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الف – چه نیازی به شناخت نهج البالغه؟

آنچنانکهقبالمطرحکردیم،نهجالبالغهبرعکسقرآنوصحیفهسجادیه-کهدرهمان
قرناولهجریبهصورتمکتوبدرآمدند-تاقرنچهارمکهتوسطسیدشریف
رضیجمعآوریومدونشدصورتیپراکندهوحتیبعضاغیرکتبیوذهنیداشته
استوازآنجائیکهسیدشریفرضییکفردشاعروادیببودمعیاریکهاوبرای
گزینشخطبههاونامههاوحکمامامعلیدرنظرگرفتهاستفصاحتوبالغتکالم
بودهاست،لذاسیدرضیبهصورتگزینشیدرمیانخطبههاوکالمونامههایامام
علی،آندستهکهازبالغتوفصاحتبیشتربرخورداربودهاندانتخابکردهاست
تازهدرمیانآندستهازخطبههاونامههاوکالمقصارگزینشیبازگاهاقطعاتیاز
آنخطبههاونامههاوحکمکهازبالغتبیشتربرخورداربودهاندتوسطسیدرضی

انتخابشدهاندنهتمامآنها؛لذادراینرابطهاستکه:

اوالتمامخطبههاونامههاوحکمامامعلیتوسطسیدرضیدرنهجالبالغهجمع
نشدهاند.

ثانیاسیدرضیدرنقلهمینگزینههاخودراموظفبهنقلسندهایمربوطهنمیدیده
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استوبههمیندلیلناماینکتابرا»نهجالبالغه«گذاشتهاستکهبهمعنایراه
بالغتمیباشد.البتهطرحاینموضوعدراینجابهمعنایکمکردنارزشکار
بزرگیکهسیدشریفرضیانجامدادهاستنیستچراکهتاریخبیشازهزارساله
اسالمفقاهتی،حوزهائی،روایتی،والیتی،شفاعتیوزیارتیشیعهنشاندادهاست
کهآنچنانایناسالمدرطولهزارسالگذشتهگرفتارفقهوفقاهتبودهاستکهبه
قولمرحومبازرگان»اینفقهمانندیکسرطانبهجاناصحابحوزهافتادهاست«،
چنانکهاینسرطانباعثشدهتااصحابحوزهکهگردونهاسالمنظریرادردست
المیزان«میگوید،»خود  داشتهاندحتیآنچنانکهعالمهطباطبائیصاحب»تفسیر
قرآن را هم به عنوان یک کتاب درسی برایشان مطرح نباشد«وبازآنچنانکهعالمه

از هزار سال سیستم درسی حوزه های فقاهتی شیعه  طباطبائیمیگوید»برای بیش 
آنچنان تنظیم شده بود که یک مرجع شیعه از ابتدا که وارد حوزه می شود تا انتها که 

به مرجعیت می رسد، اصال نیاز درسی به باز کردن قرآن را هم ندارد«ولذامیتواندبدون

بازکردنقرآنمراتبدرسیخودراتاکسبمرجعیتطیکند.

البتهاینبیمهریحوزههایفقاهتیشیعهدرطولهزارسالگذشتهنهتنهامشمول
قرآنونهجالبالغهشدهاستحتیفلسفهارسطوئیکهبهقولعالمهاقبالالهوریبه
صورتیکپکیجوارداتیتوسطفارابیوابوعلیسیناو...وارداسالموحوزههای
فقاهتیشد،ازطرفحوزههایفقاهتینفیوطردگردید،بطوریکهآنچنانکهمرحوم
منتظریدرخاطراتخودنوشتهاست»بروجردی بزرگ ترین مرجع بالمنازع تاریخ شیعه 
از مرحوم منتظری می خواهد که به صورت مخفیانه به کالس درس فلسفه  فقاهتی 

عالمه طباطبائی برود و نام طلبه هائی که در کالس فلسفه عالمه طباطبائی شرکت 

تنها  که  آن ها  ماهانه  شهریه  بروجردی  تا  بدهد  بروجردی  به  و  کند  یاداشت  می کنند 

امکان معیشت آن ها بوده است، قطع کند«وهمینبروجردیآنچنانکهشیخمرتضی

مطهریمیگویددوباربهعالمهطباطبائیاخطارمیکندتاکالسفلسفهخودرادر
حوزهقمتعطیلکندوبازهمینبروجردیآنچنانکهریشهریدرخاطراتخودنقل
میکندمیگوید»یک زمانی دست دراز کردم تا کتاب مثنوی را بردارم و بخوامن خود کتاب 
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مثنوی به صورت هاتفی بر من فریاد زد و گفت من را نخوان«.

البتهپرواضحاستکهاینهمهتالشحوزههایفقاهتیشیعهجهتگستردهکردن
فرشفقهدگماتیسموایجادحصارجهتوروداسالمقرآنییااسالمنهجالبالغهیا
حتیاسالمفردیمولویبهخاطرآنبودهاستکهدرصورتورودآناسالمهابه
حوزهفقاهتیدیگرجائیبرایرشدسرطانیاسالمفقاهتیباقینمیگذاشت،لذابه
ایندلیلاستکهنهجالبالغهامامعلیبرایهزارسالدرمیانجامعهشیعهعلیو
حوزههایفقاهتیشیعهمجهولوگمنامبودتااینکهدرقرنبیستمبرایاولینباراین
کتابتوسطیکیازعلمایاهلتسننبناممحمدعبدهشاگردسیدجمالالدیناسدآبادی
شرحوادیتوچاپشدوازآنزمانبهبعداستکهنهجالبالغهبهعنوانیککتاب
قابلمطالعهدرمیانمسلمانانشیعهوسنیمطرحشدهاستوصدالبتهتااینزمان
نهجالبالغهادیتشدهچاپمحمدعبدهشاگردسیدجمالالدیناسدآبادیبهتریننسخه

نهجالبالغهدرمیانمسلمیناعمازشیعهوسنیمیباشد.

بههرحالهدفازطرحاینمقدمهایناستکهبگوئیماگرسیدشریفرضیچهار
صدسالبعدازامامعلیدستبهجمعآوریوتدوینهمیننهجالبالغهنمیزد-به
علتاینکهحوزهفقاهتیشیعهرسالتخودشانرافقطدرتبلیغوترویجاسالمفقاهتی
میدانستند-کالمامامعلیبهصورتکاملازدسترسمسلمانانمهجورمیماند،
چنانکهگرچهخودنهجالبالغهکمترازنصفخطبههاونامههاوحکمتهایامام
علیدرقرنچهارمبودهاست،امروزمامنهاینهجالبالغهگرچهبیشازهزارسال
ازتاریختدویننهجالبالغهتوسطسیدرضیمیگذردبااینکهخروارهاکتابفقهی
درطولهزارسالگذشتهتوسطحوزههانگاشتهشدهاست،اماجهانمسلمانانو
شیعهازکالموخطبههاونامههایغیرازنهجالبالغهامامعلیبهصورتمدون
نامنهجالبالغههمسیدرضیبراینکتابگذاشتهاست البتهخود محروممیباشد.
این تدوین بهمعنایراهوشیوهبالغتمیباشدکهمعرفنگاهسیدرضیدر که
اثربزرگمیباشد.آنچهدراینرابطهقابلتوجهاستونیازبهتاکیدمادراینجا
میباشداینکهآنچنانکهدریافتمیشوداینکه،مرحومسیدرضیدرزمانتدویناین
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اثرگرانسنگبسیاریازخطبههاوکالموحکمموالعلیراانتقالیافتهبهصورت
ذهنیتاآنزمانراجمعکردهاستولذااینامرباعثشدهاستتابینتکرار
موضوعاتواحددرنهجالبالغهاختالفوجودداشتهباشد،باهمهاینتفاسیر،همین

نهجالبالغهسیدرضیکه:

اوالحتینصفکالموخطبههاوحکمامامعلیهمنمیباشد.

ثانیاهمینخطبهوکالمونامههاهمبهصورتکاملانتقالپیدانکردهاست.

ثالثانظربهاینکه400سالبعدازامامعلیتدوینشدهاست)وازآنجائیکهانتقال
کالموخطبههاوحکمفوقدرطولاین400سالصورتذهنیداشتهاستوهمین
امرباعثورودناخالصیهائیدرنهجالبالغهشدهاست(بازیکاسالمشناسیکامل
میباشد.بطوریکهبهضرسقاطعمیتوانبیانکردکهدرعصرحاضربعداز
قرآنبزرگتریناثریمیباشدکهمیتواندمارابهفهماسالمقرآنومحمدوعلی
هدایتکندوبههمیندلیلازطرفدوستودشمنتالشمیشودتامااینکتابرایا
نخوانیمیااینکهاگرهممیخوانیمبدبفهمیم.بطوریکهامروزدرمدینهالنبیکهشهر
امامعلیمیباشدبااینکهاتوبانهایبزرگبهنامامامعلیمیباشد،ولینهجالبالغه
امامعلیبهعنوانیککتابممنوعهمیباشدودرجامعهشیعههمبااینکهخروارها
کتابدربابفقهوفقاهتدرطولهزارسالگذشتهنگاشتهشدهاست،یکتفسیر
حتییکترجمهمنقحازنهجالبالغهوجودندارد.درحوزههایفقاهتیهزارسال
استکهکالسهایفقاهتیبهصورتشبانهوروزدائرمیباشند،حتییککالس
حاشیهائیهمدربابفهموتفسیرنهجالبالغهوجودندارد،چرا؟برایاینکهنیازما
بهامامعلی،نیازبرایفهموشناختاسالمنیست،ماامامعلیرابرایامامعلی

مدحمیکنیمواینآغازبدبختیمسلمانانوبهخصوصشیعهعلیاست.
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ب – نهج البالغه را چگونه بشناسیم؟

حالپسازاینکهبیانکردیمکهنیازجامعهامروزمابهنهجالبالغهموالناعلینیاز
بهیکآبشخوراولیهاسالممحمدیجهتشناختاسالماولیهمیباشد،باعنایتبه

اینکه:

اوالبرعکسقرآنتمامینقلقولهایکتابنهجالبالغهیکدستوخالیازتناقض
نمیباشد،بلکهبالعکستناقضاتکالمیدراینکتابوجودداردکهپسازمطابقت
بارفتارعملیامامعلیوقرآن)آنچنانکهتوسطتاریخزندگیامامعلیامروزدر

دستمامیباشد(اینتناقضاتقابلشناختاست.

ثانیاازآنجائیکهتقریباتمامیمحتواینهجالبالغه)منهایچندقطعهکوچککالمی
مثلوداعباابوذردرهنگامتبعیدبهربذهیاوداعباهمسرشحضرتزهرادرهنگام
بهخاکسپاریحضرتزهرایااعتراضبهحمایتابوسفیانوعباسدرزمان
کفنودفنپیامبراسالمو...(درپنجسالو9ماهآخرعمرشصتوسهسالهامام
علییعنیدورانخالفتشبرمسلمینتقریروتبیینومطرحشدهاستوخوداین
امرداللتبرآنمیکندکهمطالبمطرحشدهدرنهجالبالغهبرپایهمسائلاجتماعی
روزمطرحشدهنهتئوریهایعاموکلیومجرد.مثالاگریکجائیموالناعلی

خطاببهمردمزمانخودشمطرحمیکند.

»یَا.أَْشَباَه.اَلرَِّجاِل.َو.الَ.ِرَجاَل...-اینامردها،نبایدچنینتفسیرکنیموچنیننتیجهبگیریم
کهجامعهمسلماناننامرداست«)خطبه27-ص28-س10-نهجالبالغهجعفرشهیدی(
ویااگردرپایانوصیتنامهاشبهامامحسن)کهپسازبازگشتازجنگصفیندر
مسیرراهتقریرکردهاست(امامعلیدربابعدممشورتبازنانصحبتمیکند،
بایدتوجهداشتهباشیمکهامامعلیبادرایتیکهداشته،میدانستهکهپاشنهآشیلحیات
امامحسنهمسرشمیباشد،چنانکهازطریقهمینهمسرامامحسنبودکهمعاویه
توانستبعدازشهادتموالناعلیدرتشکیالتامامحسننفوذکندوکشتیتشکیالت
امامحسنرابهگلبنشاندوبسترتسلیمامامحسنجهتامضاءصلحنامهفراهمکند
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وحتیمعاویهخودامامحسنراهمتوسطهمسرشبهقتلرسانیدوبازهریکهدر
عسلمخلوطکردهبودتوسطهمسرامامحسنبهخوردامامحسندادواوراشهید
کرد،آنچنانکهمعاویهپسازشهادتامامحسندر.بارهعسلگفت»ان.الله.جنودا.من.

عسل-خداوندلشکریانیازعسلدارد«.

بنابرایندربرابرچنینزنیاستکهامامعلیخطاببهامامحسنمیفرماید،»با
زنانمشورتنکن«چراکهباشناختیکهامامعلیازمعاویهداردمیداندضربه
پذیریامامحسنتنهاازکانالهمسریاهمسرانشمیباشد،بنابراینماحقنداریماین
توصیهامامعلیبهامامحسنرادرخصوصعدممشورتبازنانبهخودامامعلی
وهمسرشفاطمهتعمیمبدهیم،چراکهامامعلینهتنهاباهمسرشزهرامشاورت
میکردبلکهبهگواهتاریخگاهاازمشارالیهخطسیاسیواجتماعیمیگرفت،یا
پیامبراسالمباخدیجهنهتنهامشاورتمیکردبلکهبهگواهتاریخوبهنقلازعایشه
یاپساز پیامبراسالمراجاریمیساختو نامخدیجهاشکچشم پایانعمر تا
جنگجملکهبنیانگذاروپیشاپیشآنامالمومنینعایشههمسرپیامبراسالمقرار
داشتوآنچنانکهتاریخشهادتمیدهدتنهادرپایهشترعایشهبیشاز5هزارنفر
داوطلبانهجهتکسبشهادتکشتهشدندتادرحمایتازعایشهبهبهشتدستپیدا
کنندوآنچناندرپایشترعایشهکشتههاتپهشدهبودندکهامامعلیفریادزد،»پای
شترعایشهراهدفقراردهید«طبیعیاستکهدرچنینجنگیکهبااینکهامامعلی
پیروزشدهاستولیاحساسشکستمیکندوخودرانفرینمیکند،که»ایکاش

بیستسالپیشمردهبودم«.

وقتیپسازپایانجنگامامعلیواردبصرهمیشودنهاعتقادبهبیاحترامیبه
عایشهامالمومنینداردونهدربرابرمردمعزاداربصرهکههمسرانخودرادر
جنگجملبهدستلشکرعلیازدستدادهاندتابتحملداردوبازدرهمینزمان
عایشهبااحترامعلیواردبصرهمیشود)چراکهامامعلیبهمصداقآیهقرآنکه
همسرانپیامبرامهاتمومنینمعرفیمیکند(وباعنایتبهاحترامعظیمیکهبرای
معلمکبیرشپیامبراسالمقائلاستحتیبهخوداجازهنمیدهدتانامعایشهرابا
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بیاحترامینقلکندبلکهبالعکس،بهمسلماناندرهمینزمانامرمیکندکهاحترام
بهدرستیمیداندکه امامعلی ایندرشرایطیاستکه و بدارند عایشهمحفوظ
آبشخورتمامیماجرایجمل،کینهوحسادتهایزنانهعایشهاست.حالامامعلی

دربصرهبعدازجنگجملدرچنینشرایطیچگونهبایدصحبتبکند؟

بنابراینمهمترینموضوعیکهدررابطهباشناختنهجالبالغهبایدمدنظرقرار
گیرداینکهموالناعلیدرطول58سالقبلازخالفتشبااینکهفرصت25ساله
به سالگی نه از تاریخ گواه به اینکه با و است داشته هم سکوت دوران فراغت
صورتتمامعیارواردمبارزهاسالمسازپیامبراسالمشدهبودوبااینکهخداوند
سخنوخداوندقلموخداونداندیشهبعدازپیامبراسالمدرتمامتاریخجهانعرب
بود،بطوریکهتمامیفصحاواهلبهلغتعرب،جهتنیلبهآنمقاممعتقدبودندکه
بایدخطبههایامامعلیراسرمشقخودقراردهند،باهمهایناحوالموالناعلیدر
طول58سالقبلازدوران5سالونهماهخالفتشساکتوخاموشبودهاستو
اینازمعجزاتزندگیموالناعلیمیباشدکهچطوراینچنینفردیکهازفرطپری
درحالچاکشدنبودهاست،توانستبیشاز50سالتماشاگرباشدوکالمی،نه
بگویدونهبنویسد،نخلستانهایبسیاریبرپاکند،قناتینبعیابئرالعلیرابهآب

برساندولیشرایطبرایسخنگفتنوقلمبدستگرفتنخودمهیانبیند.

بههرحالبهاینترتیباستکهمانهجالبالغهرامانندیککتابکالسیکعادی
 9 و سال 5 پراتیک ظرف در را نهجالبالغه باید حتما بلکه کنیم فهم نمیتوانیم
ماههحکومتعلیفهمکنیم.بهعبارتدیگرازآنجائیکهنهجالبالغهنهیککتاب
تئوریکدلیلیاستونهیککتابوحیعلتیاستونهیککتابتجربیعرفانی
استکهبتوانیمتوسطتاویلهرمنوتیکیبهوسیلهتفسیرمتنمنهاینویسندهوفاعل
تفسیربکنیم،تنهابایدبارفتاروعملوتاریخوپراتیکامامعلیآنرافهمکنیم،
بهعبارتدیگربدونشناختامامعلیمانمیتوانیمبهشناختنهجالبالغهدستپیدا
کنیم.البتهمنظورماازشناختعلیدراینجاشناختتاریخیازعلیمیباشدنه

شناختروایتیازعلی.
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ج – نهج البالغه آینه تمام نمای شخصیت چند بعدی علی است:

شیخمحمدعبدهدرمقدمهشرحخویشبرنهجالبالغهدربابآشنائیاشبانهجالبالغه
اشارهمیکندبهدورانتبعیدشدرلبنانکهدرآنجابهصورتاتفاقیبانهجالبالغه
برخوردمیکند.خوداودراینرابطهمیگوید»همینکه شروع به خواندن این کتاب 
این کتاب  از  با دنیای دیگری روبرو هستم چراکه هر ورقی که  کردم احساس کردم که 

می زدم یک پرده جدید از شخصیت علی به من نشان داده می شد. در یک پرده از ورق های 

این کتاب من با علی ائی روبرو بودم که مانند یک عارف روشن ضمیر با سخنانی نرم و با 

وجودی خاشع در برابر خداوند با من حرف می زد، در صفحه دیگر یا پرده دیگر من با علی ائی 

دیگر روبرو می شدم که مانند یک فرمانده خشک نظامی سخن می گوید، فرماندهی که 

از شمشیرش خون می چکد و از زبانش حماسه و از مغزش فرماندهی و در صفحه دیگر 

من با علی ائی روبرو بودم که مانند یک عقل نورانی بسان سقراط به تدریس حکمت، 

اخالق و به تبیین انسان، وجود، تشریح علمی ملخ، مورچه، خفاش و طاووس مشغول 

بود. آنچنانکه در صفحه یا پرده دیگر همین علی مانند دموستنس سخن می گفت و 

توده ها را موعظه می کرد و در صفحه دیگر همین علی مانند یک سوسیالیست دو آتشه 

حتی مهریه زنان برای برپائی عدالت در جامعه بعد از عثمان به چالش می کشید«ودر

همینرابطهاستکهمحمدعبدهنتیجهمیگیردومیگوید»شما یک نفر را در زبان 
عرب در طول هزار سالی که از عمر نهج البالغه می گذرد منی شناسید که گفته باشد 

نهج البالغه مثل و مانندی دارد.«

بنابراینتنهاتعریفیکهمیتوانازنهجالبالغهکرداینکه»ُجِمَعْت.فی.ِصفاتَِک.االْْضداُد«
واینتعریفعیناهمانتعریفیاستکهآننویسندهخارجیازخودعلیمیکند،
چراکهاودرتعریفازعلیمیگوید»ُجِمَعْت.فی.ِصفاتَِک.االْْضداُد«.بنابراینتنهاتعریفی
کهازکتابنهجالبالغهمیتوانکرداینکهاینکتابآینهتمامنمایشخصیتعلی
میباشدوتنهابامقایسهاینکتابباشخصیتهزارتویعلیاستکهمامیتوانیم
بهفهمآندستپیداکنیمنهبامقایسهاینکتابباکتابهایدیگر،چراکهآنچنانکه
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محمدعبدهدرمقدمهشرحبرنهجالبالغهخودمیگوید،»هیچکتابیرانمیتوان
یافتبهلحاظسبکوابعادموضوعوبالغتوفصاحتتوانبرابریومقایسهبا
نهجالبالغهداشتهباشد«بههمیندلیلشایدبهترباشدکهبگوئیماصالتازمانیکهعلی
وابعادوجودیاورانشناسیم،امکانشناختنهجالبالغهبرایماوجودنداردچراکه

آنچنانکهمولویدرتبیینشخصیتعلیمیگوید:

شیر حق را دان منزه از دغلاز علی آموز اخالص عمل

در مروت خود که داند کیستیدر شجاعت شیر ربانیستی

شمه ائی واگو از آنچه دیده ائیای علی که جمله عقل و دیده ائی

ای پس از سوء القضا حسن القضاراز بگشا ای علی مرتضی

یا بگویم آنچه بر من تافتستیا تو واگو آنچه عقلت یافتست

بی زبان چون ماه پرتو می زنیاز تو بر من تافت پنهان چون کنی

چون بگوید شد ضیا اندر ضیاماه بی گفنت چو باشد رهنما

چون شعاعی افتاب حلم راچون تو بابی آن مدینه علم را

تا رسد از تو قشور اندر لبابباز باش ای باب بر جویای باب

بارگاه ما له کفو ا احدباز باش ای باب رحمت تا ابد

بل زبانه هر ترازو بوده ائیتو ترازوی احد خو بوده ائی

تو فروغ شمع کیشم بوده ائیتو تبار و اصل و خویشم بوده ائی

مثنوی-دفتراول-چاپنیکلسون-ص188-س3

خورشید طیف مانند که است علی خوی احد ترازوی و دیده و عقل وجود این
بیمضایقهبهصورتخودجوشودینامیکدررنگهایمختلفبرسرزمینتاریخ
انسانمیتابدوبههرکسکهجویایایننورباشددرقالبهایمختلففرهنگ،
مذهب،نژاد،زبان،فکرواندیشهمیتابدوبههرکساززاویهائیکهاوازایننور
واحدخورشیدکسبنورمیکند،عقلودیدهائیبههمانرنگمیبخشد.آنچنانکه
مولویدرابیاتفوقمدعیشدهاستکهوجودعرفانیخوداومعلولانعکاسعقل
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ودیدهعلیدرآینهوجودیاومیباشدودراینرابطهخطاببهعلیمیگوید:

از تو بر من تافت پنهان چون کنی

وبازدراینراستااستکهحضرتموالناعالمهاقبالالهوریدرفصل»اسرار
خودی«ازدیوانخود،خطاببهموالناعلیچنینمیگوید:

عشق را سرمایٔه ایمان علیمسلم اول شه مردان علی

در جهان مثل گهر تابنده اماز والی دودمانش زنده ام

در خیابانش چو بو آواره امنرگسم وارفتٔه نظاره ام

می اگر ریزد ز تاک من ازوستزمزم ار جوشد ز خاک من ازوست

می توان دیدن نوا در سینه امخاکم و از مهر او آئینه ام

ملت حق از شکوهش فر گرفتاز رخ او فال پیغمبر گرفت

کائنات آئین پذیر از دوده اشقوت دین مبین فرموده اش

حق »یداهلل« خواند در ام الکتابمرسل حق کرد نامش بوتراب

سر اسمای علی داند که چیستهر که دانای رموز زندگیست

عقل از بیداد او در شیون استخاک تاریکی که نام او تن است

چشم کور و گوش ناشنوا ازوفکر گردون رس زمین پیما ازو

رهروان را دل برین رهزن شکستاز هوس تیغ دو رو دارد بدست

این گل تاریک را اکسیر کردشیر حق این خاک را تسخیر کرد

بوتراب از فتح اقلیم تن استمرتضی کز تیغ او حق روشن است

گوهرش را آبرو خودداری استمرد کشور گیر از کراری است

باز گرداند ز مغرب آفتابهر که در آفاق گردد بوتراب

چون نگین بر خامت دولت نشستهر که زین بر مرکب تن تنگ بست

دست او آجنا قسیم کوثر استزیر پاش اینجا شکوه خیبر است
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از یداللهی شهنشاهی کنداز خود آگاهی یداللهی کند

زیر فرمانش حجاز و چین و رومذات او دروازٔه شهر علوم

کلیاتاقبالالهوری-چاپاحمدسروش-فصلاسرارخودی-ص33-س13بهبعد

وبهایندلیلاستکهاینابعادمختلفیابهقولمحمدعبدهاینپردههایمختلف
نهجالبالغهانعکاسعقلودیدهوترازویاحدخویشخصیتامامعلیمیباشدکه
دربرگبرگنهجالبالغهتبلورومادیتکلمهائیپیداکردهاستواینکتابرابعد
ازقرآنبرایهمهانسانهابهصورتیککتابابدیدرآوردهاستوقطعاهرچه

زمانبرنهجالبالغهبگذرد،نهجالبالغهتازهوتازهترخواهدشد.

تا به قرنی بعد ما آبی رسدهین بگو تا ناطقه جو می کند

لیک گفت سالفان یاری کندگرچه هر قرنی سخن نو آورد

مولوی–مثنوی–دفترسوم–ص177-س29

وصدالبتهدلیلماندگاریوحیاتجاودانهنهجالبالغهبهآنخاطراستکهتمام
محتوایاینکتابچهفصلخطبههاوچهفصلکتبیانامههاوچهفصلکلمات
قصاریاحکمنهجالبالغههمگیباعملامامعلینوشتهشدهاستنهباقلموزبان
صرفعلیوهمینموضوعپاسخاینسوالفربهاستکهچراتمامنهجالبالغهدر
مدت5سالچندماهحکومتامامعلینوشتهشدهاستوچراامامعلیکه63سال
عمرکرد،58سالساکتبود.بااینکهدراین58سالزمانفراغتجهتنوشتنو
سخنگفتنبرایاوبیشترفراهمبودتا5سالآخر،ولیامامعلیترجیحمیدهدکه
باایندستانشکارکندونخلستانبهپاکندوقناتحفرکندولیلبفروبنددوقلم
خودرادرحصرکشدتاآنزمانکهبتواندباعملحرفبزندنهبااندیشهونظرو
ذهنخودوبهاینترتیباستکهنهجالبالغهآینهوجودیوعملیامامعلیمیشود

وپارهائییاجزئیازوجودوشخصیتامامعلیمیباشد.

جز دل اسپید همچون برف نیستدفتر صوفی سواد حرف نیست
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زاد صوفی چیست؟ آثار قدمزاد دانشمند آثار قلم

گام آهو دید و بر آثار شدهمچو صیادی که در آشکار شد

بعد از آن خود ناف آهو رهبرستچند گاهش گام آهو در خورست

الجرم زان گام در کامی رسیدچونک شکر گام کرد و ره برید

بهر عارف فتحت ابواب هاستآن دلی کو مطلع مهتاب هاست

با تو سنگ و با عزیزان گوهر استبا تو دیوار است با ایشان در است

پیر اندر خشت بیند بیش از آنآنچه تو در آینه بینی عیان

مولوی-مثنوی-دفتردوم-چاپنیکلسون-ص210-س4

بدون  آنچنانکه  نیست،  ممکن  نهج البالغه شناسی  علی شناسی  بدون   - د 
نهج البالغه شناسی علی شناسی ممکن نخواهد بود:

اگرنهجالبالغهآینهتمامنمایشخصیتعلیاستواگراینوجودخورشیدصفت
و بهعلتحرارت او توحیدی آتشفشانوجود درسرچشمه اگرچه که است علی
گرمایزایدالوصفشاینطیفوجودینهجالبالغهصورتواحدیداشتهاستولی
اینموادیکدستوتوحیدیمذابخارجشدهازدهانهآتشفشانشخصیتعلیوقتی
پسازچهارصدسالبهسرزمیننهجالبالغهرسیدهاستسردشدهوهمینسردی
آنموادگداختهآتشفشانوجودعلیدرمنظومهنهجالبالغهباعثتکوینپردههای
آنچنانکهدرزمانشروعآتشفشانبهعلتگرماو مختلفوجودیآنشدهاست،
آتشفشانصورتییکدستو ازدهانه حرارتزایدالوصفموادمذابخارجشده
واحدداردوتفکیکاجزادرآنممکننیستولیهمینموادآتشینوقتیکهسرد
میشودبهفلزاتواجزامختلفیتفکیکمیگردد،بههمیندلیلمادرسرچشمه
آفتابوحیودروجودپیامبراسالمشیعهوسنیتشخیصنمیدهیمودرکنارکعبه

رسمقبلهوجودنداردودردرونخورشیدمشرقومغرببیمعنیمیشود.
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یکسان نهجالبالغه گوناگون پردههای این درخورشیدوجودعلی ترتیب بههمین
میگرددوهمینوحدانیتوجودیشخصیتعلیاستکهمیتواندبهعنوانیک
متدولوژیجهتشناختکتابگرانسنگنهجالبالغهبرایماباشد،آنچنانکهشاید
آتشفشان آن و وجودی خورشید آن شناخت بدون هرگز بگوئیم که باشد آن بهتر
آنخورشید نداردودرراستایشناخت نهجالبالغهوجود امکانشناخت شعلهور
نورافشاناستکهدرهمینجاسوالدومیمطرحمیکنیموآناینکه،چگونهامام
علیتوانستدرسرزمینبادیهنشینعربستانومکهومدینهخارجازهرمکتب،

کالس،درسوتعلیمکالسیکبهاینمرتبهازمعراجوجودیدستپیداکند؟

برایپاسخبهاینسوالبهتراستموضوعیراازابنخلدونوامبگیریم.عبدالرحمن
و جامعهشناسانه مقدمه یک که العبر« »تاریخ کتاب صاحب تونسی خلدون ابن
تاریخشناسانهوفلسفیعلمیدرقرنهشتمهجریبراینکتابنوشتهاست،دراین
مقدمهاصلیدرخصوصرابطهپیامبراسالمباوحییاتجربهنبویمطرحمیکند
کهطرحآندراینجاجهتتبیینچگونگیتکوینشخصیتعلیدربسترپراکسیس
پیامبر رابطه خلدون ابن نظر از نمیباشد. فایده از خالی محمد و اسالم و وحی
اسالمباوحینبوییاقرآنیکرابطهدوطرفهیادیالکتیکیمیباشد.بهاینترتیب
کهبهموازاتتکاملپیامبردرعرصهپراکسیسجامعهسازمکیومدنیپتانسیل
جذبتجربهنبویپیامبرتکاملمییافتهاستوهمینتکاملباعثمیشدهتاپیامبر
اسالمبهمرورزمانهرچهاززمانبعثتشمیگذشته،توانتجربهنبویجذبآیات
بیشتریکسبکندوبههمیندلیلاستکههرچهازسالبعثتپیامبردرفرایند
دوگانهمکیومدنیدورمیشویمطولوحجمآیاتتجربهشدهوحینبویپیامبر
آیات تحوالت کتاب»سیر در بازرگان مرحوم البته که میگردد، بزرگتر اسالم
قرآن«درراستایایننظریهبهصورتعلمیبهکشفمنحنییافرمولریاضی
علمیمیرسدکهمطابقآنمیتوانباقراردادنسایزطولآیات،سالتجربهنبوی

آنآیهرامشخصکرد.

هدفازطرحاینحقیقتعلمیوفلسفیدرخصوصشخصیتپیامبراسالمدراینجا
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بهایندلیلاستکهبهسوالسترگفوقدرخصوصچگونگیتکوینشخصیت
موالناعلیپاسخیعلمیبدهیم.یعنیآنچنانکهمحمدعبدهمفتیسابقمصرورئیس
اسبقدانشگاهاالزهراوشاگردوپیروسیدجمالدرمقدمهشرحخودبرنهجالبالغه
باشد معتقد آنکه مگر نیست نفر یک زبان عرب مردم همه در »اگر مینویسد،
کهسخنعلیبعدازقرآنوکالمنبویشریفترینوبلیغترینوپرمعنیترینو
جامعترینسخناناست«بهایندلیلاستکهعلینخستینوبزرگتریندستپرورده
مکتبوحیائیاستکهتنهامربیاوازکودکیتاسن33سالگیپیامبراسالمبوده
استکهخودپیامبراسالمهمبهگواهتاریخحتیتالحظهمرگازخواندننامخودش
همناتوانبودهاستوهیچگاهدرهیچزمانیآموزشنهبهصورتکالسیکونهبه
صورتسنتیوکالسیسمندیدهاست.یعنیآنچنانکهپراکسیسعملیونبویدردو
فرایندمکیومدنیبسترسازشخصیتنبویپیامبراسالمشدهاست،همینپراکسیس
بسترساز مدنی و مکی مرحله دو در اسالم پیامبر ساله 23 جامعهسازانه عملی
پراکسیس گسترده سفره این عرصه در البته صد و شد نیز علی امام شخصیت
جامعهسازانهنبوینهتنهاعلیپرورشپیداکردبلکهدههاکادرهمهجانبهآموزش
دیدندکههرکدامبربامتاریخانسانبرایبشریتنمونهمیباشند،ولیعلتبرتری
امامعلیدراینمسابقهآنبودهکهسرمایههزینهکردهتوسطاودراینعرصه
بیشترازدیگرانبودهاستچراکهدرمیدانپراکسیسیکهپیامبراسالمتوسطوحی
نبویخودبرپاکرد،هرکسبهاندازهسرمایهائیکهدراینپراکسیسهزینهمیکرد

برداشتهممیکرد.

در -الزمهکسب َعلِیٌم. ِبِه. اللََّه. . َفإِنَّ َشیٍء. ِمْن. تُْنِفُقوا. َوَما. تُِحبُّوَن. . ِمامَّ تُْنِفُقوا. َحتَّی. الِْبَّ. تََنالُوا. »لَْن.
پراکسیسهزینهکردنآنچهبیشتردوستداریمیباشدومطمئنباشیدکهخداوندبه

آنچهکهشمادراینراهانفاقمیکنیدآگاهمیباشد«)سورهآلعمران-آیه92(.

بهگواهتاریخوبنابهقضاوتخودپیامبراسالم،علیبیشترینسرمایهخودوشاید
بهترباشدکهبگوئیمعلیباتمامسرمایهوارداینکارزارشدهاست.

»َضبَُة.َعلِی.یَوَم.الَخنَدِق.اَفَضُل.ِمن.ِعباَدِة.الّثقلین«)پیامبراسالم(ولذابیشترینبرداشتکرده
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.َمْواله«)پیامبر اسالم(. است،»من.کنُت.َمْوالُه،.َفهذا.َعلِیٌّ

نام خود و آن علی موال نهادزین سبب پیغمبر با اجتهاد

ابن عم من علی موالی اوستگفت هر کاو را منم موال و دوست

بند رقیت زپایت بر کندکیست موال آن که آزادت کند

مومنان را زانبیاء آزادی استچون به آزادی نبوت هادی است

مولوی - مثنوی - دفتر ششم - ص 419 - س 24

این  که  معتقدند  مفسرین  از  بعضی  که  مستقل  صورت  به  مکی  سوره  دو  در  قرآن 
دو سوره یک سوره می باشند پروسس تکوین شخصیت پیامبر اسالم را در عرصه 
پراکسیس جامعه سازانه نبوی مطابق کانتکسی که ابن خلدون بیان کرده است تبیین 
می کند که طرح آن در این جا خالی از عریضه نمی باشد. یکی در سوره ضحی و 

دوم در سوره انشراح: 

َعَک.َربَُّک.َوَما.َقلَی.-.َوللَْلِخرَُة.َخیٌر.لََک. َحی.-.َواللَّیِل.إَِذا.َسَجی.-.َما.َودَّ »ِبْسِم.اللَِّه.الرَّْحَمِن.الرَِّحیِم.-.َوالضُّ

ِمَن.الُْولَی.-.َولََسْوَف.یْعِطیَک.َربَُّک.َفتََْضی.-.أَلَْم.یِجْدَک.یِتیامً.َفآَوی.-.َوَوَجَدَک.َضاالًّ.َفَهَدی.-.َوَوَجَدَک.َعائِالً.

ْث.- به نام خداوندی که  ا.ِبِنْعَمِة.َربَِّک.َفَحدِّ ائَِل.َفالَ.تَْنَهْر.-.َوأَمَّ ا.السَّ ا.الْیِتیَم.َفالَ.تَْقَهْر.-.َوأَمَّ َفأَْغَنی.-.َفأَمَّ

بر همه وجود رحمان است و بر انسان رحیم هم می باشد - سوگند به روز روشن - 
سوگند به شب تاریک - که ای محمد خداوند نور وحی را از تو قطع نکرده است و 
تو را مورد خشم قرار نداده است - چراکه آینده تو بهتر از امروز تو خواهد بود - و 
بزودی تو در عرصه این عمل صاحب دستاوردی خواهی شد که د ر برابر این همه 
سختی که می کشی راضی خواهی بود - آیا اینچنین نبوده که تو یتیمی و گمراهی و 
فقیری بودی که در عرصه این پراکسیس نبوی توانستی به این درجه از شخصیت 
برسی - پس حال در عرصه دعوت خود به این پراکسیس نبوی هیچ نیازمند و در 

خواست کننده به این دعوت را خوار و کوچک مشمار.«

ْح.لََک.َصْدَرَک.-.َوَوَضْعَنا.َعْنَک.ِوْزَرَک.-.الَِّذی.أَنَْقَض.ظَْهرََک.-.َوَرَفْعَنا. »ِبْسِم.اللَِّه.الرَّْحَمِن.الرَِّحیِم.أَلَْم.نَشَْ
.یسًْا.-.َفإَِذا.َفَرْغَت.َفانَْصْب.-.َوإِلَی.َربَِّک.َفاْرَغْب.- به نام  .َمَع.الُْعسِْ .یسًْا.-.إِنَّ .َمَع.الُْعسِْ لََک.ِذکْرََک.-.َفإِنَّ
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خداوندی که بر همه وجود و هستی رحمان است و بر انسان رحیم هم می باشد - آیا 
ما سعه صدر در جهت تحمل سختی های رفتن به تو ندادیم؟ - همان سعه صدری که 
باعث شد تا سختی های این پراکسیس جامعه ساز نبوی که در حال شکستن پشت تو بود 
به مدد آن آسان شود - و ذکر تو را توسط این تکامل وجودی ات در عرصه سختی های 
این پراکسیس عظیم جامعه سازانه بر بام تاریخ بشر به عنوان انسان نمونه و الگوی 
شدن بلند نکردیم؟ - و بدین ترتیب است که سختی های تو بدل به آسانی می شود - باز 
هم تاکید می کنیم فقط به این ترتیب است که سختی های تو به آسانی استحاله می شود 
-)پس ای محمد(اگر شدن و تکامل و رشد بیشتر می خواهی توقف مکن خود را به 

سختی های بیشتر این پراکسیس جامعه سازانه بیفکن.«

آنچنانکه در این دو سوره مشاهده می شود قرآن در عرصه تبیین صیرورت و شدن 
و تکامل پیامبر اسالم که بسترساز جذب بیشتر وحی نبوی گردید»َولََسْوَف.یْعِطیَک.َربَُّک.
َفتََْضی - به زودی آنچنان مستعد جذب وحی نبوی بشوی که در برابر این همه سختی 

راضی بشوی«بر بستر سختی های حرکت آنچنانکه ابن خلدون می گوید به مرور 
زمان بر پیامبر اسالم نازل شده است»َفإَِذا.َفَرْغَت.َفانَْصْب.-.َوإِلَی.َربَِّک.َفاْرَغْب - هرگز تسلیم 
فراغت از حرکت نشو بلکه هر چه بیشتر خودت را به آغوش سختی های رفتن بیافکن 
- چراکه رمز شدن و تکامل تو در پراتیک کردن با این سختی های رفتن می باشد«.

حال که توسط این دو سوره رمز شدن و تکامل وجودی پیامبر اسالم را فهم کردیم به 
راحتی می توانیم رمز تکوین شخصیت امام علی را پیدا کنیم و آن اینکه تنها مکتبی 
که توانست علی را،علی بکند مکتب عملی پراکسیس جامعه سازانه پیامبر اسالم در 
دو فرایند مکی و مدنی بود. آنچنانکه خود امام علی در این رابطه می گوید که وقتی 
پناه  اسالم  پیامبر  شخصیت  به  می شد  تحمل  قابل  غیر  من  برای  حرکت  سختی های 

می بردم.

یامَِن.َو.الَ.یَِعی.َحِدیَثَنا.إِالَّ.ُصُدوٌر. .أَْمرَنَا.َصْعٌب.ُمْسَتْصَعٌب.الَ.یَْحِملُُه.إِالَّ.َعْبٌد.ُمْؤِمٌن.اِْمَتَحَن.اَللَُّه.َقلَْبُه.لِلِْ »إِنَّ
کسی  آن  متحمل  و  است  دشوار  و  سخت  بسیار  ما  راه  یقینا   - َرِزیَن...  أَْحالٌَم. َو. أَِمیَنٌة.

نمی شود مگر بنده مومنی که خدا قلب او را برای ایمان امتحان و آزمایش نموده است 
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و اخبار و احادیث ما را حفظ نمی کند مگر سینه های امانت پذیر و خردهای محکم و 
استوار«)نهج البالغه جعفر شهیدی - خطبه 189 - ص 206 - س 8(.

و به این ترتیب بود که علی به عنوان بزرگ ترین دست پرورده پیامبر اسالم پس از 
23 سال پراتیک کردن با پراکسیس جامعه سازانه نبوی محمد،متولد شد. اما با همه 
این احوال آنچنانکه خود او در خطبه 5 نهج البالغه مطرح می کند با فوت پیامبر اسالم 
به علت اینکه پراکسیس جامعه سازانه پیامبر اسالم ناتمام ماند و جامعه مدینه النبی 
پیامبر اسالم هنوز از بیماری قبیلگی در رنج بود،در نتیجه او با فوت پیامبر اسالم 
شرایط برای رهبری کردن خود بر جامعه مدینه النبی را فراهم ندید،چراکه آنچنانکه 
خود او در خطبه پنج نهج البالغه در پاسخ به دعوت عباس و ابوسفیان جهت قبول 
رهبری جامعه مدینه النبی پیامبر اسالم می گوید،این میوه که همان مدینه النبی پیامبر 

اسالم می باشد برای رهبری او بعد از مرگ پیامبر اسالم نارس می باشد.

.ِبُسُفِن.اَلنََّجاِة.َو.َعرُِّجوا.َعْن.طَِریِق.اَلُْمَناَفرَِة.َو.َضُعوا.تِیَجاَن.اَلُْمَفاَخرَِة.أَْفلََح.َمْن. وا.أَْمَواَج.اَلِْفتَِ »أَیَُّها.اَلنَّاُس.ُشقُّ

.ِبَها.آِکلَُها.َو.ُمْجَتِنی.اَلثََّمرَِة.لَِغْیِر.َوْقِت.إِیَناِعَها. نََهَض.به.جناحٍ.أَِو.اِْسَتْسلََم.َفأََراَح.َهَذا.َماٌء.آِجٌن.َو.لُْقَمٌة.یََغصُّ

کَالزَّاِرعِ.به.غیِر.أَْرِضِه.خلقه.و.علمه.َفإِْن.أَُقْل.یَُقولُوا.َحرََص.َعلَی.اَلُْملِْک.َو.إِْن.أَْسکُْت.یَُقولُوا.َجِزَع.ِمَن.اَلَْمْوِت.

ِه.بَِل.اِنَْدَمْجُت.َعلَی.َمکُْنوِن. َهْیَهاَت.بَْعَد.اَللََّتیَّا.َو.اَلَِّتی.َو.اَللَِّه.الَبُْن.أَِبی.طَالٍِب.آنَُس.ِبالَْمْوِت.ِمَن.اَلطِّْفِل.ِبَثْدِی.أُمِّ

مرگ  از  بعد  فتنه  مردم  ای   - اَلَْبِعیَدِة  . اَلطَِّویِّ اَلَْْرِشَیِة.ِفی. اِْضِطَراَب. ِبِه.الَْضطََربُْتْم. بُْحُت. لَْو. ِعلٍْم.

پیامبر اسالم را به وسیله کشتی نجات)که خود امام علی می باشد(در هم بشکنید - و 
از اندیشه قبیله گرائی خود دست بردارید - چراکه در زمان پیامبر اسالم هر کس که 
آزاد از قبیله گرائی به حرکت پیوست به نتیجه و هدف خود دست پیدا کرد - و آن گروه 
که به حرکت پیامبر اسالم نپیوستند و تسلیم خودخواهی ها و یا خودبرتربینی قبیلگی 
خود شدند این قدرت طلبی قبیلگی برای آن ها آبی متعفن و لقمه ائی گلوگیر می باشد 
و البته این میوه اکنون برای من نارس است و حضور و رهبری من در این شرایط 
مانند کشت بر روی زمین دیگران می باشد بنابراین در این شرایط که این میوه نارس 
است اگر برای رهبری آن پا پیش بگذارم به من انگ قدرت طلبی می زنند و اگر برای 
حفظ همین میوه نارس کنار بکشم جناح ابوسفیان خواهند گفت که به علت ترس از 
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مرگ علی دست از رهبری برداشته است،هیهات با این سابقه و گذشته من و انگ 
ترس از مرگ بر من زدن به خدا سوگند پسر ابوطالب با مرگ بیشتر از انس بچه به 
پستان مادر انیس می باشد - اما در این شرایط تحلیلی از شرایط دارم که اگر به شما 
بگویم مانند اضطراب و تکان خوردن ریسمان های درون چاه به خود خواهید لرزید«

)نهج البالغه جعفر شهیدی - خطبه 5 - ص 12 و 13 - س 15 به بعد(.

آنچنانکه مشاهده می کنید در این خطبه که امام علی در زمان کفن و دفن پیامبر اسالم 
در پاسخ به دعوت ابوسفیان و عباس ابن عبدالمطلب از امام علی در مقابل تصمیم 
در  ابوسفیان  انگیزه  صراحت  به  می کند، مطرح  پیامبر  جانشین  تعیین  برای  سقیفه 
تحریک امام علی - که با فریاد خطاب به امام علی گفت»ای پسر ابوطالب دستت را 
بده تا با تو بیعت کنم و تمام کوچه های مدینه را از سپاه در حمایت از تو پر کنم«-را 
قبیله گرائی و قدرت طلبی اعالم می کند و لذا راه خود را در برابر این ها به صورت 

راه سوم مطرح می کند.

راه اول راه سقیفه بود که بین دو جناح از مهاجرین قریش مکه و انصار اوس و 
خزرج مدینه با شعار»منا.امیر.و.منکم.امیر«در جریان بود.

 راه دوم راه ابوسفیان بود که با حمایت عباس ابن عبدالمطلب معتقد به ادامه رهبری 
بنی هاشم و امام علی جهت انتقال به بنی امیه بودند.

راه سوم راه امام علی و طرفدارانش بود که معتقد بودند که به علت از بین نرفتن 
خصلت قبیله گرائی در بین مهاجرین و انصار شرایط جهت رهبری امام علی فراهم 

نمی باشد. در خصوص راه سوم امام علی می گوید:

ِة.َو.ِمْنَها.َمْنَفُذ. ُة.َعلَْیَها.بَاِقی.اَلِْکَتاِب.َو.آثَاُر.اَلنُُّبوَّ امَُل.َمَضلٌَّة.َو.اَلطَِّریُق.اَلُْوْسطَی.ِهَی.اَلَْجادَّ »اَلَْیِمیُن.َو.اَلشِّ
نَِّة.َو.إِلَْیَها.َمِصیُر.اَلَْعاِقَبِة... - دو راه چپ و راست گمراهی است و راه میانگین یا راه  اَلسُّ

سوم راه حقیقت است چرا که پایداری قرآن و آثار نبوت در گرو راه سوم می باشد،
نفوذ و گسترش نبوی در جامعه بر این مسیر استوار می باشد«)نهج البالغه جعفر شهیدی 

- خطبه 16 - ص 18 - س 6(.
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انگیزه  یک  سقیفه  اصحاب  انگیزه  مانند  را  ابوسفیان  انگیزه  علی  امام  بنابراین 
تحلیل  پایه  بر  را  خود  سوم  راه  که  است  رابطه  این  در  لذا  می دانست، قبیله گرائی 
مشخص از شرایط مشخص تعیین می کند،همان تحلیل مشخصی که آنچنانکه امام در 
این خطبه می گوید اگر مردم عادی زمان پس از مرگ پیامبر اسالم بدانند مانند طناب 
آویزان چاه بر خود خواهند لرزید. البته امام علی شرایط تصمیم گیری اش در این 

زمان در خطبه 3 به این شکل مطرح می کند

ِغیُر. اَء.أَْو.أَْصبَِ.َعلَی.طَْخَیٍة.َعْمَیاَء.یَْهرَُم.ِفیَها.اَلْکَِبیُر.َو.یَِشیُب.ِفیَها.اَلصَّ »َو.طَِفْقُت.أَْرتَِئی.بَْیَن.أَْن.أَُصوَل.ِبَیٍد.َجذَّ

بَْ.َعلَی.َهاتَا.أَْحَجی.َفَصبَُْت.َو.ِفی.اَلَْعْیِن.َقًذی. .اَلصَّ َو.یَکَْدُح.ِفیَها.ُمْؤِمٌن.َحتَّی.یَلَْقی.َربَُّه.ترجیح.الصب.َفَرأَیُْت.أَنَّ

َو.ِفی.اَلَْحلِْق.َشًجا.أََری.تَُراثِی.نَْهباً.- در آن زمان)پس از مرگ پیامبر اسالم(جهت برخورد با 

سقیفه)همان راه اول(خوب فکر کردم،دو راه برای من جهت مقابله کردن با سقیفه 
وجود داشت یکی قیام مسلحانه،دوم مبارزه غیر قهرآمیز. راه دوم را انتخاب کردم 
با اینکه می دانستم برای من برعکس راه اول هزینه سنگین دارد هزینه ائی که توسط 
آن،بچه پیر می شود و پیر نابود می گردد با همه این احوال راه دوم را انتخاب کردم 
در حالتی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم و مجبور به صبر کردن بودم«

)نهج البالغه جعفر شهیدی - خطبه 3(.

بودن  نارس  پایه  امام علی بر  تحلیل مشخص  می کنید  مشاهده  آنچنانکه  حال  به هر 
جامعه مدنی پیامبر اسالم بوده است و این بازگشت جامعه مدینه النبی به قبیله گرائی 
بعد از فوت پیامبر آنچنان برای امام علی مهم بود که 25 سال بعد،یعنی وقتی که امام 
علی با فشار مردم رهبری جامعه را بدست گرفت در اولین خطبه در آسیب شناسی 
جامعه بعد از عثمان،بزرگ ترین آفت جامعه را رشد قبلیه گرائی و بازگشت جامعه 

به دوران جاهلیت قبل از بعثت پیامبر اسالم اعالم کرد.

 ... ِبالَْحقِّ بََعَثُه. اَلَِّذی. اَللَُّه.نبیکم.صلی.الله.علیه.و.اله.َو. بَلِیََّتکُْم.َقْد.َعاَدْت.کََهْیَئِتَها.یَْوَم.بََعَث. . »أاَلَ.َو.إِنَّ
- آگاه باشید که جامعه شما بازگشته به آن جامعه جاهلیتی که پیامبر اسالم 48 سال 
پیش برای اصالح آن از طرف خداوند به حق مبعوث شد«)خطبه 16 - نهج البالغه جعفر 
شهیدی - ص 17 - س 3(و به همین دلیل بود که 25 سال این خالفت مانند توپ فوتبال 
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به صورت باندی و قبیلگی بین این آن پاس داده می شد،بطوریکه در این رابطه امام 
می گوید:

.َما.تََشطََّرا.ضََْعْیَها.َفَصیَّرََها.ِفی.َحْوزٍَة. »َفَیا.َعَجباً.بَْیَنا.ُهَو.یَْسَتِقیلَُها.ِفی.َحَیاتِِه.إِْذ.َعَقَدَها.ِلَخَر.بَْعَد.َوَفاتِِه.لََشدَّ

ْعَبِة.إِْن.أَْشَنَق. َخْشَناَء.یَْغلُُظ.کلم.ها.َو.یَْخُشُن.مس.ها.َو.یَکْثُُ.اَلِْعَثاُر.ِفیَها.َو.ااَلِْعِتَذاُر.ِمْنَها.َفَصاِحُبَها.کََراِکِب.اَلصَّ

ٍن.َو.اِْعتَِاٍض.َفَصبَُْت.َعلَی. َم.َفُمِنَی.اَلنَّاُس.لََعْمُر.اَللَِّه.به.خبٍط.َو.ِشامٍَس.َو.تَلَوُّ لََها.َخرََم.َو.إِْن.أَْسلََس.لََها.تََقحَّ

ِة.اَلِْمْحَنِة... -.شگفتا - کسی که در زندگی می خواست خالفت را واگذارد  ِة.َو.ِشدَّ طُوِل.اَلُْمدَّ

دوم(درآورد  دیگری)خلیفه  عقد  به  را  خالفت  این  رسید  اجلش  اول(چون  )خلیفه 
چراکه خالفت را مانند شتری ماده یافتن که هر کدام به پستانی از این شتر ماده جهت 
دوشیدن چسبیده بودند و تا توانستن این شتر خالفت دوشیدن و پس از آن شتر خالفت 
را در جایگاه خشن و درشت و تندی رها کردند جایگاهی که زخم و جراحت آن حوزه 
غلیظ بود و تماس نمودن با آن خشن و رنج آور است و لغزش و عذرخواهی در آن 
حوزه فراوان رخ می دهد افزون بر خطاها مصاحب و همنشین او مانند کسی است که 
سوار شتر چموش و تندخوئی باشد که اگر افسارش را بکشد و محکم نگه دارد بینی 
آن پاره می شود و اگر افسار او را سست بگیرد و رها سازد سوارش را وارد مهلکه 
می نماید،پس به خدا قسم مردم مبتال شدند به بی راهه رفتن و تندخوئی و چاپلوسی و 
درآمدن از رنگی به رنگ دیگر و پیمودن عرض راه آنگاه با وجود طوالنی بودن 
مدت)خالفت خلیفه دوم(و سخت بودن گرفتاری من صبر و تحمل کردم«)خطبه 

3 - نهج البالغه جعفر شهیدی - ص 10 - س 8(.

ه - نهج البالغه منظومه ائی از پرده های متضاد از حکمت عملی و نظری 
است:

آنچنانکه محمد عبده می گوید»آنچه که باعث شد تا نظرش به نهج البالغه جلب شود 
این بود که:«

اوال من هر گاه در مطالعه نهج البالغه از فصلی به فصل دیگر می رسیدم احساس 
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تغییر  حکمت  و  پند  آموزشگاه های  و  می شود  عوض  سخن  پرده های  که  می کردم 
می یابد. 

ثانیا با آشنائی و مطالعه این کتاب احساس کردم که عقلی نورانی که هیچ شباهتی با 
اجسام ندارد از عالم الوهیت جدا گشته است و به روح انسانی اتصال پیدا کرده است. 
برای فهم سخن عبده در باب نهج البالغه باید بدانیم که در یکجا امام علی مانند یک 

مجاهد مسلح و مصمم در برابر دشمن صحبت می کند:

اَلْامَِء. ِمَن. تَْرَوْوا. َماِء. اَلدِّ ِمَن. ُیوَف. اَلسُّ وا. َروُّ أَْو. َمَحلٍَّة. تَأِْخیِر. َو. َمَذلٍَّة. َعلَی. وا. َفأَِقرُّ اَلِْقَتاَل. اِْسَتطَْعُموکُُم. »َقِد.

.ُمَعاِویََة.َقاَد.لَُمًة.ِمَن.اَلُْغَواِة.َو.َعَمَس. َفالَْمْوُت.ِفی.َحَیاتِکُْم.َمْقُهوِریَن.َو.اَلَْحَیاُة.ِفی.َمْوتِکُْم.َقاِهِریَن.أاَلَ.َو.إِنَّ

َعلَْیِهُم.اَلَْخبََ.َحتَّی.َجَعلُوا.نُُحوَرُهْم.أَْغَراَض.اَلَْمِنیَِّة.- ای مردم از شما خواستم تا با معاویه دست 

به جنگ بزنید پس یا به خواری تن دهید یا شمشیرها را از خون اصحاب معاویه تر 
کنید و آب فرات را که اصحاب معاویه بر روی شما بسته اند از کف آن ها بیرون کنید 
چراکه زندگی کردن در ذلت خود مردن است آنچنانکه مرگ پیروزمند خود زندگی 
است،معاویه بر پایه جهل و ناآگاهی توده ها آن ها را به دنبال خود می کشاند و حقیقت 
را از آنان می پوشاند تا خود را به کام مرگ در اندازند«)خطبه 51 - نهج البالغه جعفر 

شهیدی.-.ص 44 - س 1(.

کالمش  از  اینچنین  آنجا  که  جنگجوی  مجاهد  علی  امام  همین  دیگر  جای  در  باز 
مرگ جاری بود و از شمشیرش خون می ریخت مانند یک تئوریسین مبارزه و یک 
استراتژیست کهنه کار مجرب خونسرد صحبت می کند،آنچنانکه احساس می شود که 
در تمام عمر امام علی کارش جز تبیین و تعیین تاکتیک و استراتژی مبارزه و تدوین 

تئوری حرکت نمی باشد.

ِغیُر. اَء.أَْو.أَْصبَِ.َعلَی.طَْخَیٍة.َعْمَیاَء.یَْهرَُم.ِفیَها.اَلْکَِبیُر.َو.یَِشیُب.ِفیَها.اَلصَّ »َو.طَِفْقُت.أَْرتَِئی.بَْیَن.أَْن.أَُصوَل.ِبَیٍد.َجذَّ

ِفی. َو. َقًذی. اَلَْعْیِن. ِفی. َو. َفَصبَُْت. أَْحَجی. َهاتَا. َعلَی. بَْ. اَلصَّ . أَنَّ َفَرأَیُْت. َربَُّه. یَلَْقی. َحتَّی. ُمْؤِمٌن. ِفیَها. یَکَْدُح. َو.

اَلَْحلِْق.َشًجا... - در خصوص سقیفه در آن زمان جهت اتخاذ استراتژی مناسب خوب 

فکر کردم دو استراتژی در برابرم بود،یکی قیام مسلحانه بود دیگری مبارزه غیر 
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قهرآمیز،شرایط به علت فقدان تدارکات برای پیروزی مسلحانه برایم آماده نبود به 
همین دلیل به مبارزه غیر قهرآمیز درازمدت در بستر صبر روی آوردم صبری که 
جوان را پیر و پیر را نابود می کند،پس صبر کردم در حالی که استخوان در گلویم 

بود و خار در چشم«)نهج البالغه جعفر شهیدی - خطبه 3 - ص 10 - س 1(.

سوسیالیست  یک  و  اقتصادی  مدیر  یک  مانند  دیگر  جای  در  علی  امام  همین  باز 
اقتصادی  برنامه  رسیدن  حکومت  به  از  پس  کالسیک  تئوریسین  یک  و  خشمگین 

حکومت خود را اینچنین اعالم می کند:.

.ِفی.اَلَْعْدِل.َسَعًة.َو.َمْن.َضاَق.َعلَْیِه.اَلَْعْدُل. َج.ِبِه.اَلنَِّساُء.َو.ُملَِک.ِبِه.اَلَِْماُء.لَرََدْدتُُه.َفإِنَّ »َو.اَللَِّه.لَْو.َوَجْدتُُه.َقْد.تُُزوِّ

پس  است  کرده  عطا  ناحق  به  عثمان  که  مال هائی  سوگند  خدا  به   - أَْضَیُق. َعلَْیِه. َفالَْجْوُر.

می گیرم هر چند به مهریه زنان یا بهای کنیزان شده باشد زیرا در عدالت برای جامه 
گشایشی است و لذا جامعه ائی که اجرای عدالت برای او سخت و خشن باشد جور و 
ستم برای آن ها سخت تر خواهد بود«)نهج البالغه جعفر شهیدی - خطبه 15 - ص 16 - س 

.)12

باز همین امام علی در فرمان نامه به مالک اشتر مانند یک اومانیست حرفه ائی به 
تبیین فلسفی و حقوقی انسان می پردازد:

لََک.ِفی. نَِظیٌر. ا. إِمَّ َو. یِن. اَلدِّ لََک.ِفی. أٌَخ. ا. إِمَّ ِصْنَفاِن. َفإِنَُّهْم. أَکْلَُهْم. تَْغَتِنُم. َضاِریاً. َسُبعاً. َعلَْیِهْم. . تَکُونَنَّ »َو.الَ.
اَلَْخلِْق... - مالک مبادا همچون یک جانور درنده به جان مردم مصر بیافتی چراکه 

مردم دو دسته اند یا در خلقت با تو شریک اند یا در دین با تو برادرند«)نهج البالغه جعفر 
شهیدی - نامه 53 - ص 326 - س 6(.

آنچنانکه همین امام علی به عنوان یک سیاستمدار حاکم بر جامعه،برنامه سیاسی و 
حقوقی خودش را با مردم اینچنین تبیین می کند:

صحبت  دیکتاتورها  برابر  در  مانند  من  برابر  در   - اَلَْجَباِبرَُة. ِبِه. تُکَلَُّم. تُکَلُِّمونِی.به.ما. »َفالَ.
مانند  من  برابر  در   - اَلَْباِدَرِة. أَْهِل. ِعْنَد. ِبِه. ُظ. یَُتَحفَّ ِمنِّی.به.ما. ظُوا. تََتَحفَّ َو.الَ. نکنید -  ستایش  و 
در برابر دیکتاتورها نایستید - َو.الَ.تَُخالِطُونِی.ِبالُْمَصانََعِة.- در برابر من مانند در برابر 
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.ِقیَل.لِی.- چنین فکر  دیکتاتورها چاپلوسی و مداحی نکنید -.َو.الَ.تَظُنُّوا.بی.اِْسِتْثَقاالً.ِفی.َحقٍّ
نکنید که مانند دیکتاتورها انتقاد شما به من شما را شکنجه و حبس خواهند کرد - َو.الَ.
اِلِْتامََس.إِْعظَاٍم.لَِنْفِسی.- چنین فکر نکنید که من خودم را در برابر شما نقد ناپذیر می دانم - 

.أَْن.یَُقاَل.لَُه.أَِو.اَلَْعْدَل.أَْن.یُْعرََض.َعلَْیِه.کَاَن.اَلَْعَمُل.ِبِهامَ.أَثَْقَل.َعلَْیِه.- زیرا کسی که  َفإِنَُّه.َمِن.اِْسَتْثَقَل.اَلَْحقَّ

توان نقد پذیری در تئوری و نظر و فکر نداشته باشد در عمل اجرای آن فکر برایش 
.أَْو.َمُشوَرٍة.به.عدٍل.- نظر و فکر خودتان از  وا.َعْن.َمَقالٍَة.به.حقٍّ ممکن نخواهد بود -.َفالَ.تَکُفُّ
من دریغ نکنید و با من برخورد کنید -.َفإِنِّی.لَْسُت.ِفی.نَْفِسی.به.فوِق.أَْن.أُْخِطَئ.- من خودم 
را مصون از خطا نمی دانم«)نهج البالغه جعفر شهیدی - خطبه 216 - ص 250 - س 8(.

آنچنانکه همین امام علی در جای دیگر مانند یک زاهد گریز از دنیا سخن می گوید:

.إَِماَمکُْم.َقِد.اِکَْتَفی.ِمْن.ُدنَْیاُه.ِبِطْمَریِْه.َو.ِمْن.طُْعِمِه.ِبُقرَْصْیِه.أاَلَ.َو.إِنَّکُْم.الَ.تَْقِدُروَن.َعلَی.َذلَِک.َو.لَِکْن. »َو.إِنَّ
َخرُْت.ِمْن.غنائم.ها.َوْفراً. ٍة.َو.َسَداٍد.َفَواللَِّه.َما.کََنزُْت.ِمْن.ُدنَْیاکُْم.تِْباً.َو.الَ.اِدَّ أَِعیُنونِی.به.ورعٍ.َو.اِْجِتَهاٍد.َو.ِعفَّ

َو.الَ.أَْعَدْدُت.لَِبالِی.ثَْوِبی.ِطْمراً.َو.الَ.ُحزُْت.ِمْن.أَْرِضَها.ِشْباً.َو.الَ.أََخْذُت.ِمْنُه.إِالَّ.کَُقوِت.أَتَاٍن.َدِبرٍَة.َو.لَِهَی.ِفی.

ْت.َعلَْیَها. امَُء.َفَشحَّ .َما.أَظَلَّْتُه.اَلسَّ َعْیِنی.أَْوَهی.َو.أَْوَهُن.ِمْن.َعْفَصٍة.َمِقرٍَة.بَلَی.کَانَْت.ِفی.أَیِْدیَنا.َفَدٌک.ِمْن.کُلِّ

نُُفوُس.َقْوٍم.َو.َسَخْت.َعْنَها.نُُفوُس.َقْوٍم.آَخِریَن.َو.نِْعَم.اَلَْحکَُم.اَللَُّه.َو.َما.أَْصَنُع.به.فدٍک.َو.َغْیِر.َفَدٍک.َو.اَلنَّْفُس.

مظان.ها.ِفی.َغٍد.َجَدٌث.تَْنَقِطُع.ِفی.ظُلَْمِتِه.آثَاُرَها.َو.تَِغیُب.أَْخَباُرَها.َو.ُحْفرٌَة.لَْو.ِزیَد.ِفی.ُفْسَحِتَها.َو.أَْوَسَعْت.

.فرج.ها.اَلتَُّاُب.اَلُْمتََاِکُم.َو.إِنََّا.ِهَی.نَْفِسی.أَُروُضَها.ِبالتَّْقَوی.لَِتأْتَِی. یََدا.َحاِفرَِها.لََْضَغطََها.اَلَْحَجُر.َو.اَلَْمَدُر.َو.َسدَّ

ی.َهَذا.اَلَْعَسِل.َو. آِمَنًة.یَْوَم.اَلَْخْوِف.اَلَْکْبَِ.َو.تَْثُبَت.َعلَی.َجَوانِِب.اَلَْمْزلَِق.َو.لَْو.ِشْئُت.الَْهَتَدیُْت.اَلطَِّریَق.إِلَی.ُمَصفَّ

.َو.لَِکْن.َهْیَهاَت.أَْن.یَْغلَِبِنی.َهَواَی.َو.یَُقوَدنِی.َجَشِعی.إِلَی.تََخیُِّر.اَلَْطِْعَمِة. لَُباِب.َهَذا.اَلَْقْمحِ.َو.نََسائِجِ.َهَذا.اَلَْقزِّ

َبعِ.أَْو.أَِبیَت.ِمْبطَاناً.َو.َحْولِی.بُطُوٌن. .ِبالِْحَجاِز.أَْو.اَلَْیامََمِة.َمْن.الَ.طََمَع.لَُه.ِفی.اَلُْقرِْص.َو.الَ.َعْهَد.لَُه.ِبالشِّ َو.لََعلَّ

َغرْثَی.َو.أَکَْباٌد.َحرَّی - و این در حالی است که اگر بخواهم می توانم از مغز گندم و عسل 

مصفی تغذیه کنم و لباس ابریشم بپوشم لیکن هرگز خواسته نفس بر من غلبه نخواهد 
کرد چراکه می ترسم در زمانی که من سیر شده ام در حجاز و یمامه کسی حسرت 
یک قرص نانی برد و هرگز نتواند شکمی سیر بخورد،آیا ممکن است که من سیر 
بخوابم و پیرامونم شکم های گرسنه باشد؟ هرگز«)نهج البالغه جعفر شهیدی - نامه 45 - ص 

317 - س 7(.
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حسن  امام  به  وصیت نامه اش  در  اخالق  معلم  یک  عنوان  به  علی  امام  همین  باز  و 
اینچنین مطرح می کند:

.لَِنْفِسَک.َو.اِکْرَْه.لَُه.َما.تَکْرَُه. .اِْجَعْل.نَْفَسَک.ِمیزَاناً.ِفیامَ.بَْیَنَک.َو.بَْیَن.َغْیرَِک.َفأَْحِبْب.لَِغْیرَِک.َما.تُِحبُّ »...یَا.بَُنیَّ

.أَْن.یُْحَسَن.إِلَْیَک.َو.اِْسَتْقِبْح.ِمْن.نَْفِسَک.َما.تَْسَتْقِبُحُه. .أَْن.تُظْلََم.َو.أَْحِسْن.کَامَ.تُِحبُّ لََها.َو.الَ.تَظْلِْم.کَامَ.الَ.تُِحبُّ

ِمْن.َغْیرَِک... - فرزند من،در اخالق اجتماعی و انسانی پیوسته خودت را میزان قرار 

بده پس هر چه را که برای خود دوست می داری پیش تر برای دیگران دوست بدار 
و آنچه که برای خود نامطلوب و بد می دانی،پیش تر برای دیگران بد و نامطلوب 
بدان - بر دیگران ظلم مکن چنانکه خود دوست داری که دیگران بر تو ظلم نکنند بر 
دیگران نیکی کن آنچنانکه دوست داری دیگران بر تو نیکی کنند«)نهج البالغه جعفر 

شهیدی - نامه 31 – وصیت نامه به امام حسن - ص 301 - س 2(.

قرآن  تطبیقی  فهم  متدلوژی  تنها  ناطق  قرآن  عنوان  به  نهج البالغه   - و 
متنی است:

شاید اگر بخواهیم تمام نهج البالغه را به لحاظ مفهومی آرایش هیرارشی بدهیم،بتوانیم 
کل نهج البالغه را به سه قسمت تقسیم کنیم:

1 - در عرصه فردی تکیه امام علی بر مرگ و خدا است.

2 - در کانتکس اجتماع تکیه امام علی بر عدالت و تقوی است.

3 - در چارچوب تاریخ تکیه امام بر حق و باطل است.

می توانیم  که  تعریفی  تنها  اینکه  کنیم  تاکید  آن  به  باید  جا  همین  در  که  نکته ائی. البته 
از نهج البالغه بکنیم اینکه،نهج البالغه عبارت است از قرآن ناطق. به دو دلیل این 

تعریف را برای نهج البالغه انتخاب کردیم:

در  معاویه  لشکر  که  وقتی  صفین  جنگ  جریان  در  علی  امام  خود  اینکه  اول  دلیل 
بستر مقابله با شکست از لشکر امام علی،بنابه توصیه عمرو عاص و فرمان معاویه 
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جهت ایجاد اختالف در لشکر امام علی قرآن ها را بر سر نیزه کردند،جهت مقابله 
با این حیله معاویه،فرمان حمله به قرآن های سر نیزه شده معاویه داد و در پاسخ به 
اعتراض قشریون درون سپاه که بعدا گروه خوارج را تشکیل دادند اعالم کرد که»ان.
قرآن.ناطق - من قرآن ناطق هستم«،از آنجائیکه هر فردی در کالم خود تجلی می کند با 

عنایت به اینکه نهج البالغه کالم امام علی است و بی شک امام علی در کالمش تجلی 
کرده است. در این رابطه اگر آنچنانکه که امام علی خودش را با تعریف قرآن ناطق 

معرفی می کند،پس بالطبع نهج البالغه کالم همین امام علی قرآن ناطق خواهد بود.

دلیل دوم برای اینکه ما نهج البالغه را قرآن ناطق تعریف کردیم اینکه خود امام علی 
در خطبه 158 - ص 158 - س 18 به بعد نهج البالغه جعفر شهیدی در تعریف و 

تبیین قرآن متنی می فرماید:

که  کرد  مبعوث  زمانی  در  را  اسالم  پیامبر  خداوند   - ُسِل. اَلرُّ ِمَن. َفتٍَْة. ِحیِن. َعلَی. »أَْرَسلَُه.
حرکت پیامبران ابراهیمی قبل از او در جامعه به سستی و نابودی کشیده شده بود -.َو.
طُوِل.َهْجَعٍة.ِمَن.اَلَُْمِم.- و جامعه بشریت گرفتار رکود و خمود شده بود -.َو.اِنِْتَقاٍض.ِمَن.اَلُْمبَِْم 

- و ریسمان دین در جامعه بشری گسسته شده بود -.َفَجاَءُهْم.ِبَتْصِدیِق.اَلَِّذی.بَْیَن.یََدیِْه.َو.اَلنُّوِر.
اَلُْمْقَتَدی.ِبِه.- در چنین شرایطی بود که پیامبر اسالم مبعوث شد و لذا با قرآن و کتاب و 

وحی و پیامی بسوی مردم آمد که این پیام عالوه بر اینکه تصدیق کننده حرکت انبیاء 
ابراهیمی سلف خود بود خود نوری بود که جامعه بشری باید برای روش شدن راه 
رفتنش به آن اقتدا می کرد -.َذلَِک.اَلُْقرْآُن.َفاْسَتْنِطُقوُه.َو.لَْن.یَْنِطَق.- این پیام و وحی پیامبر 
اسالم همان قرآن است اما این قرآن یک مشخص بارز دارد و آن اینکه خودش هر گز 
سخن نمی گوید وظیفه ما است که در هر زمانی به عنوان یک کتاب هدایتگر آن را به 
زبان و حرف زدن درآوریم - َو.لَِکْن.أُْخبُِکُْم.َعْنُه.- اکنون در این زمان من به شما از آن 
.ِفیِه.ِعلَْم.َما.یَأْتِی.َو.اَلَْحِدیَث.َعِن.اَلْامَِضی.َو.َدَواَء.َدائِکُْم.َو.نَظَْم.َما.بَْیَنکُْم.- آگاه با  خبر می دهم - أاَلَ.إِنَّ
شید که در قرآن هم علم تاریخ به گذشته است و هم علم به آینده حرکت تاریخ انسان 
لذا هم درمان درد اجتماعی شما است و هم سامان دهد نظام اجتماعی شما می باشد.«

آنچنانکه مشاهده می کنید در این خطبه امام علی قرآن را فی نفسه صامت و گنگ 



سلسله درس های شناخت نهج البالغه - جلد اول 34/

می داند و وظیفه پیشگام در هر زمانی به حرف درآوردن این کتاب اعالم می کند و 
پس از طرح این اصل است که اعالم می کند اکنون من برای شما قرآن را به حرف 
در می اورم تا راهنمای شما شود،بر پایه این بیان امام علی است که ما نهج البالغه 

را قرآن ناطق تعریف کردیم.

ناطق  قرآن  عنوان  به  علی  امام  و  نهج البالغه  تعریف  شدن  روشن  از  پس  حال 
موضوعی که در این رابطه آشکار می شود اینکه،این تقسیم بندی مفهومی نهج البالغه 
در عرصه های فردی به مرگ و خدا و در عرصه اجتماعی به تقوی و عدالت و در 
عرصه تاریخ به حق و باطل،موضوعی است که امام علی از قرآن استنباط کرده 
است. یعنی این قرآن بوده که برای اولین بار کل وحی یا قرآن را به صورت مفهومی 
به سه قسمت فردی و اجتماعی و تاریخی تقسیم کرده است،در عرصه فردی تبیین 

انسان را در کانتکس مرگ و خدا تعریف کرده است.

َل.َمرٍَّة... - شما انسان ها به صورت فردی با مرگ به  »َولََقْد.ِجْئُتُمونَا.ُفَراَدی.کَامَ.َخلَْقَناکُْم.أَوَّ
سوی ما)خداوند(می ائید آنچنانکه از شکم ها مادرانتان به صورت فردی پا به این 

جهان گذاشتید«)سوره انعام - آیه 94(.

و همین قرآن در عرصه جامعه تبیین حرکت جامعه انسانی را بر پایه عدالت و تقوی 
تعریف می کند

اِمیَن.لِلَِّه.ُشَهَداَء.ِبالِْقْسِط.َوالَ.یْجرَِمنَّکُْم.َشَنآُن.َقْوٍم.َعلَی.أاَلَّ.تَْعِدلُوا.اْعِدلُوا.ُهَو. »یا.أَیَها.الَِّذیَن.آَمُنوا.کُونُوا.َقوَّ
به  قیام  با  آوردید  ایمان  که  کسانی  ای   - تَْعَملُوَن. َخِبیٌر.به.ما. اللََّه. . إِنَّ اللََّه. َواتَُّقوا. لِلتَّْقَوی. أَْقرَُب.

برپائی قسط در جامعه،ایمان و قیام برای خدا را در اجتماع انسانی به نمایش بگذارید 
لذا از آنانی نباشید که به خاطر دشمنی و کینه های اجتماعی،عدالت را در جامعه 
انسانی به چالش می کشند در جامعه عدالت بورزید چراکه در جامعه انسانی عدالت با 
تقوا هم راه و نزدیک است،پس با عدالت در جامعه تقوای خدا بورزید چرا که خداوند 

به آنچه شما انجام می دهید دانا و آگاه است«)سوره مائده - آیه 8(.

و در رابطه با تاریخ جوامع انسانی،باز قرآن تاریخ انسانی را در کانتکس دو ترم 
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حق و باطل تبیین می کند.

یُل.َزبًَدا.َراِبیا.َوِمامَّ.یوِقُدوَن.َعلَیِه.ِفی.النَّاِر.ابِْتَغاَء. امَِء.َماًء.َفَسالَْت.أَْوِدیٌة.به.قدرها.َفاْحَتَمَل.السَّ »أَنَْزَل.ِمَن.السَّ

النَّاَس. یْنَفُع. َما. ا. َوأَمَّ ُجَفاًء. َفیْذَهُب. بَُد. الزَّ ا. َفأَمَّ َوالَْباِطَل. . الَْحقَّ اللَُّه. کََذلَِک.یضُِْب. ِمْثلُُه. َزبٌَد. َمَتاعٍ. أَْو. ِحلْیٍة.

آب  این  فرستاد، فرو  آبی  آسمان  از  خداوند   - الَْْمَثاَل  اللَُّه. کََذلَِک.یضُِْب. الَْْرِض. َفیْمکُُث.ِفی.

وقتی که به زمین رسید در زمین در مسیل های مختلفی جاری شد،البته این مسیل های 
زمینی همه یکسان نبودند و لذا هر کدام از این مسیل های مختلف،زمینی به اندازه 
ظرفیتشان از این آب از آسمان آمده بهره مند شدند و از پیوند این مسیل های مختلف 
زمینی بود که در زمین توسط این آب آسمان سیل جاری گردید و با جاری شدن سیل 
این  روی  بر  که  بود  زمینی  مختلف  مسیل های  این  آب  پیوند  توسط  زمین  روی  بر 
آب پاک واحد از آسمان آمده،کفی ظاهر گردید و این کف در بستر زمان و تاریخ 
آنچنان گسترده شد که روی آب پاک و واحد نازل شده از آسمان را پوشانید البته فقط 
بر روی آب جاری در زمین کف ظاهر نمی شود بلکه عین همین کف در زمانی که 
سنگ طال و نقره را جهت جداسازی فلز با حرارت ذوب می کنیم ظاهر می شود«

)سوره رعد - آیه 17(.

هدف از این دو مثال این است که خداوند با این دو مثال داستان حق و باطل جوامع 
انسانی در بستر تاریخ تبیین می نماید،چراکه در این دو مثال کف ظاهر شده بر روی 
آب و طال و نقره همان باطل است که به صورت موقت در بستر تاریخ جوامع انسانی 
مسلط می شود و حق را مغلوب می کند اما در نهایت حرکت تاریخ جوامع انسانی به 
آن سمت می رود که حق مغلوب غالب می گردد و باطل غالب مغلوب می شود،اینچنین 

خداوند داستان حق و باطل را در تاریخ انسان تبیین می کند.

ًَّة.َونَْجَعلَُهُم.الَْواِرثِیَن - و این اراده ما  .َعلَی.الَِّذیَن.اْسُتْضِعُفوا.ِفی.الَْْرِض.َونَْجَعلَُهْم.أَئِ »َونُِریُد.أَْن.نَُنَّ
خداوند در زمین و تاریخ است که باالخره حرکت این جوامع انسانی به آن سمت 
)سوره  رسید« خواهند  تاریخ  بر  امامت  و  وراثت  به  تاریخ  مستضعفین  که  می رود 

قصص - آیه 5(.
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اصل  این  آنچنانکه  و   - الُِحوَن  الصَّ ِعَباِدی. یرِثَُها. الَْْرَض. . أَنَّ کِْر. الذِّ بَْعِد. ِمْن. بُوِر. الزَّ ِفی. کََتْبَنا. »َولََقْد.
الیتغییر در کتاب زبور داود هم اعالم کردیم سرانجام حرکت تاریخ جوامع انسانی 
به حاکمیت صالحین که همان مستضعفین تاریخ می باشند می انجامد«)سوره انبیاء - آیه 

.)105

بنابراین در این رابطه است که امام علی به عنوان قرآن ناطق و کالم او که تجلی گاه 
خود او می باشد یعنی نهج البالغه،به عنوان قرآن ناطق تعریف می شود و صد البته 
اعالم نهج البالغه به عنوان قرآن ناطق در راستای تجلیل و تکریم نهج البالغه نیست 
بلکه فقط اعالم این حقیقت است که آنچنانکه خود امام علی در خطبه 158 نهج البالغه 
مطرح می کند به علت صامت بودن قرآن»َذلَِک.اَلُْقرْآُن.َفاْسَتْنِطُقوُه.َو.لَْن.یَْنِطَق.- این قرآن 
صامت باید او را به حرف درآورد«)نهج البالغه جعفر شهیدی - خطبه 158 - ص 159 - س 

.)1

یعنی تا زمانی که ما قرآن را به حرف درنیاوریم،این قرآن جلد و کتاب نه تنها هادی 
جوامع انسانی نیست بلکه آنچنانکه امام علی در جنگ صفین جهت لگدمال کردن 
این ظاهرهای بر سر نیزه رفته معاویه و عمرو عاص دستور داد و آنچنانکه مولوی 

می گوید گمراه کننده انسان ها می شود.

زین رسن قومی درون چه شدندزآنکه از قرآن بسی گمره شدند

چون تو را سودای سر باال نبودمر رسمن را نیست جرمی ای عنود

مثنوی - دفتر سوم - ص 204 - س 37

بنابراین ظاهر قرآن نه تنها هدایت گر نیست بلکه گمراه کننده هم می باشد،به همین 
دلیل در طول 37 سال حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی بر کشور ایران این رژیم بیش از 
همه تاریخ اسالم،از جلد و قرائت و کلمه قرآن تجلیل و تعظیم و تکریم کرده است 
اما در زیر این تجلیل ظاهری از قرآن بیش از همه تاریخ،به نفی معنا و حقیقت قرآن 
پرداخته است،بنابراین برای اینکه قرآن،آنچنانکه حضرت موالنا عالمه محمد اقبال 

الهوری می گوید:
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نقش های پاپ و کاهن را شکستنقش قرآن چونکه در عالم نشست

این کتابی نیست چیز دیگر استفاش گویم آنچه در دل مضمر است

جان چو دیگر شد جهان دیگر شودچونکه در جان رفت جان دیگر شود

هر چه از حاجت فزون داری بدهبا مسلمان گفت جان در کف بنه

بتواند باعث دگرگونی جان و جهان و جامعه و انسان و تاریخ بشود،باید بنابر دستور 
اینکه  مستضعفین  پیشگام  همیشه  فربه  سوال  اما  درآورد  حرف  به  را  آن  علی  امام 

چگونه ما می توانیم قرآن را به حرف درآوریم؟ 

برای پاسخ به این سوال سترگ و تاریخ ساز باید نخست توجه داشته باشیم که نخستین 
کسی که توانست بعد از قطع وحی و فوت پیامبر اسالم قرآن را به حرف درآورد امام 
علی بود. البته الزم است که بدانیم که پیامبر اسالم در طول 23 سال حرکت مکی 
و مدنی خود با تاریخی کردن نزول وحی و قرآن توسط حرکت جامعه سازانه خود،
توانست قرآن را به حرف درآورد و گرنه اگر قرآن مانند انجیل و تورات به صورت 
یکجا و ورای حرکت اجتماعی بر پیامبر اسالم نازل می شد،قرآن هم مانند تورات 
و انجیل با جامعه بشری رابطه یک طرفه پیدا می کرد که در نتیجه آن،قرآن مانند 

تورات و انجیل صامت می گردید.

بنابراین برای اینکه ما قرآن را در هر زمانی به حرف درآوریم الزم است که به 
تاسی از علی توسط متدولوژی نهج البالغه با عبور قرآن از پراتیک اجتماعی،این 
قرآن را به حرف درآوریم و رمز اینکه امام علی 25 سال ساکت بود و با اینکه اوقات 
فراغت تمام عیار داشت اما این امام علی حتی یک سطر تفسیر یا روایت یا نامه و 
توصیه و... تقریر نکرد،چرا که او مانند مرادش و معلمش و مربی اش پیامبر اسالم 
بر این باور بود که قرآن تنها در کانتکس پراکسیس اجتماعی به حرف در می آید نه 
ترجمه و تفسیر و تالیف گوشه کتابخانه و مکتب ها و حوزه ها؛ لذا می بینیم علی خدای 
سخن و قلم و زبان و شمشیر و عقل و اندیشه و حکمت تا زمانی که با قبول بیعت 
مردم مسئولیت هدایت جامعه را به عهده نگرفت کالمی و نوشته ائی ننوشت و نگفت،
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چراکه او معتقد بود که قرآن فقط در پراکسیس اجتماعی به حرف درمی آید والغیر 
و به همین دلیل همه نهج البالغه در دوران پنج سال و اندی دوران خالفتش گفته و 

نوشته شده است.

پس برای اینکه بتوانیم در این زمان قرآن را به حرف درآوریم تنها یک راه برای 
ما وجود دارد و آن اینکه برخورد با نهج البالغه به عنوان یک متدولوژی است،البته 
باید مانند همیشه به این اصل توجه داشته باشیم که به حرف درآوردن قرآن به سه 

طریق می باشد:

1 - به حرف درآوردن تطبیقی قرآن.

2 - به حرف درآوردن انطباقی قرآن.

3 - به حرف درآوردن دگماتیسم قرآن.

در به حرف درآوردن تطبیقی قرآن باید به تاسی از پیامبر اسالم در قرآن و امام 
چراکه  دهیم  قرار  نو  اجتماعی  سوال های  برابر  در  را  قرآن  نهج البالغه، در  علی 
پاسخ های  طرح  و  نو  سوال های  به  کهنه  پاسخ های  می گوید»طرح  تاین بی  آنچنانکه 
تنها  می شود،  مکتب  و  اندیشه  نابودی  و  انحطاط  باعث  دو  هر  کهنه  سوال های  به  نو 

پاسخ های نو به سوال های نو است که می تواند مکتب و اندیشه را زنده نگه دارد«پس 

برای به حرف درآوردن تطبیقی قرآن باید مانند امام علی سوال های جدید اجتماعی در 
برابر قرآن قرار دهیم. به همین دلیل از روزی که امام علی ارکان مسئولیت جامعه 
را به عهده گرفت قرآن را در برابر سوال های زمان خود قرار داد نه سوال های زمان 
پیامبر اسالم،چراکه سوال های زمان امام علی یعنی سال 36 هجری به بعد،غیر از 

سوال های زمان پیامبر بود. سوال های زمان امام علی عبارت بودند از:

1 - طبقاتی شدن جامعه مسلمین به دلیل تقسیم ناعادالنه بیت المال به خصوص در 
دوران 13 ساله حکومت عثمان:

»إِلَی.أَْن.َقاَم.ثَالُِث.اَلَْقْوِم.نَاِفجاً.ِحْضَنْیِه.بَْیَن.نَِثیلِِه.َو.ُمْعَتلَِفِه.َو.َقاَم.َمَعُه.بَُنو.أَِبیِه.یَْخَضُموَن.َماَل.اَللَِّه.ِخْضَمَة.
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ِبیعِ.إِلَی.أَِن.اِنَْتکََث.َعلَْیِه.َفْتلُُه.َو.أَْجَهَز.َعلَْیِه.َعَملُُه.َو.کََبْت.ِبِه.ِبطَْنُتُه.مبایعة.علی.َفامَ.َراَعِنی.إِالَّ. اَلِِْبِل.نِْبَتَة.اَلرَّ

.َجانٍِب - تا اینکه سومی)عثمان(به امر خالفت  .ِمْن.کُلِّ .یَْنَثالُوَن.َعلَیَّ ُبعِ.إِلَیَّ َو.اَلنَّاُس.کَُعرِْف.اَلضَّ

قیام کرد - او در حالی که از باد تکبر و پر خوری دو پهلویش برآمده بود مانند حیوان 
کارش حرکت بین علف گاه جهت چریدن و کثافت گاه جهت تخلیه مدفوع بود - همراه 
او بنی امیه یا خویشاوندان پدریش هم جهت کسب قدرت و ثروت قیام کردند  -این ها 
بیت المال مسلمین را با تمام دهان می خوردند مانند شتر گرسنه که علف بهاری را 
می خورد عمال حکومتی منصوب شیخین را برداشت و به جای آن ها کسان خود را 
منصوب کرد و در برابر شکایت مردم ترتیب اثر نداد تا آنکه مردم بر علیه او قیام 

کردند«)خطبه 3 - ص 10 - س 18 - نهج البالغه جعفر شهیدی(

و به همین دلیل امام علی به محض اینکه اریکه قدرت را به دست گرفت در اولین 
بیانیه حکومتی خودش تضاد طبقاتی جامعه را مورد حمله قرار داد.

.ِفی.اَلَْعْدِل.َسَعًة.َو.َمْن.َضاَق.َعلَْیِه.اَلَْعْدُل. َج.ِبِه.اَلنَِّساُء.َو.ُملَِک.ِبِه.اَلَِْماُء.لَرََدْدتُُه.َفإِنَّ »َو.اَللَِّه.لَْو.َوَجْدتُُه.َقْد.تُُزوِّ
َفالَْجْوُر.َعلَْیِه.أَْضَیُق - به خدا سوگند اگر دریابم که اعطاهای عثمان به مهریه زنان تان 

رفته یا عامل خرید برده هایتان شده است پس می گیرم زیرا تنها گشایش برای جامعه 
اجرای عدالت است لذا کسی که عدالت برای او سخت و تنگ باشد جور ستم برایش 
تنگ تر و سخت تر خواهد بود«)نهج البالغه جعفر شهیدی - خطبه 15 - ص 16 - س 12(.

و  حکومت  بر  اشرافیت  یا  اریستوکراسی  نظام  حاکمیت  علی  امام  دوم  سوال   -  2
سیاست مسلمین بود که باعث شده تا.

عاقالن سرها کشیده در گلیمجاهالن سرور شدستند و زبیم

به همین دلیل امام در نخستین تحلیل و آفت شناسی اش از جامعه بعد از عثمان پس از 
کسب مسئولیت جامعه مسلمین اعالم کرد.

. .بَلَْبلًَة.َو.لَُتَغْربَلُنَّ .لَُتَبلَْبلُنَّ .بَلِیََّتکُْم.َقْد.َعاَدْت.کََهْیَئِتَها.یَْوَم.بََعَث.اَللَُّه.نَِبیَُّه.ص.َو.اَلَِّذی.بََعَثُه.ِبالَْحقِّ »أاَلَ.َو.إِنَّ

وا. .َساِبُقوَن.کَانُوا.َقصَُّ .َسْوَط.اَلِْقْدِر.َحتَّی.یَُعوَد.أَْسَفلُکُْم.أَْعالَکُْم.َو.أَْعالَکُْم.أَْسَفلَکُْم.َو.لََیْسِبَقنَّ َغْربَلًَة.َو.لَُتَساطُنَّ
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.َسبَّاُقوَن.کَانُوا.َسَبُقوا.- آگاه باشید که جامعه شما باز گشته به جامعه جاهلیتی که  َو.لَُیَقصَِّنَّ

بسترساز بعثت پیامبر اسالم بود و خداوند در جهت اصالح آن جامعه جاهلیت پیامبر 
اسالم را به حق مبعوث کرد،منهم به تاسی از پیامبر اسالم جهت تحول این جامعه 
الیگارشی  حاکمیت  و  قدرت  اریستوکراسی  حاکمیت  توسط  شما  برگشته  جاهلیت  به 
مالی شما را با آزمایش های سختی به چالش می کشم تا توسط آن هم غربال شوید و هم 
مانند محتویات درون دیگ روی آتش به جوش بیائید تا پائینی های جامعه باال بیایند و 
باالئی های جامعه پائین بروند پیش گیرندگان شما به عقب بر گردند تا عقب افتاده های 

شما پیشی گیرند«)خطبه 16 - ص 17 - س 3 - نهج البالغه جعفر شهیدی(.

3- سومین سوال امام علی پس از کسب مسئولیت مسلمین در سال 36 که در برابر 
قرآن قرار داد اینکه،گرچه بیش از 25 سال نیست که از فوت پیامبر اسالم می گذرد 
پیامبر  با  که  نسلی  و  هستند  جامعه  در  پیامبر  اصحاب  از  بسیاری  هنوز  گرچه  و 
بوده هنوز وجود دارند و گرچه قرآن و وحی بدون تغییر و تحریف در بین مسلمین 
می باشد،اما فهم مردم از قرآن و اسالم عوض شده است،جامعه سال 36 دیگر مانند 
زمان پیامبر به اسالم با عینک جامعه سازانه و اجتماعی و تاریخ ساز نگاه نمی کنند 
بلکه به اسالم از عینک فردی،فقهی،عبادتی،ری چوالی،مناسکی و قشری نگاه 
می کنند و به همین دلیل امام علی در مقایسه نگاه مردم به اسالم در سال 36 تا 40 با 

نگاه مردم به اسالم در زمان پیامبر اسالم می فرماید:

»َو.لُِبَس.اَلِْْسالَُم.لُْبَس.اَلَْفْرِو.َمْقلُوباً.- اسالم مانند پوستین پشمینه وارونه پوشیده شده است«
)نهج البالغه جعفر شهیدی - خطبه 108 - ص 102 - س 12(.

لذا در همین رابطه بود که امام علی پس از قتل عثمان،زمانی که مردم پس از 25 
سال بعد از فوت پیامبر اسالم جهت بیعت با او گرد خانه او جمع شدند،او از قبول 
بیعت مردم خودداری می کرد و در تبیین علت امتناعش از قبول بیعت مردم همین 

تغییر نگاه مردم به اسالم را به عنوان عامل اصلی مطرح می کرد.

»َدُعونِی.َو.اِلَْتِمُسوا.َغْیِری.َفإِنَّا.ُمْسَتْقِبلُوَن.أَْمراً.لَُه.ُوُجوٌه.َو.أَلَْواٌن.الَ.تَُقوُم.لَُه.اَلُْقلُوُب.َو.الَ.تَْثُبُت.َعلَْیِه.اَلُْعُقوُل.
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َة.َقْد.تََنکَّرَْت.- مر ا رها کنید و دیگری را بطلبید - چون ما  .اَْلَفاَق.َقْد.أََغاَمْت.َو.اَلَْمَحجَّ َو.إِنَّ

در این شرایط تاریخی با امری روبرو هستیم که دارای وجوه و رنگ های مختلفی 
می باشد و علت این وجوه و رنگ های گوناگون آن است که راه روشن اسالم تاریک 
َة.َقْد.تََنکَّرَْت(و همین تاریک شدن راه اسالم و دین در این شرایط  شده است)َو.اَلَْمَحجَّ
باعث شده تا دیگر بر این اسالم،برعکس زمان پیامبر قلب ها توان استواری و عقل ها 

امکان ثبات نداشته باشند«)خطبه 92 - ص 85 - س 1 - نهج البالغه جعفر شهیدی(.

خالصه اینکه اگر می خواهیم قرآن را در شرایط مختلف اجتماعی به صورت تطبیقی 
علی  امام  و  اسالم  پیامبر  اینکه،مانند  جز  نداریم  این  جز  راهی  درآوریم  حرف  به 
سوال های کلیدی جامعه در کانتکس پراکسیس اجتماعی در برابر قرآن و وحی قرار 
دهیم و صد البته در این رابطه نهج البالغه که پراتیک اجتماعی امام علی با قرآن 
در  لذا  باشد؛  مطرح  ما  برای  متدولوژی  و  روش  یک  عنوان  به  می باشد،می تواند 
این رابطه است که نشر مستضعفین در طول 34 سال حرکت برونی خود پیوسته 
تالش کرده است تا با فهم و شناخت نهج البالغه به عنوان یک متدولوژی پیشگامان 
مستضعفین را در این زمان جهت برخورد تطبیقی با قرآن و جامعه مسلح کند. به 
عبارت دیگر از صد سال پیش که نهج البالغه توسط ادیت و شرح و انتشار محمد عبده 
در جامعه مسلمانان بازشناسی شد تا این تاریخ مانند یک منشوری از زوایای مختلف 

به آن نگاه شده است که این زوایا عبارت است از:

الف – نهج البالغه به عنوان یک متن ادبی،آنچنانکه در آغاز مورد نظر مولف آن 
سیدرضی بود.

خودمان  جامعه  در  امروز  آنچنانکه  زاهدانه، اثر  یک  عنوان  به  نهج البالغه   – ب 
کانتکس  از  اسالم  خروج  و  اسالم  کردن  فردی  جهت  سروش  عبدالکریم  رویکرد 
اجتماعی اش در کنار تبیین اسالم از نگاه مولوی و عرفای فردگرا به نهج البالغه از 
این زاویه تکیه می کنند و با تعریف نهج البالغه به تقوانامه در برابر شاهنامه فردوسی 
و عشق نامه مثنوی و خشیت نامه قرآن،نهج البالغه را به عنوان بسترساز اسالم فردی 

خود به کار گرفته اند.
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مرتضی  شیخ  آنچنانکه  متافیزیک، و  فلسفی  کتاب  یک  عنوان  به  نهج البالغه   – ج 
مطهری در کتاب»سیری در نهج البالغه«در این رابطه تالش می کند.

د - نهج البالغه به عنوان یک متدولوژی و روش و عینک جهت نگاه و فهم تطبیقی 
گذشته  سال   34 طول  در  مستضعفین  نشر  توسط  آغاز  از  برخورد  این  که  قرآن،

حرکت برونی خودش دنبال می شود.

ز - عدالت فردی - عدالت جمعی در نهج البالغه:

شاید یکی از کلیدی ترین سوالی که پس از برخورد با نهج البالغه به عنوان روش و 
متدولوژی جهت به حرف درآوردن تطبیقی قرآن مطرح می شود اینکه،چرا امام علی 
جهت اجرای عدالت در جامعه خود گاهی عدالت را به عنوان یک امر جمعی نگاه 
می کند - و می کوشد آنچنانکه در خطبه 15 نهج البالغه مطرح می کند به وسیله قدرت 
سیاسی یا قدرت حکومت اموالی را که عثمان از بیت المال مسلمین به ناحق به بنی 
امیه و خویشان خود تقسیم کرده است پس بگیرد و به بیت المال مسلمین برگرداند - و 
در راستای این عدالت جمعی امام علی تا آنجا پیش می رود که حتی حاضر نمی شود 
سهمیه خوارج یعنی دشمنان مذهبی و قسم خورده خود)که حتی حاضر بودند جهت 
قتل و عام طرفداران علی شکم های زنان یاران علی را بدرند و جنین آن ها را بکشند 
و در نماز علی با طرح شعار»َقاتَلَُه.اَللَُّه.َما.أَْفَقَهُه.- خدا این علی را بکشد چقدر دانشمند 
است«و شب 19 رمضان که شب قدر می باشد به خاطر اینکه کشتن علی از نظر 
آن ها بزرگ ترین عبادت بود،انتخاب کردند و حکم قتل علی را هم سنگ قتل معاویه 
و عمرو العاص می دانستند(را جهت اجرای عدالت از بیت المال قطع کند و آنچنان 
در جهت اجرای عدالت جمعی جامعه مسلمین پیش رفت که خود امام علی در خطبه 
224 ص 259 س 5 نهج البالغه جعفر شهیدی عدالت جمعی خود را اینچنین توصیف 

می کند:

.ِمْن.أَْن.أَلَْقی.اَللََّه.َو. .إِلَیَّ داً.أََحبُّ .ِفی.اَلَْْغالَِل.ُمَصفَّ ْعَداِن.ُمَسهَّداً.أَْو.أَُجرَّ »َو.اَللَِّه.لََْن.أَِبیَت.َعلَی.َحَسِک.اَلسَّ
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ُع.إِلَی. لَِنْفٍس.یُسِْ لَِشیْ.ٍء.ِمَن.اَلُْحطَاِم.َو.کَْیَف.أَظْلُِم.أََحداً. لَِبْعِض.اَلِْعَباِد.َو.َغاِصباً. َرُسولَُه.یَْوَم.اَلِْقَیاَمِة.ظَالِامً.

اَلِْبلَی.ُقُفولَُها.َو.یَطُوُل.ِفی.اَلثََّی.ُحلُولَُها - به خدا سوگند اگر روی خار سعدان خوابیده صبح 

کنم - و در زنجیرها کشیده شوم - نزد من محبوب تر از آن است که در قیامت با خدا 
و پیامبرش مالقات کنم در حالی به یک از بندگان خداوند در جامعه ظلم کرده باشم 
- چگونه من به کسی ظلم کنم به خاطر نفسی که به سوی خاک شدن پیش می رود و 

حلول آن در خاک طوالنی خواهد بود.«

ُعوِر.ُغبَْ. َو.َرأَیُْت.ِصْبَیانَُه.ُشْعَث.اَلشُّ »َو.اَللَِّه.لََقْد.َرأَیُْت.َعِقیالً.َو.َقْد.أَْملََق.َحتَّی.اِْسَتامََحِنی.ِمْن.بُرِّکُْم.َصاعاً.

َفأَْصَغْیُت. داً. ُمرَدِّ اَلَْقْوَل. . َعلَیَّ َر. کَرَّ َو. ُمَؤکِّداً. َعاَوَدنِی. َو. ِبالِْعظْلِِم. ُوُجوُهُهْم. َدْت. ُسوِّ کَأَنََّا. َفْقرِِهْم. ِمْن. اَلَْلَْواِن.

.أَْدنَْیُتَها.ِمْن.ِجْسِمِه. .أَنِّی.أَِبیُعُه.ِدیِنی.َو.أَتَِّبُع.ِقَیاَدُه.ُمَفارِقاً.طَِریَقِتی.َفأَْحَمْیُت.لَُه.َحِدیَدًة.ثُمَّ إِلَْیِه.َسْمِعی.َفظَنَّ

.َضِجیَج.ِذی.َدنٍَف.ِمْن.أَلَِمَها.َو.کَاَد.أَْن.یَْحتََِق.ِمْن.ِمیَسِمَها.َفُقلُْت.لَُه.ثَِکلَْتَک.اَلثََّواِکُل.یَا.َعِقیُل. لَِیْعَتبَِ.ِبَها.َفَضجَّ

.ِمْن. .ِمَن.اَلََْذی.َو.الَ.أَئِنُّ .ِمْن.َحِدیَدٍة.أَْحامََها.إِنَْسانَُها.لِلَِعِبِه.َو.تَُجرُّنِی.إِلَی.نَاٍر.َسَجرََها.َجبَّاُرَها.لَِغَضِبِه.أَ.تَئُِّ أَ.تَئُِّ

لَظَی - به خدا سوگند عقیل برادرم را دیدم که به حدی فقیر و تنگدست شده بود که نزد 

من آمد و از من تقاضای یک پیمانه از گندم بیش از سهمش از بیت المال کرد - همراه 
او بچه های عقیل هم آمده بودند که از فرط فقر و تنگدستی چهره آن ها تیره رنگ و 
غبارآلود شده بود - درخواستش را با من جهت یک پیمانه بیشتر از سهمیه اش تکرار 
کرد - منهم به سخنان او گوش می دادم - عقیل به خاطر اینکه نابینا بود فکر می کرد 
که این سکوت من در شنیدن تقاضای او عالمت رضای من جهت دادن سهم مردم 
از گندم بیت المال به او می باشد - من در همان حالی که به سخن عقیل گوش می دادم 
آهن پاره ائی در آتش گذاشتم و سپس این آهن پاره آتشین از آتش درآوردم و نزدیک 
بدن عقیل کردم تا برای عقیل عبرتی شود - پس با نزدیک شدن آهن به جسم عقیل او 
مانند یک بیمار ضجه و ناله کرد - آنگاه بود که من به عقیل گفتم - ای عقیل مادرت 
به عزا آیا به خاطر آهن پاره داغی که به شوخی من داغ کرده ام ناله می کنی در حالی 
که مرا به سوی آتش قیامت می کشی - آیا تو از این رنج می نالی توقع داری من از 

آتش قیامت ننالم«

»َو.أَْعَجُب.ِمْن.َذلَِک.طَاِرٌق.طَرََقَنا.بَِلُْفوَفٍة.ِفی.ِوَعائَِها.َو.َمْعُجونٍَة.َشِنْئُتَها.کَأَنََّا.ُعِجَنْت.به.ریِق.َحیٍَّة.أَْو.َقْیِئَها.
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َفُقلُْت.أَ.ِصلٌَة.أَْم.َزکَاٌة.أَْم.َصَدَقٌة.َفَذلَِک.ُمَحرٌَّم.َعلَْیَنا.أَْهَل.اَلَْبْیِت.َفَقاَل.الَ.َذا.َو.الَ.َذاَک.َو.لکن.ها.َهِدیٌَّة.َفُقلُْت.

َهِبلَْتَک.اَلَْهُبوُل.أَ.َعْن.ِدیِن.اَللَِّه.أَتَْیَتِنی.لَِتْخَدَعِنی.أَ.ُمْخَتِبٌط.أَنَْت.أَْم.ُذو.ِجنٍَّة.أَْم.تَْهُجُر.َو.اَللَِّه.لَْو.أُْعِطیُت.اَلََْقالِیَم.

.ُدنَْیاکُْم.ِعْنِدی. ْبَعَة.به.ما.تَْحَت.أَْفالَِکَها.َعلَی.أَْن.أَْعِصَی.اَللََّه.ِفی.نَْلٍَة.أَْسلُُبَها.ُجلَْب.َشِعیرٍَة.َما.َفَعلُْتُه.َو.إِنَّ اَلسَّ

ٍة.الَ.تَْبَقی.نَُعوُذ.ِباللَِّه.ِمْن.ُسَباِت.اَلَْعْقِل. .َو.لَِنِعیٍم.یَْفَنی.َو.لَذَّ لََْهَوُن.ِمْن.َوَرَقٍة.ِفی.َفِم.َجَراَدٍة.تَْقَضُمَها.َما.لَِعلِیٍّ

َو.ُقْبحِ.اَلزَّلَِل.َو.ِبِه.نَْسَتِعیُن - و عجیب تر از جریان عقیل داستان شخص دیگری است که 

یک شب به در منزل ما آمد و در زد وقتی در را باز کردم دیدم چیزی را که در 
ظرفی پیچیده بود)عسل(و من آن را دشمن می داشتم به من تعارف کرد با دیدن آن 
ظرف یک مرتبه احساس کردم محتوای ظرف)عسل(مثل زهر مار برای من تجلی 
کرد - پس به آن شخص گفتم که این ظرف آیا عطیه است،یا زکات،یا صدقه؟ هر 
کدام که باشد چه عطیه باشد،چه زکات و چه صدقه برای ما اهل بیت حرام است - او 
در پاسخ گفت نه عطیه و نه زکات و نه صدقه است این یک هدیه از طرف من به 
شما است - پس من به او گفتم مادرت به عزا - آیا آمده ائی با این هدیه از راه دین 
خدا مرا فریب بدهی؟ آیا دیوانه شده ائی؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم وجود به من 
بدهند تا از روی نافرمانی خداوند دانه جوئی را از دهان مورچه ائی بگیرم آن کار را 
نمی کنم - چرا که دنیای شما در نظر من خوارتر از برگی است که در دهان ملخی 
قرار دارد - علی را با نعمت هائی که فانی می شود و لذتی که باقی نمی ماند چکار؟ به 

خدا پناه می برم از غفلت عقل و زشتی سقوط و تنها از او یاری می طلبم.«

می شود  است،چه  قائل  ارزش  جمعی  عدالت  برای  اینقدر  که  علی  امام  همین  حال 
که منهای اینکه جامعه را به عدالت به صورت جمعی دعوت کند)نه نهادینه شده(
خود به صورت فردی می کوشد حتی در زمانی که به عنوان حاکم حکومت مسلمین 
می باشد جهت کمک به یتیمان و فقرا در این جهت تالش بکند و دیگران را هم امر به 
آن می کند،آنچنانکه در نامه 45 به عثمان بن حنیف انصاری فرماندارش در بصره 
که به مهمانی فردی در بصره رفته بود که در سفره آن چند نوع خوردنی بوده و 

دعوت شوندگان هم همه از افراد مرفه بوده اند نه افراد فقیر و گرسنه می نویسد:

.َرُجالً.ِمْن.ِفْتَیِة.أَْهِل.اَلَْبصَِْة.َدَعاَک.إِلَی.َمأُْدبٍَة.َفأَسَْْعَت.إِلَْیَها.تُْسَتطَاُب. ا.بَْعُد.یَا.اِبَْن.ُحَنْیٍف.َفَقْد.بَلََغِنی.أَنَّ »أَمَّ
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.- ای  .َو.َغِنیُُّهْم.َمْدُعوٌّ لََک.اَلَْلَْواُن.َو.تُْنَقُل.إِلَْیَک.اَلِْجَفاُن.َو.َما.ظََنْنُت.أَنََّک.تُِجیُب.إِلَی.طََعاِم.َقْوٍم.َعائِلُُهْم.َمْجُفوٌّ

پسر حنیف به من خبر رسیده است که یکی از جوانان اهل بصره تو را به مهمانی 
دعوت کرده است و تو به آن مهمانی رفته ائی،در آن مهمانی برای تو انواع غذاها 
ثروتمندان  که  کنی  شرکت  مهمانی  در  تو  که  نمی کردم  گمان  من  بودند  کرده  آماده 
.َمأُْموٍم.إَِماماً.یَْقَتِدی.ِبِه.َو.یَْسَتِضی.ُء.به.نوِر. .لِکُلِّ دعوت شده باشند اما فقرا رانده باشند - ...َو.إِنَّ
.إَِماَمکُْم.َقِد.اِکَْتَفی.ِمْن.ُدنَْیاُه.ِبِطْمَریِْه.َو.ِمْن.طُْعِمِه.ِبُقرَْصْیِه.أاَلَ.َو.إِنَّکُْم.الَ.تَْقِدُروَن.َعلَی.َذلَِک. ِعلِْمِه.أاَلَ.َو.إِنَّ

َخرُْت.ِمْن.غنائم.ها. ٍة.َو.َسَداٍد.َفَواللَِّه.َما.کََنزُْت.ِمْن.ُدنَْیاکُْم.تِْباً.َو.الَ.اِدَّ َو.لَِکْن.أَِعیُنونِی.به.ورعٍ.َو.اِْجِتَهاٍد.َو.ِعفَّ

َوْفراً.َو.الَ.أَْعَدْدُت.لَِبالِی.ثَْوِبی.ِطْمراً.َو.الَ.ُحزُْت.ِمْن.أَْرِضَها.ِشْباً.َو.الَ.أََخْذُت.ِمْنُه.إِالَّ.کَُقوِت.أَتَاٍن.َدِبرٍَة.َو.لَِهَی.

ِفی.َعْیِنی.أَْوَهی.َو.أَْوَهُن.ِمْن.َعْفَصٍة.َمِقرٍَة.-.آگاه باشید برای هر مامومی امامی است که در 

کارهایش به او اقتدا می کند - و از نور علم او روشنائی می جوید - آگاه باشید که امام 
شما علی از دنیا فقط به دو لباس کهنه و از خوردنی های شما به دو قرص نان قناعت 
کرده است - آگاه باشید که شما توان انجام این قناعت را ندارید ولی شما می توانید مرا 
با پرهیزکاری و تالش و پاک دامنی و درست کاری یاری کنید - به خدا سوگند من از 
دنیای شما نه طالئی ذخیره کرده ام و نه مالی اندوخته ام و از زمین یک وجب صاحب 
نیستم و برای این پیراهن کهنه ائی که به تن دارم کهنه دیگری مهیا نکرده ام چرا که 
در نگاه من دنیای شما خوارتر است از دانه تلخی است که به کار دباغی می آید.«

تکیه  هم  جامعه  در  عدالت  اجرای  برای  علی  امام  چرا  که  است  اینجا  سوال  حال 
حکومتی و جمعی می کند و هم به صورت فردی با زندگی زاهدانه خودش و کارهای 
و  ایتام  به  فردی  دادن  نان  یا  برهنگان  فردی  پوشاندن  مثل  وجودی  احسانی  فردی 
امام  که  صورتی  در  بردارد، گام  جامعه  در  عدالت  جهت  در  می کوشد  بیچارگان 
در این رابطه  گامی مثمرثمرتر  حرکت های فردی  نهادینه کردن این  با  می توانست 

بردارد؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه داشته باشیم که:

ما  زمان  اجتماعی  تاریخی  شرایط  از  غیر  تاریخی  شرایط  یک  در  علی  امام  اوال 
قرار داشته است و لذا هرگز ما حق نداریم وضعیت شرایط تاریخی اجتماعی امروز 
خودمان را منطبق به شرایط تاریخی اجتماعی زمان امام علی بکنیم،چراکه اجتماع 
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و نظام اجتماعی با نظام جمع و جامعه متفاوت می باشد. اجتماع یک مقوله ای است 
که مولود نظام سرمایه داری می باشد که به صورت مشخص از قرن 17 و 18 در 
جامعه بشری ظهور کرده است و به موازات تکوین و گسترش آن،نهاد جامعه بشری 
را دچار یک تحول کیفی کرده است. مهم ترین دستاوردی که پروسه تکوین اجتماع به 
همراه آورد جایگزین کردن روحیه جمعی به جای روحیه فردگرائی نظام های ماقبل 
روحیه  جای  به  جمعی  روحیه  این  تکوین  بسترساز  آنچه  البته  و  بود  سرمایه داری 
فردی نظام های ماقبل سرمایه داری شد،تولید اجتماعی در نظام سرمایه داری بود که 
بعد از تکوین انقالب صنعتی و دگرگونی در ابزار تولید عاملی شد که تولید در نظام 
سرمایه داری به صورت اجتماعی بشود و همین تولید اجتماعی در بستر نهاد ابزار 
تولید جمعی بسترساز یک پدیده جدید در تاریخ جامعه شناسی شد،به نام اجتماع که 
به موازات تکوین اجتماع،نهادهای اجتماعی اعم از نهادهای حکومتی و نهادهای 
اصال  و  کردند  تکوین  به  شروع  فرهنگی  نهادهای  و  سیاسی  نهادهای  و  اجتماعی 

اصطالح مدرنیته از این زمان و در این رابطه شروع به تکوین کرد.

صد البته طرح این موضوع در اینجا نباید ذهن خواننده را دچار تشویش بکند،چرا 
که زمانی که می گوئیم سرمایه داری و نظام بورژوازی بود که بسترساز تکوین نهاد 
کنیم  فراموش  نباید  مطلب  این  رابطه  این  در  شد، جامعه شناسی  تاریخ  در  اجتماع 
پارادوکس ساز  عامل  بزرگ ترین  و  سرمایه داری  گورکن  موضوع  همین  خود  که 
بستر  در  انسانی  اجتماع  تکوین  موازات  به  که  دلیل  این  شد،به  سرمایه داری  نظام 
نظام سرمایه داری)توسط تولید اجتماعی در بستر ابزار تولید جمعی بوسیله انقالب 
صنعتی(در ادامه آن با تکوین نهادهای اجتماعی و سیاسی حرکت تاریخ بشر به سمت 
اجتماعی کردن تولید و اجتماعی کردن توزیع و اجتماعی کردن خدمات و اجتماعی 
کردن سیاسی و اجتماعی کردن اطالعات و اجتماعی کردن نهادهای اجتماعی پیش 
رفت. اما از آنجائیکه نظام سرمایه داری یک نظامی است که در خدمت سرمایه داران 

و سرمایه می باشد،نمی تواند پاسخگوی پروژه اجتماعی کردن باشد.

البته همین مناسبات سرمایه داری جبرا به علت اینکه بسترساز تکوین ماشین و رشد 
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ابزار تولید و انقالب صنعتی می باشد،می تواند در خدمت تولید اجتماعی و توزیع 
پروژه  نمی تواند  فردگرائی  ماهیت  علت  به  اما  باشد  اجتماعی  خدمات  و  اجتماعی 
اجتماعی کردن تولید و توزیع و خدمات و قدرت در عرصه اقتصادی و سیاسی و 
عنوان  به  سوسیالیسم  تا  گردید  باعث  امر  این  نتیجه  برساند،در  انجام  به  اجتماعی 
یک پروژه که پاسخگوی اجتماعی کردن تولید و توزیع و خدمات و قدرت سیاسی 
و قدرت اطالعاتی و فرهنگی و... می باشد،از قرن نوزدهم به عنوان آلترناتیو نظام 

سرمایه داری مطرح شود.

به هر حال هدف از طرح این موضوع در اینجا به این دلیل است که:

اوال بدانیم که تولید اجتماعی و توزیع اجتماعی و خدمات اجتماعی و سیاست اجتماعی 
و... غیر از اجتماعی شدن تولید و توزیع و خدمات و سیاست و قدرت و اطالعات 
و  سرمایه داری  نظام  مولود  و...  اجتماعی  توزیع  و  اجتماعی  تولید  چراکه  می باشد 
ماشین و انقالب صنعتی می باشد،در صورتی که اجتماعی شدن تولید و توزیع و 
قدرت و سیاست و اطالعات تنها توسط سوسیالیستی شدن مناسبات تولیدی امکان پذیر 
است،به عبارت دیگر تنها توسط نظام سوسیال – دموکراسی است که ما می توانیم به 
اجتماعی کردن قدرت در سه عرصه اقتصادی و سیاسی و اطالعاتی دست پیدا کنیم.

ثانیا اجتماع انسانی غیر از جامعه انسانی است،چراکه اجتماع انسانی مولود تولید 
اجتماعی نهادینه شده صنعتی در نظام سرمایه داری می باشد که بزرگ ترین مشخصه 
آن نهادینه شدن پایه های جامعه بشر در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی 

می باشد.

اجتماعی  مبارزات  بشری، جامعه  در  اجتماعی  نهادهای  تکوین  موازات  به  ثالثا 
بشر در راستای خواسته سوسیالیستی اعم از سوسیالیست اقتصادی،یا سوسیالیست 
اجتماعی،یا سوسیالیست فرهنگی تکوین پیدا کرد. به همین دلیل به موازات تکوین 
همین  و  کردند  تکوین  به  شروع  اجتماعی  نهادهای  که  بود  بشری  اجتماع  پروسس 
تکوین نهادهای اجتماعی بود که باعث گردید تا نهادهای اجتماعی جایگزین نهادهای 
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فردی مناسبات ماقبل سرمایه داری بشود؛ لذا به این ترتیب بود که با تکوین اجتماع 
بشری از قرن 17 و 18 تمامی مکانیزم های اجتماعی زندگی جمعی بشر دچار تحول 

زیرساختی شد.

به همین دلیل ما هنگامی که در رابطه با تبیین ساختار حکومتی و یا ساختار اقتصادی 
و یا ساختار اجتماعی جامعه مسلمانان در زمان حکومت 5 سال و نه ماهه زمان امام 
علی صحبت می کنیم هرگز نباید ساختار جمعی مورد نظر امام علی در عرصه های 
سیاست و اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و اطالعات در مقایسه با ساختار اجتماع انسانی 
صد  مقایسه  این  کرد، گیری  نتیجه  به  شروع  و  داد  قرار  نوزدهم  و  بیستم  قرن  در 
در صد غلط و بیهوده می باشد چراکه در زمان امام علی اصال اجتماع و نهادهای 
اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تکوین پیدا نکرده بود تا امام علی بتواند با تکیه بر این 
نهادهای اجتماعی،به اجتماعی کردن سیاست و حقوق و اقتصاد و اطالعات بپردازد. 
تمامی تالش امام علی در جهت جمعی کردن سیاست و توزیع و خدمات و اطالعات 
و فرهنگ بود نه اجتماعی کردن،این دو ترم از فرش تا عرش با هم متفاوت است،
انقالب بزرگی که امام علی کرد این بود که قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و 
مذهبی که در نظام عثمانی به صورت اریستوکراسی و قومی و قبیلگی اداره می شد،
به صورت جمعی در کانتکس جامعه آن روز مسلمانان درآورد نه بیشتر از این و به 
همین دلیل اگر می بینیم که امام علی در وصیت نامه خودش به امام حسن و امام حسین 

پس از ضربت خوردنش می فرماید:

.َو. نَْیا.َو.إِْن.بََغْتکُامَ.َو.الَ.تَأَْسَفا.َعلَی.َشیْ.ٍء.ِمْنَها.ُزِوَی.َعْنکُامَ.َو.ُقوالَ.ِبالَْحقِّ »أُوِصیکُامَ.ِبَتْقَوی.اَللَِّه.َو.أاَلَّ.تَْبِغَیا.اَلدُّ
اِْعَمالَ.لِلَْْجِر.َو.کُونَا.لِلظَّالِِم.َخْصامً.َو.لِلَْمظْلُوِم.َعْوناً.- شما را سفارش می کنم به تقوای الهی و این 

که دنیا را نجوئید و نخواهید گرچه او شما را بجوید و بخواهد - و تاسف نخورید به 
آنچه از دنیا از دست داده اید - حق را بگوئید و به خاطر آخرت به حق عمل کنید نه 
به خاطر دنیا - دشمن ظالمان باشید و یاور مظلومان - أُوِصیکُامَ.َو.َجِمیَع.َولَِدی.َو.أَْهلِی.َو.َمْن.
کُامَ.ص.یَُقوُل.َصالَُح.َذاِت.اَلَْبْیِن. بَلََغُه.ِکَتاِبی.ِبَتْقَوی.اَللَِّه.َو.نَظِْم.أَْمرِکُْم.َو.َصالَحِ.َذاِت.بَْیِنکُْم.َفإِنِّی.َسِمْعُت.َجدَّ

َیاِم.- شما و تمام خویشاوندانم سفارش می کنم به تقوای الهی و  الَِة.َو.اَلصِّ ِة.اَلصَّ أَْفَضُل.ِمْن.َعامَّ
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نظم در امور خویش و اصالح در میان مسلمانان چون من از جد شما پیامبر اسالم 
شنیدم که فرمود اصالح میان مسلمانان از عموم نماز و روزه بهتر است - اَللََّه.اَللََّه.ِفی.
اَلَْیَْتاِم.َفالَ.تُِغبُّوا.أَْفَواَهُهْم.َو.الَ.یَِضیُعوا.ِبَحضَْتِکُْم.َو.اَللََّه.اَللََّه.ِفی.ِجیَرانِکُْم.َفإِنَُّهْم.َوِصیَُّة.نَِبیِّکُْم.َما.َزاَل.یُوِصی.

ِبِهْم.َحتَّی.ظََننَّا.أَنَُّه.َسُیَورِّثُُهْم.- خدا را خدا را در بار ه یتیمان از تغذیه و اطعام آنان نکاهید 

و مواظب باشید که آن ها تباه و ضایع نگردند خدا را خدا را در باره همسایگان که 
سفارش پیامبرتان می باشد چراکه پیامبر اسالم همواره در باره آن ها سفارش می کرد 
تا آنکه گمان کردیم که برای ایشان نیز ارث مقرر خواهد کرد - َو.اَللََّه.اَللََّه.ِفی.اَلُْقرْآِن.الَ.
الَِة.َفإِنََّها.َعُموُد.ِدیِنکُْم.َو.اَللََّه.اَللََّه.ِفی.بَْیِت.َربِّکُْم.الَ.تَُخلُّوُه.َما. یَْسِبُقکُْم.ِبالَْعَمِل.ِبِه.َغْیُرکُْم.َو.اَللََّه.اَللََّه.ِفی.اَلصَّ

بَِقیُتْم.َفإِنَُّه.إِْن.تُرَِک.لَْم.تَُناظَُروا.- خدا را خدا را در باره قرآن که دیگران در عمل نمودن به 

آن بر شما پیشی نگیرند - خدا را خدا را در باره نماز چراکه نماز ستون دین شماست 
– خدا را خدا را در باره حج و کعبه آن را خالی نگذارید تا گرفتار عذاب خداوند 
نشوید - َو.اَللََّه.اَللََّه.ِفی.اَلِْجَهاِد.ِبأَْمَوالِکُْم.َو.أَنُْفِسکُْم.َو.أَلِْسَنِتکُْم.ِفی.َسِبیِل.اَللَِّه.َو.َعلَْیکُْم.ِبالتََّواُصِل.َو.اَلتََّباُذِل.
.تَْدُعوَن. َو.إِیَّاکُْم.َو.اَلتََّدابَُر.َو.اَلتََّقاطَُع.الَ.تَتُْکُوا.اَلَْْمَر.ِبالَْمْعُروِف.َو.اَلنَّْهَی.َعِن.اَلُْمْنکَِر.َفُیَولَّی.َعلَْیکُْم.شَِاُرُکْم.ثُمَّ

َفالَ.یُْسَتَجاُب.لَکُْم.- خدا را خدا را در باره جهاد در راه خدا با اموال و جان هایتان و 

زبانتان و بر شما باد وحدت و ایثار و دوری کردن از تفرقه و قطع رابطه - امر به 
معروف و نهی از منکر را ترک نکنید چراکه اصحاب قدرت بر شما مسلط می شوند 
.َقاَل.یَا.بَِنی.َعْبِد.اَلُْمطَّلِِب.الَ.أُلِْفَینَّکُْم.تَُخوُضوَن.ِدَماَء. و دعا و خواسته شما اجابت نمی شود - ثُمَّ
بَِتِه.َهِذِه. .ِمْن.ضَْ .بی.إِالَّ.َقاتِلِی.اُنْظُُروا.إَِذا.أَنَا.ِمتُّ اَلُْمْسلِِمیَن.َخْوضاً.تَُقولُوَن.ُقِتَل.أَِمیُر.اَلُْمْؤِمِنیَن.أاَلَ.الَ.تَْقُتلُنَّ

بٍَة.َو.الَ.تَُثِّلُوا.ِبالرَُّجِل.َفإِنِّی.َسِمْعُت.َرُسوَل.اَللَِّه.ص.یَُقوُل.إِیَّاکُْم.َو.اَلُْمْثلََة.َو.لَْو.ِبالْکَلِْب. بًَة.ِبضَْ بُوُه.ضَْ َفاضِْ

اَلَْعُقوِر.- سپس فرمود - ای فرزندان عبدالمطلب نبینم با شعار علی را کشته اند دست 

به قتل عام مسلمانان بزنید بدانید که جز قاتل من کسی نباید کشته شود - توجه کنید 
اگر من در اثر این ضربه مردم او را تنها یک ضربت بزنید و حق ندارید او را مثله 
بکنید چون از پیغمبر شنیدم که می فرمود - از مثله کردن دوری جوئید هر چند بر 
سگ هار باشد«)نامه 47 - وصیت امام علی به امام حسن و امام حسین - ص 320 - س 12 - 

نهج البالغه جعفر شهیدی(.
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به  خود  تاریخی  وصیت نامه  این  در  علی  امام  چرا  که  بگوئیم  و  بکنیم  تعجب  نباید 
جای تکیه بر نهادهای اجتماعی جهت اصالح اجتماع مسلمین از طریق اصالح فرد 
می خواهد جامعه مسلمین را اصالح بکند،تفاوت این دو رویکرد اصالح جامعه از 
طریق نهادهای اجتماعی با اصالح جامعه از طریق اصالح فرد همان تفاوت زندگی 
جمعی و زندگی اجتماعی بشر است چراکه تا زمانیکه اجتماع بشر تکوین پیدا نکند 
نهادهای اجتماعی هم تکوین پیدا نخواهند کرد و لذا به موازات تکوین اجتماع بشری 
و  عصر  در  علی  امام  برای  بنابراین  کردند.  پیدا  تکوین  اجتماعی  نهادهای  که  بود 
کردن  جمعی  جهت  فرهنگ سازی  برای  که  نمی ماند  این  جز  راهی  خودش  زمان 
قدرت در عرصه های سیاسی،اجتماعی،اطالعاتی،خدماتی،توزیعی و تولیدی این 
فرهنگ سازی از طریق فردسازی شروع کند. همان کاری که پیامبر اسالم در دوران 
مکی انجام داد و به همین دلیل پیامبر اسالم در مکه به جای ساختن تشکیالت عمودی 
جهت کادرسازی و پرورش کادرها به صورت رویاروی و فردی اقدام به این کار 
می کرد،آنچنانکه تمامی کادرهای ساخته شده دوران حیات 23 سال پیامبر اسالم بعد 
از بعثت دست پرورده مستقیم خود پیامبر اسالم می باشند اما در این شرایط با تکوین 
پروسس حزب و تشکیالت به صورت عمودی و افقی ما دیگر نباید در جهت پرورش 
کادرها به صورت رویاروئی و فردی عمل کنیم بلکه بالعکس،باید به صورت نهادی 

و اجتماع ساز به انجام این مقصود بپردازیم.

البته این موضوع در خصوص تشکیالت افقی هم صدق می کند،چراکه پیامبر اسالم 
نه تنها در عرصه کادرسازی دوران 13 ساله مکی به صورت رویاروئی و فردی 
عمل می کرد،در عرصه جامعه سازی دوران 10 سال مدنی هم به صورت رویاروئی 
عمل می کرد و به همین دلیل در کانتکس کاریزماتیک می کوشید حضوری فیزیکی 
یا هویتی در تمامی تصمیم گیری های اقتصادی و نظامی و سیاسی و فرهنگی داشته 
باشد و اصال معنای والیت پیامبر آنچنانکه عالمه محمد اقبال الهوری می گوید جز 
این نیست،چراکه در آن زمان راهی جز این برای پیامبر اسالم جهت جامعه سازی 
وجود نداشته است چون هنوز تئوری تشکیالت افقی به علت فقدان پروسس اجتماع 
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بشری و جایگزینی پروسس جامعه به جای پروسس اجتماع امکان تکوین و رشد و 
تطور پیدا نکرده بود. صد البته این امر امروز به موازات تکوین و جایگزینی اجتماع 
بشری به جای جامعه قبلی بشری تغییر کرده است،چراکه با تکوین اجتماع انسانی 
در بستر نظام سرمایه داری ما دیگر برای اصالح جامعه انسانی مانند زمان امام علی 
نباید به اصالح فرد جهت اصالح اجتماع بپردازیم بلکه بالعکس،ما باید به جای فرد،
تکیه بر اصالح از طریق نهادهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بکنیم.

به عبارت دیگر با تکوین اجتماع انسانی اصالح نهاد،جایگزین اصالح فرد می شود 
و در همین رابطه جا دارد که در همین جا به این نکته اشاره کنیم که خدمت به جامعه 
هم در عرصه اجتماع با خدمت به جامعه در عرصه جامعه دچار یک تحول کیفی شده 
است،چراکه اگر ما می بینیم که در نظام جامعه در زمان امام علی حتی در زمانی 
که امام بر خالفت مسلمین فرمانروائی می کرد شب ها یا نیمه شب ها کیسه غذا و توشه 
برمی داشت و با پای خود به خانه یتیمان و بیوه زنان و فقیران می رفت،نباید تعجب 
بکنیم و یا اگر می بینیم که امام علی در نامه به مالک اشتر جهت فرمانروائی بر مصر 
فرمانروائی  تشکیالت  اصالح  به  اشتر  مالک  به  فردی  توصیه های  توسط  می کوشد 
مصر بپردازد نباید تعجب بکنیم،چراکه در آن زمانیکه که هنوز نظام های سیاسی در 
جهان صورت سازماندهی اجتماعی پیدا نکرده است امام می بایست توسط تشکیالت 
جمعی سیاسی خودش از طریق سازماندهی کاریزماتیک اقدام به اصالح امور بکند،
چرا که در زمان امام علی هنوز نهادهای اجتماعی وجود پیدا نکرده است تا امام با 
تکیه بر آن ها بتواند به صورت نهادی و اجتماعی به اصالح اقتصادی و سیاسی و 

اجتماعی و فرهنگی بپردازد.

به عبارت دیگر دو راه بیشتر جهت مدیریت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جامعه در 
زمان پیامبر اسالم و امام علی وجود نداشت.

راه اول تکیه بر نظام اریستوکراسی و نظام سنتی و کالسیسم قبیلگی بود،همان راهی 
که شیخین و عثمان انتخاب کردند.
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راه دوم تکیه بر نظام کاریزماتیک جهت جایگزین کردن جامعه به جای قبیله بود،
همان راهی که پیامبر اسالم و امام علی انتخاب کردند.

بنابراین در عرصه سیاسی به علت اینکه در زمان امام علی هنوز نهادهای سیاسی 
اجتماعی و حکومتی مثل احزاب،تکوین پیدا نکرده اند امام علی نمی تواند به صورت 
علمی و انقالبی،دموکراسی را در جامعه آن روز پیاده کند زیرا دموکراسی بر شانه 
نهادهای اجتماعی استوار می باشد نه بر شانه نهادهای کاریزماتیک و فردی،یعنی 
تا در یک جامعه نهادهای اجتماعی و سیاسی مثل احزاب و سندیکاها و اتحادیه ها و 
انجمن ها تکوین پیدا نکنند توسط تکیه فردی و کاریزماتیک ما نمی توانیم معجزه بکنیم 
و دموکراسی را برقرار کنیم. عین همین مساله در خصوص سوسیالیسم هم صدق 
می کند چراکه هر وقت ما می گوئیم ابوذر سوسیالیسم خدا پرست بود،نباید فورا با 
ترم سوسیالیسم علمی کالسیک قرن نوزدهمی بشر به تحلیل اندیشه و شعارهای ابوذر 
غفاری بپردازیم،این کار صد در صد غلط می باشد چراکه زمانی که ما می گوئیم 
ابوذر سوسیالیسم خدا پرست بوده یا مزدک و مزدکیان در عصر ساسانیان سوسیالیسم 
الئیک بودند،مقصود ما این است که این ها معتقد به اقتصاد جمعی و سیاست جمعی 
و توزیع جمعی و تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و مذهبی به صورت 
جمعی بودند،به جای طرفداران تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی و مذهبی و فرهنگی 
و اطالعاتی به صورت فردی،که صد البته این سوسیالیسم با سوسیالیسم به معنای 
اجتماعی شدن تولید و توزیع و قدرت و فرهنگ و اطالعات و سیاست که 34 سال 

است خواسته و شعار نشر مستضعفین می باشد،متفاوت می باشد.

ح – ماحصل آنچه مطرح کردیم:

1 - آنچنانکه خداوند در کالمش تجلی می کند،انسان ها نیز در کالمشان تجلی می کنند 
و علی نیز در کالمش نهج البالغه تجلی کرده است بطوریکه بی شناخت علی،شناخت 

نهج البالغه ممکن نیست و بی شناخت نهج البالغه،شناخت علی ممکن نمی باشد.
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این زبان پرده است بر درگاه جانآدمی مخفیست در زیر زبان

سر صحن خانه شد بر ما پدیدچونک بادی پرده را در هم کشید

گنج زر یا جمله مار و کژ دمستکاندر آن خانه گهر یا گندم است

زانک نبود گنج زر بی پاسبانیا در او گنج است و ماری بر کران

کز پس پانصد تامل دیگرانبی تامل او سخن گفتی چنان

جمله دریا گوهر گویاستیگفتی اندر باطنش دریاستی

حق و باطل را از او فرقان شدینور هر گوهر کزو تابان شدی

ذره ذره حق و باطل را جدانور فرقان فرق کردی بهر ما

هم سوال و هم جواب ما شدینور گوهر نور چشم ما شدی

مولوی - مثنوی - دفتر دوم - چاپ نیکلسون - ص 241 - س 3

2 - برای شناخت علی به دو روش می توانیم اقدام کنیم:

الف - تاریخ زندگی امام علی.

ب – شناخت نهج البالغه،اما شناخت علی از طریق نهج البالغه کامل تر است از 
شناخت علی از طریق تاریخ زندگی علی،چراکه در نهج البالغه ما می توانیم با 

تاریخ زندگی امام علی از زبان خود امام علی هم آشنا بشویم.

3 - هدف از شناخت نهج البالغه توسط نشر مستضعفین فقط شناخت شخصیت امام 
علی نیست بلکه مهم تر از آن،از آنجائیکه نشر مستضعفین معتقد است که حیات خود 
امام علی کلید واژه شناخت اسالم و قرآن در ادامه 30 سال حیات اسالم و قرآن پس 
از مرگ پیامبر اسالم می باشد،لذا نشر مستضعفین با تاسی از کالم خود امام علی در 

خطبه 158 که می فرماید:

»...َذلِک.اَلُْقرْآُن.َفاْسَتْنِطُقوُه.َو.لَْن.یْنِطَق... - قرآن فی نفسه صامت می باشد باید او را در 
هر شرایط زمانی و مکانی و تاریخی به حرف درآورد«،از آنجائیکه امام علی در 
جریان قرآن بر سر نیزه کردن معاویه در جنگ صفین،با بیان»ان.قرآن.الناطق - خود 
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را قرآن ناطق معرفی کرد«.نشر مستضعفین در این راستا نهج البالغه را قرآن ناطق 
تعریف می کند و در کانتکس این تعریف جهت به حرف درآوردن تطبیقی قرآن بر 
نهج البالغه تکیه متدولوژی می کند و لذا نشر مستضعفین در طول 34 سال گذشته 
حرکت برونی خود،تالش کرده است که در راستای فهم و شناخت قرآن به فهم و 
شناخت نهج البالغه به عنوان متدولوژی فهم قرآن بپردازد و در این رابطه است که 
نشر مستضعفین معتقد است که بدون شناخت نهج البالغه،امکان شناخت تطبیقی قرآن 

نیست چراکه نهج البالغه به ما شیوه به حرف درآوردن تطبیقی قرآن می آموزد.

4 - اگر بپذیریم که قرآن - آنچنانکه امام علی می گوید صامت می باشد - و اگر بپذیریم 
که بزرگ ترین مسئولیت پیشگامان مستضعفین در هر شرایط تاریخی به حرف وادار 
کردن قرآن به صورت تطبیقی می باشد،باید بزرگ ترین مسئولیت نشر مستضعفین به 

حرف درآوردن تطبیقی قرآن در قرن بیست و یکم بدانیم.

5 - برای به حرف وادار کردن قرآن سه روش تطبیقی و انطباقی و دگماتیسم وجود 
دارد که بر حسب این سه روش،سه نوع اسالم تطبیقی و اسالم انطباقی و اسالم 

دگماتیسم تکوین پیدا می کند.

الف – روش اول روش تطبیقی است که طرفداران این روش با تاسی از امام 
علی در نهج البالغه می کوشند با قرارداد سوال های زمانه و عصر در برابر قرآن،
پاسخ های نو از قرآن دریافت کنند آنچنانکه امام علی در دوران 5 سال 9 ماهه 
حکومتش با قرار دادن سوال های زمانه خود در برابر قرآن،توانست پاسخ های 
کلیدی نشر مستضعفین  بنابراین در این رابطه وظیفه  دریافت کند.  نو از قرآن 
جهت به حرف درآوردن قرآن به روش تطبیقی آن است که به تاسی از نهج البالغه 
سوال های نو عصر را در برابر قرآن قرار دهند و پاسخ نو از قرآن در خصوص 
این سوال ها دریافت کنند که سلسله تفسیر قرآن شناسی نشر مستضعفین گامی در 

این رابطه می باشد.

ب – روش دوم روش انطباقی می باشد که قهرمان این متدولوژی در جامعه ما 
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در مرحله اول مرحوم مهندس مهدی بازرگان و پس از او شهید مهندس محمد 
حنیف نژاد می باشد که مطابق این متدولوژی جهت به حرف درآوردن قرآن باید 
حرف نو هم در شکل سوال و هم در شکل پاسخ در دهان قرآن قرار داد که برای 
فهم بیشتر این پروژه بهتر است کتاب»مطهرات«و»راه طی شده«و»ذره 
بی انتهای«مرحوم بازرگان و کتاب»شناخت«و»راه انبیاء و راه بشر«شهید 

محمد حنیف نژاد مورد مطالعه قرار گیرد.

ج – روش سوم که متدولوژی طرفداران اسالم دگماتیسم می باشد بر این پایه قرار 
دارد که می گویند ما سوال کهنه را در برابر قرآن قرار می دهیم و حرف قرآن 
در این رابطه فهم می کنیم،تاریخ هزار ساله حوزه های فقهی ما با خروارهای 
کتاب فقه سنتی که توان حل کوچک ترین مشکالت هزار ساله جامعه ما را نداشته 
است راوی فونکسیون اسالم دگماتیسم و متدولوژی دگماتیسم می باشد که برای 
فهم بیشتر حقیقت متدولوژی دگماتیسم،تنها کافی است که بدانیم که در طول 35 
سال گذشته حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی بر کشور ایران،ضد انسانی ترین قتل 
عام ها،شکنجه های قرون وسطائی،اعدام ها،سنگسارها،بی حرمتی ها،خشونت ها 
و استبدادها توسط طرفداران این متدلوژی و این اسالم در کانتکس فقه و اسالم و 

قرآن و حدیث و روایت بر مردم ایران جاری و ساری شده است.

6 - نشر مستضعفین معتقد است که نیاز ما به نهج البالغه در این زمان عالوه بر 
کسب متدولوژی تطبیقی جهت به حرف وادار کردن قرآن،مبارزه با اسالم روایتی،
اسالم فقاهتی،اسالم زیارتی،اسالم شفاعتی و خالصه اسالم اسکوالستیک حاکم بر 
فرهنگ و سیاست و اقتصاد امروز جامعه ایران می باشد،چراکه اسالم نهج البالغه 
بزرگ ترین دشمن اسالم والیتی و اسالم فقاهتی و اسالم روایتی و اسالم زیارتی و 
هیچ  و  می باشد  اسکوالستیک  اسالم  باالخره  و  شفاعتی  اسالم  و  مداحی گری  اسالم 
منبع و ملجای بهتر از نهج البالغه در این زمان نمی تواند با اسالم اسکوالستیک در 

رنگ های مختلف آن مقابله نماید.

7 - گرچه تدوین نهج البالغه که در قرن چهارم هجری یعنی چهار صد سال بعد از 
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شهادت امام علی توسط سیدشریف رضی به صورت گزینشی توسط غربال کردن 
کالم و خطبه ها و نامه های امام علی با غربال فصاحت و بالغت انجام گرفته است و 
به همین دلیل نامگذاری»نهج البالغه«بر این کتاب توسط سیدرضی صورت گرفته 
است و قطعا نهج البالغه سیدرضی حدود نصف کالم و خطبه ها و نامه های امام علی 
در زمان سیدرضی بوده است و به علت بی نیازی اسالم حوزه یا اسالم دگماتیسم به 
نهج البالغه بیش از آنچه که سیدرضی در اختیار جامعه انسانی قرار داده است،ما 
مجموعه مدون دیگری از امام علی نداریم و پیوسته افسوس و حسرت خودمان و همه 
آیندگان در برابر آن کالم و خطبه ها و نامه های امام علی که در نهج البالغه نیست،
اعالم می کنیم. به هر حال همین نهج البالغه به صورت یک دوره کامل اسالم شناسی 
می دانیم که از زبان و قلم بزرگ ترین اسالم شناس بعد از پیامبر اسالم به ما رسیده 

است.

8 - فراموش نباید کرد که نهج البالغه امروز برای ما یک متن است که شناخت آن 
توسط ما در هر زمانی تنها در کنار قرآن و تاریخ زندگی امام علی ممکن می باشد.

9 - از آنجائیکه منهای چند قطعه کوچک نهج البالغه که امام علی در زمان فوت 
پیامبر اسالم و یا فوت فاطمه زهرا و یا زمان تبعید ابوذر به ربذه مطرح کرده است،
بیش از 99% نهج البالغه مربوط به همان 5 سال اندی می باشد که امام علی مسئولیت 

رهبری جامعه مسلمین بعد از قتل عثمان را به دست داشته است.

10 - سوال فربهی که در خصوص مدت زمان تقریر نهج البالغه توسط امام علی 
مطرح می شود اینکه،چطور امام علی که هم خدای قلم بوده و هم خدای بیان و هم 
خدای اندیشه و تعقل و حکمت و مسئولیت چگونه مدت 58 سال ساکت بوده و حرفی 
و گفتنی و قلمی نزده است،برای پاسخ به این سوال باید توجه داشته باشیم که امام 
در طول آن 58 سال سکوت جهت به حرف درآوردن قرآن بستری نداشته است. به 
عبارت دیگر امام علی اصال به تفسیر قرآن مجرد یا حکمت مجرد یا کالم و نامه و 
نوشته مجرد قائل نبوده تا در زمان 58 سال سکوت خودش بخواهد اقدام به آن بکند. 
شاید بهتر باشد که این طور صحبت کنیم که اگر امام علی در همین 5 سال اندی هم 
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مسئولیت هدایت جامعه مسلمین را به دست نمی گرفت اصال ما امروز با کالم و گفته 
و نوشته امام علی روبرو نمی شدیم و این بزرگ ترین درسی است که امام علی به ما 
می دهد که شاید از تمام نهج البالغه هم بزرگ تر باشد و آن اینکه حرف تنها باید در 
عرصه مسئولیت اجتماعی زد نه کنج کتابخانه ها و آکادمی ها و مکتب ها و حوزه های 
فقهی و محافل روشنفکری،به عبارت دیگر حرف باید در راستای کاهش درد و رنج 

مردم زد نه از روی شکم سیری و بی دردی فقهی.

فصل  سه  به  آن  آبشخور  حسب  بر  را  نهج البالغه  رضی  سیدشریف  گرچه   -11 
خطبه ها و نامه ها و کالم قصار تقسیم کرده است اما اگر ما بخواهیم به لحاظ مفهومی 

کل نهج البالغه را فصل بندی کنیم،می توانیم نهج البالغه را به سه فصل:

اول - فردی در کانتکس خدا و آخرت.

دوم – اجتماعی در چارچوب تقوا و عدالت.

سوم - تاریخی در کادر حق و باطل،تقسیم کنیم.

12 - تقوا در نهج البالغه و اندیشه امام علی به معنای سپر است نه ترمز،چراکه 
نه  است  ستیز  تقوای  ثانیا  فردی، تقوای  نه  است  اجتماعی  تقوای  اوال  علی، تقوای 

تقوای پرهیز.

13 - تا قرن بیستم که محمد عبده به صورت تصادفی در دوران تبعیدی اش در لبنان 
با نهج البالغه برخورد می کند و پس از ادیت و شرح آن در مصر آن را چاپ و تکثیر 
می کند. نهج البالغه برای هزار سال بعد از تدوین آن توسط سیدرضی برای جهان 
مسلمین اعم از شیعه و سنی گمنام و مجهول بود چراکه اسالم حوزه،اسالم روایتی،
اسالم فقاهتی،اسالم والیتی،اسالم زیارتی،اسالم شفاعتی و اسالم مداحی گری شیعه 

نیازی به نهج البالغه در خود احساس نمی کرد.

14 – محمد عبده شاگرد سیدجمال الدین اسدآبادی پس از اینکه علت شکست سیدجمال 
را در سیاسی بودن و تکیه بر حکمرانان تبیین کرد،جهت مکتبی کردن حرکت او 
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خود را نیازمند به فهمی جدید غیر فقهی از اسالم می دید،لذا در این رابطه بود که 
پس از آشنائی با نهج البالغه گم شده،خود را در این کتاب یافت و در راستای حرکت 

خود و سیدجمال اقدام به شرح و تنقیح و چاپ و تکثیر نهج البالغه کرد.

15 - نهج البالغه آینه تمام نمای شخصیت امام علی است چراکه آنچنانکه مشخصه 
الَضداُد« ِصفاتِک. فی. »ُجِمَعت. بود اضداد  صفات  جمع  علی  امام  شخصیت  اصلی 
نهج البالغه نیز دارای این مشخصه می باشد،بطوریکه آنچنانکه محمد عبده در مقدمه 
شرح خود می گوید آنچه که در برخورد اولی اش در لبنان با نهج البالغه نظر او را 
جلب کرده است اینکه»دیدیم هر برگ نهج البالغه که می زدم پرده جدیدی از شخصیت 
علی برایم به منایش درمی آمد، در یک برگ علی مانند یک حکیم سخن می گوید، در برگ 

دیگر علی مانند عالم حرف می زند و در برگ دیگر مانند یک زاهد و در برگ دیگر مانند یک 

فرمانده خشک نظامی و در برگ دیگر مانند یک مدیر سیاسی و در برگ دیگر مانند یک 

پدر و مربی و مسئول و غیره.«

16 - در خصوص چگونگی پرورش امام علی مهم ترین سوالی که مطرح می شود 
اینکه کدامین پراکسیسی بوده که توانسته این علی که خدای قلم و خدای سخن و خدای 
بدون  بادیه نشین  عربی  جامعه  بستر  در  می باشد، نهج البالغه  در  اندیشه  و  حکمت 

هیچگونه مکتب کالسیکی پرورش دهد؟

17 - در رابطه با موضوع زن و نهج البالغه - که امام علی در دو جای نهج البالغه 
به آن اشاره می کند - در مقایسه با جایگاه زن در قرآن این حقیقت روشن می شود که 
مخاطب علی در نهج البالغه با زن مشخص است،نه مانند قرآن زن عام،که این زن 
مشخص در جنگ جمل در صورت عایشه ام المومنین رویاروی علی ظاهر شده است 
و دیگری در خانه امام حسن به صورت همسر امام حسن می باشد که هم جاسوس 
معاویه است و هم قاتل امام حسن،بنابراین امام علی در نهج البالغه زن کنکریت نفی 

می کند نه زن تاریخی.

آنچنانکه  کنیم  پیدا  دست  نهج البالغه شناسی  به  نمی توانیم  ما  علی شناسی  بدون   -  18
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بدون نهج البالغه شناسی ما نمی توانیم به قرآن شناسی تطبیقی دست پیدا کنیم.

19 - برای انجام علی شناسی در کانتکس نهج البالغه ما باید قبال به علی شناس از 
طریق:

الف – علی به زبان علی.

ب – علی به زبان پیامبر.

ج – علی به زبان دوستان علی.

د - علی به زبان دشمنان علی،آشنائی پیدا کنیم.

20 - تفاوت علی در نگاه مولوی با علی در نگاه اقبال و شریعتی در این است که 
علی مولوی و مثنوی یکی علی فردی است،در صورتی که علی اقبال و شریعتی یک 
علی اجتماعی است. به عبارت دیگر علی مولوی آن علی است که به صورت زاهدانه 
و عارفانه و فردی و مجرد از پراکسیس جامعه سازانه پرورش پیدا کرده است،در 
صورتی که علی شریعتی و اقبال آن علی است که در پراکسیس جامعه سازی پیامبر 

اسالم متولد شده و رشد پیدا کرده است.

21 - علی مولوی:

الف - سرا پا عقل است.

ب – سر و پا چشم و دیده است.

ج – سر و پا حلم است.

د – سر و پا مروت است.

ه – سر و پا شجاعت است.

در صورتی که علی اقبال و شریعتی:

الف – خدای مسئولیت است.
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ب – خدای درد اجتماعی است.

ج – خدای سخن است.

د - خدای قلم است.

ه – خدای وحدت آفرینی است.

و – خدای عدالت اجتماعی است.

ز- خدای جنگ و جهاد است.

ح – خدای مدیریت و حکمت است.

22 - نهج البالغه،عدالت نامه است نه تقوانامه،چراکه امام علی مانند قرآن به تقوائی 
صورت  به  که  تقوائی  نه  می شود  حاصل  عدالت اجتماعی  در بستر  که  است  معتقد 

مجرد زاهدانه عرفان هند شرقی حاصل می گردد.

23 - اسالم علی برعکس اسالم مولوی - که یک اسالم فردی می باشد - یک اسالم 
اجتماعی است چراکه علی مانند پیامبر اسالم به اسالم برای جامعه سازی معتقد است 

نه بالعکس.

24 – تقوای نهج البالغه و تقوای امام علی تقوای سپری می باشد نه تقوای ترمزی،
که این تقوی سپری علی آنچنانکه قرآن می گوید در بستر پراکسیس عدالت خواهانه 
اجتماعی حاصل می شود نه تقوای ترمزی که توسط پراکسیس فردی زاهدانه عرفان 

هند شرقی تکوین پیدا می کند.

25 – سه دسته از دشمنان علی که خود امام علی در خطبه 3 با عنوان قاسطین و 
مارقین و ناکثین از آن ها یاد می کند،هر سه محصول پراکسیس عدالت طلبانه امام علی 

می باشند نه بالعکس»ُقتل.فی.ِمحرابه.لِشدة.َعدله.«





قرآن در آئینه نهج البالغه
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امامعلیدرنامه26–نهجالبالغهصبحیالصالح–ص383 – س5میفرماید:

.اَْلَِئَِّة.-بزرگترینخیانت،خیانتکردنبه .ِغشُّ ِة.َو.أَْفظََع.اَلِْغشِّ .أَْعظََم.اَلِْخَیانَِة.ِخَیانَُة.اَْلُمَّ »َو.إِنَّ
جامعهاستوبزرگتریندغلکاری،دغلبازیحکمراناناست«ودرخطبه126 – 

نهجالبالغهصبحیالصالح–ص183–س6میفرماید:

امِء.نَْجامً.َو. .ِبالَْجْوِر...َو.اللَِّه.ال.أَطُوُر.ِبِه.ما.َسَمَر.َسِمیٌر،.َو.ما.أَّم.نَْجٌم.ِفی.السَّ »...أَتَأُمُرونِّی.أَْن.أَطْلَُب.النَّْصَ
َااملال.ماُل.اللَِّه...-شماازمنمیخواهیدکهپیروزی َویُْت.بَْیَنُهْم.َفکَْیَف.َو.إِنَّ لَْو.کانَ.املال.لِی.لَسَّ

رابهقیمتتبعیضوستمگریبهدستآورم؟ازمنمیخواهیدکهعدالترادر
تادنیادنیاستچنینکاری پایسیاستقربانیکنم؟خیر،سوگندبهذاتخدا،که
نخواهمکردوبهگردچنینکارینخواهمگشت.منوتبعیض؟منوپایمالکردن
حقوقمردم؟اگرهمهایناموالعمومیکهدراختیارمناستمالشخصخودم
ومحصولدسترنجخودمهممیبودمیانمردمتقسیممیکردموهرگزتبعیضیبین
مردمروانمیداشتم،تاچهرسدکهاینمالمالخداومردماستومنامانتدارآنها

میباشم.«

پرپیداستکهامامحسیندراینرابطهبودهاستکهدرتبیینعلتقیاموحرکت
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خودشدرروزعاشورافرمودکه:

»أال.ترون.أن.الحق.ال.یعمل.به.و.أن.الباطل.ال.یتناهی.عنه.و.لیر.غب.املؤمن.فی.لقاء.الله.محقاً.-ای
مردم،نمیبینیدکهدرجامعهبهحقعملنمیشودودراینجامعهکسیازباطل

رویگرداننیست؟«)بحاراالنوار–ج44–ص381(.

لذا،درچنینشرایطیبرمومنانبهدینپیامبرواجباستکهلقاءپرورگارشرا
برچنینزندگیترجیحبدهندوبازدرهمینراستابودکهامامحسینقبلازآغاز
حرکتشبهکربال،برایعلتتبیینحرکتشبهآیندههاوبرایاینکهبرایآیندهها
تبییننمایدکه،»حرکتشوقیامشبرعلیهحکومتاموی،یکانتخاببودهاست
حنفیه بن محمد برادرش به وصیتنامه عنوان به نامهای در تحمیل.« و اجبار نه

مینویسد:

»انی.مل.اخرج.اشا.و.ال.بطرا.و.ال.مفسدا.و.ال.ظاملا،.انا.خرجت.لطلب.االصالح.فی.امة.جدی،.ارید.ان.آمر.
باملعروف.و.انهی.عن.املنکر.و.اسیر.بسیرة.جدی.و.ابی-مننهجاهطلبومقامطلبواخاللگر

ومفسدوظالمهستمتابرایکسبقدرتخروجوقیامکردهباشم،قیاممن،قیامبرای
اصالحدینپیامبراسالماستقیاممن،برایاصالحامتجدماست،منمیخواهم
امربهمعروفونهیازمنکربکنمودراینچارچوبتنهاپیروراهپیامبروعلی

هستم«)مقتلخوارزمی–ج1–ص188(.

آنچنانکهدراینکالمووصیتنامهامامحسینپرپیدامیباشد،وجهمشترکنگاه
و اجتماعی تغییرسازانه امامحسین،مضمون و امامعلی و اسالم پیامبر و قرآن
اجتماعی تغییرسازانه تسلسلی نهضت ادامه در اسالم پیامبر نبوی اسالم تاریخی
ابراهیمخلیلمیباشد.هرچندتبیینمضموناسالمتغییرسازانهاجتماعیوانسانی
وتاریخی،بهلحاظاستشهادیتوسطقرآنوروایاتپیامبراسالموامامعلیوامام
حسینازآغاز،صورتیمستمروتواتریداشتهاست،امااستداللمضموناسالم
بعددر به ازقرندوم بودهاستکهبهخصوص اجتماعی،موضوعی تغییرساز

دستورکارنظریهپردازانصاحبنظرمسلمانقرارگرفتهاست.
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چراکههرچند،»رویکرد.استشهادی.به.لحاظ.روایتی.و.قرآنی،.در.مرحله.ای.از.زمان.یعنی.تا.اواخر.قرن.

اول.هجری،.به.لحاظ.اینکه.جامعه.مسلمین.در.مرحله.شفاهی.قرار.داشتند،.می.توانست.به.عنوان.حجت.

و.فصل.الخطاب.در.کانتکس.والیت.و.کاریزمای.شخصیتی.پیامب.اسالم.قرار.گیرد«یعنیآنچنانکه،

عالمهمحمداقبالالهوریدرفصلپنجم-کتاببازسازیفکردینیدراسالمخود
-ص144مطرحمیکند،»از آجنائیکه در دوران شفاهی بشریت، مسلمانان تنها با 
نگاه استشهادی به داوری می پرداختند، لذا پیامبر اسالم با سالح والیت، که عبارت بود 

از تکیه بر جتربه شخصی نبوی خود، به عنوان دلیل و استدالل و حجیت، توانست دعوت 

خود را فراگیر مناید.«

بههمیندلیل،عالوهبراینکه»مت.قرآن.صورت.شفاهی.داشت،.تا.20.سال.بعد.از.وفات.پیامب.

اسالم-یعنیتادورانعثمان-خود.قرآن.به.صورت.ذهنی.انتقال.پیدا.می.کرد..از.عص.عثامن.بود.

که.قرآن.شکل.واحد.کتبی.پیدا.کرد.«

بهموازاتاینکهبشریتومسلمانانرفتهرفتهازاواخرقرناولهجری،ازمرحله
شفاهیواردمرحلهکتبیمعرفتشناسیواپیستمولوژیمیشدند،همینامرباعث
قبلی استشهادی ازمرحله تاجامعهمسلمینرفتهرفتهجهتمعرفتشناسی گردید
خود،واردمرحلهاستداللیبشوند.خروجمسلمینازمرحلهشفاهیمعرفتشناسی
وورودبهمرحلهکتبیمعرفتشناسی،)درچارچوبجایگزینیمعرفتاستداللیبه
جایمعرفتاستشهادی(باعثگردیدتامکتبهایکالمیازاواخرقرناولهجری
درجامعهمسلمینتکوینپیداکنند.کهصدالبته،درراسهمهاینهابایدبهدومکتب
کالمیاشاعرهومعتزلهاشارهکنیمکهازاواخرقرناولهجریتاقرنپنجمهجری

سکاندارنحلههایکالمیدرجامعهمسلمینبودند.

امافونکسیونخروججامعهمسلمینازمرحلهشفاهیبهمرحلهکتبی،یاازمرحله
استشهادیبهمرحلهاستداللی،یاازمرحلهوالیتبهمرحلهختموالیتوختمنبوت،
تنهابهامرظهورمکاتبکالمیخالصهنمیشد،چراکهظهوروورودفلسفهیونانی
مکتبهای تکوین و کنارظهور در فقاهتی اسالم تکوین و هندشرقی وتصوف
بر عباسیان حکومت غلبه زمان از خصوص به و هجری دوم قرن از کالمی،
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حکومتامویان)درهمینچارچوب،فراینداستحالهدورانشفاهیبهدورانکتبییا
دوراناستشهادیبهدوراناستداللی(باعثگردیدتابزرگترینانحرافدرتاریخ

حیاتاسالمتاریخیحاصلشود.

اینانحرافهماناستحالهاسالمتغییرسازاجتماعیپیامبروقرآنبهاسالمتفسیرگرای
کالمیاشاعرهومعتزلهواسالمفلسفییونانیزدهعباسیانبهخصوصدرراس
آنهامامونعباسیواسالمصوفیزدههندشرقیواسالمفقاهتیحوزههایفقاهتی
و اسالمصوفیانه و فلسفی اسالم و کالمی اسالم انواع این مشترک وجه که بود
اسالمفقهیانهاینبودکهجوهرتغییرسازاجتماعیاسالمنبویپیامبروقرآنرااز
صورتدینامیکآنخارجکردندوچهرهاستاتیکبهآنبخشیدند.اگرداورینهائی
مااینباشدکه،اسالماستاتیکجایگزینشدهاسالمدینامیکنبویپیامبراسالم،از
قرندومبهبعد،معلولجایگزینیاسالمتفسیرگرابهجایاسالمتغییرگرایقرآن
وپیامبراسالمبودهاست،اینداوریامریغیرواقعینیست،چراکهدرچارچوب
اسالمتفسیرگرایاستاتیک،هرچندهدفمفسرینجایگزینکردناستداللکالمی
واستداللفلسفییونانیزدهواستداللصوفیانهواستداللفقیهانه،بهجایاستشهاد
قرآنیوروایتیپیامبراسالمبوده،امانبایدفراموشکنیمکهآنچهدراینعرصه
قربانیوذبحگردید،همانمضموندینامیکاسالمتغییرسازاجتماعیپیامبربود.

زیرااستحالهفراینداستشهادیبهاستداللیدرچارچوبعقالنیکردنخودجوهر
عقالنیت،مستتروموجوددررویکردقرآنوروایاتپیامبراسالموامامعلیو
امامحسینوغیرهصورتنگرفتبلکهبالعکسنظریهپردازانکالمیوفلسفیو
فقهیوعرفانییاصوفیانه،ازقرندومهجریکوشیدندتاباعصایاندیشهوارداتی
یااستداللیکردنفراینداستشهادیقرآنو بهصورتمکانیکیبهعقالنیکردن

روایاتپیامبراسالموامامعلیبپردازند.

اینآغازفاجعهدرتاریخاسالمتاریخیازقرندومهجریبهبعدشد.زیراجایگزینی
باعث اسالم پیامبر وروایات قرآن در بهجایعقالنیتمستتر وارداتی عقالنیت
گردیدتاجوهراسالماجتماعیوجامعهسازودینامیکوتغییرسازبدلبهجوهر
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لذااگرنظریهپردازانازقرندومدر اسالمفردیوتفسیرگراواستاتیکبشود.
کانتکساستحالهفرایندشفاهیمسلمینبهفرایندکتبییااستحالهفراینداستشهادیبه
فراینداستداللیبهجایاینکهجهتاستداللیکردنمتوندینیاعمازقرآنوسنت
هندشرقی یاصوفیانه یونانی فلسفی وارداتی برعقالنیت اسالم پیامبر وروایات
یافقیهانهمتاسیازفقهیهودیتیاکالمیفلسفهزدهیونانیبهکشفجوهرعقالنی
مستتردرخودمتوناعمازقرآنوسنتوروایاتمیپرداختند،فاجعهاستحالهاسالم
تغییرسازاجتماعیبهاسالمتفسیرگرایذهنیفقهیوفلسفیوصوفیانهوکالمیدر

جامعهمسلمیناتفاقنمیافتاد.

پرواضحاستکهدورویکردتفسیرگراوتغییرگرابهاسالمنبویپیامبرازقرن
بوده پیامبر تغییرساز اسالم به تطبیقی و انطباقی رویکرد دو معلول هجری دوم
است،چراکه،درچارچوبرویکردانطباقیبودکهمتکلمینوفالسفهوعرفاو
فقیهانازقرندومهجریبهبعدکوشیدند،تاتوسطفلسفهیونانیوارداتی،یاعرفان
صوفیانهوارداتیهندشرقی،یافقهوارداتیاهلتوراتتحتعنواناسرائیلیات،
بپردازند.درصورتی نبوی تغییرسازاجتماعی بهعقالنیکردناسالماستشهادی
کهآنچنانکهدررویکردامامعلیدرنهجالبالغهبهوضوحمشهوداست،امامعلی
توسطرویکردتطبیقیخود،برعکسرویکردانطباقیکالمیوفلسفیوصوفیانه
وفقهیویارویکرددگماتیسمخوارجزمانخود،تالشمیکردهتاجوهرعقالنیت
نبویازدلخودمتوناسالمیاعمازقرآنوروایاتوسنتپیامبراسالمکشفو

استخراجنماید.

بههمیندلیلبودهکه،هرچندازاواخرقرندومتااواخرقرنپنجمعقالنیتانطباقی
استداللی بهصورت توانست متکلمانه و فقیهانه و وصوفیانه فیلسوفانه وارداتی
جایگزینرویکرداستشهادیمسلمینقرناولهجریبشود،ولیهرگزنبایدفراموش
کنیمکهاینعقالنیتاستداللیفقیهانهومتکلمانهوصوفیانهوفیلسوفانه،داراییک
استداللیاسالم فرایند این تفسیرگرای آنهمانمضمون بودهاندو جوهرمشترک

عقالنیشدهانطباقیبود.
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بههمیندلیلتفاوتجوهریبیناسالماستداللیراسیونالیزهشدهفلسفیوفقهیو
کالمیوصوفیانهقرندومبهبعدمسلمانان،بااسالماستشهادیپیامبروقرآندر
ایناستکهاسالمپیامبراسالموقرآنیکاسالمتغییرسازاجتماعیبودکههدفش
شورانیدنتودههابرعلیهنظامظالمانهحاکمبرجامعهخودمیباشد،درصورتیکه
هدفاسالمتفسیرگرا،تفسیرذهنیاموریبودهاستکهحلشدنیاحلنشدنآن
نمیتوانستکوچکترینتاثیرعینیدرزندگیاجتماعیوتاریخیمسلمانانداشته
باشد.بههمیندلیلازقرندومبهبعد،بهعلتایناستحالهنظریاسالمتغییرگرابه
اسالمتفسیرگرابودکهانحطاطدرجامعهمسلمینشروعبهتکوینورشدکرد.هر
چنداینانحطاطخفتهتاقرنپنجمبهصورتالکپشتیرشدمیکرد،اماازنیمه
دومقرنپنجماینانحطاطمسلمین،صورتفراگیریبهخودگرفت،تاآنجائیکهمدت

بیشازهزارسالمسلمینرابخوابخرگوشیفروبرد.

بنابراینریشهانحطاطمسلمینبرمیگرددبهاستحالهاسالمتغییرسازاجتماعینبوی
بهاسالمتفسیرگرایفقهیوکالمیوفلسفیوصوفیانهواینامریاستکهحتی
باردرتاریخمسلمین اولین عبدالرحمنبنخلدونتونسیکهدرقرنهشتمبرای
درکتابگرانسنگدوجلدی»مقدمهبرتاریخالعبر«خودازانحطاطمسلمینبه
ریشهیابی نتوانست انحطاط این علیتیابی در گفت، سخن جامعهشناسانه صورت
علمیبکند؛وهرچندعبدالرحمنبنخلدونتونسیبهخصوصدرجلددومکتاب
گرانسنگ»مقدمهتاریخالعبر«خودسخنازانحطاطمسلمینورشدسرطانیاسالم
فقیهانهبهعنوانبسترسازاینانحطاطمطرحکرد،ولیدرتحلیلنهائیداوریما
براینامرقرارداردکهابنخلدوننتوانستبهصورتهمهجانبهعلتانحطاط
جامعهمسلمینازقرنپنجمبهبعدراکشفنماید،هرچندکهاوتوانستبهعنوان
اولیننظریهپردازمسلمانموضوعانحطاطجوامعمسلمینرابرایاولینبارکشف

وطرحعلمینماید.

بنابراینبرعکسآنچهکهابنخلدونتحتعنوانزوالعصبیتدرجوامعمسلمین
درچارچوبتبیینعلتانحطاطمسلمینمطرحمیکند،ازدیدگاهماعاملاصلی
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اسالم استحاله بعد، به هجری دوم قرن از خصوص به مسلمین جوامع انحطاط
تغییرسازبهاسالمتفسیرگرایفقهیوفلسفیوصوفیانهوکالمیمیباشد.لذادر
همینرابطهاستکهحضرتموالناعالمهمحمداقبالالهوریدرنیمهاولقرن
بیستم،باشعار»بازسازیفکردینیدراسالم«پروژهعقالنیکردنیاراسیونالیزه

کردناسالم،بهصورتتطبیقیدردستورکارخودقرارداد.

اقبالباطرحشعار»بازسازیفکردینیدراسالم«درقرنبیستمنخستمیخواست
دربرابرتمامیپروژهاحیاگرانهنظریهپردازانمسلمانکهازقرنپنجمهجریتا
بهامروزبهصورتهایمختلفمیخواستندبهصورتدروندینیواستشهادیو
حداکثرانطباقیوارداتیبهکشفعقالنیتتفسیرگرایاسالمیبپردازند،بفهماندکه
تمامیآنهاشیپورراازدهانگشادشنواختهومینوازند،چراکهاسالمتفسیرگرا
درچهرههایمختلففقیهانهوفیلسوفانهوصوفیانهومتکلمانهآن،برایاقبالچیزی

جزنمایشاستاتیکازاسالمتغییرسازدینامیکپیامبراسالمنبودهونمیباشد.

بنابرایناقبالباشعار»بازسازیفکردینی«خوداعالمکردکهاسالمتفسیرگرای
موجود،درچهرههایمتفاوتآن،حاصلیجزویرانکردناسالمدینامیکپیامبر
احیاءگرانهای پروژههای تمامی اقبال نظر از دلیل همین به و است نداشته اسالم
کهخواستهیامیخواهندبراینویرانهازدرون،دستبهاحیاءگریبزنندبیراهه
ترکستانرابهجایکعبهانتخابکردهاند.درنتیجهدراینرابطهبودکهاقبالنام
پروژهخودرابهجایپروژهاحیاءگرانه،پروژهبازسازیفکردینیاسالمتغییرساز
اجتماعیپیامبرتعیینکرد،آنهمنهاسالمتفسیرگرایانطباقیفقیهانهوصوفیانهو

فیلسوفانه.

درهمینرابطهبود،کهاقبالهمدرکتاب»بازسازیفکردینیدراسالم«خودو
همدردیوانوهمدر1300نامهایکهازاوباقیماندهاست،بزرگترینرسالتخود
راچالشبااسالمتفسیرگرایهزارسالهفیلسوفانهیونانیزدهوفقیهانهتوراتزدهو

صوفیانهبودازدههندشرقیمیدانست.



71قرآندرآئینهنهجالبالغه /

بنابراین:

کالمی رویکرد جنبان سرسلسله که معتزله هم و اشاعره هم اقبال نظر از - 1
بودند. یونانی وارداتی فلسفه مولود بودهاند، هجری اول قرن اواخر از مسلمانان
به اشاعرهومعتزله دینی بازسازیفکر کتاب اقبالدر ازنظر دیگر بهعبارت

ناخواستهیاآگاهانهبهدامنفلسفهیونانیافتادهبودند.

جبرگرای تصوف اجتماعی،ضد تغییرساز اسالم به خود رویکرد در اقبال - 2
حافظییاعرفانشیرازیبودهاست.

3-اقبالمعتقداستکهبرایدستیابیبهاسالمتغییرسازاجتماعی،بایدبینابدیت
وتغییرپیوندتطبیقیایجادکنیم.

4-اقبالدراندیشهخود،درخصوصآسیبشناسیجوامعمسلمیندرهزارساله
گذشته،برعکسابنخلدونکهتنهابریکانحطاطجامعهشناسیوتمدنیبهنامزوال

عصبیتتکیهمیکند،برسهانحطاط:

الف–فقهی.

ب–فرهنگی.

ج–سیاسی،مسلمانانتکیهدارد.ازنظراقبالسهانحطاطفقهیوسیاسیو
فرهنگیمسلمینتنهادرچارچوببازسازیاسالمتغییرسازاجتماعیواستحاله
اسالمتفسیرگرایفقهیوفلسفییونانیزدهوصوفیانههندشرقیممکنمیباشد.

در قرآن اجتماعی تغییرساز اسالم در دینی فکر بازسازی راستای در اقبال - 5
کتاب»بازسازیفکردینیودیوانونامههایخود«همزمانسهانحطاطفلسفی
یونانیزدهارسطوئیوافالطونیوانحطاطصوفیانهبودازدههندشرقیوانحطاط

فقیهانهتوراتزدهحوزههایفقاهتیرابهچالشمیکشد.

6-اقبالنظریه»فنافیهللا«عرفایبودازدهمسلمانرادررابطهانحطاطصوفیانه
مسلمینبهعنوانعاملنفیکنندهاختیاروآزادیدرانسانومسلمانانتبیینمینماید
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اندیشهصوفیانهعرفایمسلمانتوسطنظریه»فنافیهللا«، ومعتقداستکهدر
انسانرادرزیرگامهایسنگینخداوندآنصوفیان،مسلمانلهمیشود.

6-اقبالدرنقدسوسیالیسمدولتیزائیدهانقالباکتبرروسیهمعتقدبودکهسوسیالیسم
دولتیانقالباکتبردرقرنبیستمدرمرحله»ال«یضدفئودالیسمو»ال«یضد
کلیساو»ال«یضدسلطنتباقیماندهاندوبهعلتاینکهنتوانستهاندتوسطسوسیالیسم
سیاسیوسوسیالیسممعرفتیوسوسیالیسماجتماعیبهسوسیالیسمصرفاقتصادی
خودهویت»اال«ببخشند،همینفقدانفرایند»اال«ومحصورشدنبهفرایند»ال«
باعثگردیدهتاسوسیالیسمدولتیمعلولانقالباکتبرروسیهگرفتارانحطاطوزوال

بشود.

7-اقبالدرراستایپروژهاصالحگرانهخودمعتقدبهدومؤلفه»اصالحنظری«
اقبال آنچنانکه که ترتیب این به بود، انحطاط از نجات و»اصالحعملی«جهت
بنیانگذاراسالمبازسازیشدهدرعرصهپروژهاصالحنظریخودبود،درعرصه

عملی،اقبالازبنیانگذارانکشورپاکستانمیباشد.

8-اقبال،بهعلتاینکهبهلحاظتاریخیهمزمانباالغایخالفتعثمانیدرسال
1924توسطمتفقیناعمازروسیهوفرانسهوانگلیسبود،لذادرراستایحرکت
به معتقد عثمانی، شده متالشی خالفت جایگزینی جهت خود عملی اصالحطلبانه
بر اینرابطه در اقبال پروژه نظری پایه البته بود، اسالمی تکوینکشورمستقل
مبنای،سوسیالیسمسیاسیوسوسیالیسماقتصادیوسوسیالیسماجتماعیوسوسیالیسم

معرفتیقرارداشت.

پروژه ادامه در را خود پروژه اقبال عملی، اصالح عرصه در چند هر - 9
اصالحگرایانهسیدجمالتعریفوتبیینمیکرد،ولیازآنجائیکهاقبالمعتقدبودکه
بهعلتاینکهپروژهاصالحگرایانهعملیسیدجمالبرپروژهاصالحگرایانهنظری
پروژهاصالح بستوشکست بن باعث امر همین نداشت، قرار اسالم بازسازی

عملیسیدجمالگردید.
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10-اقبالدرعرصهاصالحنظری،خودراادامهدهندهراهشاهولیهللادهلوی
میدانست،امادرفراینداصالحعملیحرکتخوددرادامهحرکتسیدجمالالدین
اسدآبادیتعریفمیکردودرهمینرابطهاستکهدرکتاببازسازیفکردینی
شعار که بود مسلمانی نظریهپرداز نخستین دهلوی هللا ولی شاه که میکند اعالم

بازسازیهمهجانبههمهبنایاسالمرامطرحکرد.

11-حرکتاصالحطلبانهدومؤلفهایعملیونظریاقبالمولودفهمانحطاطسه
فهم کلیدواژه دیگر بهعبارت اقبالمیباشد. فقهیوسیاسیوفرهنگی مؤلفهای
حرکتدومؤلفهایاصالحگرایانهنظریوعملیاقبالدرفهمانحطاطسهمؤلفهای
فهم به ما زمانیکه تا یعنی بالعکس. نه است نهفته او فرهنگی و سیاسی و فقهی
تئوریکانحطاطمسلمینازنگاهوعینکاقبالدستپیدانکنیم،امکانفهمتئوریک

اصالحدومؤلفهاینظریوعملیاقبالبرایماوجودندارد.

12-علتاینکهاقبالهمدرعرصهنظریوهمدرعرصهعملیازبعدازالغای
خالفتعثمانیوازبعدازبنبستوشکستسیدجمال،شعاربازسازیمطرحکرد
اینبودکهاعتقادداشتکه»هم.بنای.نظری.مسلامنان.که.هامن.اسالم.تفسیرگرا.می.باشد.و.هم.
بنای.عملی.که.هامن.امپراطوری.عثامنی.می.باشد،.ویران.شده.است،.لذا.از.نظر.اقبال.وظیفه.ما.در.این.

شایط.بازسازی.بر.روی.این.ویرانه.های.نظری.و.عملی.می.باشد«دراینرابطهاستکهاقبال

اصالبه»پروژه.احیاگرانه.در.عرصه.نظری.و.عملی.اعتقادی.نداشت.و.آن.ها.را.آفتابه.خرج.لحیم.کردن.
می.دانست.«

13-اقبالدرپروژهاصالحگرایانهدومؤلفهایعملیونظریخود،توسطشعار
»بازسازیفکردینیدراسالم«معتقدبه»تقدم.اصالح.نظری.بر.اصالح.عملی.است.«

14-اقبالدرعرصهپروژهنجاتازانحطاطفقاهتیوفقهیمسلمین-برعکس
غزالیکهبهپروژهجایگزینیاخالقدراحیاءالعلومتکیهمیکردوبرعکسابن
خلدونکهدرمقدمهتاریخخودبرسکوالرکردنسیاستوعلمتکیهمیکرد-معتقد
استکهرمزبازسازیفقهدرحوزهفقاهتی،بازسازیدرکالمدینیمیباشد؛لذادر
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اینرابطهبودکهاقبال»اجتهاد.در.اصول.در.عرصه.کالم،.جهت.بازسازی.فقه.حوزه.های.فقاهتی.

مقدم.بر.اجتهاد.در.فروعات.فقهی.می.دانست،.و.در.همین.رابطه.او.هر.گونه.اجتهاد.در.فروعات.فقهی.

قبل.از.اجتهاد.در.اصول.کالمی.را.آب.در.هاون.کوبیدن.می.دانست.«

15-اقبالدرریشهیابیعلتانحطاطفلسفیمسلمینبارهاهمدرکتاببازسازی
فکردینیخودوهمدردیوانخودوهمدر1300نامهایکهازاوباقیماندهاست
اعالممیکندکه»اساسا.رویکرد.قرآن.ضد.رویکرد.فالسفه.یونانی.و.در.راس.آن.ها.فلسفه.ارسطوئی.

و.فلسفه.افالطونی.می.باشد.«

16-اقبالمعتقداستکهبزرگترینضربهایکهاندیشهارسطوئیوافالطونیبر
مسلمینواردکردهاست،دورکردنمعرفتگرائیمسلمینازمطالعهجزئیاتدر
هزارسالگذشتهاستکهداوریاودراینرابطهایناستکه،»قرآنباتکیهبر
تاریخوطبیعتدرکنارتجربهباطنیبهعنوانمنابعشناخت،امربهمطالعهجزئیات
جهتکسبمعرفتوشناختمیکند.«درصورتیکهدر»رویکرد.ارسطوئی.و.افالطونی.
لذادرهمینرابطهاست معرفت.و.شناخت،.تنها.در.چارچوب.ذهنی.کلیات.حاصل.می.شود.«

که،اقبالمعتقداستکهبهمیزانیکهمسلمانانبتوانندبهمعرفتشناسیقرآنروی
آورند،میتوانندازمعرفتشناسیارسطوئیوافالطونیفاصلهبگیرند.درنتیجه

میتوانند،ازانحطاطفلسفیفاصلهبگیرند.

17-اقبالمعتقداستکهسرانجامکالممعتزلهواشاعرهگرفتارشدندرفلسفه
یونانیارسطوئیوافالطونیاست.

18–اقبالحتیاندیشهاماممحمدغزالیهمکهدرظاهرادعایضدیونانیداشت،
گرفتارفلسفهارسطوئیوافالطونیمیداند.

19-هرچنددرعرصهمعرفتشناسیاقبالبرسهتجربهحسیودینیوتاریخی
تکیهدارد،ولیبهعلتاینکهدرآرایشاینتجربههابرتجربهحسیتکیهاصلی
میکند،کتاببازسازیفکردینیبافصلمعرفتوتجربهدینیآغازمیکند،کهدر
اینفصل،تالشاقبالدعوتازمسلمانانجهتتوجهبهطبیعتومعرفتحسیو
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جزئیمیباشد.

فلسفیزمانوتکامل-درفصلسومکتاب تبیین اقبالدرچارچوب 20-تکیه
بازسازیفکردینیتحتعنوانتصورخداومعنینیایش-تبیینحرکتوتکامل
دروجودوحتیخودخداوندجهتتبیینمبانیفلسفیاسالمتغییرسازونفیاسالم

تفسیرگرامیباشد.

21-ازنظراقبال،»زمان.به.لحاظ.فلسفی.چیزی.جز.هامن.حرکت.و.تکامل.نیست.«

22-اقبالدرنقدتصوفمسلمانانوتبیینانحطاطصوفیانهمعتقداستکه»ریشه.
آنجائیکهازنظر لذااز الله.می.باشد.« انحطاط.صوفیانه.در.نفی.انسان.توسط.نظریه.فناء.فی.

اقبال،»قرآن.و.اسالم.تغییرساز.پیامب،.انسان،.ارزش.محور.می.باشد،.در.نتیجه.در.این.رابطه.است.که.

اقبال.معتقد.است.که.تا.زمانیکه.نتوانیم.به.مقابله.نظری.با.تصوف.جامعه.ستیز.و.اختیارستیز.و.دنیاگریز.

و.فردگرا.مقابله.کنیم،.امکان.رهائی.از.انحطاط.صوفیانه.برای.مسلمین.وجود.ندارد.«

.اللََّه.ال. 23-اقبالدرتبیینمبانیاسالمتغییرگراباتکیهبرآیه11-سورهرعد»إِنَّ
یَُغیُِّر.ما.ِبَقوٍم.َحّتٰی.یَُغیِّروا.ما.ِبأَنُفِسِهم«میگوید:قرآنمیفرماید،حتییغییروا)کسرحرفی(

مابانفسهم،نمیگویدحتییغیروا)بهفتححرفی(مابانفسهماگرچنینمیگفتمعنایش
اینبود:خداونداوضاعواحوالیراکهبرایمردمیوجوددارد،چهخوبوچهبد،
عوضنمیکندمگرآنوقتکهاوضاعواحوالیکهمربوطبهخودشاناستیعنی
مربوطبهروحواخالقوخصوصیاتیکهدردستوعملشاناستعوضشود.
نهبرعکساینقرآنمیفرماید:یغیروا)باکسری(یعنیتاخودشانبهابتکارودست
خودواستقاللفکریخویشاقدامنکنند،وضعشانعوضنمیشود.پساگرملت
دیگریبیایدوبخواهدبهقهروجبر،اوضاعواحوالمردمیراعوضکند،مادامی
کهخودآنمردمتصمیمنگرفتهاند،مادامیکهخودآنمردمابتکاربهخرجندادهاند،
مادامیکهخودآنمردماستقاللفکریپیدانکردهاند،وضعآنهابهساماننمیرسد.
بنابراینازنظراقبالهروقتملتیرسیدبهجائیکهخودشبرایخودشتصمیم
گرفتوخودشراهخودراانتخابکردوخودشدرکارخودابتکاربهخرجداد،
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میتواندانتظاررحمتوتائیدالهیراداشتهباشد.

24-اقبالمعتقداستکه،»بنا.کردن.یک.تدن.بر.تئوری.محض.از.محاالت.است«؛لذادراین
رابطهاستکهاودرپروژهبازسازیخوداصالحعملیدرکناراصالحنظری
قرارمیدهد؛ودرعرصهمعرفتشناسیتجربهحسیرادرکنارتجربهدینیو
تجربهتاریخیقرارمیدهدودرعرصهرویکردسیاسیوعلمیخود،مردمرادر

کنارطبیعتقرارمیدهد.

عنوان تحت خود اسالم در دینی فکر بازسازی کتاب سوم فصل در اقبال - 25
نیایشدراسالم تغییرسازخوددرچارچوبعمل فلسفیاسالم مبانی تبیین جهت
درردنظریهکانت–دکارت–پوپرکهانسانراتنهادراینجهانتوسطمطلق
کردنذهناوتماشاگرمیدانندوهیچنقشبازیگرانهعملیواجتماعیبرایانسان
قائلنیستند،اقبالمعتقداستکهنیایشدراسالمعرصهوبستریاستکهانسان
تماشاگریصرفرادراینجهانرهامیکندوتمرینبازیگریهمراهباتماشاگری

بااوتمرینمیکند.

در  نیایش،  ولی  دارد،  تفکر شباهت  به  معرفت،  به  یافنت  به قصد دست  نیایش  »عمل 
عالی ترین صورت خود، بیشتر و برتر از تفکر مجرد است. آن نیز مانند تفکر یک فرایند 

مشاهده درونی یا مراقبه است، ولی فرایندهای مراقبه ای در نیایش به یکدیگر نزدیکتر 

می شوند و نیرویی پیدا می کنند که بر اندیشه محض ناشناخته است. در عمل تفکر، 

ذهن حقیقت و واقعیت را مشاهده و دنبال می کند، در نیایش از وظیفه جستجوی کلیتی 

که گام آهسته کرده است دست بر می دارد و از اندیشه برتر و باالتر می رود و خود حقیقت 

و واقعیت را تسخیر می کند تا آگاهانه در زندگی آن شرکت جوید. در این گفته هیچ 

امری سری و معمائی وجود ندارد. نیایش به عنوان وسیله اشراق نفسانی، عملی حیاتی و 

متعارفی است که به وسیله آن جزیره کوچک شخصیت ما وضع خود را در کل بزرگ تری 

از حیات اکتشاف می کند«)کتاببازسازیفکردینیدراسالم–فصلسوم–ص105–س

16(.
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26-درعرصهمعرفتشناسیواپیستمولوژیتمامتالشاقبالبرایناستتابین
تجربهدینیوتجربهبیرونییاحسیانسانپیوندایجادکند،»البته.اولویت.اقبال،.بر.تقدم.
اقبال. آنچنانکه»در.عرصه.بازسازی.نظری.اسالم.تطبیقی. تجربه.حسی.بر.تجربه.دینی.قرار.دارد.«

معتقد.به.پیوند.بین.ابدیت.و.تغییر.است.«البتهدراینرابطههماقبال،جهتانجامرویکرد

تطبیقیخودمعتقدبهتقدمابدیتبرتغییراست.

27-اقبالاصلیترینراهجهتنجاتمسلمینازانحطاطفرهنگیرا،»رهائی.فرهنگ.
مسلامنان.از.متافیزیک.یونان.می.داند.«

28-اقبالجهت»تبیین.ارزش.محوری.انسان.در.اسالم.تغییرساز.قرآن.می.گوید،.برعکس.موسولینی.

که.می.گوید.برای.اینکه.نان.داشته.باشی.باید.آهن.داشته.باشی،.من.می.گویم.برای.اینکه.نان.داشته.باشی.

باید.آهن.باشی،.نه.آهن.داشته.باشی.«

29-اقبالدرعرصه»تبیین.دینامیزم.اسالم.تطبیقی،.اصل.اجتهاد.در.اصول.و.فروعات.را.به.عنوان.
موتور.حرکت.اسالم.تغییرساز.می.داند.«
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»...َذلِک.الُْقرْآُن.َفاْسَتْنِطُقوُه.َو.لَْن.یْنِطَق...-قرآنهرگزباشماسخننخواهدگفت-شما
قرآنرابهسخنگفتنوادارکنید«)نهجالبالغهصبحیالصالح–خطبه158–ص223 – 

س4(.

»...َفالُْقرْآُن.آِمٌر.َزاِجٌر.َو.َصاِمٌت...-قرآناگرچهامربهمعروفونهیعنالمنکر)در
عرصههدایتگری(میباشد،اماخودصامتگویائیاست«)خطبه183-نهجالبالغه

صبحیالصالح–ص265–س10(.

بارزترینمشخصهقرآندررویکردامامعلی)درفهمقرآنووحینبویپیامبر
اسالم(درنهجالبالغه،آنچنانکهبهوضوحدرعباراتفوق)ازنهجالبالغهامامعلی(
قابلفهممیباشدایناستکه،»قرآنبهعنوانراهنمایعملوکتابهدایتگرمتقین
)»َذلِک.الْکَتاُب.اَل.َریَب.ِفیِه.ُهًدی.لِلُْمتَِّقیَن.-قرآنکهشکیدرآننیستکهوحینبویپیامبر
بهصورت آیه2( بقره– باشد«سوره متقین هدایتگر تنهامیتواند اسالممیباشد،
همه برای نمیتواند فرامکانی و فراتاریخی و فرازمانی و بالفعل و خودبخودی
مخاطبین،»کتابهدایتگر«باشد؛وممکناستهمینکتابهدایتگروراهنمای

عملبرایبعضی،حتیگمراهکنندههمباشد:

زین رسن قومی درون چه شدنزآنکه از قرآن بسی گمره شدند

چون تو را سودای سر باال نیودمر رسن را نیست جرمی ای عنود

مولوی–مثنوی–دفترسوم–ص204–س37

آنچنانکهبرعکسهمینقرآنبرایبعضیدیگرمیتواندچیزدیگرباشد؛وبهعنوان
َدَفائَِن. لَُهْم. یِثیُروا. )»...َو. تودهها عقول الهدی،جهتشورانیدن هدایت،مصباح کتاب
الُْعُقوِل...-تاخاکهاراازرویگنجینههایعقولتودههابردارد«نهجالبالغهصبحی

الصالح–خطبه1-ص43–س12(درآید.

نقش های پاپ و کاهن را شکستنقش قرآن تا در این عالم نشست

این کتابی نیست چیزی دیگر استفاش گویم آنچه در دل مضمر است
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جان چو دیگر شد جهان دیگر شودچون بجان در رفت جان دیگر شود

زنده و پاینده و گویاست اینمثل حق پنهان و هم پیداست این

سرعت اندیشه پیدا کن چو برقاندر و تقدیرهای غرب و شرق

هر چه از حاجت فزون داری بدهبا مسلمان گفت جان بر کف بنه

اندکی با نور قرآنش نگرآفریدی شرع و آئینی دگر

هم زتقدیر حیات آگه شویاز مب و زیر حیات  آگه شوی

ساز قرآن را نواها باقی استمحفل ما بی می و بی ساقی است

آسمان دارد هزاران زخمه ورزخمه ما بی اثر افتد اگر

از زمان و از مکان آمد غنیذکر حق از امتان آمد غنی

احتیاج روم و شام او را کجاستذکر حق از ذکر هر ذاکر جداست

پیش قومی دیگری بگذاردشحق اگر از پیش ما برداردش

هر زمان جامن بلرزد در بدناز مسلمان دیده ام تقلید و ظن

آتش خود بر دل دیگر زنندترسم از روزی که محرومش کنند

کلیاتاقبالالهوری–جاویدنامه–ص317–س1تا16 

وبازدرهمینرابطهاستکهامامعلیمیفرماید:

وا. »...َفَبَعَث.ِفیِهْم.ُرُسلَُه.َو.َواتََر.إِلَیِهْم.أَنِْبیاَءُه.لِیْسَتأُْدوُهْم.ِمیَثاَق.ِفطْرَتِِه.َو.یَذکُروُهْم.َمْنِسی.نِْعَمِتِه.َو.یْحَتجُّ
َعلَیِهْم.ِبالتَّْبلِیغِ.َو.یِثیُروا.لَُهْم.َدَفائَِن.الُْعُقوِل.َو.یُروُهْم.آیات.الَْمْقِدَرِة...-خداوندپیامبرانراپیاپی

توسط شده فراموش نعمت تودهها، عقول شورانیدن با تا فرستاد تودهها سوی به
تودههارابهیادشانبیاورد؛وبادالیلروشنآنهارابهسویآگاهیسوقدهند؛و
بدینترتیبوظیفهرسالتخودرانسبتبهتودههابهجایآوررند«)نهجالبالغهصبحی

الصالح–خطبهشمارهیک(.

بنابراینیکیازمشخصههایبارزقرآن)بهعنوانیککتابهدایتگرتودههاجهت
شورانیدنعقولآنها(ازنظرامامعلی)معلماولقرآنپسازرسولهللا،آنچنانکه
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خوداوفرمود:»انا.القرآن.ناطق-منقرآنناطقهستم«(ایناستکه»قرآنفی.نفسه.
صامت.است،.و.هرگز.خودبخود.و.به.صورت.یکطرفه.با.مخاطبش.سخن.نی.گوید«.)»َو.لَْن.یْنِطَق...«(

و»وظیفه.پیشگامان.مسلامن.در.هر.جامعه.ای.آن.است.که.در.چارچوب.شایط.خودویژه.و.کنکریت.

زمانی.و.مکانی.و.تاریخی.و.اجتامعی.و.فرهنگی.جامعه.خود.توسط.موتور.دینامیسم.قرآن.یعنی.اجتهاد.در.

اصول.و.فروع.کالمی.و.فقهی.و.نظری.و.عملی.این.قرآن.خاموش.و.صامت.را.به.حرف.درآورند.«)»...

َذلِک.الُْقرْآُن.َفاْسَتْنِطُقوُه... -.قرآنرابهحرفزدنوادارسازید(.

برای عمل راهنمای کتاب عنوان به قرآن دینامیک حیات رمز دیگر عبارت به
مسلمین)ازنگاهامامعلیدرنهجالبالغه(درایناستکهقرآنرابهحرفزدن
قرآن - ِمیَثاَقُهْم... َعلَیِه. أََخَذ. َخلِْقِه. َعلَی. اللَِّه. ُة. ُحجَّ نَاِطٌق. َصاِمٌت. َو. َزاِجٌر. آِمٌر. درآوریم:»َفالُْقرْآُن.
اگرچهامرکنندهونهیکنندهمیباشد،اماخودقرآنفینفسهساکتگویائیاستکه
حجتخداوندبرمخلوقاتشمیباشدوخداوندازتودههابرایاعتقادوعملبهاین

پیمانگرفتهاست«)نهجالبالغهصبحیالصالح–خطبه183–ص265–س10(.

یعنیتازمانیکهمانتوانیمقرآنرابهحرفزدنوادارسازیم،قرآننمیتواندبه
عنوانراهنمایعملهدایتگرمادرعرصهپراکسیساجتماعیوانسانیوتاریخی،
جهتبهقیامواداشتنتودههابرعلیهظلموستمحاکمبرخویشبشود)»لََقْد.أَْرَسلَْنا.
ُرُسلََنا.ِبالَْبیَناِت.َوأَنَْزلَْنا.َمَعُهُم.الْکَتاَب.َوالِْمیزَاَن.لِیُقوَم.النَّاُس.ِبالِْقْسِط...-قطعاًومسلماً،ماپیامبران

خودرابادالیلروشنوکتابومیزانبرایآنفرستادیمتاآنهاتوسطشورانیدن
عقولتوده،مردمرابرعلیهنظامظلموستمحاکمبرخویشبرآشوبانند«)سوره

حدید–آیه25(.

ایندلیلاستکهبرعکستوراتوانجیل)کهبهصورتفرازمانیو باری،به
فراتاریخیوفرامکانیبرموسیوعیسینازلشدهبودندوهمینصورتنزول
فرازمانیوفراتاریخیآغازینوتکوینآنهاباعثگردیدهاستتاازظهوروبعثت
آنهاتابهامروز،همتوراتوهمانجیلصورتیثابتوفرازمانیوفراتاریخیداشته
باشند(اماقرآنازآنجائیکهازبدوتکوینآن)توسطپیامبراسالم(صورتیتاریخمند،
زمانمندومکانمندداشتهاستودربسترپراکسیسجامعهسازانهوانسانسازانه
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وتاریخسازانهپیامبراسالمتکوینپیداکردهاست،همینپراکسیسجامعهسازانهو
انسانسازانهوتاریخسازانهجوهرقرآن،باعثگردیدهاستتاقرآنازهمانآغاز
تکوین،دارایدینامیسمدرونیبشود؛وتوسطهمیندینامیسمدرونیقرآنبودهاست
کهازبعدازوفاتپیامبراسالم-درسال11هجری-همراهباشروعدورانختم

نبوتوقطعوحینبویبربشریتتابهامروز،مسلمانانتوسطسهرویکرد:

1–تفسیرگرایانه،

2–تأویلگرایانه،

3-تعبیرگرایانه،کوشیدهاندتاقرآنصامترابهحرفدرآورند.

در - عبدالکریمسروش به معروف - دباغ فرج کهحسینحاجی است ذکر قابل
کتاب»قبضوبسطتئوریکشریعت«خودباتاسیازتئوریفنومنونومنکانتی

میکوشدکه:

اوالًمعرفتدینیراازذاتدینجداسازد.

ثانیاًآنچنانکهکانتمیگوید»معرفتبشری«راحتیمعرفتخودپیامبراسالمرا
فقطدرچارچوبفنومنهاتعریفکندونومنهایاذاتقرآنوذاتمتنوذاتدین

غیرقابلشناختبداند.

ثالثاً»معرفتدینی«حتیاگرتوسطخودپیامبربوسیلهوحینبویحاصلشود،یک
امربشریمیداند.

رابعاًموضوع»صامتبودنمتنوقرآن«ازنظراودرچارچوبغیرقابلشناخت
بودننومنهایاجوهرمتنوجوهردینقابلتبیینمیباشد.

خامسابااینکهاوجوهرمتنیااصلمتنیانومنمتنوقرآنبرایبشرحتیخود
پیامبراسالمغیرقابلشناختمیداند،معتقدبهتفکیکمکانیکی،ذاتیاتوعرضیات
درآیاتقرآنمیباشدکهباتاسیازاصلتفکیکابدیتوتغییرعالمهمحمداقبال
الهوری،تحتعنوانذاتیاتوعرضیاتقرآن،اینتفکیکراتعریفمینماید،اما
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هرگزدرهیچجانمیتواندذاتیاتقرآنیابهقولاقبال»ابدیتقرآن«رامشخص
توحید مختلف مؤلفههای در توحید به معتقد شریعتی و اقبال مانند چراکه سازد،
وجودیوتوحیدانسانیوتوحیداجتماعیوتوحیدتاریخینیستتاتوسطآنبتواند
ماننداقبالوشریعتی»ذاتیات«یا»ابدیت«آیاتقرآنرااز»عرضیات«یابهقول

اقبال»تغییر«مشخصنماید.

لذاهمینامرباعثگردیدهاستتاتقریباًدرهمهجاحسینحاجیفرجدباغتمامی
آیاتقرآنرابهصورتمستقیموغیرمستقیمدرچارچوبهمان»عرضیات«مورد
اعتقادخودتعریفنماید.)برعکساقبالوشریعتیکهتغییردرتفکیکآیاتقرآن،
درکادرابدیتآیاتقرآنتعریفمینمایند(درنتیجههمینامرباعثگردیدهاستتا
درنهایتآبشخورتکوینوحینبویپیامبراسالمکهازنظراقبالوشریعتی،تجربه
پیامبراسالممیباشد،درشکلرویاهایرسوالنه اگزیستانسیمعراجیواسرائی
تعریفنمایدوخودقرآنرابهصورتخوابنامهپیامبراسالمتبیینکند؛وجهت
بهحرفدرآوردنقرآنبر»رویکردتعبیرخواب«تکیهنماید،نه»تفسیروتأویل

عقلیوعلمیزمانمندومکانمندوتاریخمندقرآن.«

ذکراینموضوعدراینجابرایاینضرورتپیداکردکههرگز»تئوری.و.نظریه.صامت.

بودن.قرآن.از.نظر.امام.علی.برای.خواننده.این.مت،.تداعی.کننده.تئوری.کانتی.نومنی.و.فنومنی.حسین.

حاجی.فرج.دباغ.نکند«،چراکهنظریهصامتبودنقرآنازنظرامامعلی:

اوالًفقطمشمول»دورانختمنبوت«یعنیپسازوفاتپیامبراسالمدرسال11 
هجریالیاالنمیشودوهرگزامامعلیمعتقدبهصامتبودنقرآندرطول23 

سالحیاتنبویپیامبراسالمنمیباشد.

ثانیاًازنظرامامعلیصامتبودنقرآندردورانختمنبوتوقطعوحینبویبر
بشریت،بهعلتدینامیسمزمانمندومکانمندوتاریخمندقرآناست،چراکهازنظر
امامعلیاگرقرآنمانندزمان23سالهحیاتنبویخودپیامبراسالمدردورانختم
نبوتصامتنمیشدوگویامیبود،اینامرباعثنفیدینامیسمقرآن،جهتزمانمند
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ومکانمندوتاریخمندشدنقرآن،میگردید.

بدینجهت»صامتبودنقرآنازنظرامامعلیبهخاطردینامیسمقرآنوجوهر
زمانمندومکانمندوتاریخمندقرآنمیباشد«نهبهعلتساختارنومنیوفنومنی
کانتیکهحسینحاجیفرجدباغمدعیآنمیباشد.لذا»تئوریصامتبودنقرآن
امامعلیواقبالوشریعتیهیچوجهتشابهیباتئورینومنیوفنومنیکانتیحسین
حاجیفرجدباغندارد.البتهفراموشنکنیمکههمینخودویژگیصامتبودنقرآن
دردورانختمنبوتاستکهباعثگردیدهاستتاقرآنوبالطبعاسالمبهصورت
اگرقرآنخودویژگیصامت پیداستکه پر تاریخیدربسترزمانجاریبشود،
بودندردورانختمنبوتپیدانمیکردوماننددوران23سالهحیاتنبویپیامبر
اسالمگویاباقیمیماند،دیگر»اسالمنمیتوانستدربسترزمانبهصورتدین

تاریخیجاریوساریبشود.«

دراینرابطهاستکهدراینجامیتوانیمداوریکنیمکه»صامتبودنقرآنرمز
تاریخیشدناسالمدردورانختمنبوتمیباشد.«

بر رسول ما رسالت ختم کردپس خدا بر ما شریعت ختم کرد

او رسل را ختم و ما اقوام رارونق از ما محفل ایام را

داد ما را آخرین جامی که داشتخدمت ساقی گری با ما گذاشت

پرده ناموس دین مصطفی استال نبی بعدی زاحسان خداست

حفظ سر وحدت ملت ازوقوم را سرمایه قوت ازو

تا ابد اسالم را شیرازه بستحق تعالی نقش هر دعوی شکست

نعره ال قوم بعدی می زنددل زغیر اله مسلمان بر کند

کلیاتاقبالالهوری–رموزبیخودی–ص70–س1بهبعد

ماحصلاینکه»در.فرایند.ختم.نبوت.و.قطع.وحی.نبوی«.تا.زمانیکه.مسلامنان.نتوانند.»قرآن.صامت.

را.به.حرف.درآورند،.قرآن.نی.تواند.برای.مسلامنان.به.عنوان.فانوس.دریائی.و.مصباح.هدایت.و.راهنامی.

عمل.فردی.و.اجتامعی.مطرح.گردد«،البتهپسازتائیدایناصل،سوالیکهدراینرابطه
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مطرحمیشوداینکهچگونه.می.توانیم.قرآن.صامت.را.به.حرف.درآوریم؟

پرواضحاستکهدرپروسهزمانیختمنبوتکهازسال11هجریباوفاتپیامبر
اسالموقطعوحینبویشروعشدهاستوالیاالنادامهدارد،پاسخهایمتعددو
متفاوتومتضادیبهاینسؤالسترگدادهشدهاست،چراکهبعضیگفتهاند»جهت
بهحرفدرآوردنقرآنبایدقرآنراازکنجمساجدوخانههابهعرصهپراتیک
انسانیاجتماعیبکشانیموتوسطعملاجتماعیوعملانسانی،قرآنرابهحرف
درآوریم«.امامعلیازسرسلسلهجنبانایننظریهدربابمکانیزمگویاکردنقرآن

صامتدرفرایندهایمختلفاجتماعیوتاریخیمسلمانانمیباشد.

ُث.الَِّذی.اَل.یکِذُب.َو. .َو.الُْمَحدِّ .َو.الَْهاِدی.الَِّذی.اَل.یِضلُّ .َهَذا.الُْقرْآَن.ُهَو.النَّاِصُح.الَِّذی.اَل.یُغشُّ »َو.اْعلَُموا.أَنَّ

.َقاَم.َعْنُه.ِبِزیاَدٍة.أَْو.نُْقَصاٍن.ِزیاَدٍة.ِفی.ُهًدی.أَْو.نُْقَصاٍن.ِمْن.َعًمی.َو.اْعلَُموا.أَنَُّه. َما.َجالََس.َهَذا.الُْقرْآَن.أََحٌد.إِالَّ

لَیَس.َعلَی.أََحٍد.بَْعَد.الُْقرْآِن.ِمْن.َفاَقٍة.َو.اَل.ِلََحٍد.َقْبَل.الُْقرْآِن.ِمْن.ِغًنی.َفاْسَتْشُفوُه.ِمْن.أَْدَوائِکْم.َو.اْسَتِعیُنوا.ِبِه.

ُهوا. اَلُل.َفاْسأَلُوا.اللََّه.ِبِه.َو.تََوجَّ اِء.َو.ُهَو.الْکْفُر.َو.النَِّفاُق.َو.الَْغی.َو.الضَّ .ِفیِه.ِشَفاًء.ِمْن.أَکَبِ.الدَّ َعلَی.َلَْوائِکْم.َفإِنَّ

.النَِّهایَة.النَِّهایَة. َه.الِْعَباُد.إِلَی.اللَِّه.تََعالَی.ِبِْثلِِه...الَْعَمَل.الَْعَمَل.ثُمَّ إِلَیِه.ِبُحبِِّه.َو.اَل.تَْسأَلُوا.ِبِه.َخلَْقُه.إِنَُّه.َما.تََوجَّ

.لَکْم.َعلَامً. .لَکْم.نَِهایًة.َفانَْتُهوا.إِلَی.نَِهایِتکْم.َو.إِنَّ ْبَ.َو.الَْوَرَع.الَْوَرَع.إِنَّ ْبَ.الصَّ .الصَّ َو.ااِلْسِتَقاَمَة.ااِلْسِتَقاَمَة.ثُمَّ

ِه.َو.بَیَن. ْساَلِم.َغایًة.َفانَْتُهوا.إِلَی.َغایِتِه.َو.اْخرُُجوا.إِلَی.اللَِّه.ِبَا.اْفَتََض.َعلَیکْم.ِمْن.َحقِّ .لِْلِ َفاْهَتُدوا.ِبَعلَِمکْم.َو.إِنَّ

لَکْم.ِمْن.َوظَائِِفِه.أَنَا.َشاِهٌد.لَکْم.َو.َحِجیٌج.یْوَم.الِْقیاَمِة.َعْنکْم-آگاهباشیدکهاینقرآنناصحیاست

کهشمارافریبنمیدهد،اینقرآنکتابراهنمائیاستکهشماراگمراهنمیکند،
مخبریاستکهدروغنمیگوید،هیچکسهمراهوهمنشیناینقرآننشدمگراینکه
هدایتزیادیاکمینصیباوگردید.کاهشدرکسبهدایتازقرآنبهعلتکوری
همراهوهمنشینباآنبودهاست،آنچنانکهزیادتدرکسبهدایتازقرآنمعلول
روشنائیهمراهوهمنشینقرآنبودهاست؛وبدانیددرسایههدایتقرآننیازیبه
هدایتگریدیگرینیست؛وبدونهدایتگریقرآنهرگزبینیازیدرهدایتگری
ازهدایتغیرقرآنحاصلنمیشود،چراکهقرآنمیتوانددرعرصههدایتگری
شافیدردهایشماباشد.پسدرعرصهعملوحرکتخودودرسختیهایمبارزه
ازقرآنیاریبطلبید؛زیراقرآندرعرصهعملوحرکتومبارزهدرماندردهای
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با نماییدو انحرافاست.فقطوفقطازخداوندمسالت نفاقوگمراهیو کفرو
عشقومحبتبهخداوندرویبیاورید.غیرازخداوندازکسیمسالتننمائیدطبیعی
استکهتنهاتوسطقرآن،بندگانخداوندمیتوانندعاشقانهبهخداوندرویآورند،
آگاهباشیدبهجایگاهعملوپراکسیس،آگاهباشیدبهجایگاهتمامکردنکاروعملو
مبارزه،آنهارانیمهتماموناقصرهانکنیدوبااستقامتوصبروورعمبارزهو
عملراتاپایانپیشببریدوتاوصولبههدفنهائیمبارزهتالشومبارزهنمائید
وقطعاًخودمبارزهبرایشماعلموآگاهیوتجربهمیسازد.همینعلموآگاهیو
تجربهمولودحرکتومبارزهخودچراغراهنمایخودقراردهید«)نهجالبالغهصبحی

الصالح–خطبه176–ص252–س1(.

.اْلِْساَلَم.نِْسَبًة.لَْم.یْنُسْبَها.أََحٌد.َقْبلِی.اْلِْساَلُم.ُهَو.التَّْسلِیُم.َو.التَّْسلِیُم.ُهَو.الْیِقیُن. »َو.َقاَل.)علیه.السالم(:.َلَنُْسَبَّ
َو.الْیِقیُن.ُهَو.التَّْصِدیُق.َو.التَّْصِدیُق.ُهَو.اْلِْقَراُر.َو.اْلِْقَراُر.ُهَو.اْلََداُء.َو.اْلََداُء.ُهَو.الَْعَمُل-مناسالمراچنان

تعریفمیکنمکهکسیپیشازمنچنینتعریفیازاسالمنکردهاست.اسالمتسلیم
شدندربرابرخالقوجوداست،تسلیمشدندربرابرخالقوجودحاصلنمیشود،
و تصدیق نردبان توسط مگر نمیگردد، حاصل یقین و یقین نردبان توسط مگر
تصدیقحاصلنمیشود،مگربانردباناقرارواقرارحاصلنمیشودمگربانردبان

عمل«)حکمتشماره125-نهجالبالغهصبحیالصالح–ص491–س2بهبعد(.

توسط. که»تنها. بودند معتقد آغاز از قرآن درآوردن بهحرف دیگرجهت گروهی
احادیث.و.روایات.منقول.از.پیامب.و.اهل.بیت.می.توانیم.قرآن.را.به.حرف.درآوریم«.لذابههمین

دلیلاینرویکرددرستازبعدازوفاتپیامبراسالمدرسال11هجریشروع
بهبنایاسالمروایتی،توسطجمعآوریاحادیثوروایاتحقیقیومجعولکردند؛
ودرعرصه»بنایاسالمروایتی،جهتبهحرفدرآوردنقرآنتوسطاحادیثو
روایاتبودکهماشینحدیثسازیمجعولازفردایوفاتپیامبردرجامعهمسلمین

شکلگرفتکهالیاالنادامهدارد.«

لذادراینرابطهبودکهتنهاابوهریرهبیشاز30هزارحدیثازقولپیامبراسالم
جعلکردوبهجامعهمسلمینعرضهنمود؛وبازدراینرابطهبودکهازفردای
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وفاتپیامبراسالم،بزرگتریندغدغهامامعلی»مقابلهکردنبااسالمروایتیبود«
کهبهعنوانیکرقیبسرسخت،بهجنگاسالمقرآنیپیامبراسالمدرآمدهبود.به
ایندلیلبودکهامامعلیکهنزدیکترینفردبهپیامبراسالمبودوازکودکیدردامن
پیامبراسالمووحینبویبزرگشدهبودوبیشازهمهبهاحادیثپیامبرواقفبود
وعالوهبرهمهاینها،همزبانبرایگفتناحادیثداشتوهمقلمبراینوشتنآنهاو
همحافظهبرایانتقالاحادیثصحیحپیامبراسالمداشت،ولیباهمهایناحوال،او
درراستایمخالفتشبااسالمروایتینهتنهادر25سالدورانسکوتبعدازوفات
پیامبراسالم)کهدرینبعازناچاریکشاورزیوچاهوقناتحفرمیکرد(حتییک
روایتوحدیثازقولپیامبرنگفتوننوشتودیگرانراهمتشویقبهاینکار

نکرد)یعنینهخودنوشتونهدیگرانراتشویقبهاینکارکرد(.

دردوراننزدیکبهپنجسالخالفتخودشهم)کهتمامیامکاناتحکومتیدر
اختیارداشت(دراینرابطهگامیبرنداشت؛وبازدراینرابطهاستکهامامعلی
درکلنهجالبالغهتنها13روایتوحدیثازقولپیامبراسالمنقلمیکند،چرا؟
پاسخبهاینچرایبزرگاستکهمیتواندرمزمبارزههمهجانبهامامعلیبااسالم
روایتیبرایهمیشهمشخصسازد.هرچندکهشعار»حسبنا.کتاب.الله«عمرخلیفه
دومدرمبارزهبااسالمروایتی،بازدرراستایهمانمبارزهامامعلیبااسالم
»باعث پیامبر احادیث طرح که داشتند آن بیم آنها همه زیرا است؛ بوده روایتی
بارورترشدناسالمروایتیدررقابتبااسالمقرآنیپیامبراسالمبشود«ولذادر
اینرابطهاستکهامامعلیدر»توصیفقرآن«بهعنوانکتاب»راهنمایعمل«

درخطبه198نهجالبالغهصبحیالصالح-صفحه315-سطر9بهبعد،میفرماید:

.أَنَْزَل.َعلَیِه.الْکَتاَب.نُوراً.اَل.تُطَْفأُ.َمَصاِبیُحُه.َو.ِسَاجاً.اَل.یْخُبو.تََوقُُّدُه.َو.بَْحراً.اَل.یْدَرک.َقْعرُُه.َو.ِمْنَهاجاً.اَل. »ثُمَّ

.نَْهُجُه.َو.ُشَعاعاً.اَل.یظْلُِم.َضْوُءُه.َو.ُفرَْقاناً.اَل.یْخَمُد.بُرَْهانُُه.َو.تِْبیاناً.اَل.تُْهَدُم.أَْرکانُُه.َو.ِشَفاًء.اَل.تُْخَشی.أَْسَقاُمُه. یِضلُّ

َو.ِعزّاً.اَل.تُْهزَُم.أَنَْصاُرُه.َو.َحّقاً.اَل.تُْخَذُل.أَْعَوانُُه.َفُهَو.َمْعِدُن.اْلِیاَمِن.َو.بُْحُبوَحُتُه.َو.یَناِبیُع.الِْعلِْم.َو.بُُحوُرُه.َو.ِریاُض.

.َو.ِغیطَانُُه.َو.بَْحٌر.اَل.یْنزُِفُه.الُْمْسَتْنزُِفوَن.َو.ُعیوٌن.اَل. الَْعْدِل.َو.ُغْدَرانُُه.َو.أَثَاِفی.اْلِْساَلِم.َو.بُْنیانُُه.َو.أَْوِدیُة.الَْحقِّ

.نَْهَجَها.الُْمَساِفُروَن.َو.أَْعاَلٌم.اَل.یْعَمی.َعْنَها. یْنِضُبَها.الْاَمتُِحوَن.َو.َمَناِهُل.اَل.یِغیُضَها.الَْوارُِدوَن.َو.َمَناِزُل.اَل.یِضلُّ
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. لُِقلُوِب.الُْفَقَهاِء.َو.َمَحاجَّ ائُِروَن.َو.آکاٌم.اَل.یُجوُز.َعْنَها.الَْقاِصُدوَن.َجَعلَُه.اللَُّه.ِریاً.لَِعطَِش.الُْعلَاَمِء.َو.َرِبیعاً. السَّ

لََحاِء.َو.َدَواًء.لَیَس.بَْعَدُه.َداٌء.َو.نُوراً.لَیَس.َمَعُه.ظُلَْمٌة.َو.َحْباًل.َوثِیقاً.ُعْرَوتُُه.َو.َمْعِقاًل.َمِنیعاً.ِذْرَوتُُه.َو. لِطُُرِق.الصُّ

.ِبِه.َو.ُعْذراً.لَِمِن.انَْتَحلَُه.َو.بُرَْهاناً.لَِمْن.تَکلََّم.ِبِه.َو.َشاِهداً. ُه.َو.ِسلْامً.لَِمْن.َدَخلَُه.َو.ُهًدی.لَِمِن.ائَْتمَّ ِعزّاً.لَِمْن.تََوالَّ

َم.َو.ُجنًَّة.لَِمِن. .ِبِه.َو.َحاِماًل.لَِمْن.َحَملَُه.َو.َمِطیًة.لَِمْن.أَْعَملَُه.َو.آیًة.لَِمْن.تََوسَّ لَِمْن.َخاَصَم.ِبِه.َو.َفلْجاً.لَِمْن.َحاجَّ

اْسَتْلََم.َو.ِعلْامً.لَِمْن.َوَعی.َو.َحِدیثاً.لَِمْن.َرَوی.َو.ُحکامً.لَِمْن.َقَضی-سپسخداوندکتابی»روشن«

)قرآن(و»روشنگر«و»راهنمایعمل«برپیامبراسالمنازلکرد»روشنگری
قرآن«خاموششدنینیست،چراکهبهخاطر»ژرفایباطنآن«قرآندارای»فهم
چندالیهایمیباشد«کهتنهادرعرصهتاریخآینده،اینالیههایتودرتویقرآن
امامعلی اولخطبه، کهدرسطر است توجه )قابل بشرمیباشد. برای فهم قابل
قرآن اینکهمیفرماید،خود اول تعریفمیکند،مشخصه بادومشخصه قرآنرا
»الْکَتاَب.نُوراً«فینفسهکتابروشناست؛یعنیگرچهآنچنانکهفوقامطرحکردیم
قرآنازنظرامامعلی،»کتابیصامتاست«وبایدآنرا»بهحرفدرآورد«
امادر»فهمقرآن«بایدتوسط»خودقرآن،قرآنرافهمکرد«نهتوسط»روایات
اسالم تاریخ در روایتی اسالم بنیانگذار نخستین ابوهریره، آنچنانکه احادیث« و
پسازوفاتپیامبرمطرحمیکرد؛و30هزارروایتوحدیثمجعولبهپیامبر
نسبتدادتاتوسطآنهاتوانستاسالمروایتیدررقابتبااسالمقرآنیپیامبراسالم
بناکند.البتههدفابوهریرهوابودرداءوغیره،درتکویناسالمروایتیآنبودتا
توسطاسالمروایتیمجعول،اسالمقرآنیپیامبراسالمرادرسایهوتحتالشعاع
بیانفوقخودبرایقرآن امامعلیدر وزمینگیرسازند.دومینمشخصهایکه
قائلمیشود،اینکه»اَل.تُطَْفأُ.َمَصاِبیُحُه.َو.ِسَاجاً.اَل.یْخُبو.تََوقُُّدُه«هدایتگریوراهنمایعمل
بودنوروشنگریقرآن،تنهامحدودبهدوران23سالهحیاتنبویپیامبراسالم
نمیشد،بلکهبرعکساینهدایتگریوروشنگریدردورانختمنبوتهمادامه
خواهدداشت(دیگرمشخصهقرآنآناستکه»قرآنفرقاناست«یعنی»جداکننده
حقازباطلمیباشد«اینخودویژگیفرقانبودنقرآن)کهتنهادرعرصهعمل
اجتماعیبشرقابلیتعملیتحققمیباشد(،هرگزراکدنمیشود؛ولذا»مؤمنینبه
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فرقانبودنقرآندرعرصهعملاجتماعیهرگزذلیلنمیشوند«)تکیهامامعلیدر
اینجابرمشخصه»فرقانبودنقرآن«داللتبرهمانرویکردفوقالذکرامامعلی
جهتبهحرفدرآوردنقرآنصامتمیباشد«آنچنانکهفوقامطرحکردیم،رویکرد
امامعلیجهت»بهحرفدرآوردنقرآن«برعکس»رویکرداسالمروایتی«که
معتقدندکه»تنهاتوسطاحادیثوروایتهایپیامبراسالمواهلبیتمیتوانقرآن
رابهحرفدرآورد«،امامعلیدرنهجالبالغهدرجهت»نفیومقابلهومبارزهبا
اسالمروایتی«معتقداستکه»قرآنتنهاتوسطبهعملدرآوردنآندرچارچوب
عملاجتماعیوعملانسانیمیتوانبهحرفدرآورد«لذادراینراستااستکه
امامعلیدراینجادرتوصیفقرآنازاصطالح»فرقان«استفادهمیکندکهخود
تاریخی، و اجتماعی درعرصه قرآن عملی فونکسیون بر داللت گفتیم، آنچنانکه
جهتجداکردنحقازباطلمیباشد(دیگرمشخصهقرآنایناستکه:»َفُهَو.َمْعِدُن.
اْلِیاَمِن.َو...«،»قرآندوتافونکسیوندارد،یکیفونکسیونفردی–انسانیاستکه

قرآندراینعرصهرسالتشایناستکه»بازتولیدایمان«میکندیابهعبارتدیگر
»رسالتفردیقرآن،درمعتقدینبهفرقانبودنقرآنایناستکه»تولیدایمان«
میکندوامافونکسیوندومقرآنکهفونکسیوناجتماعیقرآنمیباشد،»استقرار
عدالتدرجامعهبشریاست«؛»َو.یَناِبیُع.الِْعلِْم.َو.بُُحوُرُه.َو.ِریاُض.الَْعْدِل.َو.ُغْدَرانُُه...«)آنچه
دراینقسمتازسخنانامامعلیدربابقرآنقابلتوجهاستاینکهازنظرامام
فردسازی،درچارچوب ایماندرعرصه تولید بهموازات و علی»قرآنهمگام

جامعهسازیبهاستقرارعدالتدرجامعهبشرمیپردازد.«

اینکه»عدالتاجتماعی«دررأس امامعلیمنهای پیداستکهدردیسکورس پر
مؤلفههایمختلفعدالتقراردارد،خود»عدالت«همجایگاه»فرادینی«داردوهم
ازخودویژگی»تاریخی«برخوردارمیباشدو»عدالتتاریخی«دارایمؤلفههای
مختلف:1-عدالتاجتماعی،2-عدالتسیاسی،3-عدالتحقوقی،4-عدالت
ناپذیر اخالقیمیباشدکه»اینمؤلفههایچهارگانهعدالتتاریخیازهمتفکیک

میباشند.«
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بنابراین،کاربرددواصطالح»ایمانوعدل«درکالمفوقتوسطامامعلیداللت
بر»دوفونکسیونفردیواجتماعیقرآنمیکند«.قرآن»پایهاساسیاسالماست«
وبنمایه»نظامحقی«است،دریایمعرفتیاستکههرگزکشندگانایندریای
معرفتنمیتوانندآبایندریاراتاآخربکشند،صراطروشنیاستکهمسافراناین
راههرگز»گمنمیشوند«ومالمالطریقهایاستکهسیرکنندگانمسیرحق،هرگز
.َو.ِغیطَانُُه...«. بهوسیلهآننابیناوکورنمیشوند:»َو.أَثَاِفی.اْلِْساَلِم.َو.بُْنیانُُه.َو.أَْوِدیُة.الَْحقِّ

دراینقسمتازخطبهامامعلی:

اوالًبر»قرآن.به.عنوان.آبشخور.اصلی.اسالم.تاریخی.و.اسالم.قرآنی،.نه.اسالم.روایتی.ابوهریره.ای.تکیه.

می.ناید«.و.به.رصاحت.جهت.نفی.اسالم.روایتی.دگامتیسم،.قرآن.را.به.عنوان.شاخص.اصلی.اسالم.تاریخی.

و.اسالم.تطبیقی.مطرح.می.کند.و.در.ادامه.بر.»رویکرد.حقی.قرآن.در.برابر.رویکرد.تکلیفی.اسالم.روایتی.

دگامتیسم.تاکید.می.ورزد«؛ودراینچارچوباستکهامامعلیدراینجا»چندالیهای

بودنبطونمعرفتیقرآنمطرحمیکندوداوریامامعلیدراینرابطهبراینامر
قرارداردکههرگزفهمهمهبطونوالیههایمعرفتیقرآندرعرصهتاریخآینده

بشربهنهایتنمیرسد«.

»...َو.بَْحٌر.اَل.یْنزُِفُه.الُْمْسَتْنزُِفوَن.َو.ُعیوٌن.اَل.یْنِضُبَها.الْاَمتُِحوَن.َو...«وبازدرادامهاینمطلب
استکهامامعلیبهدومشخصهدیگرقرآناشارهمیکندوآناینکه»قرآن.در.عرصه.
عمل.فردی.انسانی.و.عمل.اجتامعی.هم.راه.است.و.هم.راهنام«،»...َجَعلَُه.اللَُّه.ِریاً.لَِعطَِش.الُْعلَاَمِء.َو.

لََحاِء.َو.َدَواًء.لَیَس.بَْعَدُه.َداٌء.َو.نُوراً.لَیَس.َمَعُه.ظُلَْمٌة.َو...«خداوند .لِطُرُِق.الصُّ َرِبیعاً.لُِقلُوِب.الُْفَقَهاِء.َو.َمَحاجَّ

آنچنانکهقرآنرابرایسیرابکردنتشنگیمعرفتدانشمندانواسالمشناسانقرار
دادهاست،برایصالحانراهوبرایدردمندانشفاساختهاست،چراکه»قرآن
رسنوطنابی«استکهتمامیآنهائیکه»سودایسرباالدارند«،میتوانندبراین

»دستگیرهمحکم«اعتمادکنندونیازخودرادراینرابطهاشباعسازند.

»قرآن.هم.دلیل.است.و.هم.معلم«،.»هم.سپر.است.و.هم.راه.است«،.»هم.معرفت.است.و.هم.رهب«،.
»هم.طبیب.است.و.هم.نور«،.»هم.رسن.است.و.هم.مرصاد«،.»هم..سالح.است.و.هم.فرقان.«
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رویکردسومدرخصوص»مکانیزمبهحرفدرآوردنقرآنصامتدربرابردو
رویکردتطبیقیامامعلیورویکرددگماتیسماسالمروایتیابوهریرهای،رویکرد
انطباقینحلههایکالمیاشاعرهومعتزلهمیباشد«کهازاواخرقرناولهجری
ظهورپیداکردندودرادامهبسترسازظهوراسالمفلسفییونانیزدهارسطوئیو
افالطونی،فارابیوابنسیناوعرفانهندشرقیزدهمحیالدینعربیوعطارو
انطباقیاعمازمتکلمینو سنائیومولویوغیرهشدند.نظریهپردازانرویکرد
فالسفهوعرفامعتقدبودند)وامروزدرادامهراهآنهاپیرواناینرویکرددرجوامع
تسننوتشیعمعتقدهستند(کهبرای»بهحرفدرآوردنقرآن«بایدقبلازآنتوسط
»معرفتبشریبروندینی«اعمازفلسفهوعرفانوکالموعلمساینس،»ذهنرا

آمادهبهحرفدرآوردنقرآنبکنیم.«

بهعبارتدیگرطرفدارانرویکردانطباقیمعتقدندکه»ذهنخالیازمعرفتبشری
هرگزنمیتواندقرآنرابهحرفدرآورد«،لذابههمیندلیلآنهاازهماناواخرقرن
اولهجریبراندیشههایوارداتیفلسفهیونانیوعرفانیهندشرقیجهتکسب
معرفتبشریبرایآمادهکردنذهنخوددرراستایبهحرفدرآوردنقرآنتکیه
کردند)آنچنانکهامروزطرفدارانرویکردانطباقیدرجوامعشیعهوسنیبرطبل
علمساینس،دراینرابطهجهتبهحرفدرآوردنقرآنمیکوبند(وکوشیدندتوسط
کالبدفلسفهوکالموفقهوعرفان،»بهتفسیروتأویلوتعبیرقرآن«جهتبهحرف

درآوردنقرآنبهصورتانطباقیبپردازند.

ازاینجابودکهازبعدازفوتپیامبراسالموشروعدورانختمنبوتوقطعوحی
نبویبربشریت،سهاسالم»تطبیقیوانطباقیودگماتیسم«)همراهباسهرویکرد
تطبیقیوانطباقیودگماتیسم،جهتبهحرفدرآوردنقرآنصامت(درچارچوب

اسالمتاریخیتکوینپیداکرد.

فراموشنکنیمکهدردوران23سالهحیاتنبویپیامبراسالم)آنچنانکهعبدالرحمن
علت به میگوید( خود العبر تاریخ مقدمه گرانسنگ کتاب در تونسی خلدون ابن
حرارتزایدالوصفدهانهآتشفشانوحینبویپیامبراسالمومذاببودنموادآتشین
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خروجیازکوهآتشفشانوحینبوی،اینموادمذابآتشیندردوران23سالهحیات
نبویپیامبراسالمنتوانستندازهمتفکیکبشوند؛ولذادردوران23سالهحیات
نبویپیامبراسالم،چهدرفرایند13سالهمکیوچهدرفرایند10سالهمدنی،از
آنجائیکهوحینبویپیامبراسالم)برعکستوراتوانجیل(بهصورت»تاریخی
نازل اسالم پیامبر انسانسازانهوجامعهسازانه پراکسیس اجتماعی،درعرصه و
میشدند«،همینامرباعثگردیدتابهعلتناطقبودنقرآن،دیگرنیازیجهتبه
حرفدرآوردنقرآنوجودنداشت،چراکهخود»قرآنووحینبوی«دردوران
23سالهحیاتنبویپیامبراسالمناطقوگویابودندودیگربهعلتصامتنبودن

قرآن،نیازبهحرفدرآوردنآننبود.

درنتیجه»درغیبتسهرویکردانطباقیودگماتیسموتطبیقی«)جهتبهحرف
درآوردنقرآن(دردوران23سالهحیاتنبویپیامبراسالم،سه»اسالمتطبیقیو
انطباقیودگماتیسم«قابلتفکیکنبودندوهمهاینموادمذابخارجشدهازآتشفشان
وحیدرمدت23بهصورتیکپارچهدررودخانهاسالمتاریخیپیامبراسالمجاری
شدند؛امابهموازاتوفاتپیامبراسالمدرسال11هجریوشروعدورانختم
نبوتوقطعوحینبویبربشریتبودکهآنموادآتشینخارجشدهازدهانهآتشفشان
وحیرفتهرفتهسردشدندوبهموازاتانجمادآنها،سه»اسالمتطبیقیوانطباقیو
دگماتیسم«دردامناسالمتاریخی)توسطسهرویکردتطبیقیوانطباقیودگماتیسم

مختلفجهتبهحرفدرآوردنقرآن(متولدشدند.ماحصلاینکه:

تکوینوپیدایشسه»اسالمدگماتیسموانطباقیوتطبیقی«درعرصهاسالمتاریخی،
مولودسهرویکردمسلمانان)ازبعدازقطعوحیوختمنبوتووفاتپیامبراسالم
درسال11هجری(جهت»بهحرفدرآوردنقرآنصامتبود«،چراکههمه
مسلمانانازبعدازوفاتپیامبراسالممیدانستند)کهبرخالفتوراتوانجیل(قرآن
نمیتواندبهصورتبرخوردیکطرفهوبامطلقکردنوفرازمانیوفراتاریخی
پنداشتن،بهعنوانکتابهدایتگرمسلمانانبهکارگرفتهشود.مشکلمسلماناناز
بعدازوفاتپیامبراسالم،»مشکلچگونهبهحرفدرآوردنقرآنبود«؛کهدراین
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رابطهدربستراسالمتاریخی،ازسال11هجریالیاالن،سهنحلهیاسهرویکرد
یاسهدکترینمطرحشدهاست:

صامت. قرآن. درآوردن. »به.حرف. برای معتقدند که میشوند آنهائی مشمول اول دکترین

باید.این.به.حرف.درآوردن.قرآن،.در.چارچوب.اجتهاد.در.اصول.و.فروع.جهت.پیوند.بین.ابدیت.و.تغییر.

باشد«.ازنگاهطرفداراناینرویکرد»ابدیت.اصول.الیتغیر.جهان.بینی.و.تئوری.عام.توحید.

در.عرصه.آیات.قرآن.می.باشد«؛و»تغییر.در.نگاه.این.رویکرد.عبارت.می.باشد.از.زمان.در.کالبد.جامعه.

کنکریت.و.تاریخ.کنکریت.و.مناسبات.سیاسی.–.اقتصادی.–.اجتامعی.حاکم«.لذابهاینترتیببود

که»زبانتطبیقیدرراستایبهحرفدرآوردنتطبیقیقرآنکهبسترسازتکوین
اسالمتطبیقیگردید،تکوینپیداکرد.«

تاریخزبانتطبیقیقرآندرپروسساسالمتاریخیازامامعلیآغازشدوتااقبال
الهوریودکترشریعتیادامهیافتهاست،چراکهتمامیاینپارادایمکیسهایسه

گانه:

اوالًمعتقدبودندکه»بنمایهاسالمقرآنمیباشد«وهیچمؤلفهایدیگری»نبایدبه
عنوانمتنصورتآلترناتیویدربرابرقرآنپیداکند.«

ثانیاًقرآنبهعنوان»متنمحوری«)جهتفهماسالم(خود»صورتیصامت«دارد
کهبایدبهموازاتزماندربستراسالمتاریخی»آنرابهحرفدرآورد.«

ثالثاًرسالتمحوریپیشگامدرهرعصریوهرنسلیودرجوامعمختلفمسلمانان
عبارتاستاز»بهحرفدرآوردنقرآن.«

رابعاًدررویکردتطبیقیاینهاجهت»بهحرفدرآوردنقرآن«بایدزبانقرآندر
چارچوببین»ابدیتوتغییر«تکوینپیداکند.

خامسادراینرویکردبایدقبلازهرچیزجهتدستیابیبه»زبانفهمقرآن،ابدیت
توسطکشفخودویژگیهای باید »تغییر آنچنانکه نمائیم«. استنتاج قرآن آیات در
اجتماعیوتاریخیوفرهنگیهرجامعهمسلماندرشرایطمختلفزمانیحاصل



93قرآندرآئینهنهجالبالغه /

گردد.«

بنابراین »اصول.ثابت.جهان.بینی.توحیدی.می.بایست.به.عنوان.ابدیت.در.رویکرد.زبان.تطبیقی.از.قرآن.

استنتاج.گردد«.و.تنها.همین.»اصول.ثابت.جهان.بینی.توحید.قرآن.است.که.در.دستگاه.فوق.تحت.عنوان.

ابدیت.مطرح.می.گردند«.و.تا.زمانیکه.»ابدیت.در.رویکرد.تطبیقی.تبیین.و.تعریف.نشوند،.امکان.کارکرد.

تغییر.در.این.چارچوب.وجود.ندارد«.بهعبارتدیگر»رمززبانتطبیقی«دررویکرد

امامعلیواقبالوشریعتی»درنوعرویکردآنهابهابدیتقرآننهفتهاست«،زیرا
»ابدیت«ازنظرآنهاهمان»اصولثابتجهانبینیتوحیدیمیباشد«وخارجاز
اصولثابتجهانبینیتوحیدی»تمامیآیاتقرآنصورتتغییرپیدامیکنند«؛که
این»آیاتتغییر«برعکس»آیاتابدیت«،بایددرچارچوبهمانآیاتابدیتقرآن
)کهاصولثابتجهانبینیتوحیدیقرآنمیباشند(ودرعرصهزمانوتاریخبه
صورتکنکریت،پیوسته،»بازتعریفوبازسازیبشوند«؛ولذابههمیندلیلاست
کهآنچنانکهشاهولیهللادهلوی،مفسرومتکلمونظریهپردازمسلمانقرنهیجدهم
میالدیهندمیگوید،»حتی.آیات.فقهی.غیر.عبادی.قرآن.)کهاصطالحاًدردیسکورسفقه

معامالتفقهیتعریفمیشوند(،.تاماً.و.کامال.جزء.تغییرات.می.باشند،.نه.ابدیت.«

یادمانباشدکه»مرزبیناسالمتطبیقیواسالمدگماتیسمدرهمینتعریفجایگاه
ابدیتدرقرآننهفتهاست«،چراکههرچندکهاسالمفقاهتیازقرنچهارمتابه
آلترناتیوجایگزین امروز،همدرتشیعوهمدرتسنناسالمروایتیرابهعنوان
اسالمقرآنیپیامبراسالمکردندوتمامیآبشخورابدیتفقهیخوددرعرصهتدوین
تدویناسالمروایتی ازاسالمروایتیگرفتهاندوتوسط فقاهتی، هزارسالهاسالم
»اعتقادبهابدیتتمامروایتهایمجعولوغیرمجعولموجود«ازقرنچهارم
اولیه.و.اصلی.اسالم.روایتی،.نوع. پرواضحاستکه»آبشخور. دارند،ولی بعد به هجری
فقاهتی،. یا. روایتی. دگامتیسم. اسالم. رویکرد. در. که. می.باشد. قرآن. آیات. تامی. ابدیت. به. آنها. اعتقاد.

توسط.زبان.دگامتیسم،.برعکس.زبان.تطبیقی.امام.علی.و.اقبال.و.شیعتی،.تامی.آیات.قرآن.به.صورت.

فرازمانی.و.فراتاریخی.تبیین.و.تفسیر.و.تعریف.می.شوند«،یعنیجوهرابدیتدارندکهازجمله

آنهاهمانآیاتفقهیغیرعبادیقرآن)یامعامالتبهلحاظفقهی(میباشندکهدر
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رویکرداسالمدگماتیسم،یازباندگماتیسم»اینآیاتفقهیقرآنهمجزابدیتقرآن
میباشند؛یعنیالیتغییرهستند«؛ودرراستایاینرویکرددگماتیستیبهآیاتقرآن
برایمؤلفه»تغییر«درکنارمؤلفه اینرویکرداصالً آنجائیکه بودهاستکهاز
»ابدیت«درچارچوبفهموتفسیروتأویلوتعبیرآیاتقرآندرعرصهزمانو
تاریخجایگاهیقائلنیستند،همینامروهمینرویکرددگماتیسمبهآیاتقرآنکه
همراهبانفیمؤلفهتغییردررابطهباآیاتقرآندرکنارمؤلفهابدیتمیباشد،باعث
گردیدهاستتاازبعدازوفاتپیامبراسالموقطعوحیوشروعدورانخاتمیت
نبوت،ازآنجائیکه»ابدیت«تمامیآیاتقرآنجائیبرایمؤلفه»تغییر«دررویکرد
اسالمدگماتیسموزباندگماتیستیدررابطهباآیاتقرآننداشت،همینامرباعث
گردیدتا»دراینرویکرد،جائیبرایاجتهادبشری«درچارچوبتبیینتغییردر
عرصهزمانوجامعهوتاریخ،باقینماند؛وهمینرویکرددگماتیستیبهقرآن،
توسطمطلقکردنمؤلفهابدیتونادیدهگرفتنمؤلفهتغییردرعرصهفهمآیاتقرآن
بودکهباعثگردیدتارفتهرفته»مؤلفهاجتهاددراصولوفروع،بهعنوانموتور

دینامیسمقرآنواسالمتطبیقی،مانندیخدربرابرآفتاب،ذوببشود.«

آنچنانکهدر.آغاز،.تنها.»موتور.اجتهاد.در.اصول.و.فروع.محدود.به.عرصه.های.فقهی.شد.و.به.لحاظ.

موضوعی.دامن.خود.را.از.عرصه.کالمی.خارج.کرد.و.پس.از.آن.بود.که.با.محصور.شدن.موتور.اجتهاد.اصول.

و.فروع.اسالم.قرآنی.و.تطبیقی.به.دایره.فقهی،.به.لحاظ.موضوعی.رفته.رفته.در.چارچوب.اسالم.فقاهتی.

این.موتور.اجتهاد.در.اصول.و.فروع،.حتی.پایه.اجتهاد.در.اصول.اسالم.فقاهتی.را.هم.از.دست.داد؛.و.

سانجام.موتور.اجتهاد.در.اصول.و.فروع،.به.عنوان.عامل.دینامیسم.اسالم.قرآنی،.به.آنجا.رسید.که.فقط.

محدود.و.محصور.به.اجتهاد.درون.فقهی.اسالم.فقاهتی،.آنهم.توسط.فقه.های.حوزه.های.فقاهتی.گردید.«

درنتیجهاینهمهباعثشدکه»موتوردینامیسماسالمقرآنی«برایبیشازهزار
اقبالالهوریسرسلسلهجنبانموتور )تازمانحضرتموالناعالمهمحمد سال
دینامیسماسالمقرآنیدرقرنبیستمتوسطپروژهبازسازیفکردینیدرچارچوب
و فقهی و کالمی تمامعرصههای در فروع و اصول در اجتهاد موتور بازتولید
اجتماعیوسیاسیواقتصادیواعتقادیوحتیعبادی(خاموشبماند؛ولذادراین
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رابطهبودکهعالمهمحمداقبالودرادامهآندکترشریعتی،بهعنوانبزرگمعمار
اسالمقرآنیواسالماجتهادیواسالمتطبیقیدرقرنبیستمدرادامهاسالمقرآنی
پیامبراسالموامامعلیمطرحشوند؛ودراینرابطهبودکههماقبالوهمشریعتی،
درچارچوبپروژهبازسازیاسالماجتهادیواسالمتطبیقیواسالمقرآنی،قبلاز
هرامریخودراموظفدیدندتادرچارچوبپروژهبازسازی،»بدواًبهتعریفو

تفکیکوتبیینابدیتوتغییردرعرصهآیاتقرآنبپردازند«.

اقبالدرانجاماینمقصود»ازاجتهاددرکالمشروع اینکه تاآنجائیکه،بهعلت
کرد«وازآنجائیکهاو»اجتهاددرکالماسالموقرآنالزمهاجتهاددرهمهمؤلفههای
دیگرحتیمؤلفهاجتهادفقهیمیدانست«،درنتیجهدرچارچوباجتهاددرکالمبود
کهاقبالبهخصوصدرفصلپنجموششمکتابگرانسنگبازسازیفکردینیدر
اسالم،تحتعنوانروحفرهنگوتمدناسالمیوعنواناصلحرکتدرساختمان
اسالم،میکوشدتادرچارچوباجتهاددراصولوفروع،درعرصهکالماسالمیو
قرآنیودرادامهآنمؤلفههایزیرمجموعهآن،»بهتبیینکالمیوقرآنیوتئوریک

دومؤلفهابدیتوتغییردرعرصهاسالمقرآنیپیامبراسالمبپردازد.«

تدوین پروژه اقبال، دینی فکر بازسازی کتاب فصل هفت در که نکنیم فراموش
اسالماجتهادییااسالمقرآنییااسالمتطبیقیدرکادربازسازیکالماسالمی،از
خداشناسیبهعنوانمحوروستونخیمهآنتانیایشومعادوقیامتونبوتووحی
نبویهمهدرراستایهمینتبیینابدیتوتغییردرعرصهکالموتئوریعامو
خاصومشخصاسالمانجامگرفتهاست.آنچنانکهدرهمینرابطهشیعتی.در.چارچوب.
اسالم.شناسی.ارشاد)نهاسالمشناسیمشهدکهبهصورتانطباقیاقتباسشدهازفرید

وجدیمیباشد(،.می.کوشد.تا.توسط.بازتعریف.و.بازسازی.و.بازشناسی.توحید.به.عنوان.ستون.خیمه.

جهان.بینی.قرآن.و.تعمیم.دادن.جهان.بینی.توحیدی،.برای.اولین.بار.در.عرصه.اسالم.تاریخی.به.عرصه.های.

انسانی.و.اجتامعی.و.تاریخی.و.وجود.و.خارج.کردن.توحید.به.عنوان.جهان.بینی،.از.حصار.و.زندان.کالم.

اسالم.دگامتیسم.که.توسط.تحریف.توحید،.آن.را.به.عرصه.توحید.صفاتی.و.توحید.افعالی.و.توحید.ذاتی.

محدود.و.محصور.می.کنند،.شیعتی.می.کوشد.تا.در.بست.رویکرد.تاریخی.خود)بهعنوانعلمشدن
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وجودوانسانوجامعهوتاریخبشر(.با.تاریخی.و.انسانی.و.اجتامعی.کردن.توحید،.»توحید.

زمینی.را.جانشین.توحید.آسامنی.و.اسکوالستیک.اسالم.دگامتیسم.بکند«؛.و.با.تاریخی.و.زمینی.و.اجتامعی.

و.انسانی.کردن.توحید.است.که.او.توانست.»به.بازتبیین.دو.مؤلفه.ابدیت.و.تغییر.بپردازد.«

ماحصلگفتارفوقتااینجااینکه:

اوالًمبنایتکوینرویکرددگماتیسمقرآنیدرمیانمسلمینازبعدازوفاتپیامبر
اسالموختمنبوتوقطعوحینبویحاصلشد.

آیات تمامی به ابدیت آبشخورتکوینرویکرددگماتیستیقرآنی»تعمیماصل ثانیاً
قرآن آیات درعرصه تغییر مؤلفه از ابدیت مؤلفه تفکیک به اعتقاد وعدم قرآن

میباشد.«

ثالثاًبهعلتتعمیماصلابدیتبهتمامیآیاتقرآنتوسطرویکرددگماتیستیقرآن
بودکهطرفداراناینرویکردازهمانآغازکوشیدندتاباپیوندروایاتجعلیو
دامنهرویکرد احادیثجعلیوحقیقی، این قرآنیومطلقکردن اسالم به حقیقی
دگماتیستیخودراازاسالمقرآنیبهسمتاسالمروایاتیسوقدهند؛وشایدبهتر
باشدکهدراینرابطهاینچنینداوریکنیمکهاسالمدگماتیسمروایتیکهازقرن
چهارمبهبعدچهدرتشیعوچهدرتسننکهبهصورتچتریهمهجانبه،مانندیک
سرطانبدخیمبهجاناسالمقرآنیافتاد،مولودهمانرویکرددگماتیسمقرآنیتوسط

تعمیمابدیتبههمهآیاتقرآنونفیمؤلفهتغییردرعرصهفهمآیاتقرآنبود.

رابعاًهرچندرویکرددگماتیسمقرآنیتوسطتعمیمابدیتبههمهآیاتقرآنونفی
تغییربسترسازتکوینوظهوراسالمروایتیشد،ولیآنچهدراینرابطهدرعرصه
نباید تاریخی اسالم اول قرن همان از قرآنی دگماتیسم اسالم قدرت و فراگیری
فراموشکنیم،»خاموشکردنموتوراجتهاددراصولودرعرصههایکالمیو
فقهیواعتقادیبود«کهباعثگردیدتااسالمدگماتیسمبهصورتمطلقوهمه
جانبهازقرنچهارمبرمسلمینخیمهاندازدوالیاالنپایههایسیطرهخودراحفظ

کند.
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دوران وشروع اسالم پیامبر وفات از بعد از دگماتیستی اسالم فرایندهای خامسا
اسالم و روایتی دگماتیست اسالم و قرآنی دگماتیست اسالم صورت به خاتمیت

دگماتیستفقاهتیتغییرفراینددادهاست.

قرآن آیات تمامی به ابدیت تعمیم رویکرد مولود که قرآن دگماتیست زبان سادساً
بودهاست،ازهمانقرناولظهوراسالمباعثگردید»تاقرآنبهصورتصامت
باقیبماند«ودرطولبیشازهزارسالبهموازاتخاموششدنموتوراجتهاد
دراصولوفروع،ایناسالمصامتناطقنشود؛یعنیهرگزاسالمصامتتوسط
اسالمدگماتیستروایتیواسالمدگماتیستفقاهتینتوانست»حداقلقرآنصامت
تاغایببزرگدردورانهزار باعثگردید امر بهحرفدرآورد«وهمین را
سالهگذشتهدرحوزههایفقاهتیتشیعوتسنن،حتی»خودقرآنصامتبشود«،
تفسیر المیزان«درمقدمه آنچنانکهعالمهمحمدحسینطباطبائیصاحب»تفسیر
خودمیگوید:»آنچنان قرآن در حوزه های فقاهتی مهجور است که یک طلبه می تواند 
از آغاز ورود و شروع جامع املقدمات تا درجه مرجعیت، بدون اینکه نیازی حتی به باز کردن 

قرآن داشته باشد، فرایندهای تعلیمی خود را طی مناید.«

پرواضحاستکهظهوراینآفتدرحوزههایفقاهتیتشیعوتسننمولوداینامر
استکه»آنهاتوانبهحرفوبهنطقدرآوردنقرآنندارند«؛ولذاتنهاایناسالم
آفتزدهومصیبتزدهروایتیبودهاستکهدرحوزهفقاهتیشیعهوسنیدرطول
هزارسالگذشتهبهحرفدرآمدهاست؛وبافهماینآفتتاریخیاسالمدگماتیستی
واسالمروایتیاستکهمیتواندمارابهفهمجایگاهاستراتژیکوتاریخیاینکالم
امامعلی)»...َذلِک.الُْقرْآُن.َفاْسَتْنِطُقوُه.َو.لَْن.یْنِطَق...-قرآنرابهسخنگفتنوادارسازید،
چراکهقرآنفینفسهصامتاست-نهجالبالغهصبحیالصالح–خطبه158–ص223 – 

س5(هدایتنماید.

بایدتوجهداشته امامعلی اینکالم بیشترمضمونومحتوای فهم بنابراین،برای
باشیمکه:
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اوالًدرکالمفوقامامعلیآنچنانکهدرخطبه183نهجالبالغهصبحیالصالح–ص265 – 
س10فرمودهاست»...َفالُْقرْآُن.آِمٌر.َزاِجٌر.َو.َصاِمٌت...-قرآناگرچهبالقوهامرکنندهو
نهیکنندهایاست،بالفعلصامتوساکتوخاموشاست،درنتیجهبایدآنرادر

هرزمانی)»...َذلِک.الُْقرْآُن.َفاْسَتْنِطُقوُه...«(بهحرفدرآوریم.

بهعبارتدیگرتازمانیکهماقرآنرابهحرفدرنیاوریم،امکانهدایتقرآنبرای
ماوجودنداردوشایدصحیحترآنباشدکهبگوئیم»هدایت.قرآن.به.عنوان.کتاب.راهنامی.
عمل.برای.مسلمین،.در.گرو.به.حرف.درآوردن.آن.می.باشد«؛یعنیاولبایدقرآنرابهحرف

درآوریمتابعداًاینقرآنبتواندبهعنوانراهنمایعملمامطرحشود.

ثانیاًازآنجائیکههدایتقرآندرگروبهحرفدرآوردنقبلیآنمیباشد،اینامر
درآوردن حرف به مختلف »مکانیزمهای برحسب آنجائیکه از تا میگردد باعث
متفاوت نیز قرآن هدایت شکل میشود، متفاوت قرآن حرفهای مضمون قرآن،
گردد«.بهعبارتدیگراگرماباشیوهتطبیقیمانندامامعلیواقبالوشریعتیقرآن
رابهحرفزدنوادارکردیم،باحرفزدنقرآنبهصورتدگماتیستی)آنچنانکه
خوارجدربرابرعلیازبعدازتوطئهصفینعملمیکردند(متفاوتمیشود.برای
مثال،اگرخوارجرابهعنواناولینحرکتجمعیوتشکیالتیاسالمدگماتیستی
بدانیم،یعنیاگرچهقبلازظهورخوارجدرسال37هجریازبعدازوفاتپیامبر
اسالم،»اسالم.دگامتیستی.در.چارچوب.اسالم.روایتی.ابوهریره.ای.به.صورت.فردی.ظهور.کرده.بود،.اما.
در.شکل.عملی.و.نظری.و.جمعی.و.تشکیالتی.اولین.ظهور.اسالم.دگامتیستی.که.هامن.اسالم.روایتی.و.

فقاهتی.می.باشد،.توسط.خوارج.در.بست.اسالم.تاریخی.نود.پیدا.کرد.«

سیاسی قمع و قلع با عملی بهصورت چند هر که بود خوارج ازظهور بعد از
برابر در سیاسی آلترناتیو عنوان به نتوانستند خوارج جریان خوارج، نظامی و
حکومتهایتوتالیترومستبدامویوعباسیازبعدازامامعلیدوامپیداکنند،اما
»در.شکل.نظری،.در.چارچوب.کالمی.و.فقهی.و.روایتی،.اسالم.دگامتیستی.خوارج.در.بست.اسالم.تاریخی،.
یا. )حتیمأمونعباسی(.نتوانستند. باقی.ماند.و.قدرت.های.اموی.و.عباسی. به.صورت.یک.مؤلفه.

و. اسالم. و. قرآن. به. نتیجه.رویکرد.دگامتیستی.خوارج. در. ببند،. بین. از. را. نظری. رویکرد. این. نخواستند.
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احادیث،.به.صورت.دکتین.و.رویکرد.فقاهتی.و.کالمی.و.روایتی)بهخصوصازقرنچهارم

هجریبهبعد(.در.عرصه.اسالم.تاریخی،.جاری.و.ساری.گردید«؛واین»رویکرددگماتیستی
خوارج«مانندیک»سرطانبدخیم«بهجاناسالمتاریخیافتاد.

آنچنانکهازقرنچهارمهجریبهموازات»نهادینهشدنایناسالمسرطانیروایتی
وفقاهتیوکالمیخوارج،اسالمفقاهتیتوانستدرمیانتمامیمؤلفههاینظری
اسالمتاریخیرشدوحشتناکسرطانیبکند«.آنچنانکهبرایبیشازهزارسالیکه
ازعمراسالمسرطانیفقاهتیدرعرصهاسالمتاریخیمیگذرد،اسالمفقاهتیچه
درتشیعوچهدرتسننتوانستهاستالیاالنتمامیمؤلفههایدیگراسالمتاریخی
راتحتسیطرهخوددرآورد.آنچنانکه38سالاستکهایناسالمفقاهتیسرطانزده
بهصورت»مهیبتریننظامحقوقیوسیاسیوقضائیتاریخبشربرجامعهایران
اینجابودکهازبعدازبرگشتسیدقطبازسفر حاکمشدهاست«؛واوجفاجعه
آمریکاوتقریر»تفسیرفیظاللالقرآن«اووازبعدازتقریرکتاب»والیتفقیه«
خمینیدرسال1346درنجف،»نظریهاسالمفقاهتیواسالمروایتی«ازچرخه
هزارسالهحوزههایفقاهتیخارجگردیدوواردچرخهحکومتیوسیاسیدرتشیع
وتسننگردید؛کهخشونتوبرادرکشیوجویخونیکهامروزازشمالوغرب
آفریقاتاآسیایجنوبشرقیوبهخصوصدرسوریهوعراقولبنانویمنو
غیرهبهراهافتادهاست،همهازنتایجسحرظهوراسالمفقاهتی–حکومتیفوق
میباشدکهامروزجهانمسلمین»تحتلوایجنگشیعهوسنی،یاداعشوالقاعده
اسالم آنشجره »میوههای مولود )کهخود ایران بر حاکم فقاهتی مطلقه رژیم و
فقاهتی-حکومتیخمینیوسیدقطبمیباشد(؛کهباشعاروجرس»جنگ،جنگ
تاپیروزی«ازبعدازشکستانقالبضداستبدادیمردمایراندرجهانمسلمین

آغازشد،زمینگیرکردهاست.

طریق از را درختان - باالمثارها االشجار. »تعرف. عیسی حضرت قول به بنابراین
یعنیبرای»شناخت.شجره.اسالم.دگامتیست.فقاهتی.و.حکومتی. بایدشناخت« میوههایشان
و.روایتی.و.کالمی.خوارجی.حاکم.بر.مسلمین.امروز.جهان.اعم.از.شیعه.و.سنی،.باید.قبل.از.هر.چیز.به.
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جایگاه.تاریخی.شجره.اسالم.روایتی.)کهازابوهریرهوباندروایتسازاوشروعشدهاست

وتابهامروزبهصورتتکسوارحاکمعرصهاسالمتاریخیدرآمدهاست(.پی.

ببیم.و.به.این.داوری.نهائی.برسیم.که.تا.زمانیکه.اسالم.روایتی.در.عرصه.اسالم.تاریخی.به.عنوان.آلتناتیو.

اسالم.قرآنی.پیامب.اسالم.چه.در.تشیع.و.چه.در.تسنن.حاکمیت.کند،.آش،.همین.آش.است.و.کاسه.همین.

کاسه.و.جنگ.و.کشتار.و.خونریزی.های.مغول.وار.بی.بدیل.امروز.جهان.مسلمین،.حداقل.هزینه.ای.است.که.

مسلمین.جهان.اعم.از.شیعه.و.سنی،.باید.در.پای.حاکمیت.اسالم.فقاهتی.و.حکومتی.و.روایتی.دگامتیست.

پرداخت.کنند.«

به.صورت. کردن. مقابله. راه. تنها. که. دارد. قرار. رکین. اصل. این. بر. ما. امروز. نهائی. داوری. نتیجه، در

زیرساختی.با.اسالم.داعشی.و.القاعده.و.اسالم.رژیم.مطلقه.فقاهتی،.جایگزین.کردن.اسالم.تطبیقی.قرآنی.

پیامب.اسالم.)کههماناسالمتطبیقیامامعلیواسالمتطبیقیاقبالوشریعتیمیباشد(.

به.جای.اسالم.روایتی.و.فقاهتی.حاکم.است.برایفهمفحوایاینداوریما،تنهاکافیاست

کهبدانیمکه»تمامیاصولواحکامفقهیهزارسالهاسالمفقاهتیشیعهوسنیمنتج
ازاسالمروایتیمیباشد«.آنچنانکهجوادیآملیدراینرابطهمیگوید:»اگر متام 
وارد منی شود«، نابود بشود، کوچک ترین خدشه ای به اسالم فقاهتی حوزه ها  قرآن هم 

چراکهحتییکحکمفقهیکهمستقیموخارجازروایاتازقرآنگرفتهشدهباشد،
نهدرفقهشیعهبودونهدرفقهسنیوجودندارد؛یعنی»بدون.استثناء.تامی.احکام.هزار.
ساله.فقهی.شیعه.و.سنی.از.اسالم.روایتی.استنتاج.شده.است«.هماناسالمروایتیکهتنهایک

چشمهکوچکآن110جلدکتاببحاراالنوارمجلسیمیباشد؛کهازشیرشترتا
بَاِن. جانآدمیزاددرآنبهبازیگرفتهاست. َفِبأَی.آالء.َربِّکاَم.تُکذِّ

خوارجاولینگروهیبودندکهدرعرصهعملیونظری،اسالمتاریخیتوسطاسالم
دگماتیستیخود رویکرد توسط و پرداختند اسالم از دگماتیستی قرائت به روایتی
قرآنرابهحرفزدنوادارساختند.آنچنانکهامامعلیدرخطبه40نهجالبالغه
و دگماتیستی قرائت با رابطه در بعد به 10 س – 82 ص – الصالح صبحی
اینچنین قرآن« دگماتیستی درآوردن حرف به »جهت خوارج دگماتیستی رویکرد

مطرحمیکند:
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.یَراُد.ِبَها.بَاِطٌل.نََعْم.إِنَُّه.اَل.ُحکَم. »فی.الخوارج.ملا.سمع.قولهم.ال.حکم.إال.لله:.َقاَل.)علیه.السالم(:.کلَِمُة.َحقٍّ

.أَْو.َفاِجٍر.یْعَمُل.ِفی.إِْمرَتِِه.الُْمْؤِمُن. .لِلنَّاِس.ِمْن.أَِمیٍر.بَرٍّ .لِلَِّه.َو.إِنَُّه.اَل.بُدَّ .َهُؤاَلِء.یُقولُوَن.اَل.إِْمرََة.إِالَّ .لِلَِّه.َو.لَکنَّ إِالَّ

ُبُل.َو. ِبِه.السُّ .َو.تَأَْمُن. الَْعُدوُّ ِبِه. ِبِه.الَْفی.ُء.َو.یَقاتَُل. َو.یْسَتْمِتُع.ِفیَها.الْکاِفُر.َو.یَبلُِّغ.اللَُّه.ِفیَها.اْلََجَل.َو.یْجَمُع.

. .َو.یْسَتَاَح.ِمْن.َفاِجٍر..َو.ِفی.ِرَوایٍة.أُْخَری.أَنَُّه.)علیه.السالم(.لَامَّ ِعیِف.ِمَن.الَْقِوی.َحتَّی.یْسَتِیَح.بَرٌّ یْؤَخُذ.ِبِه.لِلضَّ

ا.اْلِْمرَُة.الَْفاِجرَُة. ا.اْلِْمرَُة.الَْبَُّة.َفیْعَمُل.ِفیَها.التَِّقی.َو.أَمَّ َسِمَع.تَْحکیَمُهْم.َقاَل:.ُحکَم.اللَِّه.أَنَْتِظُر.ِفیکْم..َو.َقاَل:.أَمَّ

تُُه.َو.تُْدرِکُه.َمِنیُتُه-خطبهامامعلیدررابطهباتحلیلو ِقی.إِلَی.أَْن.تَْنَقِطَع.ُمدَّ َفیَتَمتَُّع.ِفیَها.الشَّ

موضعگیریآنحضرتنسبتبهرویکردخوارجاست،آنزمانیکهامامعلیشنید
.لِلَِّه«سر کهخوارجبهتاسیازآیهقرآن،دربرابررویکردامامعلیشعار»اَل.ُحکَم.إِالَّ
دادهبودند،دراینموضعگیریتحلیلیوتبیینیامامعلیبرعلیهرویکرددگماتیسم
.لِلَِّه«خوارج»یکسخنحقیاستکهخوارجازآن خوارجفرمود:شعار»اَل.ُحکَم.إِالَّ
باطلراارادهمیکنند«،بلی،ایندرستاستکهحکمینیستمگرازآنخدا،اما
اینان)خوارج(بااینشعارمیخواهند»ازاینآیهقرآنتفسیرکنندکهحقزمامداری
وتعیینسرنوشتسیاسیبرایمردمدرجامعهمسلمینوجودندارد،مگراینکههمه
اینحقوقازآنخداست«درصورتیکهبرعکس»مردمومسلمینبرایادارهامور
خودنیازمندبهحاکمیتوحکومتجهتتعیینسرنوشتسیاسیخودبهدستخود
هستند«.طبیعیاستکهاگراینحاکمیتوحکومتباطلباشندوفسادکنند،وظیفه
مؤمنیناستکهباعملصالحباآنهابرخوردنمایندتاحکومتیمستقرگرددکهبه
وسیلهآنحکومت،جهادبادشمنصورتبگیردوامنیتدرجامعهمسلمینحاصل
شودوتوسطحکومتحقضعیفانازاقویاگرفتهشود؛وجامعهمسلمینتوسطآن
حکومت،ازشرتبهکارانجامعهدرامانبمانند؛وانسانهایباتقویبتواننددرآن
جامعهبهاعمالصالحهخودبپردازند،برعکسآن،حکومتهایمنحرفوفاسدی

کهمردموجامعهانتظارسرنگونیآنهارامیکشند.«

1-دراینخطبهامامعلیرویکرددگماتیسمخوارجدرتفسیرقرآنو»دربهحرف
درآوردنقرآن«درراستایاهداففقهیوکالمیوسیاسیوروایتیخودموردنقد
قرارمیدهد،چراکهدرسرآغازاینخطبهمیفرماید:شعار»الحکم.اال.لله.خوارج«
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)کهآنهاازآیات57و62و89سورهانعاموآیات40و67سورهیوسفاستنتاج
.یَراُد.ِبَها.بَاِطٌل«،شعارحقیاستکهخوارجتوسطآنباطلمورد کردهبودند(»کلَِمُة.َحقٍّ
نظرخودراارادهمیکنند.بهعبارتدیگر،اولیننقدیکهدراینخطبهامامعلی
بهرویکردخوارجداردایناستکه،»این.ها.امور.مدیریت.جامعه.که.امری.بشی.است.و.
جزء.حقوق.مردم.می.باشد.و.مردم.باید.توسط.آن.به.تعیین.سنوشت.سیاسی.و.اجتامعی.خود.بپردازند،.

توسط.این.شعار.این.حقوق.را.از.مردم.سلب.می.کنند.و.به.آسامن.ها.حواله.می.کنند.و.خداوند.را.به.صورت.

اسکوالستیکی.جایگزین.مردم.می.نایند،.تا.توسط.آن.بست.را.برای.حاکمیت.خود.به.صورت.تحمیلی،.از.

طریق.مشوعیت.آسامنی.)بهجایمقبولیتمردمی(فراهم.سازند.«

این در که نمائیم اینچنینمطرح را کهموضوع است بهتر اینرابطه در شاید
خطبهامامعلیدرنقدرویکرددگماتیسمخوارجمیفرماید:»این.ها.در.رویکرد.دگامتیست.
و. انسانی. و. اجتامعی. مدیریت. عرصه. در. مردم. کردن.حقوق. حواله. با. خود. سیاسی. و. کالمی. و. فقهی.

تاریخی.به.آسامن.ها،.در.راستای.اراده.باطل.خود.بستسازی.می.نایند«.شایدبرخورد38سال

نقد فهم گویائیجهت نمونه بتواند ایران مردم با فقاهتیحاکم گذشتهرژیممطلقه
امامعلیبهرویکردخوارجباشد،چراکهرژیممطلقهفقاهتیحاکمبرایراندر
38گذشتهعمرخوددرچارچوبرویکرددگماتیستیفقاهتیوروایتیووالیتیو
زیارتیخود،ازهمانآغازدستیابیبهقدرت،یعنیپسازموجسواریوشکست
انقالبضداستبدادیمردمایرانالیاالن،پیوستهتالشکردهاستتاجهتکسب
مشروعیتکاذبآسمانی،جهتجایگزینکردنبامقبولیتناداشتهمردمیخود،با
حوالهکردنحقوقوحقتعیینسرنوشتمردمایرانبهآسمانهاازخداوندتاامام
زمان،مشروعیتحاکمیتخودشانراتنفیذشدهازآسمان،درادامهوالیتپیامبر

اسالموامامزمانتعریفنمایند.

 57 ماه بهمن در بازرگان به خمینی وزیری نخست حکم در که دیدیم آنچنانکه
گفت: بازرگان مهندس به خمینیخطاب شد، خوانده رفسنجانی هاشمی توسط که
انتخاب می کنم«، دولت موقت  و  به نخست  را  بنابه وظیفه شرعی، جنابعالی  »من 
تکیهمیکرد،همانمشروعیت آن بر بازرگان درحکم کهخمینی وظیفهشرعی
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آسمانیاستکهخمینیدرکتاب»والیتفقیه«خوددرسال1346درنجفدر
چارچوبوالیتپیامبراسالمبرایخودشتبیینکردهبود؛ودرادامهاینرویکرد
بودکههرچندرژیممطلقهفقاهتیدرقانوناساسیسال58مجبورشددربرابر
مشروعیتآسمانیخودبهصورتصوری،صندوقهایمهندسیشدهرأیمردم
)توسطحاکمیتشوراینگهبانمنتخبوالیت(درخدمتآنمشروعیتآسمانیاز
پیشمقدرشدهخوددرآورد،اماآنچهدرچارچوباصلوالیتفقیهدرقانوناساسی
رژیممطلقهفقاهتیمحسوسومشهودمیباشد،اینکهتزریقبیشاز%80قدرت
سیاسیوقضائیونظامیواداریواجتماعیوتبلیغاتیواقتصادیبهمقامعظمای
والیتیکهمشروعیتشازآسمانوامامزمانگرفتهاست،همهدالبراینحقیقت
میکندکهچگونهرژیممطلقهفقاهتیتوسطرویکرداسکوالستیکیاسالمدگماتیستی
خود،تالشمیکندتاباحوالهکردنآبشخورقدرتهایاقتصادیوسیاسیومعرفتی
بهآسمانهاوامامزمان،برایکسبمشروعیتکاذبخود،مجوزوبراتآسمانی

دستپاکندوآلترناتیویدربرابرمقبولیتناداشتهمردمیخودپیداکند.

آنچنانکهکهمشکینیرئیساسبقمجلسخبرگاندرنمازجمعهتهراناعالمکردکه
مشروعیتنمایندگاندورههفتممجلسرژیممطلقهفقاهتیتوسطامامزمانامضاء
شدهاستوهمینمشکینیدرنمازجمعهتهرانرسماًاعالمکه»رژیماستبدادیبا

اسالمفقاهتیبیشترسنخیتداردتارژیمدموکراسیومردمساالری.«

باریآنچهدرنقدامامعلیبهخوارجدرخطبهفوققابلتوجهاستاینکه،»رویکرد
دگماتیستیخوارجباحوالهکردنامورزمینیبهآسمانها،میخواهندبرایباطل
.لِلَِّه...  .َهُؤاَلِء.یُقولُوَن.اَل.إِْمرََة.إِالَّ .لِلَِّه.َو.لَکنَّ خودبسترسازیکنند«.»...بَاِطٌل.نََعْم.إِنَُّه.اَل.ُحکَم.إِالَّ
-بلیاینشعارخوارجدرستاستکهحکمینیستدرهستیووجود،مگراینکه
ازجانبخداوندتعیینشدهباشد،اماخوارجتفسیردیگریازاینشعاردارند،آنها
اینشعاربگویند:زمامداریوحقتعیینسرنوشتمردمنیست میخواهندتوسط

مگراینکهازآنخداتعیینشود.«

2-درنقدامامعلیبهخوارجدرخطبهفوق)خطبه40-نهجالبالغهصبحیالصالح(
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اصحاب از حقضعیف گرفتن و اجتماعی امنیت و دشمنان با مبارزه علی امام
قدرتودفعاشراروتبهکارانسیاسیواقتصادیواجتماعیومعرفتیدرجامعه
بشری،جزءحقوقمردممیداندکهبایدتوسطحاکمیتمنتخبمردمحاصلبشود،

نهآنچنانکهخوارجمعتقدبودندحوالهشدهازآسمانهاباشند:

.َو.یْسَتَاَح.ِمْن. ِعیِف.ِمَن.الَْقِوی.َحتَّی.یْسَتِیَح.بَرٌّ ُبُل.َو.یْؤَخُذ.ِبِه.لِلضَّ .َو.تَأَْمُن.ِبِه.السُّ »...َو.یَقاتَُل.ِبِه.الَْعُدوُّ
َفاِجٍر...-بهوسیلهآنحکومتمنتخبخودتودههامیتوانندبادشمنمبارزهکنندو

امنیتبرایجامعهخودحاصلکنندودرجامعهخودحقضعیفازقویواصحاب
درراستای باز و دارند«؛ نگه امان در تبهکاران ازشر بگیرندوجامعه قدرت
رویکردنقادانهامامعلیبهاسالمورویکرددگماتیستیاستکهامامعلیدرحکمت

شماره369-نهجالبالغهصبحیالصالح–ص540–س1بهبعدمیفرماید:

.اْسُمُه.َو. .َرْسُمُه.َو.ِمَن.اْلِْساَلِم.إِالَّ »َو.َقاَل.)علیه.السالم(:.یأْتِی.َعلَی.النَّاِس.زََماٌن.اَل.یْبَقی.ِفیِهْم.ِمَن.الُْقرْآِن.إِالَّ

.أَْهِل.اْلَْرِض.ِمْنُهْم.تَْخُرُج.الِْفْتَنُة.َو. ُرَها.َشُّ َمَساِجُدُهْم.یْوَمِئٍذ.َعاِمرٌَة.ِمَن.الِْبَناِء.َخَراٌب.ِمَن.الُْهَدی.ُسکانَُها.َو.ُعامَّ

َر.َعْنَها.إِلَیَها.یُقوُل.اللَُّه.ُسْبَحانَُه.َفِبی.َحلَْفُت. .َعْنَها.ِفیَها.َو.یُسوُقوَن.َمْن.تَأَخَّ وَن.َمْن.َشذَّ إِلَیِهْم.تَأِْوی.الَْخِطیَئُة.یرُدُّ

.َعلَی.أُولَِئک.ِفْتَنًة.تَْتُک.الَْحلِیَم.ِفیَها.َحیَراَن.َو.َقْد.َفَعَل.َو.نَْحُن.نَْسَتِقیُل.اللََّه.َعْثََة.الَْغْفلَِة.-زمانی َلَبَْعَثَّ

برایآیندهجوامعمسلمینپیشبینیمیکنم)کهباحاکمیتاسالمدگماتیسمبهعنوان
یکفرهنگنهادینهشده،(ازقرآنجزنقشی)تجلیلصوریوظاهریودستور
یوتکلیفیودولتیوقالبیوصوتیوجلدیوفرمایشیوریاکارانهازقرآن،
آنچنانکه38سالاستکهتوسطرژیممطلقهفقاهتیحاکمدرایران،بازاروتنورآن
گرممیباشد(وازاسالمجزنامینمیماند)همچوناسالمابزاریواسالمفقاهتیو
اسالموالیتیواسالمزیارتیواسالمروایتیواسالممداحیگریکه38سالاست
کهدرایراندرخدمتتثبیتقدرترژیممطلقهفقاهتیمیباشد(مساجدشاندرآن
دوراندرصورتوشکلبهصورتساختمانهایآباددرمیآیند،امادرمحتواو
مضموناینمساجدازنظرهدایتگریوروشنگریویرانهوخرابهایبیشنیستند
)همچونمساجدوتکیههاوحسینیههاوزیارتگاههاومنابرونمازهایجمعهو
جماعتوسفرهایزیارتیازحجگرفتهتااربعینامامحسینکه38سالاستدر
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ایرانهمهبهصورتحکومتیودستوریادارهمیشوندوهمهدرخدمتتثبیت
قدرتسهمؤلفهایرژیممطلقهفقاهتیحاکمبرجامعهایرانمیباشند،زیرازمانیکه
اسالمزیارتیجایگزیناسالمقرآنیواجتهادیوتطبیقیپیامبراسالمبشود،قطعاً
قبرگرائیوریاوتزویروخرافاتجانشینشورانیدنعقولتودههامیشود.آنچنانکه
جهت رژیم این که بودیم شاهد حاکم فقاهتی مطلقه رژیم در گذشته سال 38 در
استخداممساجدوقبرهاوزیارتگاههادرخدمتتثبیتحاکمیتخودش،باسازماندهی
وحاکمیتحتیمداحانوهیئتهایسنتیمردمیکوشیدهاستتاعالوهبرحکومتی
قرآنی تطبیقی اسالم اسالمزیارتیراجایگزین مناسک، و منابر و کردنمساجد
بکند؛وباصرفهزارانمیلیاردتومانازسرمایههایمردمنگونبختایران،آن
ایران،حتیبرای امروز نفرحاشیهنشینانشهری همدرشرایطیکه18میلیون
تأمینحداقلمعیشتخود،حاضربهفروشکلیهواعضاواندامخودهستندوطبق
گفتهقالیبافشهردارتهرانتنهادرخودتهرانبیشاز500هزارنفرنانخالی
برایخوردنندارندوعالوهبرساختنضریحهایطالئیوزوارمیلیونیاربعین
با میلیاردیبرسردرمصالهایجمعهشهرها، بنایمنارههای کربالومشهدو
گسترشخرافاتمذهبی،اسالمقرآنیرادرپایاسالمزیارتیذبحنمایند(ساکنانو
آبادکنندگانآنمساجدبدترینمردمزمینهستند،چراکهازآنهافتنهوآشوببیرون
میآید؛وخطاوانحرافبهسویآنانپناهندهمیشود)زمانیکهاسالمحکومتیو
آنچنانکه38سال زیارتی اسالم و اسالموالیتی و روایتی اسالم و فقاهتی اسالم
استدرکشورایرانشاهدآنهستیم،برجامعهمسلمینحاکمبشود،بیتردیداسالم
حکومتیوفقاهتیدرراستایاستراتژیتحمیلهژمونیخودبرشیعهوسنی،توسط
شعار»جنگ،جنگتاپیروزی«وبرایکسبقدرتسیاسیوقدرتاقتصادیو
قدرتاجتماعیهرچهبیشترخود،راهیجزایننداردکهباشعار»جنگ،جنگتا
پیروزی«وزندانیانسیاسیبیگناهرامشتیحیواندرندهخواندنوکشتارآنها،همه
امکاناتمذهبیوملیوکشوریدرخدمتحاکمیتوکسبقدرتبیشترسیاسیو
اجتماعیواقتصادیخوددرآوردواسالمراملکطلقخودبخواندوخودرانماینده
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آسمانهاوامامزمانبداندومانندحیواندرندهبهجانملتایرانبیافتندوبابرپا
کردنکهریزکهاواوینهاوگوهردشتها،توسطتیغوداغودرفش،بهسرکوب
فریادعدالتطلبانهوآزادیخواهانهمردمایرانبپردازندوبادوخطفتوابهنسلکشی
جوانانایراندرزندانهایسیاسیبپردازند(.هرکسیکهازفتنهآنهادورباشد،با
زوربهفتنهخودمیکشند.خداوندسبحاندربابایناصحابقدرتمیفرماید:به
خودمسوگند،برایاینصاحبانقدرتفتنهوآشوبیبرمیانگیزانمکهصابرانرا
بهحیرتوادارسازد؛ودربرابراینوعدهخداوندبزرگمابخششازلغزشاز

خداوندرامسئلتداریم.«

درکالمفوقازامامعلی)حکمت369-نهجالبالغهصبحیالصالح(،اوبرعکسخطبه
40نهجالبالغهصبحیالصالحکهبهنقدرویکرددگماتیسمدرتفسیروتأویلوتعبیر
قرآنپرداخت،دراینکالم)حکمتشماره369-نهجالبالغهصبحیالصالح(امامعلیبه
نقدسیاسیواجتماعیوفرهنگیواعتقادی»اسالمدگماتیستی«میپردازد؛ودر

همینچارچوباستکهدرکالمفوق،امامعلیبهاینمواردتکیهمینماید:

الف-آنچنانکهدرابتدایکالمفوقمشهوداست،امامعلیبابیان:»یأْتِی.َعلَی.النَّاِس.
زََماٌن-زمانیبرایتودههایمسلماندرآیندهپیشبینیمیکنم«معتقداستوپیشبینی

میکندکه»درآینده،اسالمدگماتیستبهصورتاسالمحکومتی،بهناحقبرگرده
مسلمانانسوارخواهدشد.«

فقهیقشریگرای ابتدایکجریان باشدکهخودگروهخوارجهرچنددر یادمان
دگماتیستبودند،امابهمرورزمان»اینجریانفقهیدگماتیستیبدلبهیکجریان
سیاسیقدرتطلبشدند«وازآنجابودکهامامعلیجهتسرکوبآنهادستبه
شمشیربردوجنگنهروانرابرپاکرد.لذادرهمینرابطهاستکههرچندبه
صورتموضعیجریاندگماتیستسیاسیقدرتخواهتوسطامامعلیسرکوبشد،
اماامامعلیدرکالمفوقپیشبینیمیکندکهدرآیندهبازایناسالمدگماتیستسیاسی
وفقاهتیوروایتیسرکوبشدهدرنهروان،بهصورتاسالمحکومتیبرجامعه

مسلمینظاهرخواهندشد.
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ب–درکالمفوق،امامعلیدررابطهباتحلیلاسالمدگماتیستحکومتی،معتقد
جامعه، سیاسی شاملعرصه فقط اسالمحکومتی ارتجاعی »فونکسیون که است
رویکرد بالعکس بلکه نمیشود، درفش و داغ و تیغ و سرکوب و اختناق توسط
دگماتیستیاینجریاندرآینده،برتمامیعرصههایفرهنگیومذهبیواجتماعی
وسیاسیوسنتیواقتصادیوتاریخیمسلمانانسیطرهپیدامیکند؛وتمامیآنهارا
مسخمیکندودرخدمتقدرتخویشاستحالهمینماید«،چراکهازنگاهامامعلی

آنهاهمهچیزرابرایقدرتخودمیخواهند.

ابتدا دگماتیسمحکومتی، مسخ »پروسه معرفی در علی امام فوق، کالم در – ج
.َرْسُمُه...-ازقرآن ازمسخقرآنشروعمیکند«ومیفرماید:»...ِفیِهْم.ِمَن.الُْقرْآِن.إِالَّ
مطرح رابطه این در که سوالی نمیماند«. چیزی آن زیبای شکل و ظاهر جز
میشوداینکه:چراامامعلیدرکالمفوقخوددرعرصهتبیینآفاترویکرداسالم
دگماتیستازمسخقرآنشروعمیکند؟ومیفرماید:»اسالمحکومتیتوسطتجلیلو
تشویقازظاهروشکلقرآن،محتوایقرآنکهدرراستایشورانیدنعقولتودهها
میباشدقربانیمینماید«.برایپاسخبهاینسؤالآنچنانکهدرابتدایایندرس،از
سلسلهدروسنهجالبالغهمطرحکردیم،»تمامیانحرافاتدرفهماسالمدرنهایت
قرآن«، درآوردن حرف به راستای »در ما رویکرد نوع به میکند پیدا برگشت
چراکهآنچنانکهامامعلیدرخطبهشماره158نهجالبالغهصبحیالصالحفرمود:
»...َذلِک.الُْقرْآُن.َفاْسَتْنِطُقوُه.َو.لَْن.یْنِطَق...-قرآنرابهسخندرآورید،زیراقرآنفینفسه
صامتاست«ودرهمینرابطهاستکهآنچنانکهمطرحکردیم،بهسهطریقیابا

سهرویکردمیتوانیمقرآنرابهحرفزدنوادارسازیم:

اقبال محمد بهعالمه بیستم قرن در و کردیم علیشروع امام از که اول طریق
حرف به جهت تطبیقی رویکرد عنوان تحت رسیدیم، شریعتی سپس و الهوری
درآوردنقرآنتعریفنمودیم؛ومطابقآنگفتیمکه»در.رویکرد.تطبیقی،.جهت.به.حرف.
درآوردن.قرآن.صامت،.تکیه.بر.فرمول.پیوند.ابدیت.و.تغییر.می.باشد«کهاینفرمولبرایاولین

بارتوسطمحمداقبالالهوریدرفصلششمکتابگرانسنگبازسازیفکردینیدر
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اسالم–ص169-س2 بهاینصورتمطرحگردیدهاست:

»اسالم وفاداری نسبت به خدا را خواستار است، نه وفاداری نسبت به حکومت استبدادی 
را؛ و چون خدا بنیان روحانی هر زندگی است، پس وفا داری به خدا عمالً وفا داری به طبیعت 

وجودی خود آدمی است. اجتماعی که بر چنین تصوری از واقعیت بنا شده باشد، باید در 

زندگی خود مقوله های ابدیت و تغییر را با هم سازگار کند.«

حرف به جهت تطبیقی رویکرد طرفداران که است فرمول این چارچوب در و
درآوردنقرآنصامت،تمامآیاتقرآنرابهدودستهتقسیممیکنند:

دستهاول»آیاتی.از.قرآن.هستند.که.در.راستای.تبیین.توحید.الهی.و.توحید.وجودی.و.توحید.انسانی.
و.توحید.اجتامعی.و.توحید.تاریخی.می.باشند..این.آیات.به.عنوان.ابدیت.یا.ذاتیات،.قرآن.می.باشند.«

دستهدوم»آیات.فقهی.و.حقوقی.قرآن.هستند.که.به.علت.زمان.مند.و.مکان.مند.و.تاریخ.مند.بودن.
و متکلّم و مفسر دهلوی ولیهللا شاه گفته کهطبق قرآن.می.باشند« متغیرات. آنها،.جزء.

برای. قرآن. عرضیات. یا. متغییر. آیات. »این. هند، هیجدهم قرن مسلمان بزرگ نظریهپرداز

آن.بر.پیامب.اسالم.نازل.شده.است.تا.پیامب.اسالم.در.جامعه.بدوی.اعراب.قرن.هفتم.میالدی.اقدام.به.

جامعه.سازی.بکند.تا.مسلامنان.در.قرن.های.بعد،.یعنی.در.دوران.ختم.نبوت.و.قطع.وحی.نبوی.بتوانند.در.

چارچوب.رویکرد.جامعه.سازانه.پیامب.اسالم،.خود.توسط.تحلیل.مشخص.از.شایط.کنکریت.جامعه.خود،.

اقدام.به.جامعه.سازی.بکنند.«

بهاینترتیباستکه»در.رویکرد.تطبیقی.جهت.به.حرف.درآوردن.قرآن.باید.به.صورت.دو.مؤلفه.ای.

با.آیات.قرآن.برخورد.شود؛.یعنی.پس.از.تفکیک.آیات.ثابت.یا.ذاتیات.قرآن.در.چارچوب.آیات.مربوط.

به.توحید.الهی.و.توحید.انسانی.و.توحید.اجتامعی.و.توحید.هستی.و.توحید.تاریخی،.آیات.متغییر.یا.

عرضیات.قرآن.را.معنی.و.تفسیر.و.تأویل.و.تعبیر.بکنیم«،امادر»رویکرد.دگامتیستی.جهت.به.حرف.

درآوردن.قرآن.صامت،.طرفداران.این.رویکرد.تفاوتی.بین.آیات.قرآن.قائل.نیستند،.زیرا.تامی.آیات.را.ثابت.

والیتغیر.و.ذاتیات.می.دانند.و.اصل.ابدیت.را.به.تام.آیات.قرآن.تعمیم.می.دهند.«

و. فراتاریخی. و. فرازمانی. قرآن. آیات. تام. قرآن،. درآوردن. به.حرف. دگامتیستی.جهت. رویکرد. »مطابق.

اجتهاد.در.اصول.و.فروع. دارای.دینامیسم.درونی.نی.باشد؛.و.اصل. فرامکانی،.می.باشند؛.و.هرگز.قرآن.
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کالمی.و.فقهی.و.نظری.و.عملی،.رویکرد.تطبیقی.که.به.عنوان.موتور.دینامیسم.درونی.قرآن.و.اسالم.

می.باشد،.در.رویکرد.دگامتیستی.محدود.و.محصور.به.فروعات.فقهی،.آن.هم.تنها.توسط.فقهای.حوزه.های.

فقاهتی.می.شود؛.و.در.این.رویکرد.غیر.از.فقیهان.حوزه.های.فقاهتی،.کسی.یا.کسانی.حق.اجتهاد.حتی.در.

محدوده.تعیین.شده.توسط.آنها.هم.ندارند.«

دررویکردسومکه»رویکرد.انطباقی.جهت.به.حرف.درآوردن.قرآن.صامت.می.باشد،.طرفداران.

رویکرد.انطباقی.از.هامن.اواخر.قرن.اول.هجری.معتقد.بودند.که.باید.از.طریق.تکیه.بر.معرف.بشی.و.

برون.دینی،.قرآن.را.به.حرف.زدن.وادار.سازیم«.نخستینگروهیکهدرمیانمسلماناناز

اواخرقرناولهجریبهصورتجمعیوگروهیبهرویکردانطباقی،آنهمنهدر
عرصهمحدودفقهیبلکهدرچارچوبکالمیرویآوردند،دونحلهکالمیاشاعره
ومعتزلهبودندکهدرچارچوبمعرفتفلسفهیونانیمعتقدبهتفسیروتأویلوبه
حرفدرآوردنقرآنشدند.لذادراینرابطهعالمهمحمداقبالالهوریدرفصل

اولکتابگرانسنگبازسازیفکردینیدراسالمص7–س16میگوید:

معتزلیان  بودند.  یونانی  منطق  سالح  با  دینی  سنت  مدافعان  تنها  اشاعره  »نهضت 
از آن جنبه دین که  و  از معتقدات می نگریستند  که به دین تنها همچون مجموعه ای 

واقعیتی حیاتی است غافل و جاهل بودند، هیچ توجهی به روش های غیر تصوری نزدیک 

شدن به حقیقت نداشتند و دین را تنها دستگاهی از تصورات منطقی می دانستند که 

به اتخاذ وضعی منفی می اجنامد، از درک این مطلب عاجز ماندند که در زمینه معرفت – 

علمی یا دینی – استقالل کامل از جتربه عینی امکان ناپذیر است.«

بنابراین»در.رویکرد.انطباقی.جهت.به.حرف.درآوردن.قرآن.صامت،.تکیه.عمده.بر.معرفت.بشی.اعم.

از.معرفت.فلسفی.یا.معرفت.علمی.یا.معرفت.عرفانی.یا.معرفت.کالمی.می.شود.و.در.پرتو.آن.معرفت.

بدین نتیجه، یا.تعبیر.قرآن.جهت.به.حرف.درآوردن.آن.می.پردازند«.در یا.تأویل. بشی.به.تفسیر.

در امامعلی الصالح( نهجالبالغهصبحی - )حکمت369 فوق درکالم که است ترتیب
تبیین»پروسهمسخرویکرددگماتیستی«میفرماید:»دگماتیستحکومتیدرآینده،
پروسهمسخخودراازمسخفهمقرآنشروعمیکند«،»...زََماٌن.اَل.یْبَقی.ِفیِهْم.ِمَن.الُْقرْآِن.

.َرْسُمُه....« إِالَّ
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پیامبراسالم،به فراموشنکنیمکهدردوران23سالهحیاتنبویمکیومدنی
تاریخیدرعرصهپروسس قرآندرشکل انجیل، و تورات اینکهبرعکس علت
نازل مشخص و کنکریت صورت به اسالم پیامبر انسانسازانه و جامعهسازانه
میشد،دیگردرآنزمان»قرآنصامتنبود«بلکهبالعکس،»بهصورتزندهو
ناطق،هدایتگروراهنمایعملمسلمانانبود«.بهعبارتدیگر،قرآناززمانی
پیامبر وفات با و فرمودند وفات درسال11هجری اسالم پیامبر که صامتشد
اسالم،وحینبویبرایهمیشهبربشریتقطعشدودورانختمنبوتآغازگردید.
لذادراینرابطهاستکهمیتوانیم،مکانیزمرابطهقرآنبامخاطبینشبهدوفرایند:

1-قرآنناطق.

2-قرآنصامت،تقسیمکنیم.

بهاینترتیبکه»فرایندقرآنناطق«تنهامحدودبهدوران23سالهحیاتنبوی
پیامبراسالممیشود،درصورتیکه»فرایندقرآنصامت«مربوطبهدورانختم
نبوتاستکهباوفاتپیامبراسالمدرسال11هجری،اینفراینداستارتخورد.

باری،نبایدتعجبکنیمکهچراامامعلیدرسال36هجریمیفرماید»انا.القرآن.
ناطق«اماپیامبراسالمهرگزنفرمودهاستکه»منقرآنناطقهستم«،چراکهدر

زمانپیامبراسالم،هرچند»آبشخورتکوینقرآنسرچشمههایوجودیمعراجیافته
واسرایافتهپیامبراسالمبود«ولیباهمهایناحوال،»خودقرآنصورتزندهو
ناطقداشت«؛امابرعکسدرزمانامامعلی،یعنیدرسال36که25سالبود
کهپیامبراسالموفاتکردهبودند،»قرآنفرایندصامتخودرادرچارچوبدوران
ختمنبوتطیمیکرد«.لذاامامعلیوظیفهخودمیدانستتا»آنقرآنصامترا

بهحرفدرآورد.«

این در آنچنان و مینامید«؛ ناطق قرآن را خود علی »امام که بود ترتیب بدین
مقاممؤمنبهخویشبودکهحتیدرجریانتوطئهعمروعاصومعاویهدرجنگ
صفینکهقرآنهارابرسرنیزهکردهبودند،دستوردادتاآنقرآنرابهزیربکشند
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ولگدمالکنند؛وجالباینجااستکهامامعلی،جمله»انا.القرآن.ناطق«خودرادر
همانجنگصفینودربرابرقرآنصامتبرسرنیزههایعمروعاصومعاویه

مطرحمیکند.

این اول فرایند تبیینپروسسمسخرویکرددگماتیستی، امامعلیدر لذادرکالم
مسخرادرمسخقرآنتعریفمیشود؛ودرادامهمسخقرآناستکهامامعلی
درکالمفوق)حکمت369-نهجالبالغهصبحیالصالح(موضوع»مسخاسالم«توسط
.اْسُمُه...-ازاسالمجزاسمش دگماتیستحکومتیمطرحمیکند.»...َو.ِمَن.اْلِْساَلِم.إِالَّ
شکل تعریف در اینجا در علی امام که است جالب ماند«، نخواهد باقی چیزی
یا پوزیتیویستی رویکرد »بر اسالم، و قرآن به نسبت دگماتیستیحکومتی، مسخ
قشریگریدگماتیستیحکومتیتکیهمینماید«،چراکهآنچنانکهدرتوصیفمسخ
دگماتیست قرآن تذهیبظاهر و تجلیل با فرمود، دگماتیستحکومتی توسط قرآن
حکومتی،باطنقرآنراکهدرراستایشورانیدنعقولتودههامیباشد،ذبحمیکند.
آنچنانکه38سالاستکهشاهدیمکهرژیممطلقهفقاهتیبهاشکالمختلفمیکوشد
تاقرآنهاینفیسباچاپهایپرهزینهتکثیرنمایدوتوسطتجلیلازظاهرقرآن
وتبلیغدرقرائتوحفظآیاتقرآن،محتوایقرآنکهدرراستایشورانیدنعقول

تودههامیباشد،ذبحمینماید.

باری،بههمیندلیلاستکهدرکالمفوقامامعلیمعتقداستکه،»مسخقرآن
که جامعهای در و میشود«؛ اسالم مسخ عامل خود حکومتی، دگماتیست توسط
»هدفقرآندرپایشکلقرآنذبحمیگردد،مضموناسالممولودقرآن،قربانی
شکلاسالمخواهدشد«.آنچنانکهدر38سالگذشتهشاهدیمکهرژیممطلقهفقاهتی
حاکم،بیشازهمهتاریخاسالمبهصورتشکلیازاسالمشکلیوفقاهتیوزیارتی
تاریخ تمامیرژیمهایگذشته از بیش اما وروایتیووالیتیحمایتکردهاست،
ایران،مؤمنینبهاسالمقرآنتوسطتیغوداغودرفشسرکوبقربانیکردهاست.

بدینترتیباستکهدرکالمفوق)حکمت369-نهجالبالغهصبحیالصالح(امامعلی
پسازطرح»مسخقرآنومسخاسالمتوسطدگماتیستحکومتی«به»مسخمساجد
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توسطدگماتیسمحکومتیمیپردازد«.»...اْسُمُه.َو.َمَساِجُدُهْم.یْوَمِئٍذ.َعاِمرٌَة.ِمَن.الِْبَناِء.َخَراٌب.
ِمَن.الُْهَدی...–درآنزمانمساجدبهلحاظساختمانیوظاهرتوسعههمهجانبهپیدا

خواهندکرد،درصورتیکهاینمساجدبهلحاظمضمونومحتواویرانهمیباشند.«

سوالیکهدراینجامطرحمیشوداینکهچراامامعلیپسازطرح»مسخقرآن«و
»مسخاسالم«توسطدگماتیستحکومتی،»مسخمساجد«توسطدگماتیستحکومتی
مطرحمیکند؟آیابهترنبودامامعلیبهجایطرح»مسخمساجد«درمرحلهسوم،

ازطرح»مسخفرهنگیویاسنتیوغیره«مسلمانانصحبتمیکرد؟

درپاسخبهاینسؤالبایدبه»آفتظهوراسالمزیارتیتوسطمسخاسالمقرآنی
مساجد »مسخ طرح با میخواهد فوق عبارات در علی امام چراکه کنیم«، تکیه
یا قبرپرستی اسالم یا زیارتی اسالم آفت طرح به حکومتی«، دگماتیست توسط
اسالممداحپروروغیرهبپردازد؛زیراتنهاباظهوراسالمزیارتیاستکهظاهر
امام اربعین در نفر میلیونها میکنند پیدا رونق زیارتگاهها میشوند، آباد مساجد
حسینتوسطصرفبیتالمالمردمبهزیارتمیروندوضریحهایطالئیتوسط
بیتالمالمردمنگونبختایرانساختهمیشودوتمامیمنابرومقابرومساجدو
مّداحانوهیئتهایسنتیمذهبیدرخدمتحکومتقدرتدرمیآیند،ازظاهرقرآن
تجلیلمیشود،بهاندازهتمامتاریخگذشتهمردمایراندرایندورانتوسطبیتالمال
مسلمینمساجدوحسینیههایدولتیساختهمیشود،تمامحجوزیارتونمازجمعه
وجماعتصورتحکومتیودستوریپیدامیکنند،اماازهدفاصلیقرآنواسالم
ومساجدکهشورانیدنعقولتودههامیباشد،دیگرخبرینیست؛ومساجدسکوت
وکورمیمانندوتازهآنزمانیهمکهحرکتیدراینمساجدصورتبگیرد،شکل
خودانگیختهوخودجوشندارند،بلکهبالعکسبهصورتدستوریوحکومتیشکل

میگیرند.

لذاازاعتکافماهرجبدرمساجدگرفتهتانمازهایجمعهوجماعتهمهصورت
حکومتیوبخشنامهایباهزینههایبیتالمالمردمصورتمیگیرد؛ودرشرایطی
کهمردممحرومایرانجهتادامهتحصیلفرزندانخوددرصفهایفروشکلیه
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واعضایبدنخودهستند،هزارانهزارمیلیاردتومانتوسطرژیممطلقهفقاهتی
حاکمصرفطالیزیارتگاههاوصرفهزینهمیلیونهازوارمیشودکهدراربعین

حسینپیادهبهکربالمیروند.

درنتیجهدراینرابطهاستکهدرکالمفوق)حکمت369-نهجالبالغهصبحیالصالح(
امامعلیپسازطرح»مسخمواردسهگانهفوقتوسطدگماتیستحکومتی«،به
.أَْهِل.اْلَْرِض.ِمْنُهْم. ُرَها.َشُّ جمعبندیدراینرابطهمیپردازدومیفرماید:»...ُسکانَُها.َو.ُعامَّ
َر.َعْنَها.إِلَیَها...-ساکنان .َعْنَها.ِفیَها.َو.یُسوُقوَن.َمْن.تَأَخَّ وَن.َمْن.َشذَّ تَْخُرُج.الِْفْتَنُة.َو.إِلَیِهْم.تَأِْوی.الَْخِطیَئُة.یرُدُّ

وآبادکنندگانآنمساجدبدترینمردمزمینهستند،چراکهعاملفتنهوآشوبدر
جامعهخودشانمیباشندومردمرابهفتنهآشوبمیکشانندوباالخرهخودشاندر

اینفتنهآشوبغرقخواهندشد.«
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شرحیبرنهجالبالغه؛

»کاَن.لِی.فیام.َمَضی.أٌَخ.ِفی.اللِه-درگذشتهدورمنیکبرادردینیداشتم«)نهجالبالغه
جعفرشهیدی-حکمت288-صفحه414(.

امامدرزمانیازابوذرسخنمیگویدکهابوذرتنهاوگرسنهدرربذهمردهاست
وتبلیغاتزهرآگینومسمومکننده)برضدحرکتعدالتخواهانهابوذرغفاری(
حکومتمعاویهآنچناندرشاموبرجامعهمسلمانانحاکمشد)کهعلیاالندر
یعنی ابوذرسخنمیگوید؛ از آنهاحکومتمیکندو بر یا37هجری سال36
25سالبعدازمرگپیامبرو10سالپسازمرگابوذرتنهادرصحرایربذه
پیامبر بزرگترینصحابه از ذهن در خاطرهائی حتی مردم که عثمان( دست به
یعنی-جندهبنجنادهیاابوذرغفاری-نداشتند،ابوذرکسیاستکهپیامبراسالمدر
وصفشفرمود؛راستگویترازابوذردرزیراینسقفآسمانندیدموبازمحمد
درتوصیفاوفرمود؛بیشترساعاتعمرابوذربهتفکرسپریمیشود،منادیوحی
دربابایمانابوذرمیگفتکه؛»لو.علم.ابوذر.ما.فی.قلب.السلامن.فقد.کفر.یا.فقد.قتله-اگر
ابوذرازآنچهکهدرقلبسلمانمیگذردمطلعمیشداوراکافرمیپنداشت.«
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هنگامیکهمحمدپیامبرانسانیتمیخواستتامانندیکنقاششخصیتابوذررا
بررویصفحهتاریخانسانیتترسیمکندبهاوگفت؛»ای.ابوذر.تو.تنها.آمدی.و.تنها.حرکت.
می.کنی.و.تنها.می.میری«وآنتنهائیکهمحمددرترسیمشخصیتابوذربرآنتکیه

کالمیمیکندبهمعنایجدائیابوذرازجمعنیستچراکهابوذرهمیشهبرایجامعه
زندگیمیکردوبرایجامعهمبارزهمیکردودرراهشعارعدالتخواهانهخودبر
علیهنظامابوسفیانیمعاویهدرشامونظامطبقاتیعثمانیدردیگربالداسالم،با
تبعیدبهربذهدرتنهائیمرد.دراینجایگاهتنهائیازنظرپیامبرداللتبرپیشتازی
وپیشگامیابوذرجهتتحققخواستههائیمیکردکهدرایننظامبهفراموشیرفته
بودوبرایهمیناودررفتنوزیستنومردنتنهابود»کونوا.مع.الناس.و.ال.تکونوا.
مع.الناس-بامردمباشیدامابامردمنشوید.«زیراهمهمردمدریکروالمیآیند،

زندگیمیکنندوهممیمیرندامادرمیاناینهمهانسانهاتنهابعضیازآنهاهستند
که»آمدنوزیستنورفتن«انتخابیدارند)برعکساکثریتکهآمدنورفتنو
مردنتحمیلیواجباریودستوریدارند(وبههمیندلیلقرآنبرایچنینافرادی
نامشهیدانتخابمیکندکهبهمعنای»گواهونمونهوالگو«است.باتوجهبهاشاره
پیامبراسالمدراینتعریفوترسیمونقاشیازشخصیتابوذر،تنهائیاودر-
آمدنورفتنومردن-داللتبرپیشتازیوپیشگامیوپیشاهنگبودنابوذردر
»آمدنورفتنومردن«میکند،زیراآمدنابوذربهاسالموتولداورابایدازسال
سومبعثتپیامبرودر-خانهارقمابنابیارقمدرباالیکوهصفاودرمخفیگاه
محمد-ودرآنزمانیبدانیمکهابوذربامحمدخلوتمیکنندودرآنخلوت»کالمی
بینآندوانسانتاریخسازردوبدلمیشودکهگرچهتاکنونبشریتبهمحتوای
آنکالمآشنائینیافتهاستولیآنکالمچنانفونکسیونوعملکردیازخودزایش
کردکهازهمانلحظهفرودابوذرازصفایارقمبنابیارقم«جندبنجنادهصحرا
گردبدلبهابوذرغفاریتاریخسازانسانشدکهباشعار»ال.اله.اال.الله«خودتمامی
شرکرا-درمکهدارالندوهابوسفیانواکرموابوجهلوامهابنخلفودرکاخ
سبزسربهفلککشیدهمعاویهبنابوسفیان،وچهدرگردنبندزنعثمانونظام
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طبقاتیجامعهعثمانیوچهدرفتوایکعباالحبارکهبرسرطالهایتبرشکنو
بهارثماندهازعبدالرحمنبنعوفهمهراچونکوهآتشفشانبهچالشکشیدو
آنچنانتوفندهوبیامانفریادزدکهعثماندریافتکهمعاویهتوانخاموشکردن
فریادهایحقطلبانهوعدالتخواهانهابوذردرشامرانداردوبهدرستیفهمیدکه
وجودابوذردرمدینهآتشفشاناعتراضیخواهدشدکهجامعهطبقاتیعثمانرازیر
وروخواهدکرد.ابوذربهصحرایخشکربذهدرعربستانتبعیدشدتادوراز
جامعهمسلمانانکهاوچونماهیبهآببهآنوابستهبود،درآنجاتنهاوگرسنه
بمیرد.گرچهعثمانبهنیروهایخوددستوردادهبودکهدروقترفتنابوذراز
مدینهرسولهللابهصحرایخشکربذهکسیحقمشایعتاورانداشتهباشد،تا
غریبوتنهامدینهمحمدرابهطرفصحرایخشکربذهترککند،اماعلیدر
لحظهوداعابوذرنمیخواستتا»امامعدالتخواهانهسوسیالیستتاریخبشر«را
تنهابگذاردوتسلیمدستورعثمانشود؛لذاامامانسانیتعلی-بههمراهحسینو
حسنوعقیلوعمار-پسازشنیدنخبرحرکتابوذرازمدینهبیدرنگخودرا
بهکاروانابوذررسانیدودربرابرچشمانبازمردممدینهباصدایبلنداینچنین

ابوذرراتوصیفکرد؛

ابوذرتوبهخاطرخدابرنظام -هماناای لَُه. َمْن.َغِضْبَت. َفاْرُج. لِلَِّه. إِنَّک.َغِضْبَت. . أَبَاَذرٍّ »یا.
طبقاتیعثمانعصیانکردیپسدرتنهائیهایربذهبرهمانخدایخودتتکیه
.الَْقْوَم.َخاُفوک.َعلَی.ُدنْیاُهْم.َو.ِخْفَتُهْم.َعلَی.ِدیِنک.-ایابوذرنظامطبقاتیعثمان کن.یا.اباذر،.إِنَّ
بهخاطرحفظدنیایخودازتوترسیدندوتوراتبعیدکردنداماتوبهخاطرتحریف
عقیدهوایمانضدطبقاتیکهداشتیازایشانترسیدی.یا.اباذر؛.َفاتْرُک.ِفی.أَیِدیِهْم.َما.َخاُفوک.
َعلَیِه.َو.اْهرُْب.ِمْنُهْم.ِبَا.ِخْفَتُهْم.َعلَیِه.-ایابوذراکنونکهنظامعثمانیتورابهربذهتبعید

کردهانددنیایآنهارابهخودواگذاروتوباتوشهایمانوعقیدهاتبهطرفربذه
.َمَنُعوک.-ایابوذرچقدرنظامطبقاتی برو..یا.اباذر؛.َفاَم.أَْحَوَجُهْم.إِلَی.َما.َمَنْعَتُهْم.َو.َما.أَْغَناک.َعامَّ
عثمانیبهایندنیایخویشوابستگیدارندکهحتیحضورتورادرمدینهپیامبر
برایحفظایندنیایخودتحملنمیکنندوچقدرتونسبتبهدنیایخودساختهعثمان
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داً.-ایابوذردیرینخواهد سبکبالوبینیازی..یا.اباذر،.َو.َسَتْعلَُم.َمِن.الرَّاِبُح.َغداً.َو.اْلَکَثُ.ُحسَّ
گذشتکهایننظامطبقاتیعثمانیبرهمبریزدوتودرمییابیکهدرفردایامروز
سودآنبرایعثماننیستبلکهاینتوئیکهدراینمعاملهمابینایمانودنیاسود
.اتََّقی.اللََّه.لََجَعَل.اللَُّه.لَُه.ِمْنُهاَم. اَمَواِت.َو.اْلََرِضیَن.کانََتا.َعلَی.َعْبٍد.َرتْقاً.ثُمَّ .السَّ کردهائی.یا.اباذر،.َو.لَْو.أَنَّ
َمْخرَجاً.-ایابوذراگرنظامطبقاتیعثمانتورادرصحرایخشکولمیزرعربذه

تنهاوبیکسقراردهدوتمامیدرهایآسمانوزمینراببندد،بازتوباایمانو
.َو.اَل. .الَْحقُّ صبرومقاومتایندرهایبستهرابازخواهیکرد..یا.اباذر؛.اَل.یونَِسنَّک.إِالَّ
.الَْباِطُل.-ایابوذر!درتنهائیهایربذهپیوستهتالشکنکهجزحقمونسی یوِحَشنَّک.إِالَّ

نداشتهباشیوتنهاوحشتتو-درزیرسندانشکنجههایربذه-نزدیکیباباطل
باشدتاتوباایندوتوشهبتوانیدرزیرآنهمهمشقتوگرفتاریمقاومتکنی..
ُنوک.-ایابوذراگرتوبهجایمبارزه یا.اباذر؛.َفلَْو.َقِبلَْت.ُدنْیاُهْم.َلََحبُّوک.َو.لَْو.َقرَْضَت.ِمْنَها.َلَمَّ

بانظامطبقاتیعثمانتسلیمهژمونیقدرتآنهامیشدیآنهابهجایاینهمهکینه
ودشمنیوشکنجهتوراخودیمیپنداشتندوباتودوستیمیکردندواگربهجای
تکیهبرایمانتبرقطعهائیازدنیایآنهاتکیهمیکردیبهجایشکنجهگاهربذهتو
رادراماننظامخودقرارمیدادند«)نهجالبالغهجعفرشهیدی-خطبه130-صفحه128(.

علیامامانسانیت)درسال36و37(درزمانیکههنوزدهسالازمرگابوذر
نگذشتهاستوجامعهمسلمانانابوذروبزرگیهایاورابهیاددارندوجنایتنظام
عثمانیرادرحقاوفراموشنکردهاند،درموردابوذرچنینیادمیکندکه؛»کاَن.
لِی.فیام.َمَضی.أٌَخ.ِفی.اللِه-درگذشتههایدورمنیکبرادرفیهللاداشتم.«آیاعلیبا

اعالمایننظرقصدنقدجامعهائیراداردکهازابوذردورشدهاند؟آیاعلیدوری
جامعهازآرمانهایابوذرراکهناشیازتبلیغاتمسمومنظامطبقاتیعثمانیونظام
ضدانسانیمعاویهدرشامبود،بهعنوانیکخطراعالمنمیکند؟آیاعلینجات
جامعهزمانخودرادرگروپیونددوبارهباآرمانهایابوذرنمیبیند؟اگربپذیریم
کهبزرگترینحرکتوعملابوذرمبارزهبانظامطبقاتیعثمانیبود،آیاعلیبا
طرحاینخطبهمیخواستبهمردمبگویدکهبیماریامروزجامعهشمانظامطبقاتی
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باقیماندهازعثماناستکهتنهابارویهابوذرقابلمداوامیباشد؟)چنانکهدرنخستین
خطبههایزمانخالفتبرایمردماعالمکرد(رجوعشودبهنهجالبالغهجعفرشهیدی

خطبه15و16-صفحه16وصفحه17وخطبه92صفحه85.

شخصیت ابوذر از نظر امام علی

مشخصه اول

»أٌَخ.ِفی.اللِه-برادریدرراهخدا«.برایفهماینخصیصهومشخصهابوذرباید
نخستبرگردیمبه»پیماناخوت«کهپیامبراسالمباشعار»انا.املنون.اخوه«)پساز
هجرتازمکهودرسال13بعثتباورودبهمدینه(جهتحلاختالفبیندوقبیله
اوسوخزرجوایجادوحدتبینمهاجرینوانصارمابینمردممدینهایجادکردکه
نامآن»پیماناخوت«بود.طبقاینپیمانپیامبراسالمدستوردادتاهرکدامازمردم
مدینه-اعمازمهاجرینوانصاریااوسوخزرج-برایخودیکبرادرانتخاب
کندکهپیامبربرایخودعلیرابهعنوانبرادرانتخابکرد.هدفپیامبراسالم
ازاینپیمان»ایجاداخوتدرجامعهجدیدمدینهوجلوگیریازاختالفوبرادر
کشی)کهتاقبلازورودپیامبراسالمبهمدینهدربیندوقبیلهاوسوخزرجوجود
داشت(بودوقصدداشتازبستروحدتبهعنوانرشدواعتالیجامعهمدنیجدید
سودجوید.نیازبهگفتننداردکهپیامبراسالمدرسایه»اخوت.فی.الله«میخواست
رابطهبینجامعهمدنیتازهایجادشدهراازسطح-خونیوقومیوخانوادگیو
قبیلگی-بهسطحفراخونیوفراقومیوفراخانوادگیوفراقبیلگیبرساندتابتواند
انرژیهایگرفتارشدهدرزندانخونوقوموقبیلهراآزادکندوآنرابهسوی
ایجادحرکتوتحولواعتالورشدبرایفردوجامعهوتاریخانسانسمتدهدو
لذابزرگترینعاملیکهپیامبراسالمتوانست)بهقولجواهرلعلنهرو(بهتوسط
آنمشتیافرادصحراگردوغیرمتمدنرابهمرحلهتمدنومدینهبرساندوتاریخ
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بشررادچارتحولکیفیکند؛آزادکردنانرژیافراددرکانتکسپیمان»اخوت.فی.
الله«بود!تاآنجاکهپیامبراسالمدربستر»اخوت.فی.الله«خطاببهسلمانفارسی

میگوید؛»سلامن.منا.اهل.بیت-سلمانازخانوادهمناست.«

پیمان»برادریبرخدا«شاهفنرحرکتانسانسازوجامعهسازوتاریخسازپیامبر
اسالمبودکهبهتوسطآنتوانستتمامیدعوتورسالتخودرابرمبنایاینشالوده
پیریزیکند،پیامبراسالمبرپایهپیماناخوتدعوتخودراتوانستدرکمتراز
20سالجهانینمایدوبزرگترینتمدنهایتاریخرا-مصر،ایرانوروم-به
دعوتتاریخیخودتسلیمنماید.بنابراینرمزوکلیدواژهتکاملحرکتپیامبردر
»اخوت.فی.الله«نهفتهاستوامامعلیدرزمانیاز»اخوت.فی.الله«بهعنوانمعیار
شخصیتابوذرصحبتمیکندکهبزرگترینبرادرنصبیاو-عقیلفرزندبزرگ
ابوطالب-ازگروهخارجشدودرفرارازعدالتعلیبهمعاویهپناهبرد.پیمان
برادریبرمعیارجمعوتشکیالتوگروهمیتواندعاملیکحرکتاعتالئیبشود
امابرایآنکهجمعوتشکیالتوگروهبتواندجهتآزادکردنانرژیهایفرداز
زندانفردیتوخونوقوموخانواده-فائقآید،الزماستتابنایحرکتخودرا
صادقانهبرمعیارشالوده»برادریبرایخدا«استوارسازدوتازمانیکهبرایبه
انجامرساندناینمقصودنائلنگردند،امکاناعتالبرایآنقوموجمع،تشکیالت
یاگروهمیسرنخواهدبود؛لذارابطهعلیباابوذربرپایهاخوتفیهللابودهاستو
درچارچوبایناصلرکینمنجربهتکاملواعتالگردید،برایهمینامامعلیدر
ادامهجهتتبیینمشخصاتشخصیتابوذربهشرحعواملبسترساز»اخوت.فی.الله«
یا»برادریبرایخدا«میپردازدومانیزدراینبحثبهاینسوالپاسخخواهیم
دادکه؛چراابوذرتوانستبهمقام»اخوت.فی.الله«دستپیداکندوباافرادبرجسته
نقاشی بهترسیم اینسوال به پاسخ امامعلیدر پیامبرمقایسهگردد؟ النبی مدینه
تابلویشخصیتابوذرمیپردازد.ازنظرامامعلیهرکسیدرجامعهوتشکیالت
بهصورتاخالقیودستورینمیتواندبهمقام»اخوت.فی.الله«دستپیداکندودر
اینکادرانرژیهایمحصورخودراآزادسازد،برادریبرایخدامرتبهائیاز
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تعالیوجوددریکفرداستکهپسازنائلشدنبهمراتبدیگرحاصلمیشود،
امامعلیدرادامهبهعواملیکهباعثشدتاابوذربهمقام»برادریبرایخدا«

دستپیداکند،اشارهمیکند.

مشخصه دوم

نْیا.ِفی.َعیِنِه«آنچهباعثعظمتشخصیتابوذردرچشم »َو.کاَن.یَعظُِّمُه.ِفی.َعیِنی.ِصَغُر.الدُّ
منشدبیمقداریدنیادرچشماوبود.«ازاینمرحلهبهبعدامامعلیدرتوصیف
شخصیتابوذربهشرحعواملیمیپردازدکهتوسطآنابوذرتوانستبهمقام»اخوت.
فی.الله«درحرکتخوددستپیداکند.ازنظرعلینخستینعاملبسترسازمقام

اخوتفیهللادرفردایناستکهاوبتواندخودراسبکبالبکند،بهعبارتدیگر
شخصبتواند-درروابطاجتماعیوتشکیالتی-ازوابستگیهایاینجهانیخودرا
آزادترکندکهبهایننسبتمیتوانددررفتنوحرکتخودرااززمینبکندوپرواز
دهد!اماامکانپروازبرایانسانهایسنگینوگرفتارشدهدربینتعلقات-اعم
ازمالومقاموفرزندوخانوادهوخونوقوموقبیلهوشکموشهوتوقدرتو

خاک-وجودنداردکهدراینموردحافظمیگوید؛

زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزادمغالم همت آمن که زیر چرخ کبود

تاانساننتواندزیراینچرخکبودخودرا-زهرچهرنگتعلقدارد-آزادکند،برای
اوامکانایجاد»اخوت.فی.الله«درحرکتحاصلنخواهدشد،لذادرنگاهامامعلی
علتتکاملپذیریشخصیتابوذردراینبودکهاوفردآزادورهاشدهوسبکبالی
بودوازهرچهرنگتعلقداشتتوانستهبوددربسترخودسازی»نفسخویش«را
آزادکندبهعنوانمثالابوذرتوانستهبوددرجنگتبوکتکاملپذیرینفسخودرا
بهاثباتبرساند.جنگتبوکازسختترینغزوههایدوران8سالمبارزهنظامی

پیامبراسالمبودکهپنجویژگیداشت؛
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اوال-نخستینجنگبینمسلمانانباامپراطوریرومبود.

ثانیا-نخستینجنگدرخارجازعربستانبود.

ثالثا-جنگدرگرمتریننقطهتابستانعربستاناتفاقافتاد.

رابعا-اینجنگدربینجنگهایمسلماناندارایباالترینمسافتتامرزهایروم
بود.

خامسا-دراینجنگامکانات)بهلحاظلجستیکیوتدارکاتی(مسلماناندرحداقل
ممکنقرارداشت.

دالیلفوقتاثیرزیادیبرسپاهاسالمداشتوهرچهکهزمانمیگذشترفتهرفته
افرادیکهنتوانستهبودندبهمقام»اخوت.فی.الله«دستپیداکنند،سپاهپیامبررارها
میکردندوبهمدینهبرمیگشتند.البتهبهموازاتفراریابرگشتافرادازسپاهخبر
آنبهفرماندهسپاهکهخودپیامبراسالمبودمیرسیدوپیامبراسالمدرواکنشبه
اخباررفتنافراداینجملهراتکرارمیکردکه؛اگرخیریدراوباشدبرمیگردد.
تاخبربهپیامبررسیدکهابوذرهمبرگشتوسپاهاسالمراترککردکهبازپیامبر
اسالمدرپاسختکرارکردکه؛اگرخیریدرابوذرباشدبازمیگردد.سپاهاسالم
برایاستراحتدرمنطقهایمیایستد،کهیکیازدیدهبهآنهابهمحمدخبرآوردکه
سایهائیازدوردرحالنزدیکشدنبهمااستکهبیدرنگپیامبرفریادزدکهاو
ابوذربایدباشد،صبرکردندتاآنشبهبهسپاهبرسدآریابوذربودکهخستهوپیاده
وتشنهوگرسنهخودرابهسپاهمحمدرسانید.بیدرنگخودرابهآغوشحبیبخود
محمدافکندوپیامبردستوردادتابرایاوآبوغذابیاورند،ابوذربااشارهگفتبا
خودآبوقوتدارمومحمدبهاوگفتپسچرامصرفنکردیوابوذردرجواب
محمدگفتمیخواستممصرفکنمبهاینفکرافتادمکهنکندمحمدوسپاهاوگرسنه
وتشنهترباشندوبهاینآبوقوتمننیازمند،پسآنراذخیرهکردمتابهحبیبم
برسانم،پیامبرازابوذرپرسیدکهدلیلبرگشتتوازسپاهچهبود؟ابوذردرپاسخ
گفتشتریکهبرآنسواربودمبهعلتضعفازحرکتواماندوهرچهکردم



125سیمای ابوذر در دیدگاه علی، امام انسانیت /

نتوانستماورابهحرکتوادارسازم،لذارهایشکردموپیادهآمدم.

راحتی به که است انسانسبکبال نمایشیک تبوک درجنگ ابوذر برخورد این
اینجادرخصوصبیمقداریدنیادرچشم امامعلیدر بیان میتواندپروازکند!
را آن دنیا به کردن پشت با بخواهد ابوذر که نیست بیمقداریصوفیانه - ابوذر
اجتماعیواخالقیو اقتصادیوسیاسیو بلکه»مبارزه کند- دنیادارانعطا به
اعتقادی«ابوذردرجهتآبادسازیایندنیادربسترعدالتوسوسیالیسمبودهاست،
تادنیابتواندازکامگروهوافرادوطبقهخاصخارجگرددودرخدمتجامعهو
همگانقرارگیرد؛وبهایندلیلابوذرهرروزبربامتاریخایستادهوفریادمیزند
که؛»اعجبت.ملن.ال.یجدو.القوت.فی.بیته.کیف.الیخرج.علی.الناس.شاهرا.سیف-منتعجبمیکنم
این تابهجان ازکسیکهدرخانهخودقوتنمییابدودستبهشمشیرنمیبرد
نظامهایعثمانیبیافتد.«دنیادراینجاازنگاهامامعلی»وابستگیهاوعلقههای«
شخصاستکهاورابهزمینقدرتومالومیزوشکموشهوتوفرزندوخانواده
و...متصلمیکندوبهصورتمرغخانگیمیسازدکهعاجزازداشتنپرعقاب
برایپروازمیشود.ازنگاهعلی»ابوذرمردیآزادهبود«واوبهعلتآزادگی
خودرااز-میزومقاموقدرتوشکموشهوتوفرزندوخانواده-رارهاکردو

هرآنچهکهمیتوانستدررسیدناوبه»اخوت.فی.الله«سدیباشد،رهاکرد.

مشخصه سوم؛

ِمْن.ُسلْطَاِن.بَطِْنِه.َفاَل.یْشَتِهی.َما.اَل.یِجُد.َو.اَل.یکِثُ.إَِذا.َوَجَد-شکمبرابوذرتسلط »َو.کاَن.َخاِرجاً.
نداشتونسبتبهآنچهکهنداشتبخیلنبودوبرآنچهکهبهآندستپیدامیکردهم
حریصنبود.«دراینجاسخنبرسررهائیوآزادیفرداستکهمولویابیاتی

دراینموردداردکهدرزیرمیخوانیم؛

که از او حمام تقوی روشن استشهوت دنیا مثال گلخن است

زان که در گرمابه است و در تقا استلیک قسم متقی زین تون صفا است
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بهر آتش کردند گرمابه داناغنیا ماننده سرگین کشان

تا بود گرمابه گرم و با نوااندر ایشان حرص بنهاده خدا

ترک تون را عین آن گرمابه دانترک این تون گیر و در گرمابه ران

مرو را کاو صابر است و حادم استهر که در تون است او چون خادم است

از لباس و از دخان و از غبارتونیان را نیز سیما آشکار

گرچه چون سرگین فروغ آتش استپیش عقل این زر چو سرگین ناخوش است

مثنویمولوی-دفترچهارم-ص219-سطر35بهبعد

مولویدرابیاتدیگریمیگویدکه؛

خواه مال و خواه جاه و خواه نانهم چنین هر شهوتی اندر جهان

خواه ملک و خانه و فرزند و زنخواه باغ و مرکب و تیغ و مجن

چون نیابی آن خمارت نشکندهر یکی زآن ها تو را مستی کند

که بدان مقصود مستی ات بده استاین خمار غم دلیل آن شده است

مثنویمولوی-دفترسوم-صفحه173-سطرچهاردهمبهبعد

وبازمیخوانیمکه؛

بند رقیت زپایت بر کندکیست موال آن که آزادت کند

مومنان را زانبیا آزادی استچون به آزادی نبوت هادی است

مثنویمولوی-دفترششم-صفحه419-سطر26

ابوذررهائیاززندانآروزهایدرازوزندانحرصوشکموشهوتکههمهباعث
سنگینشدنانسانبرایرهاشدناومیگردد.اگرابوذربااستخوان)کعبالحبار
برایشمشهایطالیبهجایماندهازعبدالرحمنبنعوفبراساساسالمفقاهتی
باآیهوحدیثفتواصادرمیکند(برسرعبدالرحمنبنعوفمیکوبدودربرابر
معاویهوکاخسبزاوفریادعدالتسرمیدهدبهخاطرآناستکهاوفردیاست
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رهاازوابستگی.البتهابوذردردورهحضورشدرکنارمحمدتوانستهبودبخشیاز
خصوصیاتخودراازاوبیاموزد،چنانکهامامعلیمیگوید؛مهمترینخصیصه
پیامبرسبکبالیورهائیازوابستگیهابودکهتوانستاورابهمقام»اسوهحسنه«
درتاریخانسانبرساند؛»َو.لََقْد.کاَن.ص.یأْکُل.َعلَی.اَْلَْرِض.َو.یْجلُِس.ِجلَْسَة.اَلَْعْبِد.َو.یْخِصُف.ِبیِدِه.نَْعلَُه.
ْتُ.َعلَی.بَاِب.بَیِتِه.َفَتکوُن.ِفیِه.اَلتََّصاِویُر. َو.یرَْقُع.ِبیِدِه.ثَْوبَُه.َو.یْرکُب.اَلِْحاَمَر.اَلَْعاِری.َو.یرِْدُف.َخلَْفُه.َو.یکوُن.اَلسِّ

نْیا. نْیا.َو.َزَخارَِفَها.َفأَْعرََض.َعِن.اَلدُّ َفیُقوُل.یا.ُفالَنَُة.ِلِْحَدی.أَْزَواِجِه.َغیِبیِه.َعنِّی.َفإِنِّی.إَِذا.نَظَرُْت.إِلَیِه.َذکرُْت.اَلدُّ

.أَْن.تَِغیَب.ِزیَنُتَها.َعْن.َعیِنِه.لِکیالَ.یتَِّخَذ.ِمْنَها.ِریاشاً.َو.الَ.یْعَتِقَدَها.َقَراراً. ِبَقلِْبِه.َو.أََماَت.ِذکرََها.ِمْن.نَْفِسِه.َو.أََحبَّ

َو.الَ.یرُْجَو.ِفیَها.ُمَقاماً.-پیامبراسالمرویزمینغذامیخورد-ومانندبردههامینشست-

وبادستخودکفشپارهخودراوصلهمیزد-وبادستخودلباسپارهخودرا
میدوخت-سواراالغبرهنهمیشدودیگریراهمپشتسرخودسوارمیکرد-و
آنگاهکهیکیاززنهایشبردرخانهاشپردهائیمنقشآویزانکردهبودفرمودآن
راازنظرمنپنهانکنودوربدارتادنیاوزینتهایآنبهیادمننیاید-پسباقلب
خودازدنیااعراضنمودویادآنراازخوددورساختچراکهدوستمیداشت
تازینتدنیاازچشمشپنهانشودتاازآنبرایخوداسبابتجملفراهمنسازدو
دنیاراجایاستقراروپایدارینداندوهرگزدرآنامیداقامتنداشتهباشد«)جعفر

شهیدی-خطبه160-صفحه162-سطر14بهبعد(.

مشخصه چهارم؛

ائِلِیَن-بیشتراوقاتخودرابه .الَْقائِلِیَن.َو.نََقَع.َغلِیَل.السَّ َفإِْن.َقاَل.بَذَّ »َو.کاَن.أَکَثَ.َدْهرِِه.َصاِمتاً.
سکوتوتفکرطیمیکردواگرلببهسخنمیگشودوبرگویندگانآنجاچیره
میگشتوباپاسخخودعطشپرسشگرانرامینشاند«-زمانیکهازهمسرابوذر
بر او پرسیدند ربذه در او تبعیدی دوران در ابوذر زندگیکردن بابچگونه در
سهمبنایزندگیابوذردرربذهتکیهکرد؛اول-سکوتابوذر.دوم-تنهائیابوذر.

سوم-تفکرابوذر.



سلسله درس های شناخت نهج البالغه - جلد اول 128/

برایهمینعلیگفتکه؛بیشترعمرابوذردرربذهبهسکوتوتفکرمیگذشتو
بهایندلیلامامعلیدرراستایطرحعواملسبکسازابوذربهسکوتوتفکراو

اشارهمیکند.مولویدراینرابطهمیگویدکه؛

وآن چه بجهد از زبان چون آتش استاین زبان چون سنگ و فم آتش وش است

گه ز روی نقل و گه از روی الفسنگ و آهن را مزن برهم گزاف

در میان پنبه چون باشد شرارزآنکه تاریک است و هر سو پنبه زار

وزسخن ها عاملی را سوختندظالم آن قومی که چشمان دوختند

روبهان مرده را شیران کندعاملی را یک سخن ویران کند

مثنویمولوی-دفتراول-صفحه34-سطر14

بنابراینازنظرامامعلییکیازمشخصههایانسانهایبزرگوهمچنینابوذراین
بودکهنگفتنیهایآنهابیشترازگفتنیهایشانبود،زیرابعدازیکخروارسکوت
واندیشهیکمثقالگفتنیهایشانزائیدهمیشودوالبتهدراینرابطهاستکهقرآن
درسورهتوبه-آیه61بزرگترینمشخصهائیکهاززبانمشرکینبرایپیامبر
اسالمنقلمیکندایناستکهمشرکینبهپیامبرمیگفتنداوگوشاست!معنایاین
کالمآناستکهپیامبراسالمدربرخوردبامشرکینبیشازآنکهحرصدرسخن
گفتنداشتهباشد،حرصدرشنیدنداشتوبهعلتحرصپیامبردرشنیدنبودکه
پیامبربیشتردربرخوردبامخالفینسکوتمیکردتاحرفهایآنهاراگوشبدهد
کهبهایندلیلمخالفینلقبگوشبرپیامبرگذاشتهبودندودراینرابطهاستکه
قرآندرنقلقولاینلقبمخالفینبهپیامبرمیگوید؛ایپیامبربگومنگوشهستم،
ولیگوشیهستمکهدرراهخیرشماهستم.»َوِمْنُهُم.الَِّذیَن.یْؤُذوَن.النَِّبی.َویُقولُوَن.ُهَو.أُُذٌن.ُقْل.
أُُذُن.َخیٍر.لَکْم.یْؤِمُن.ِباللَِّه.َویْؤِمُن.لِلُْمْؤِمِنیَن.َوَرْحَمٌة.لِلَِّذیَن.آَمُنوا.ِمْنکْم.َوالَِّذیَن.یْؤُذوَن.َرُسوَل.اللَِّه.لَُهْم.َعَذاٌب.

أَلِیٌم.-وازاینمخالفینکسانیهستندکهبرایآزاردادنپیامبرمیگویندپیامبرگوش

استایپیامبربهاینهابگودرستاستکهمنگوشهستمولیمنگوشیهستم
کهدرگوشبودنمنبرایشماخیریدرآناستچراکهاینپیامبربهخداایمان
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داردومومنانراتصدیقمیکندوبرایکسانیکهبهاوایمانبیاورندرحمتیاست
وطبیعیاستبرایکسانیکهبدینوسیلهبخواهندپیامبررااذیتکنندعذابیمقدر

گشتهاست«)سورهتوبه-آیه61(..

پسچهارمینخصیصهابوذرازنگاهعلیاینبودکه؛ابوذردرجمعفردیساکت
بودوبیشترمیشنیدتاحرفمیزدوآنزمانیکهاحساسمیکردنیازبهگفتندارد
باکالمخودتشنگانراسیرابمیکرد،چراکهپشتحرفهائیکهمیزدساعتها

تفکرکردنوجودداشت.

مشخصه پنجم

ٍة.َحتَّی.یأْتِی.َقاِضیاً-به .َواٍد.اَل.یْدلِی.ِبُحجَّ .َفُهَو.لَیٌث.َعاٍد.َو.ِصلُّ »َو.کاَن.َضِعیفاً.ُمْسَتْضَعفاً.َفإِْن.َجاَء.الِْجدُّ
خاطرتواضعوفروتنیکهداشتمردماوراانسانیضعیفوناتوانمیپنداشتند
درصورتیکهوقتیکاراوبهعملمیرسیددرعرصهکارزارمثلشیرخشمگین
ومارپرزهردربرابردشمنمردمظاهرمیشدوجزدرمحکمهقضاوتاوتن
بهبرهانودلیلنمیداد.«امامعلیدرطرحخصیصهپنجمابوذربهتفاوتظاهر
وباطنابوذرتکیهمیکندومیگویدکهبینظاهرابوذروباطناوتمایزیوجود
داشتهاست،بهایندلیلکه؛ظاهرابوذربهخاطرتقواوخشوعیکهداشتدرنگاه
مردمبهظاهرانسانافتادهائیمیآمدهاستومردمچنینمیپنداشتندکهابوذرانسان
ظلمپذیرومظلومیاست،درصورتیکهباتوجهبهگفتههایامامعلیعکسآن
بودهاستواماممیگوید؛هرچندابوذردربرابرمردمانسانافتادهائیبودامادر
برابردشمنمانندشیرخشمگینومارزهرآگینبود.یکیازشعارهایابوذرپیوسته
دربرابرپرودگاراینبودکه؛»یا.رب.املستضعفین«ایپروردگاربهضعفگرفته
شدهدرتاریخ؛وشایددلیلاینکهابوذرپروردگارشراباایننامصدامیکردبه
خاطرحساسیتیبودکهابوذرنسبتبهمستضعفینتاریخداشتهاست،البتهزندگی
ومبارزاتابوذرنشانمیدهدکهابوذردرعرصهمبارزاتپیگیروبیامانخود
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برعلیهاستضعافاقتصادی-بیشترازاستضعافسیاسییااستضعافاجتماعی-
تکیهداشتهاستوشایددلیلاینامرآنبودهکهابوذرعاملاستضعافسیاسییا
استضعاففرهنگیواستضعافاجتماعیرادراستضعافاقتصادیمیدانستهاست
ونهبرعکسآن،بههمیندلیلتمامینبردابوذربانظامعثمانیدرمدینهوبانظام
ابوسفیانیمعاویهدرشاموباعبدالرحمنعوفوکعباالحباردرراستای»نفی
استضعافاقتصادی«بودهاستوچناندراینراهمانندشیرخروشانتوفندهپیش
میرفتکهوقتیازطرفمخالفینجهتساکتکردنابوذرباسالحتهدیدوتطمیع
بااوروبروشدنددرپاسخگفت؛اگرشمشیرتانرابرحلقوممنقراردهیدومن
بدانمتنهایکنفسازحیاتمباقیماندهاست،همانیکنفسرادرراهحقیکهاز
حبیبممحمدآموختهامبرمیآورم!وبدیندلیلبودکهدستگاهعثمانیپسازاینکه
دریافتباهیچصالحینمیتوانندفریادابوذرراخاموشکننددرآخرینتیرترکش
خودراهتبعیداوبهسرزمینبیآبوعلفربذهراکردند،بهطوریکهابوذراز
فقروگرسنگیدرربذهمرد.ابوذرقبلازمرگبههمسرشمیگوید؛پسازمرگم
برودرمسیرکاروانهائیکهازآنجامیگذرندقراربگیروازآنهابرایکفنو
دفنمنکمکبخواهتادرهمینجا)صحرایخشک(مرادفنکنند.همسرابوذرپس
ازمرگاووبنابهوصیتابوذرهمینکارراکردیعنیبهمسیرکاروانهارفتو
بهصورتتصادفیکاروانیرادیدکهازآنجادرحالعبوربودوتحتفرماندهی
مالکاشترنخعی؛لذاآنکاروانپساینکهچهرهآنپیرزنراجهتکمکخواهی
دیدندایستکردندوهنگامیکهقصهمرگابوذررااززبانآنپیرزنشنیدندو
بهعلتآشنائیباشیرغرندهمشتاقانهدرمراسمکفنودفنابوذرشرکتکردندو
جنازهاورادرصحرایخشکربذهبهخاکسپردندوبدینترتیب»شیرغرنده
صحرایحقوباطل«بهتوسطمالکاشترکهخودشیرغرندهکارزارهایعلیبا

باطلبود،بهخاکسپردهشد.
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خصیصه ششم؛

»َو.کاَن.اَل.یلُوُم.أََحداً.َعلَی.َما.یِجُد.الُْعْذَر.ِفی.ِمْثلِِه.َحتَّی.یْسَمَع.اْعِتَذاَرُه-اواحدیراکهدرباره
عملخالفایشانعذرموجهداشتندسرزنشنمیکردبنابرایناگردربرابرعمل
افراددیگرقرارمیگرفتابتدادلیلآنهارامیشنیدوبعدبهقضاوتدرباباعمال
آنهامیپرداخت.«دراینقسمتازکالمامامعلیبهخصیصهائیازابوذراشاره
میکندکهمطابقآنابوذربرپایههمانبینشکهنسبتبهاصلعدالتداشت،عدالت
رافقطدرمحدودهاصلعدالتنظریخالصهنمیکردبلکهازنگاهابوذراصل
عدالتدارایمؤلفههایمختلفیمیباشدکهعبارتنداز؛»عدالتاقتصادی،حقوقی،
اجتماعی،اخالقییانفسانی،سیاسی،فلسفیووجودی«کهامامعلیدراینبحث
براصل»عدالتحقوقی«ازچشمابوذرتکیهمیکندکهمطابقآنابوذردرراستای
اجرایاصلعدالتحقوقیهمیشهاعمالافرادرادرقضاوتباکانتکسنیاتو
انگیزهافرادتحلیلمیکرد،لذادرتازمانیکهانگیزهافرادرانسبتبهاعمالآنها

فهمنمیکرددرموردآنانقضاوتنمیکرد.

مشخصه هفتم

.ِعْنَد.بُرْئِِه-اوهرگزازدردوناراحتیشکوهنمیکردمگرپساز »َو.کاَن.اَل.یْشکو.َوَجعاً.إِالَّ
بهبودیازآنبیماری.«فلسفهدردوبیماریبرایابوذرچنانکهقرآنمطرحمیکند
یکآزمایشوتجربهبودهاستتاانسانبتواندتوسطآنظرفیتهاینهفتهدرون
خودراکهبهصورتصبرومقاومتظاهرمیشودبهنمایشبگذاردقرآندراین
. ِ بارهمیگویدکه؛»َولََنْبلَُونَّکْم.ِبَشیٍء.ِمَن.الَْخْوِف.َوالُْجوعِ.َونَْقٍص.ِمَن.اْلَْمَواِل.َواْلَنُْفِس.َوالثََّمَراِت.َوبَشِّ
اِبِریَن.-.الَِّذیَن.إَِذا.أََصابَْتُهْم.ُمِصیَبٌة.َقالُوا.إِنَّا.لِلَِّه.َوإِنَّا.إِلَیِه.َراِجُعوَن-وهرآینهمابندگانخودرا الصَّ

باترسوفقروجانومالوحاصلهمهکارهایایشانبیازمائیمتاجوهرهصبردر
آنهاظهورکند-پسبرصابرینبشارتبادکهپسازبرخوردباهرمصیبتیدر
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زندگیخودبهخاطرآنکهآنرایکآزمایشالهیجهتظهورظرفیتهایوجودی
تلقیمیکنند،برآنصبرمیکنند«)سورهبقره-آیات155 - 156(.ازدیدگاهامامعلی
ابوذربااینمشخصهچنینبرخوردکرد،یعنیبهبیماریبهعنوانیکآزمایش
جهتتبارزپتانسیلصبرومقاومتدردرونخودتوجهمیکردونهبالعکس؛لذا
ابوذردرزمانیکهگرفتاریکبیماریمیشدشکوهوشکایتیازآننمیکردوکسی
همآگاهبهبیماریاونمیشدودرزمانیدیگرانراازبیماریخودآگاهمیکردکه

بهبودپیداکردهبود.

مشخصه هشتم؛

»َو.کاَن.یْفَعُل.َما.یُقوُل.َو.اَل.یُقوُل.َما.اَل.یْفَعُل.-اوهرچهمیگفتابتداعملمیکردوبعد
این نمیکرد.« دعوت بود، نداده انجام که درعملی را دیگران وهرگز میگفت
خصیصهابوذرریشهدرایندستورصحیحاخالقیداردکهمسلمانانراامرمیکند
به؛»کونوا.دعاه.الناس.به.غیر.السنتکم-مردمرابااعمالتانبهمعروفوخیردعوتکنید
نهبازبانتان.«)امامصادق(کهبیشکبهترینزباندرفراخوانیدعوت»زبان
. عمل«است،چراکهامامعلیتبییناسالمراچیزیغیرازعملنمیداند!»َلَنُْسَبَّ
َو. اَلتَّْصِدیُق. ُهَو. اَلْیِقیُن. َو. اَلْیِقیُن. ُهَو. اَلتَّْسلِیُم. َو. اَلتَّْسلِیُم. ُهَو. اَْلِْسالَُم. َقْبلِی. أََحٌد. یْنُسْبَها. لَْم. نِْسَبًة. اَْلِْسالََم.

اَلتَّْصِدیُق.ُهَو.اَْلِْقَراُر.َو.اَْلِْقَراُر.ُهَو.اَْلََداُء.َو.اَْلََداُء.ُهَو.اَلَْعَمُل-اسالمراچنانتعریفکنمکهپیشاز

منهیچکسچنینتعریفیازاسالمنکردهباشد؛اسالمعبارتازتسلیم،کدامتسلیم؟
ازطریق میشود؟ یقینچطورحاصل و گیرد- یقینصورت پایه بر که تسلیمی
تصدیقوکدامتصدیقمیتواندبسترسازیقینباشد؟تصدیقیکهمعلولاقرارباشد،
اقراربهچه؟اقراریکهازعملزائیدهشودپساسالمهمانعملاست«)نهجالبالغه

جعفرشهیدی-حکمت125-صفحه382(.



133سیمای ابوذر در دیدگاه علی، امام انسانیت /

مشخصه نهم؛
کوِت.َو.کاَن.أَْن.یْسَمَع.أَْحرََص.ِمْنُه.َعلَی.أَْن.یَتکلََّم.-اگر »َو.کاَن.إِْن.ُغلَِب.َعلَی.الْکاَلِم.لَْم.یْغلَْب.َعلَی.السُّ
ابوذردرکالموسخنمغلوبجمعمیشدسکوتمیکردزیرااوبهشنیدنوگوش
دادنبیشترحریصبودتابهسخنگفتنوتکلم.ابوذرمردیبودکهباسرمایهسه
کهچنین استمردی لذاطبیعی تفکر«زندگیمیکرد و تنهائی و گانه»سکوت
سرمایهائیداشتهباشدبهشنیدنوگوشدادنازمخالفین)کهدربابپیامبراسالم

میگفتند(بیشترحریصاستتابهسخنگفتن.

مشخصه دهم؛
»َو.کاَن.إَِذا.بََدَهُه.أَْمَراِن.نَظََر.أَیُهاَم.أَْقرَُب.إِلَی.الَْهَوی.َفَخالُِفُه.َفَعلَیکْم.ِبَهِذِه.الَْخاَلئِِق.َفالْزَُموَها.َو.تََناَفُسوا.ِفیَها.
.أَْخَذ.الَْقلِیِل.َخیٌر.ِمْن.تَرْک.الْکِثیِر-وقتیاودربرابردوامرقرار َفإِْن.لَْم.تَْسَتِطیُعوَها.َفاْعلَُموا.أَنَّ

میگرفتآنراانتخابمیکردکهازخواستهنفسانیاودورترباشد.پسبرشما
بادتاازچنیناخالقیبهچنینشخصیتیعبرتکنیدکهاگرتوانکسبهمهاخالق
ابوذررانداریدبهکسبحداقلآنهمقناعتکنید،زیرافراگرفتنکمتربهتراز

ترکهمهآناست.«

امامعلیهدفازگفتناینکالمخودرابرایمردمروشنمیسازدکهازطرح
خصیصههایابوذربهدنبالطرحمانیفستاخالقیاسالمبرایمردماستکهآن
مانیفستدروجودابوذرمدونشدهبود،وبرایهمینامامعلیمردمرادعوت
بهایناخالقپسندیدهمیکندامادراینمیاناشارهبهنکتهائیمیکندکهدرکسب
اخالقاسالمیبرایهمهیکضرورتمیباشدازنظرامامشخصیتابوذریک
شخصیتکاملیبودهاستوطبیعیاستکهاخالقدرچنینشخصیتکاملییک
پایان در امام لذا نباشد افرادممکن برایهمه آن باشدکهکسب اخالقحداکثری
میفرماید؛دراخالق-بهخاطرعملیبودن-همیشهازحداقلشروعکنیدورفته
رفتهبهکمالدستپیداکنید،برعکساندیشهکه-بهخاطرذهنیبودن-الزماست

تابرتعلیمحداکثرتکیهکنیم.




