمامدارى السالم عليه المؤمنين امير كه اين علل از ديگر يكى

 : است شده

  ثمر را خالفت نخل دهد تا /دگر جان دهد را اميرى تا

 زيكىفي كالبد و نمود آيد،غيرازمى بر فوق بيت از كه همانگونه انسانها برحكومت و خالفت روح

 ديگر عبارت به.ندارد سراغديگرى چيز آن جز بشرى تاريخ گذرگاه متاسفانه كه آنست

 هايىامارت و هاسلطه اندكرده ظهور يختار دربشرى جوامع هاىمديريت عنوان به كه هايىحكومت

 فرادا تصادم از جلوگيرى به فقط باشند نموده عمل خودرسمى وظيفه به اگر كه اندبوده بيجان

 ! اندكرده همديگر،كفايت با جامعه

 الحىاصاقدامات عنوان به كه تحولى و حركت هر تاكنون كه است بوده بيجان هاىحكومتنتايج از

 هب را نامحدودترى تروعميق هاىها،تاريكىروشنايى از محدود مقدارى آوردن است،با گرفته انجام

 خود با هم را زيادترى دردهاى اند،كرده تهيه دردها از بعضى براى درمانى اگر.اندآورده ارمغان

 اصال ندارد،زيرا آدميان جانهاى حقوق با كارىكه است بيجان هاىحكومت قانون اين آرى.اندآورده

 با كه اين با اينان كنند اجراء و درك را آن حقوق ندارندتا سراغ هاانسان در جان حكومتها اين

  -ديدندنمى را آنان جمادى بعد اند،جزبوده روبرو جاندار هاىانسان

 ! شويد؟ كى جمادى جان از آگه /رويدمى جمادى سوى شما چون

 آن،صحبت حقوق و هاانسان جان درباره بيجان هاىحكومت متصديان با شما كه وقتى

 مذهب ضد واگر كنندمى حواله اخالقيون به را كنند،شما درك را شما گفتار داريد،اگرمى

 كه گذارندمى ميان در باشما هم ضمنى شرط يك و سپارندمى روحانيون دست به را نباشند،شما

 طرحم هادانشكده تاريخى سدرو و كتابها در را انسانى عملى و نظرى اخالق و مذهبى واالى نتايج

 خود والنىط بسيار كارنامه در توانيدمى آيا كه بپرسيد بيجانهاىحكومت اين از اگر!!بس و نماييد

 هانسانا حيات سود به را قدرت باشيد توانسته كه بدهيد نشان را مورد يكحتى تاريخ گذرگاه در

 ! ببنديد؟ بكار

 ما!اشيد؟نب انگيزناتوان نفرت قدرت،بطور آوردن بدست با ماش كه رسد فرار روزى كه داريد اميد آيا

 حكام ماش بوسيله كه قدرت بشردربارهسرگذشت آوردن ياد به چون]كنيممى صرفنظر گذشته از

 و.[ندارد اىنتيجه دريغ و آه و غصه و غم است،جز ساخته ور شعله بشرى دودمان در آتشى چه
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 هر در قدرت كه رسد فرا روزى كه انديشيدمى مسالهاين در واقعا كه،آيا پردازيممى آينده به

 تهگرف كار به هاانسان معقول حيات مسير در خدادادىنعمتيك عنوان شود،به تصور كه شكلى

 ! شود؟

 شودمى ررامتذك السالم عليه المؤمنين امير توسط خالفت پذيرش براى ديگر اىانگيزه يك مولوى

 دانخردمن از يكى كه استمعروف«ثمر را خالفت نخل دهد تا:»ويدگمى او.است معنى پر بسيار كه

 و رسيد حضرت آن فرمود،خدمتقبول را خالفت السالم عليه المؤمنين امير كه دوران آن در

 مؤمنينال امير يا)«بكزينت الخالفة لكن وبالخالفةتزينت ما المؤمنين امير يا اهلل و:»كرد عرض

 ( گشت آراسته تو بوسيلهفتخال نياراست،بلكه ترا خالفت

 نظيمت نظرباينكه با و است روزه چند اعتبارى پديده كه دنيا اين زمامدارى ماهيت به نظر آرى،با

 حق) آدميان جانهاىاىپايه حقوق اجراى و شناخت بدون مجتمع يك مردم اجتماعى زندگانى

 دستجمعى زندگانى متنظي ومديريت با تفاوتى كمترين( معقول آزادى كرامت،حق حيات،حق

 بدون هاانسان اجتماعى زندگى مديريتچون بلكه]ندارد، مورچگان و هاموريانه و عسل زنبوران

 چه لذا[باشدمى هاانسان از انسانى هاىعظمت سلب آنان،موجب هاىجان اىپايه حقوق مراعات

 را السالم عليه ؤمنينالم امير كه دارد وجود مديريت و خالفت چنين درعظمت و زيبايى و امتياز

 او براى زمامدارى:فرمود كه همانگونه بلى،!شود؟ شمرده امتيازى حضرتآن براى و بيارايد

 آن تا كهجهت بدان و بسازد نابود و محو را باطلى و احقاق را حقى اينكه مگر ندارد ارزشىهيچ

 هشياران ديگر وىمولو عقيده به بنا پس بود، نيامده پيش حالتى چنين زمامدارى در دوران

 . بگيرد خود به جانى امارت و بنشيند ثمر به زمامدارى نخل بايستمى

 دنيا اين همه زمامدارى:گويدمى و كندمى اشاره عالى بسيار مطلب يك به مولوى سپس

 ليهع المؤمنين اميركه باشد عظمتى با كارهاى كمترين براى پاداشى كوچكترين توانستنمى

 و او خود بين ما«»خدايش اوو خود بين ما»،«خودشخصيت و خود»مابين دگانىزن اين در السالم

 رسيد خلوص اعالى مقام به توانمى آيا.بودداده انجام«انسانى نوع و خود بين ما»،«هستى جهان

 لبابيطا بن على نمود؟يعنى ساقط بودن هدف رااز آن امتيازات و دنيا تعلقات همه اينكه بدون

 گذشته دنيوى مقامهاى و منال و مال همه اخالص،ازواالى مقام به وصول براى كه السالم عليه

 تنزل اخالص مقام آن از و بدهد قرار خود هدف را جانوبى اعتبارى مقام كه داشت بود،امكان
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 مالك جاذبه در السالم عليه المؤمنين امير راه سد تواندنمى وزمامدارى خالفت و آرى،اميرى!كند؟

  -لذا.باشد بوده الهى

 جهان آن اندر بينى او ميرى

 عيان گردد پنهانيت فكرت 

 . 119 صفحه ششم دفتر-سوم مورد

 وضيحت اينچنين ومثنوى است،در گذشته تواتر حد از آن نقل اسناد كه را خم غدير داستان مولوى

 : دهدمى

 اجتهاد با پيغمبر سبب زين

 نهاد موال على آن و خود نام 

 دوست و موال نمم را كاو هر گفت 

 اوست موالى على من عم ابن 

 كند آزادت آنكه مولى كيست 

  بركندزپايت رقيت بند 

 است هادى نبوت آزادى به چون

 است آزادى انبيا ز را مؤمنان 

  كنيد شادى مؤمنان گروه اى 

 كنيد آزادى سوسن و سرو همچون

 آب شكر دم هر ميگوييد ليك 

 خضاب خوش گلستان چون زبان بى 

 زار سبزه و سرو گويند زبانبى 

 نوبهار عدل شكر و آب شكر 
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  كشان دامن و پوشيده هاحله 

 فشان عنبر و خوش و رقاص و مست

  بهار شاه از آبستن جزو جزو 

  ثمار در پر درج چون جسمشان

  مسيح از آبست شوى بى مريمان

  فصيح گفتارى و الف بى خامشان

 : كنيممى مطرح را آنها مختصر بطور كه ددار وجود ابيات اين در چند مطالبى

 معناى هب اينجا،نبايد اجتهاددر از مولوى منظور«اجتهاد با پيغمبر سبب زين:»گويدمى-يكم مطلب

 : از عبارتست كه باشد اصول و فقه در آن اصطالحى

 و شكوش فقيه رساندن نهايت به)«الشرعى للحكم الحجة لتحصيل الوسع الفقيه استفراغ»

 ( شرعى حكمبراىحجت تحصيل براى را خودطاقت

 هيچ لمس وآله و عليه اهلل صلى اكرم پيامبر كه است،اينست شدهثابت خود محل در كه آنچه چون

 كندمى اثبات مجيد ازقرآن آياتى را حقيقت اين و است نفرموده وحى به استناد بدون را حكمى

 : مباركه آيه آنها ترينصريح از يكى كه

 نىسخ«سلم و آله و عليه اهلل صلى»اكرم پيامبر و( )11) يوحى وحى اال هو ان.الهوى عن قينط ما و

 ( است رسدمى او به كه وحى از مگر گويدمى او كه آنچهنيست.گويدنمى هوى از

 كرما پيامبر را جمله غديراين روايت در آيدمى بر تاريخى و حديثى منابع از كه آنچه-دوم مطلب

( دبودن نفر هزار هاده كه) مردم ازآن اكرم پيامبر كه آن از است،پس فرموده آله و هعلي اهلل صلى

 : پرسيد

  نيستم؟ شما خود از سزاوارتر شما بر من انفسكم؟آيا من بكم اولى الست

 : فرمود.بلى:گفتند
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 مطلب( 11) اوست موالى على هستم او موالى من كه كس هر) مواله على فهذا مواله كنت من

 ستاندا در كه است معانى ازمناسبترين است،يكى گفته موال درباره مولوى كه فسيرىت-سوم

  -كه است آمده چنين بحث مورد ازابيات سومبيت در.نمود مطرح توانمى غدير

  كند برپايت ز رقيت بند كند آزادت موال؟آنكه كيست

 در مثنوى وتجليل نقد و تفسير از 11 مجلد در كه همانگونه-چه؟ يعنى موال بوسيله شدن آزاد

 عرصه در آنان ساختن شنوا و بينا ها،وانسان گوش و چشم كردن باز-1-ايمگفته ابيات اين تفسير

 . تكاملى تاثر و تاثير براى زندگى عرصه در هاانسان تكاپوگر شخصيت وگستردن زندگى

 منتقل. محورى خودطهحي لجنزار از آنان كردن بيرون و خود روان و جان با آدميان نمودن آشنا-1

 . آنان كردن زنده و معقولحيات قلمرو به مرگبار اجتماع و محيط از متحرك هاىمرده ساختن

 . بوبىر جاذبيتحوزه در آنان كردن آزاد الهى،سپس طيبه حيات به طبيعى زندگانى پيوستن-1

 . آنان بودن موال معناى والسالم عليهم انبياء رسالت موضوع است اين

 : است آمده چنين االعراف سوره از 157 آيه در پيامبران بوسيله شدن آزاد اين

 هميامر االنجيل و التوراةفى عندهم مكتوبا يجدونه الذى االمى النبى الرسول يتبعون الذين

 و ماصره عنهم يضع و الخبائث عليهم يحرم والطيبات لهم يحل و المنكر عن ينهاهم و بالمعروف

 ... عليهم كانت التى االغالل

 ودخ نزد در را او كنندكهمى پيروى امى پيامبر و رسول از كه هستند كسانى ايمان با مردم آن)

 يباتط و نمايدمى نهى( زشتى) منكر از امر،و(نيكى) معروف به را آنان يابندمى انجيل و تورات در

 بر بود آنان بر كه را هايىزنجير و سنگين بار و حرام را پليديها وحالل آنان براى را( هاپاكيزه)

 ...( داردمى

 بفرماييدمراجعه دارد وجود داستان اين در كه حقايقى و خم غدير داستان مشروح بررسى براى

 . 517صفحه تا 519 صفحه از اينجانب تاليف مثنوى تحليل و نقد و تفسير از 11 مجلد به

 : است شده مطرح مباحث اين صفحات آن در

 . موال درباره مشروح تفسيرى است،و هانانسا موالى على-1



53 
 

 . كند آزاد راديگرى موجود توانداست،نمى بردگى زنجير بسته خود كه موجودى هر-1

 و ندك رها طبيعى-خود گرانبار زنجير از را پيامبران است توانسته كه خداست حقيقى موالى-1

 . برساند مواليى منصب به را آنان

 . شود عطا او وصى به پيامبر از بخش آزادى ىپيشواي واالى مقام بايستى-1

 يخش آقا فقيدعالمه تحقيق مبناى بر]اندكرده نقل را خم غدير داستان كه اىصحابه نامهاى-5

 .[ است نفر ده و صد كه امينى الحسين عبد

 نفر 81 امينىعالمه تحقيق مبناى بر]اندكرده نقل را خم غدير داستان كه تابعين نامهاى-6

  چيست؟ غديرداستان در موال از مقصود كه اين و موال معناى در لغوى حثىب[است

 كسى هر چون كه راعلى مر سلم و آله و عليه اهلل صلى خدا رسول كردن وصيت-چهارم مورد

 ... خاص بنده و عاقل صحبت به جوىتقرب تو جويند حق به تقرب طاعتى بنوع

 على كاى را على پيغمبر گفت

 دلى پر نىپهلوا حقى شير 

 اعتميد هم مكن شيرى بر ليك 

  اميد نخل سايه در اندرآ 

 آورند پيش طاعتى گر كسى هر

 چند و بيچون حضرت قرب بهر 

 خويش سر و عقل به جو تقرب تو 

 خويش بر و كمال بر ايشان چو نه 

  عاقلى آن سايه در اندرآ 

  ناقلى ره از برد نتاند كش

 آله سوى و جويد تقرب پس

 هيچگاه او طاعت از مپيچ سر 
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  كند گلشن را خار هر او زانكه 

 كند روشن را كور هر ديده

 قاف كوه چون زمين اندر او ظل 

 طواف عالى بس سيمرغ او روى 

  آله خاص بنده و دستگير 

  پيشگاه تا بردمى را طالبان

  او نعت قيامت تا بگويم گر

  مجو مقطع و غايت را آن هيچ

  فلك آن نى روح آفتاب

 ملك و انس اندزنده نورش ز هك

 آفتاب گشتست روپوش بشر در 

 بالصواب اعلم اهلل و كن فهم 

  راه طاعات جمله از على يا 

 آله خاص سايه تو برگزين

 بگريختند طاعتى در كسى هر 

  انگيختند مخلصى را خويشتن 

 گريز عاقل سايه در برو تو

 ستيز پنهان دشمن زان رهى تا 

 است اليق اينت طاعات همه از 

 است سابق كاو آن هر بر يابى سبق 
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 نهاآ وقوع عدم ووقوع به نظرى هاداستان نقل در مولوى:گفتيم گذشته مباحث در كه همانگونه

 قلن را داستانهايى گاهى و استنشده ثابت اصال كه آوردمى را هايىداستان بسا چه ندارد،مولوى

 مطرح را واقعى كامال داستان هم گاهى واست شده نقل تاريخى نظر از آن از مقدارى كه كندمى

 از مولوى هدف كه داشت،اينست دور نظر از راآن نبايد كه اهميتى با بسيار مطلب ولى.كندمى

 موفق مه موارد اكثر در گفت بايد كه است مفيد بسيار حقايق وواقعيات طرح و تحقيق كارها اين

 رواياتى درباره نبايد كه اينست بگيرد، قرار دقت مورد تتفكرا طرز اين در بايدكه آنچه.است بوده

 درداستان كه هايىانگارى سهل و است،مسامحه دينى حقايق و واقعيات بيانگر مستقيماكه

 زا پس كه پهلوانىآن داستان:مثال بعنوان.شود باشد،تجويز اغماض قابل است ممكن پردازيها

 (ع) على روى بر وآبدهان گرفته قرار السالم عليه المؤمنين امير دست زير و خوردنشكست

 يلتاو قابل...اندازدمى دستش رااز شمشير و خيزدمى بر السالم عليه المؤمنين امير و اندازدمى

 را كار همان حضرت ميشد،آن السالم عليه ابيطالببن على به اهانتى چنان اگر:بگوييم كه است

 . است نموده بيان مولوى كه كردمى

 براى هللا ازكتاب پس مبنا دومين و است حساس بسيار كه رواياتى در تاويل و وضع گونه اين ولى

 ابن به هك كندمى نقل السالم عليهالمؤمنين امير از كه بيت آن مانند.نيست است،جايز اسالم دين

 : است فرموده چنين ملجم

 بر مزن كى/ حقدست لفاع و حقىآلت/ تنم مملوك نه روحم خواجه /منم تو شفيع شو بيغمگفت

 / دق و طعن حقآلت

 

 ميرا روحى حالبيان كه دهد توضيح را مقصودش كه بياورد كالم در اىقرينه مولوى اينكه مگر

 وايتىر يا داستان سند توضيح به حال.است عطوف و جواد و كريم كه است السالم عليه المؤمنين

 : يمپردازمى است آورده چهارم مورد ابيات در مولوى كه

 : كندمى نقل گونه اين غزالى حامد ابو.است شده نقل مختلف روايت متن

 تقربف الصالحة االعمال البرو بانواع الناس تقرب اذا:»«سلم و آله و عليه اهلل صلى بقوله المراد هو»

 ( 11) «بعقلكانت
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 و نيكوكارى اعانو بامردم كه هنگامى:»آله و عليه اهلل صلى خدا رسول قول از مقصود است آن)

 ( «باش نزديك خدا خودبه عقل با تو بجويند تقرب خدا به صالح اعمال

 اينعليه اهلل رحمة فيض محسن مال( 11) است كرده نقل نعيم ابو از را روايت اين پاورقى در

 : كه است كرده نقل چنين ميرداماد بزرگ محقق از را روايت

 لمعقوالتا ادراك فىنفسك عن فانت الخيرات و عباداتال تكثير فى انفسهم الناس عنى اذا على يا

 ( 15) تسبقهم حتى

 ادراك در را خود بدارند،تو مشغول خيرات و عبادات تكثير به را خود مردم كه على،هنگامى يا)

 ( بگيرىسبقت آنان از تا بدار مشغول معقوالت

 تابك در سينا بناهلل عبد بن حسين.است نكرده اىخدشهحديث اين سند در محسن مال مرحوم

 ما.است كرده نقل را فوقاهميت،روايت با بسيار عباراتى ضمن در( نامه معراج) المعراجية الرسالة

 : آوريممى اينجا در را سينا ابن عبارات همه

 و آله و عليه اهلل صلىرسوالن خاتم و انبياء عزيزترين و انسان ترينشريف كه بود اين براى و»

 : هك السالم عليه المؤمنين اميرعقل خزانه و حقيقت فلك و حكمت مركز با:گفت چنين سلم

 اى گفتقهمتسب العقل بانواعاليه انت تقرب البر بانواع خالقهم الى يتقربون الناس رايت اذا على يا

 اين و گيرى سبقت همه بر،تابررنج معقول ادراك در تو برندرنج عبادت تكثر در مردمان على،چون

 در معقول كه بود چنان خلقميان در او كه نيامدى راست بزرگى او چون جز را طابخ چنين

 ديدن و دريافت را حقايق گشت،همه اسرارمدرك عقل بصيرت ديده با چون محسوس،الجرم ميان

 : گفت كه بود اين براى و داد حكم

 ( گرددن افزوده من يقين بر شود برداشته پرده اگر)يقينا ازددت ما الغطاء كشف لو

 نعيم انواع باشدبه آراسته حقيقت به كه نيست،بهشتى معقول ادراك از زيادت را آدمى دولت هيچ

 است جسمانى اشغالمتابعت اغالل و عقاب با دوزخ و است معقول ادراك سلسبيل و زنجبيل و

 ذمآخ در كه هايىازمتن يك هيچ در( 16. )بمانند خيال بند در و افتند-هو حجيم در مردم كه

  -مولوى دوم و اول بيت مضمون شد مراجعه مربوطه

 على كاى را على پيغمبر گفت
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  دلى پر پهلوانى حقى شير 

  اعتميد هم مكن شيرى بر ليك

  اميد نخل سايه در آ اندر

  -پنجم بيت مضمون همچنين.نشد ديده

 عاقلى آن سايه در اندرآ

  ناقلى ره از برد نتاند كش 

 شده لنقكه رواياتى در كلى بطور و است نشده ديده جايى در است دوم بيت بمضمون شبيه كه

 ثابت كسى از تبعيتدرباره السالم عليه على به آله و عليه اهلل صلى اكرم پيامبر از دستورى است

 جهت هب السالم عليه على كه استاين دستور چنين نشدن صادر دليل ترينبديهى و.است نشده

 دخو كه آله و عليه اهلل صلى مصطفى محمدكماالت جاذبه در جهات همه از و شديد گرفتن قرار

 آن مجيد قرآن مگر. نداشت كس هيچ از تبعيت بهنيازى بود،هيچ الهى مطلق كمال جاذبه در

 شده گفته كه احمد ابن خليل از اىجمله( .17) است نفرمودهمعرفى پيامبر نفس را حضرت

 است،چنين بوده نيز حكيم عروض علم اختراع و عرب بياتاد در اوباالى خيلى مهارت از غير:است

 او به مهه احتياج)الكل فى الكل امام انه يثبت الكل عن استغنائه و اليه الكل افتقاراست معروف

 ( است كل در كل امام او كندكهمى همه،اثبات از او نيازى بى و( السالم عليه على)

 زيرا ت،سازگارنيس نيز السالم عليه ابيطالب بن على درباره مولوى خود عقيده با فوق مطلب حتى

 : گويدمى السالم عليه على درباره كه كسى

  اىبوده ترازو هر زبانه بل /اىبوده خو احد ترازوى تو

 : دميگوي و!كند؟ ترازوعرضه كدامين به را ترازوست،خود زبانه،هر كه احدخو ترازوى پرسيد بايد

 را علم مدينه مر بابى تو چون

 را حلم آفتاب شعاعى چون 

 باب جوياى بر باب اى باش باز 

  لباب اندر قشور تو از رسند تا 
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 رحمت باب اى باش باز

  احد كفوا له ما بارگاه ابد تا 

 ابهصح غير وصحابه ميان در!كنيم؟ ارجاع كسى چه به[بود شهر،پيامبر آن كه]را علم شهر در آيا

 آيا!كند؟ مراجعه اوبه السالم عليه على بايستمى و بود علم شهر در از باالتر كه بود كسى چه

 و بزرگترين كه آله و عليهاهلل صلى اكرم پيامبر جز شخصى به را خداوندى بارگاه توانمى

 كه دارد راه مولوى سخنان در تاويل يك نمودفقط ارجاع!بود؟ خدا بارگاه در حاضران ترينمقرب

 و(بشنو جاره اى ولى امكرده قصد ترا)جاره يا اسمعى و اعنى اياكباب از مولوى سخن:بگوييم

 روسع فهماندنقصدم و گويممى بتو دخترم يا.بشنود ديوار تا گوييممى در به ما جامعه باصطالح

 مربيان و راهنمايان از را وكمال رشد عوامل بايد كه را معمولى هاىانسان مولوى حقيقت در.است

 . است صحيحمعناى يك البته ناي و.است كرده بگيرند،قصد فرا

 ىيعناست عقلبگيرد،شناخت قرار توجه مورد بايدمبحث اين در كه اهميت با بسيار مطلبى

 : است مختصات اين داراى كه عقلى آن چيست

 راه از را وا تواندنمىتقليدى و نقل بپردازد،هيچفعاليت به و برسدفعليت به كسى در عقل اگر-1

 . نمايد منحرف

 سازد،مى ماليم هاراسختى و كندمى آسان را مشكلى هر يعنى.كندمى گلشن را قل،خارهاع-1

 . نمايدمى زيبا را هازشت و گوارا را هاناگوارى

 . بخشدمى روشن ديده را كور برد،ومى بين از را نابينايى درد-1

 ات را جويندگان كهخداست خاص بنده و مردم باشد،دستگير برخوردار عقل از كه انسانى آن-1

 . بردمى باال ربوبى پيشگاه

 نشينان وزمين زمين بر كمال و لطف است،سايه برخوردار عقل نعمت از كه انسانى-5

 مدمح و عيسى و وموسى الرحمن خليل ابراهيم مانند انبياء از يك هر كه همانگونه.گستراندمى

 . بود گسترده وزمينيان ينزم بر را انسانى كمال و لطف سايه تنهايى به السالم عليهم

 ضاىف كه است طبيعىآفتاب از غير خورشيد اين.باشدمى آدميان ارواح درخشان خورشيد عاقل-6

 روحانى خورشيد از كه كسانى براىروشنايى همين سازد،ولىمى روشن را ديگر كرات و زمين
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 در دىبع ابيات ضمونم.بپوشاند را واقعيات تواندمىكه است حجابى خود نيستند برخوردار عقل

 . گرفت قراربررسى مورد مبحث اين آغاز

 است؟پاسخ گرفته انتقادقرار مورد آنهمه دليل چه به است،پس امتيازات اينهمه داراى عقل اگر

  عقل خود نه است عقل كاربرد طرز از انتقادكه اينست مختصر بطور سؤال اين

 صد از را آنها هاىورنگ اشكال و اجسام راچ كه بدهد قرار انتقاد مورد را خود چشم كسى اگر

 چشم وا نداده،بلكه قرار انتقاد رامورد خود چشم حقيقت در شخص اين!بيندنمى دقيقا كيلومترى

 ادانتق مورد را خودحقيقت در كند دقت درستشخصى چنين اگر.است نشناخته را آن كاربرد و

 نظر از هم و كميت نظر از هم چشم ديد قدرت كه استنفهميده كنون تا كه است داده قرار

 را يزچ همه بايد كه]عقل از توقع بودن منطق خالف به نظر با بلكهاست معين و محدود كيفيت

 و مچش از شنيدن توقع مانند:گفت بايد[نمايد تلقى مطلق حاكم را خود چيزهمه در و كند درك

 وغيرهما شبسترى و مولوى مانند بزرگ هايىشخصيت رودنمى گمان اال و!!است ازگوش ديدن

 بينندمى را آن ومفيد ضرورى فعاليت هادريافت و زندگى سرتاسر در كه باشند حقيقتى مخالف

 8+8 16 فرمول چون:بگويندمعرفت و علم در ورزيده مردان آن رودنمى گمان.كنندمى شهود و

 7+8 711 5 كه باشد نداشته وجود مانعى مثال و شود بايدطرد و است است،غلط عقل از محصولى

 ! باشد بوده

 با ياربس قوه اين طرد و رد و انتقاد با را جزئى نظرى عقل كاربرد طرز از انتقاد بايد بنابراين،ما

 ثنوىم در بفرماييد،مولوىدقت حال.كنيم جدا يكديگر از را دور آن بايد و نكنيم اشتباه اهميت

 : تاس كرده بيان آن انواع و عقل درباره را زير مطلب

 است عقل اين مختص مطلق معرفت و است هستى بناى زير كل عقل-1

  -ابيات اين از اىنمونه عنوان بيت،به 11 در

 عقل سوداى در هاست عالم چه تا

 عقل درياى اين پهناست با چه تا 

 بشر عقل بود پايانبى عقل 

  پسر اى بايد غواص را بحر 
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 عالمى ظاهر و است پنهان عقل

  نمى وى از يا موج ما صورت 

  كل عقل از تست فكر يك جهان اين

  رسل صورتها و است شاه كل عقل

  است كل عقل صورت عالم كل

 است قل اهل آنك هر باباىاوست

 : دارد وجود زير مباحث ابيات از دسته اين در

 . است هستى جهان به بينى خوشباعث كل عقل با ارتباط-يك

 مقام به وصول-سه( 18. )آوردمى در فرمان تحت را داتموجو كل عقل شامخ مقام به وصول-دو

 ( . 19) دهدمى تغيير را آدمى هاىسخن كل عقل شامخ

 ( 51. )است معمولى جزئى عقل از غير كل عقل-1

 ( 51. )عقل تنوع و تعدد يا مراتب-1

 ( 51. )خداست مخلوق اولين عقل-1

 ( 51. )رسيد خواهد كمال هب دهد قرار كل عقل تاثير تحت را خود جزئى عقل اگر-5

 ( 51. )عقل آمدن بوجود و نيستى زمينه-6

. ستا فعاليت و حركتآن وظيفه حال اين بااست ناتوان واقعيات به وصول از جزئى عقل چه اگر-7

(55) 

 ( 56. )افتدمى خطا به گرفتن قرار تاثير تحت و وسايل بودن محدود جهت به جزئى عقل-8

 ( 57. )بس و است وانخ خط تجربى جزئى عقل-9

 ( 58. )است هستى اشكال مدهوش هاصورت قفس در عقل-11

 ( 59. )است آن امواج از موجى و ماده محصول جزئى عقل-11
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 ( 61. )است بيدارى حال در او انديشه و عقل مطابق كس هر رؤياى و خواب-11

 ( 61. )كندمى ورزيده و آوردمى فعليت به را او عقل كودك هاىبازى-11

 ( 61. )افتدمى كار از رفته-نكنيم،رفته وادار فعاليت به را عقل اگر-11

 ( 61. )بقاست در تنازعميدان در پيروزى و طبيعى خودتقويت و سودجويى جزئى عقل كار-15

 ( 61. )برسد فريادش بهالهى رهبر كه اين كند،مگرمى كور را عقل چشم حرص و هوس و هوا-16

 و بوده يافتهتهذب انسانهاى با نهايى هوس،پيروزى و هوا و عقل پذيرنا آشتى پيكار در-17

 . آمد خواهند در زانو به هافرويديست و هااپيكوريست

 ( 65. )افتدمى كار از بكلى جزئى نفس،عقل دو دمسازى و اتحاد مقابل در-18

 ( 66. )كند رامهار هوس و هوا و غرايز توانداست،مى شده اشباع ايمان با كه آدمى عقل-19

 ( 67. )گرددمى ترضعيف كند،عقل پيدا تقويت طبيعى خود كه اندازه هر-11

 ( 68. )است فروشقابل جزئى عقل زيرا نكنيد عرضه سوداگرى بازار به را جزئى عقل-11

 ( 69. )سازدوادارمى جنون آرزوى به را انسان كه است جزئى عقل خطاهاى فراوانى-11

 و گمان در كندمى حركت خود به مخصوص قلمرو مافوق در جزئى عقل كه هنگام آن در-11

 ( 71. )نيستديگرى چيز چرا و چون افزودن جز كارش و گرفتار وسواس و وهم

 ( 71. )بياوريددست به خرافات و اوهام از تعقل تفكيك براى محكى-11

 ( 71. )است مبهوت حق پيشگاه و طبيعت ماوراى و عشق قلمرو در جزئى عقل-15

 ( 71. )بس و دارد كار سروطبيعت روابط و قوانين با جزئى عقل-16

 ( 71. )بود خواهد مقلد اولى طريق به فروع در است مقلد اصول در كه عقل-17

 ( 75. )نماييد الهى عشق قربانى را عقل-18

 ( 76. )است الهى پيامبر عقل-19

 ( 77. )شودمى بسته قضا آمدن فرود موقع در عقل چشم-11
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 ( 78. )كند تصرف آن در تواندمى كه است حاكمى عقلى هر براى-11

 ( 79. )اكتسابى عقل و خدادادى عقل-11

 ( 81) دارد؟ معنا چه عقول اختالف-11

 ( 81. )يكديگر از آنها پذيرش و عقول تعاون-11

 د؟گردمى شانس و بخت افزايشموجب بالعكس،عقل عقل،و افزايش موجب شانس و بخت آيا-15

(81)  

. تدافمى روح پاى به اىمانندسايه معمولى گذاشت،عقل كمال قلمرو به قدم روح آنكه از پس-16

(81 ) 

 ( 81. )بخشدمى راتكامل نيرو دو هر كه خداست،اوست تصرف در آدمى قلب و عقل-17

 اب عقل هماهنگى ازكه است نورانيتى آن،تابع از بردارىبهره و است الهى حقيقت يك عقل-18

 ( 85. )است آمده دست بهاست الهى گاهجلوه هك دل

 ( 86! )است تجزيه قابل عقل آيا-19

. گرايدىم بناتوانى پيرى دورانشروع بالعكس،با كند،ومى ترورزيده را عقل عمر ساليانگذشت-11

(87 ) 

 ( 88. )است جزئى عقل بوسيله همواره معمولى تفاهم-11

 ( 89. )نباشيد جزئى عقل مغرور-11

 ( 91. )مكن مخالفت وظيفه احساس بينوا،با عقل اى-11

 هب ورزيده عقول خواهيدديد بياييد خود به اگر موقع آن بگذاريد،در گام حيرت واالى مقام به-11

 ( 91. )برندمى رشك شما

 ( 91. )يكديگر در سه آن متقابل تاثير و روح اسير عقل و عقل اسير حس-15

 ( 91. )روح و عقل و حيات درباره ديگر ترتيب يك-16

 . روح و عقل و حس متقابل تاثير درباره توضيح-17
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 ( 91. )بردمى رشك روح به عقل-18

 ( 95. )گيردمى عاقل از را عقل او قهر و بخشدمى عقل جماد به الهى لطف-19

 ( 96) گردد،ببيند؟مى فروزان روح در كه را هايىبارقه كه عقل آن كجاست-51

 ( 97) عقل؟ كو اما وستج عدالت عقل آرى-51

 ( 98. )عموم بطور عاقل شخص و عقل نيروى از تمجيد-51

 ( 99. )نكنيد اشتباه( هندسى) مكانى بلندى با را عقل ارتفاعات-51

 عقل هب گوش ندهيد،بلكه مطلق ارزش ابتدايى هاىدريافت و درك به زندگى نشيب و فراز در-51

 ( 111) گويد؟مى چه ببينيد و دهيد فرا

 .نسازيد صداهامضطرب اين با را عقل كه باشيد است،متوجه زياد كننده تحريك صداهاى-55

(111 ) 

 ( 111. )ادد نخواهدنشان را خود اصلى قيافه نيفتد،حقايق فعاليت به انسان در تعقل نيروى تا-56

 ناظر افتاده كار ازاىگوشه در عقل و دهيممى فريب را خود ساختگى برهان و حجت با گاهى-57

 ( 111. )ماست تبهكارانه حركات

 ( 111. )خداست است،همراز عقل حقيقتا عقل اگر-58

 ( 115. )حقيقتند يك از صورت دو ملكوتى فرشته و عقل-59

 ( 116. )نكنيد امتناع عاقالن از عقل آوردن بدست براى دريوزگى از-61

 ( 117. )عقل نه است بوده وحى هادانش تمامى اصلى ريشه-61

 ستهايشد يا بگيريد ازدستش را سالح يا ديديد،فورا عقلبى انسان دست در را سالح كه قتىو-61

 ( 118. )ببنديد را

 ( 119) كرد؟ محسوب هازيبايى از يكى توانمى را آن فعاليت و عقل آيا-61

 ( 111. )گرددمى برخوردارديگران عقل از عاقل نيمه انسان.است خودش واقعا عاقل انسان-61
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 بتالم پشيمانى دردبه هم و شويد مندبهره روانى نيروهاى ساير از هم تا باشيد داشته را عقل-65

 ( 111. )نگرديد

 ( 111. )هستى جهان با خدا رابطه و انسان موجوديت با عقل رابطه-66

 ( 111. )گذاردمى ابديت به گام و رسدمى خود نهايى رشد به عقل-67

 ( 111. )بدهد تشخيص يكديگر از را بدخواهى و خواهى خير تواندمى عقل-68

 ( 115) است؟ نيستى جستجوى در انسان كه كندمى حكم عقل آيا-69

 اين سر از اخد حافظى بردارى اعتماد اگر كه را السالم عليه على جهودى گفتن-پنجم مورد

  را او حضرت آن انداز،وجواب در را خود كوشك

 عنود يك روزى گفت را مرتضى

 نبود آگه خدا تعظيم ز كاو 

 بلند بس بامى و قصرى سر بر 

  هوشمند اى واقفى را حق حفظ 

 غنى و است حفيظ آرى،او گفت

 منى و طفلى راز ما هستى 

 بام ز هين افكن اندر را خودگفت 

 تمام حق حفظ به كن اعتمادى 

  تو ايقان مرا گردد يقين تا 

 تو برهان با خوب اعتماد و

  برو نك خامشگفت اميرش پس 

  گرو جرئت از جانت نگردد تا

  خدا با كاو را بنده مر رسد كى
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  ابتال ز آرد پيش آزمايش

 فضول كز باشد زهره كى را بنده

  گول گيج اى كند حق امتحان 

 امتحان كاو رسدمى را خدا آن

  بندگان با دمى هر آرد پيش 

 آشكار نمايد را ما بما تا

 سرار در عقيده از داريم چه گر 

  ترا كه را حقگفت آدم يچه 

 ! خطا و جرم اين در كردم امتحان

  شهاحلمتغايت ببينم تا

 ! را؟ كه اين مجال باشد را كه اه

 سر خيره آمد كه بس از تو عقل

  بتر تو گناه از عذرت هست 

 آسمان سقفافراشت او آنكه

 ! امتحان را او كردن دانى چه تو 

 در باهم كهالسالم عليه المؤمنين امير به عنود ودجه يك كه است چنين داستان اين حاصل

 آرى،او دفرمو پاسخ حضرتنيستيد؟آن معتقد خدا بودن حافظ به شما مگر:بودند،گفت بامىپشت

 حفظاست عمر روز آخرين كه روزآن تا وجودمان آغاز از را ما كه غنى و حفيظخداونديست

 زمين بينداز بامشت از را خود و كن اعتمادخدا است،به چنين كه حال:گفت جهود آن.فرمايدمى

 مالسال عليه المؤمنين امير!شودثابت برمن خدا بودن حافظ به تو برهان با اعتماد و يقين تا

 اى.روب و بگير را راهت و باش شود،خاموش گرفتارجرئت اين انتقام بهجانت كه آن از پيش:فرمود

  بخرد، نا
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 ! ابتال؟ ز آرد پيش زمايشآ /خدا با كاو را بنده مر رسد كى

 لفص و حل تواندرامى مهمى داد،مشكل احمق مرد آن به السالم عليه المؤمنين امير كه پاسخى

 داستان اين در كه است مبتاليند،همينآن به مردم از فراوان اىعده شايد كه مشكل اين.نمايد

 چه خدا ببينند كه ندكنمى برقرار ارتباط خدا بامردم از بعضى كه اين توضيح.است آمده

 شوند،بامى خطر وارد آورند،يامى جاى به اجتماعى وخدمات كنندمى اطاعت را او مثال!كندمى

 و نيت دارد؟اينمى دور خطر از را آنان يا و كندمى توجه آنان به آياخداوند ببينند كه نيت اين

 امتحان به شبيهست امرى:بينيممى تفسير مورد ابيات در كه همانگونه درحقيقت اقدام

 دهد،مقصودشمى انجام را كارى چنين كه كس آن چه معقول،اگر نا كاريست اين!!خداكردن

 انجام ار فعلى چه كاراو برابر در متعال خداوند كه باشدنيت اين با فقط نباشد،بلكه خدا امتحان

 كه كارى به علم آوردن بدستخواه و امتحان قصد خواه) اقدامى و قصد چنين الزمه.دهدمى

 فعل و اراده بهاست خداوندى فعل و ارادهساختن تابع( داد خواهد انجام او كار برابر در خداوند

 لكهب هستى نظم اجراى و واقعيات ايجاد براى نه وجودبياورد به را فعلى و اراده خداوند خود،يعنى

 از غير خواستن اين و!ردبياو بوجود را او فعل و اراده كه است خواستهانسان يك كه جهت آن از

 نيازشدن آورده بر نيايش و دعا موقع در انسان است،زيرا خدا از مطلوب خواستن ونيايش و دعا

 نكهاي باضافه انسانفوق فرض دو در كه صورتى در نمايدمى مسئلت تعالى بارى درگاه از را خود

 صفتى يا توانايى از بعدى خواهدخدامى حقيقت دهد،درمى نشان خدا بر خود از حاكميتحالت

 !! سازد آشكار او براى را خود صفات از

  را وزير مكر نصارى حاذقان كردن فهم-ششم مورد

 [ 11 سطر 11 ص 1 دفتر]

 آميخته او گفتمى هانكته

  ريخته زهرى قند جالب در 

 نكو گفت زان مغرور مشو هان

  او زير در بدى صد دارد زانكه 

 دان زشت گفتش زشت باشد چو او
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 جان نيست را آن مرده گويد چه هر 

 نود زانسان اىپاره انسان گفت 

 بود نان كه يقين نان از اىپاره 

  جاهالن نقل:فرمود على زان 

 فالن اي است سبزه همچو مزابل بر

 نشست بر كاو آن هر سبزه چنان بر 

 است بنشسته شكى بي نجاست بر 

 درباره و هانمودهبازى سالوس و هاسازى ظاهر از شديد نكوهشهايى خود آثار سراسر در مولوى

 مورد اين در. است نموده بيان رااىارزنده بسيار آن،مطالب نتايج و بخردان نا گونه اين روانى وضع

 اهرظو آن به خوردن فريب از و نموده مكارمطرح منافقان وسيله به زهر با را قند و گالب آميختن

 است نهفته فراوان بديهاى آن زير در كه نيكو سخنيك كردن رباو از و ميدارد حذر بر فريبا

 انسان از سخن اگر است، انسان خود از اىپاره انسان سخن كهجهت بدان و.نمايدمى جلوگيرى

 رمودف:السالم عليه المؤمنين امير.داشت نبايد آن از زيبايى و نيكى اميد شودحتما صادر زشت

 به هپيوستكه است مزبله روى بر طراوت با سبزى مانند[آراسته و زيبا ظاهر با]نادان مردمانمثل

 كند،و قلن را سندروايات كه نيست حديث كتاب مثنوى كتاب البته.است پليد و كثيف اىريشه

 كه شود،يعنىمى گفته«مرسل»آيه در علم اصطالح در است آمده مثنوى در كه رواياتى همه

 شده داده نسبت السالم عليهم ائمه ياآله و عليه اهلل صلى ماكر پيامبر به و است نشده ذكر راويان

 و اهيمابر بن صدوق،على از السالم،روايتى عليهالمؤمنين امير به منسوبه روايت اين نظير.است

 ازدواج زا بپرهيزيد كه است شده نقل مضمون اين بهرضى سيد و مفيد و كلينى يعقوب بن محمد

 ( 116( )باشد شده روييده مزبله در)تطراو با سبزى مانند كه زنى با

  بود پيروز اكبر جهاد در السالم عليه المؤمنين امير

 به هكرد غزاها و بودرفته بغزو بار هفتاد كه تعالى اهلل رحمه عياضى حكايت-هفتم مورد

 طبل گزيد،آواز خلوت و اكبرشتافت جهاد به اصغر جهاد از چون و.شدن شهيد اميد
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 متهم دعوت اين در را نفس او و كردن غزا جهتداشتى رنجه را وا نفس شنيد، غازيان

  .نمودمى

 [ 11 سطر تا 7 سطر از 111 ص پنجم دفتر]

 زيستى منافق نفسك اى گفتم

 چيستى مرى،تومى منافق هم 

 اىبوده مرايى و روى خود و خوار 

  اىبيهوده چنين اين عالم دو در 

 من هيچ خلوت ز كه كردم نذر

 بدن اين است زنده چو نارم برون سر 

  كند تن آنچه هر خلوت در زانكه 

  كند زن و مرد روى براى نز

 خلوتش اندر آرامش و جنبش

 نيتش نباشد حق براى جز 

 است اصغر آن است اكبر جهاد اين 

  است حيدر و رستمست كار دو هر 

 هوش و عقل را كاو نيست آنكس كار

  خروش موشى كند چون تن از پرد 

 صداهايى خود ازدرون رفتندمى جهاد به كه مردمى اسبان پاى و طبل صداى شنيدن با عياضى

 فرو هانديش در لختى عياضى.شو جهادميدان راهى مسلمانان با و برخيز اىنشسته چه كه ميشنود

  كيست؟ صدا اين صاحب ببيند كه رودمى

 جهاد به امراماره فسن!شگفتا[اماره نفس]است نفس از صدا اين كه كندمى چيست؟درك يا

 و حركتت خودو،اى خوار،اى رياكار،اى منافق،اى اى:گويدمى نفس به خطاب!!فرمايدمى



69 
 

 بايدتنخس بسوزانم، خويشتنم به دل واقعا وباشم آگاه من اگر!خدا؟ راه در جهاد و بيهوده،توسكونت

 مردان جهاد،كار اين.است همين جهاد بزرگترين كه آورم درپاى از ترا و برخيزم مجاهده به تو با

 حتى كه است كرار حيدر كار جهاد اين.تو است،نه دل اهل و عقل صاحب وگل و آب از وارسته

 پاى از توهاىبوسوسه هرگز و كرد حركت كمال جاذبه در و نگشت زبون تو دست در لحظهيك

 . ننشست

 على از و بودافتادن خطر و غژيد ناودان سر بر آن طفل كه زن آن قصه-هشتم مورد

 جست چاره السالم عليه مرتضى

 مرتضى پيش به آمد زنى يك

 مرا طفلى ناودان بر شدگفت 

  بدست آيدنمى ميخوانم گرش 

  پست به او افتد كه ترسم ورهلم

  ما چو دريابد كه تا عاقل نيست

 آ من سوى خطر كز بگويم گر

  دست به داندنمى را اشارت هم 

  دستب هم اين نشنود بداند ور

  او به را پستان و شير نمودم پس

 رو و چشم من از گرداند همى او

  مهان اى شماييد حق براى از 

 جهان آن و جهان اين دستگير

 دلم لرزدمى كه كن درمان زود 

  بگسلم دل ميوه از درد به كه 

 بام به هم آور بر را طفلى گفت
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 غالم آن را خود جنس ببيند تا 

  ناودان زان سبك آيد جنس سوى 

  دان جنس هم را جنس هر جاذب

 «اماالنضم علةالسنخية»فراگير قانون بيان مفيد بسيار و كوتاه داستان اين از مولوى منظور

 اشكال در بارها را قانون اينمولوى.ميباشد.( است پيوستگى و ارتباط برقرارىعلت بودن سنخهم)

 كتهن به ابيات اين در مولوى.است كرده طرحمشمس ديوان و مثنوى در متعدد مثالهاى و گوناگون

 ارانحص عدم از است عبارت كه كندمى اشاره السالم عليه المؤمنين امير دربارهاهميت با بسيار

 : گويدمى او-اندكرده گمان بعضى چنانكه اخروى امور در خالفت وواليت

 جهان آن و جهان اين دستگير

 عادتس به نيلبراى مردم عاليقدر راهنماى و مربى كه نگونههما السالم عليه المؤمنين امير يعنى

 نآنا معقول حيات كننده وتنظيم دنيا اين در هاانسان زمامدار و راهنما و مربى همچنان ابديست

 . است ابديت به رو گذرگاه در

 زا را خيبر در قوههمين با و است ربانى قوه داراى السالم عليه المؤمنين امير-نهم مورد

  بركند ىجا

 

 جون خود صورت /گلستان در گلستان و است جنت/ دوستان اى بگذريد صورت ز گر -الف

 يدرح همچو /بشكنى را صورتى هر آن از بعد /آموختى شكست را كل صورت/ سوختى شكستى

  بركنى خيبر باب

  كند حيدر على خيبر در آن چنانك /كندى بر خداى هستى پرده دريغ -ب

 هين /مهين فاروق و صديق چون ورنه /بكن خيبر در اين وار على تو/ بزن مردانه و بردار تبر يا -ج

  گزين بر را ديگران طريق

 لتع اين است،بهآورده را السالم عليه المؤمنين امير كندن خيبر داستان كه جا سه هر در مولوى

 در.ستني پذير امكان طبيعىقواى برود،با بين از بايد آنچه از كردن نظر صرف و كندن كه است

 را همت و توانايى آن اگر گويدومى نموده مطرح را صورت از كردن صرفنظر و كندن اول جاى
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 ستا اين مانند بسوزانى، را آن و بگذرىتست بعدمادى كه را خود ظاهر و صورت از كه كنى پيدا

 ربانى قوه با فقط صورت شكستن و كندن كه جهت بدان و آوردىدست به را هاصورت همه كه

 رد[خود حد در]بركنى، را خيبر در توانىمى المؤمنين امير مانند كارى چنينانجام با است،لذا

 نفوذهستند،يعنى آنچنانكه واقعيات دريافت براى هستى روى از پرده داشتن بر:گويدمىدوم جاى

 مبارك دست با درخيبر كندن كه همانگونه خواهدمى ربانى نيروى نمودها،يك و ظواهر ماوراى به

 : گويدمى سوم جاى در.بود ربانى قوه با السالم عليه المؤمنين امير

 انندم است،بايدكرده نفوذ روان اعماق در سخت كه كهنسالى دوران در پليد عادتهاى كندن براى

 بانىر قوه با خيبر در كندنداستان.گرفت ربانى نيروى خدا خيبر،از در كندن در المؤمنين امير

 ذكر به نيازى هيچ كه است شده متواترنقل و معروف قدرى به السالم عليه المؤمنين يرام بوسيله

 .شودنمى ديده مدرك و ماخذ

 به سر ميشد وراوحمله به شديدا كه ناگواريهايى ابراز براى المؤمنين امير-دهم مورد

 . بردمى فرو چاه دهنه

  كن راه هين مشورت وقت نيست

  نك چاه اندر آه تو على چون

  كنم آهى سرت كز بخواهم چون

  كنم چاهى فرو را سر على چون

 : است آورده نيز الطير منطق در عطار الدين فريد شيخ را قضيه اين

 تاب به آمد باز زود مردى رفت/ چاه ز را لشگر آريد آب گفت /براه آمد فرود جايى( ص) مصطفى

 راراس گفت چاه در مرتضى /شخوي كار درد ز پندارى گفت/ آب نيست و چاه است خون پر گفت/

  نماند آبش و شد خون پر جرم ال /نماند تابش آن بشنيد چون چاه/ خويش

 هاىناگوارى و رنج البالغه نهج در مباركش سخنان از مورد چند در السالم عليه المؤمنين امير

 : ونهنم عنوان به.استفرموده داد،ابرازمى زجر را او دوران،وجود آن جامعه در كه را شديدى

 فيها بيشي الكبير،و فيها عمياءيهرم طخية على اصبر او جذاء بيد اصول ان بين ارتئى طفقت و

 . ربه يلقى حتى مؤمن فيها يكدح و الصغير
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 ( 117) شجا الحلقفى و قذى العين فى و احجى،فصبرت هاتاعلى الصبر ان فرايت

 كيبايىش يا و كنم حملهمخالفانم بر خالىدست بابايستمى انديشيدم،يا راه دو از يكى انتخاب در

 گسالبزر كه كوبنده بس اىحادثه[اىحادثه چه]گيرم پيشه ابهام پر و ظالمانى اىحادثه برابر در

 . دبرمى فرو مشقت و رنج در پروردگارش ديدار تا را ايمان با انسان راپير،و سال كم و فرتوت را

 پيش ار بردبارى راه.بدهمترجيح خالىدست با را تحمل و صبر كه شدم آن بر[سليم عقل حكم به]

 انىاستخو را گلويش مجراى و رود فرو خاشاكى وخس چشمش در كه كسى بردبارى چونان.گرفتم

 .( بگيرد

 شرا بى ابدلهم خيرامنهم،و بهم فابدلنى سئمونى و سئمتهم ملونى،و و مللتهم قد انى اللهم-1

 ( 118) الماء فى لملحا يماث كما قلوبهم مث اللهم منى

 افسرده را آنان من.اندفروبرده ماللت در هم مرا و خاطرندماللت در من از مردم خدايا،اين بار)

 . اندنموده افسرده مرا نيز ام،آنانساخته

 بار.فرما آنان نصيبمن بجاى را من از بدتر فرما،و عنايت من بر آنان جاى به را آنان از بهتر

 ( شودمى منحل آب درنمك كن،چنانكه آب و بگداز را انآن خدايا،دلهاى

 لم و اركم لم انى الحجال،لوددت ربات االطفال،عقول رجال،حلوم ال و الرجال اشباه يا-1

 درىص شحنتم و قيحا قلبى مالتم لقد اهلل قاتلكم.سدمااعقبت و ندما جرت اهلل و اعرفكم،معرفة

 ( 119. )انفاسا التهمام نغب غيظا،وجرعتمونى

 كاش اى[مغزتان در]نشين حجلهزنهاى ،عقول[دلتان در]كودكان مردنما،رؤياهاى نامردان اى)

 نبالد به هااندوه و آورد من به پشيمانى شناخت خدا،اينبه بودم،سوگند نشناخته و نديده را شما

 غمهاى و مودهنماالمال خشم از را امسينه و كرديد پر خونابه با را كند،قلبم خدانابودتان.داشت

 .( خورانديد من به جرعه از پس جرعه متوالى

 ذا ما اهلل، ولرس ياسلم،فقلت و آله و عليه اهلل صلى اهلل رسول لى جالس،فسنح انا و عينى ملكتنى

 بى ابدلهم منهم،و خيرا بهم اهلل ابدلنى;فقلت«عليهمادع.»اللدد،فقال و االود من امتك من لقيت

 من بر خدارسول رفتم، فرو رؤيا در و ربود دستم از اختيار چشمم كه ودمب نشسته)منى لهم شرا

 كه هالجاجت و هاخصومت هاوكجى چه تو امت خدا،از پيامبر اى:كردم گشت،عرض ظاهر

 . كن نفرين آنان بر:فرمود پيامبر.امديده
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 ينجانش را شرى من اىج به آنانبه و فرما عنايت من به آنان جاى به را آنان از خداوندا،بهتر:گفتم

 ( بساز

  السالم ليهع المؤمنين باامير دوران آن پرستى هوى و نادان مردم شديد ناسازگارى و تضاد

 و زجر السالم عليهالمؤمنين امير كردمى ايجاب كه بود شديد بحدى ناسازگارى و تضاد اين

 گرا بود بجا لذا.فرمايد بيان فوقعبارات امثال ديد،بامى دوران آن مردم و محيط از را هايىشكنجه

 ابراز دل درد و نشسته خلوت به خويشتن باحضرت آن كه شدمى باعث درونى دردهاى شدت

 انسان دست از و آورد روى بيابانها و صحراها به مباركشدرون فضاى كردن خالى براى كند،يا

 به آنها با و ببرد هادشت و هاكوه و هارودخانه و هاصخره بهوشكايت گله خود روزگار نماهاى

 ود،نهخ قوانين مجراى در كه بيجان موجودات اى حالتان به خوشا:بگويد باآنان و بنشيند گفتگو

 ىازنابود پس نه و آوريدمى در پاى از را يكديگر آگاهى و تعمد با لجاجت،نه نه و كنيدتمردمى

 نماهايى انسان درميان سخت،من ىهاسنگ و هاصخره اى.پردازيدمى هلهله و شادى به همنوعتان

 و مادى رفاه و خير همواره و كنممى است،زندگى ترقساوت با و ترسخت شما از دلهايشان كه

 استثناءبى آنان همه راميان دادگرى خواهم،بساطمى را آنان معنوى رشد و كمال

 ! ندارد سازگارى آنان مزاج باعدالت گسترانم،گويىمى

 اىفض كه هارنج دردو همه آن كرديم اشاره چنانكه.گيرممى را شما سراغ بريده نآنا از لحظاتى لذا

 آن جودو روحانى منطقه به كهاين بدون]گرفت،مى فرا را السالم عليه المؤمنين امير روان طبيعى

 هم اگر لذا.دادمى آزار را او[كند برد،نفوذسرمى به ملكوتى ابتهاج و انبساط در همواره كه حضرت

 و هاصخره و هاكوه كشيد،بهمى خود همنوعان دست از راكه خود هاىدل درد واقعا حضرت آن

 زا پس كه دارمعنى بسيار سكوت آن اضافه به.بود طبيعى امر كرد،يكابرازمى هاچاه و هادشت

 جامعه آن مردم ميان در را المؤمنين واقعيات،امير درباره واال بسيارآگاهى

 چنين است آمده البالغه نهج در كه را مضامين همان مانند مولوى.اختسمىخاموشناشايست

 : گويدمى

 اندنوشيده حق جام كه عارفان/ آوازها از پر دل و خموش لب/ رازها دل در و است قفل لبش بر

  دوختند دهانش و كردند مهر/ آموختند حق اسرار را كه هر /اندپوشيده و دانسته رازها/

 است حق شير السالم عليه ابيطالب بن على ؤمنينالم امير-يازدهم مورد
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  جان مرج در خدا شير او گشت /فشان در شد مرتضى رويش ز چون -الف

  راند چه گر نباشد او مثل شير/ خواند شير مثال بر را على مر -ب

  فتى ال شجاعت اندر شوى حق شير چو تا /شوى بينىعاقبت تا مكن بينىعاقبت -ج

 دلى پر پهلوانى حقى شير /على كاى را على غمبرپي گفت -د

  بدن بپردازم يا گيرم ملك /من حيدروار كه آمد آن وقت-ه

  كنى بر خيبر باب حيدر همچو/ بشكنى را صورتى هر آن از بعد -و

  كند حيدر على خيبر در آن چنانكه كندى بر خداى هستى پرده دريغ-و

  آمد بر كرار حيدر چون تو كاقبال/ را هانج غمهاى گردن بزند اكنون-ز

 اسپر و تيغ فكنده حمزه و رستم /دلى پر پهلوانى حقى شير/ على كاى را على پيغمبر گفت -ح

 خدا شير بازى ذوالفقار دار ميراث على ار ميزند واروق هشام گردن حيدر چو او/ او پيش

 توزيع ز سازى كشتئى قبيح اى عيسى دندان و لب كو مسيح از دارى ياد فسونى گر هستت؟بيار

  بنار ردنك فدا را تن كوبت وار ابراهيم گيرم شكستىبت نوح همچو كشتى مالح يكى كو فتوح و

 يرام براىاست شدهنقل فراوان كه را( خدا شير) اهلل اسد فوق،لقب ابيات در مولوى الدين جالل

 عموى المطلب عبد بنحمزة به مه كه لقب اين( 111) است نموده مطرح السالم عليه المؤمنين

 در شير كه است بدانجهت.استآمده جميعا السالم عليهم المؤمنين امير درباره هم و خدا رسول

 حمله دشمن هر برابر در ناپذيرىشكست و بلندهمت و شجاعت به جانداران همه ميان

 شير به جديد و مقدي و غرب و شرق از دنيااعم ادبيات همه در صفات اين است،و كننده،معروف

 درندگى برند،مفهوممى كار به او درباره را شير كلمهكه كس هر درباره و است شده داده نسبت

 عظمت با آميخته قدرت از كشف كه دارندمى منظور را صفاتآن حذف،و او از را حيوانى

 همه مدآ سر السالم عليه ابيطالب ابن على سلحشورى و شجاعت كهدانيممى ما همه.نمايدمى

 كلمه ديگر طرف از.است ديده خود به بشرى تاريخ كه است بوده هاوسلحشورى هاشجاعت

 استفتهر كار بهست اهلل جالله لفظ كه اليه مضاف با همواره السالم عليه المؤمنين امير اسدبراى

 . رودمى كار به اسد اليه مضاف( رسوله اسد) رسوله لفظ هم گاهى و( اهلل اسد)
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 يك فقطالسالم عليه المؤمنين امير شجاعت كه كندمى اثبات اضافه دو اين رسوله اسد و اهلل اسد

 كندمى بيرون زندگىميدان از را آنان و آيدمى فرود ضعفا سر بر كه نيست محض طبيعى قدرت

 در هن السالم عليه المؤمنين امير كهاست يقينى و.سازدمى آماده قوى تاز و تاخت براى را عرصه و

 و قدرت.دانستمى بشر صالح به را قدرتىچنان اجراى نه و بود قدرتى چنان تحصيل صدد

 تهآيد،وابسمى بر كردارش و گفتارش از كه گونه همان السالم عليهالمؤمنين امير همت و شجاعت

 وتزاحم گونه هيچ كه است جهت بهمين و( ربانى شير) خدا، شير-بود خداوندىاداره و قدرت به

  -نداشت درجه ترينعالى در على داد و محبت و رحمت و لطف با تضادى

  سخطش زبيم كه اعلى عالى على

  خيزد امكان عالم كالبد از روح

  خويشرحمت از نظر يك نگرد خارى به گر

  خيزد رضوان روضه صد دو خار بن از

  قمى جدا

 : گويدمى سومبيت در

 شوى بينىعاقبت تا مكن بينىعاقبت

  فتى ال شجاعت اندر شوى حق يرش چو تا 

 نسانا كه هدف بااين نگرىآينده نيست،زيرا معقول نگرىبينى،آيندهعاقبت از نهى از منظورش

 هكاشت امروز آنها هاىنهال كه شروررا پرتگاه به ورود از اجتناب و خيرات مسير در حركت مقدمات

 واهدخ پيش كه آنچه با خودموقعيتمتنظي براى تا نشيند،بداندمى بار به آينده در و شودمى

 آمد،زيرا خواهد پيش كه آنچه هر درباره است قدرت وعلم ادعاى از غير معنى اين و.شود آمد،آماده

 بر را آينده درهاى خدا كه كسانى و سبحان خداوند جز كس اختيارهيچ در قدرتى و علم چنين

 از كهستا باشد،ضرورى بين آينده الهى رنو با اينكه براى بنابراين،آدمى.بگشايدنيست آنان روى

 . نمايد خوددارى خويش ناقص استنباطهاى و حدس و معلومات و خود به تكيه

 به. ودب برخوردار آن از على اال فتى ال حق بر شايسته و حق شير كه است بينىعاقبت همان اين

 اداره طبيعى محدودحيات ىهااراده و هادانش با كه هايىآينده آن باموقعيت تنظيم:معنى اين
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 صورتى در. است نموده توجيه و راتفسير امروزها و كرده اداره را ديروزها كه است شد،همان خواهد

 با اغلب كه ندارد طبيعى زندگى يك از جزبرخوردارى اىها،نتيجهموقعيت تنظيم گونه اين كه

 هك است حقيقت اين به توجه با.شودمى سپرى آنان با خورد وزدو همنوعان ديگر با تزاحم حالت

 به رو وت حيات مسير كه دريافتى الهى نور با اگر يعنى شدى حقيقى بينعاقبت اگر:گويدمى

 رود بنددمى بررخت تو وجود از مرگ و ظاهرى شكست از هراس و باشد،ترس مقصدبايد كدامين

 وىمول كهاست آن ظيرن مطلب اين شودمى ظاهر تو در خدا شير بينىعاقبت از اىنمونه شجاعت

 : گويدمى

 تست قرار طلب از قراريت بى جمله

  آيدت قرار كه تا شو قراربى طالب 

 هنينآ الفقارى ذوكه گيرم:گويدمى و كندمى اشاره اهميت با بسيار مطلب يك به اينجا در مولوى

 گونه همان! وى؟ش الفقاربرخوردار ذو آن از بتوانى كه تو در خدا شير بازوى آوردى،كو دست به

 ار مردنى بيمارى و كردمى زنده رامرده كه بود السالم عليه عيسى حضرت دم و دندان و لب كه

 گل آن و طلبيدمى جان آن براى خدا واز آوردمى در پرنده شكل به را پاره گل و دادمى شفا

 جهت بدان نه كرد داپي نجات عالمگير طوفان از كهكشتى آن و.اىجمله و لفظ هر پريد،نه يىپاره

 السالم عليه نوح حضرت كشتى آن مالح آنكه براى بود،بلكهكشتى معمولى اجزاء از متشكل كه

 الهى آتش آن بشكن،كو را جامد هاىبت و بگيردست در را آن و كن پيدا تبربتوانى چه هر تو.بود

 يافت راوانف خيلى هاجنگل در عصا و چوب!بشكنى؟ آن با را نفست بت كه تودرون در

 كه مالسال عليه موسى دست كو ولى روندمى بدست عصا كه فراوانند بسيار شود،كهنساالنمى

 با!برچيند؟زمين روى از را كامكار جبار زمان،فرعون طاغوت بساط و آورد در اژدها صورت به راآن

 خدا شير از منظور كهاست بگيرد،اين قرار دقت مورد مبحث اين در بايد كه مطلبى تريناهميت

 صودمق است،بلكه حضرت آنجسمانى شجاعت براى نه السالم عليه المؤمنين امير شدن ناميده

 جاده از انحراف عوامل برابر در السالم عليهالمؤمنين امير شديد بسيارمقاومت و صالبت و عظمت

 آمده منحرفين به خطاب عليها اهلل سالم زهراء فاطمه جمالت از يكى در.است حقيقت و حق

 كه اخد راه در او( صفتى پلنگ) تنمر مگر نكرد گردان روىابيطالب بن على از را شما»كه است

 . است حق جاده اواز انعطاف عدم به اشاره
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 يفس العلى، اال فتى الشايسته كه است السالم عليه المؤمنين امير فقط-دوازدهم مورد

 است الفقار ذو اال

 انتظار ز-ب فتى ال شجاعت اندر شوى حق شير چو تا شوى بينىتعاقب تا مكن بينىعاقبت-الف

  كند الفقار ذو خويش غزا در على تيغ رسول

 مشيرىش و نيست السالم عليه على جز مردى راد[)الفقار ذو اال سيف ال على اال فتى ال]: جمله اين

 در جوانمردى و مرد راد هيچ:است اين اجمالش كه بردارد در مهم معنايى( الفقار ذو جز

 جوانمرديك حضرت آن اينكه نيست،نه السالم عليه ابيطالب بن على از ترشخصيت با انسانىاصول

 ارالفق ذو كه است آمدهروايات از بعضى در.ميباشد جامعه متداول فرهنگ در آن معمولى معناى به

 نگج در شدنش كشته از پسكه منبه بن عاص يا الحجاج بن منبه نام به بود شخصى شمشير

 امير هب را آن احد جنگ در حضرت آن افتادو سلم و آله و عليه اهلل صلى اكرم پيامبر دست به بدر

 شگفت هاىدالورى و كردمى شديدى حمالت الفقار باذو حضرت آن داد السالم عليه المؤمنين

 : فرمود سلم و آله و عليه اهلل صلى اكرم پيامبر كه بود موقعاين در.دادمى انجام انگيزى

  الفقار ذو اال سيف ال على اال فتى ال

 . است آمده آسمان از كه شمشيريست ذوالفقار:گويندمى و كرده روايت راويان از بعضى

 : است كرده اشاره معنى اين به شعرش در فرخى

  تو بهر از آفتاب فرستد زرين افسر

  الفقار ذو را على آمد آسمان كز همچنان

  لفقارا ذو اال سيف ال على اال فتى ال: كه است شده شنيده نيز مضمون اين به لمرس روايت يك

 ى،ازعل بن از،حبان سعيد بن عثمان كريب،از ابو از خود تاريخ در طبرى جرير بن محمد جعفر ابو

 صحابا ابيطالب بن على قتل لما: كندمى نقل جدش پدرش،از از رافع ابى بن اهلل عبيد بن محمد

 احمل:لعلى قريش،فقال مشركى من جماعة[سلم و آله وعليه اهلل صلى]اهلل رسول وية،ابصراالل

 لىص]اهلل ابصررسول ثم قال.الجمحى اهلل عبد بن عمرو قتل و جمعهم عليهم،ففرقعليهم،فحمل

 ففرق عليهم عليهم،فحمل احمل لعلىفقال قريش، مشركى من جماعة[سلم و آله و عليه اهلل

 و عليه اهلل صلى]اهلل، رسول يا:جبريل لوى،فقال بن عامر بنى احدمالك بن شيبة قتل و.جماعتهم
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 هو:سلم و آله و عليه اهلل صلىاهلل رسول المواساة،فقال هذه:جبريل منه،فقال انا و منى انه[:وسلم آله

 : صوتا فسمعوا قال:منكما انا و جبريل قال و منى

 ( 111) على اال فتى ال و الفقار ذو اال سيف ال

 اهنگ( ص) خدا كشت،رسول احد جنگ در را پرچمداران السالم عليه ابيطالب ابن على كه وقتى)

 دكر حمله او و كن حمله آنان به فرمود(ع) على به ديد،خطاب را قريش مشركين از جمعى و كرد

 اخد رسول سپس: گفت راوى.كشت را الجمحى اهلل عبد بن وعمرو ساخت پراكنده را آنان جمع و

 هحمل او آنان،و بهكن حمله فرمود( ع) على به ديد،و را قريش مشركين از جمعى و كرد نگاه(ص)

 لوى بن عامر بنى افراد از يكىكه مالك بن شيبة و ساخت متفرق را آنان جمعيت و كرد

 او:»فرمود( ص) خدا رسول. حقيقى مواسات خدا،اينست رسول اى:كرد عرض جبرئيل.بود،كشت

 : گفت راوى.هستم شما از من و:كرد عرض جبرييل.«على از من و استمن از( ع) على

 مگر نيست وجوانمردى مردى راد و ذوالفقار مگر نيست شمشيرى:گفت كه شنيدند صدايى مردم

 . السالم عليه على

  اتى هل شهسوار السالم عليه ابيطالب ابن على-سيزدهم مورد

  برزند سر عدم از چون است هستى ببينى تا

  اتى هل شهسوار و كامكار مطلق وحر

 نزول مورد السالمعليه ابيطالب بن على كه ندارد معنى اين در قاطعانه صراحت بيت اين چه اگر

 واهدخ مطرح ذيال كه آن از آياتى كهاست ثابت همگان بر است،ولى اتى هل مباركه سوره از آياتى

 تجمال گونه اين امثال و است نشده زلنا السالمعليه المؤمنين امير جز هيچكس درباره گشت

 حسين امام و حسن امام و زهراء فاطمه و المؤمنين امير فقطدرباره را( اتى هل شهسوار) تشريفى

 . كنندمى جميعابيان السالم عليهم

 كه اندكردهروايت سنى و شيعه) عام و خاص:»گويدمى طبرسى الحسن بن فضل على ابو شيخ

 ( مشكورا سعيكم كان و تا...يشربون االبرار ان): اتى هل سوره از آياتى

 ازلن بود، نزدآنان در فضه بنام كه كنيزى و السالم عليهم حسين و حسن و فاطمه و على درباره

 . است شده
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 تاينس است،مختصرش طوالنى داستان و شده نقل صالح ابو و مجاهد و عباس ابن از روايت اين

 ليهع اهلل صلى خدا رسول جدبزرگوارشان.شدند بيمار السالم هماعلي حسين امام و حسن امام كه

 دو اين براى الحسن،اگر ابا اى:گفتند و كردندعيادت دو آن از عرب از بزرگانى و سلم و آله و

 ( بود بهتر) ميكرديد نذرى فرزندتان

 و بگيرند روزهرا روز داد،سه شفا را دو آن خداوند اگر كه كردند نذر السالم عليه المؤمنين امير

  يافتند، شفا بزرگوار دو.كردند نذر چنين نيز فضه و السالم عليها فاطمه

 يلوك سه بااست برابر صاع]جو صاع سه السالم عليه نداشتند،على معيشت مواد از چيزى ولى

 يهودى از را جو صاع سه آنحضرت آن كه است شدهروايت و كرد قرض يهودى يك از[تقريبا

 يك او و داد السالم عليها فاطمه به را جو آنالسالم عليه على.بريسد وى براى را پشمى تا گرفت

 . پخت آن از نانى و كرد آرد را صاعش

 انآن نزدبه را نان السالم عليها فاطمه خواندند،سپس را مغرب نماز السالم عليه المؤمنين امير

 طعامى و كرد رادعا آنان و آمد فقيرى حال اين در.آورد( السالم عليهم حسين و حسن و على)

 مالسال عليها فاطمه.آب مقدارى نچشيدندمگر چيزى روز آن و دادند فقير بآن را آنان،نان.خواست

 هب يتيمى ناگهان آورد، السالم عليه على آنرانزد و پخت و كرد آرد را ديگر صاع يك دوم روز در

 روز.آب مقدارى مگر نچشيدند و دادند را نان همانآنان و خواست آنان از طعامى و آمد خانه در

 اين رد.آورد السالم عليه على نزد و پخت و كرد آرد را جو باقى السالم عليهارسيد،فاطمه فرا سوم

 نچشيدندمگر و دادند باو را نان آنان و خواست طعامى آنان از و رسيد خانه در به اسيرىموقع

 حسن بهمراه السالم عليهعلى نمودند وفا خود ىنذرها بر آنان و شد چهارم روز چون و.آب مقدارى

 رسولخدا.آمدند آله و عليهاهلل صلى خدا رسول بخدمت گرسنه حال در السالم عليهما حسين و

( عمر بن محمود) زمخشرى و( 111) «آورد را اتى هل سوره جبرئيل و كرد گريه آنان بحال

 .اندنموده نيزنقل( 115)

 111 شرح و تفسير نهج البالغه /عالمه محمد تقي جعفري/خطبه منبع:


