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مقدمه

نهج البالغه، آینه اندیشه های سياسی، تربيتی و كارنامه حكومتی امام پاكان 
و پيش��وای پرواپيشگان، امام علی اس��ت كه در بحران سدة اّول اسالم 
و هنگام��ه برخورد دو جهان بينی كامال متض��اد، در معرض دید تاریخ قرار 

گرفت .
خالفت پنج سالۀ آن حضرت كه ادامۀ حكومت پيامبر اكرم بود، الگویی 
در مكتب سياست پدید آورد كه نه تنها در آن روزگار درخشيد، بلكه پس 
از هزار وچهارصد اندی سال، ایده آل بشریت مظلوم و الهام بخش انسان های 

آزاده است .
امام علی موفق ش��د عليرغم شرایط نامطلوب سياسی و بحران های 
حاد اجتماعی كه مولود خباثت دنياپرس��تان كوردل بود، نمونه ای از جامعه 
اسالمی را به وجود آورده و راه و رسم حكومت اسالمی را به دنيا نشان دهد .

عملكرد آن امام همام نيز درس حكومت و سياست انسانی را آموخت 
كه نه تنها جهان اسالم بلكه بشریت بدان مباهات می كند .

پس از آن دوران كوتاه و نورانی، تا طليعۀ قرن پانزدهم، هجرت صدای 
عدالت عل��ی همراه آواز س��وزناك آن بزرگ در چاه دنياپرس��تی و 
استعمار، مورد بی مهری و سركوب بود و فرمان ها و سيرة عدالت آموز امام 

باسمه تعالی
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عادالن تنها در حوزة علم و تحقيق استفاده می شد.
 خورشيد انقالب اسالمی از افق ایران سر برآورد و دوباره عدل علی 
به بش��ریت مظلوم لبخند زد و بارقۀ اميد در دل محرومان درخش��يد و برای 
اولين بار پس از چهارده قرن ش��جرة طيبۀ نظام اس��المی در ایران به دست 
توانای رهبر كبير انقالب اس��المی حضرت امام خمينی )رضوان اهلل تعالی عليه( 
غرس شد. اینك پس از سی وسه سال، شاهد رویش و تناوری معجزآسای 

آن در پهنۀ گيتی هستيم و به تعبير قرآن كریم :

ُسوِقِه  َعَلى  َفاْسَتَوى  َفاْسَتْغَلَظ  َفآَزَرُه  َشْطَأُه  َأْخَرَج  َكَزْرٍع 
اَع ...1 رَّ يُْعِجُب الزُّ

چونان گياه نورسته يى كه از زمين سر بر آرد و نيرومند و ستبر گردد 
و پا برجا ايستد بدان سان كه زراعتگران به شگفت آيند.

اخالص و تدبير امام راحل )رضوان اهلل تعالی عليه(، همواره كشتی انقالب 
را به س��احل ش��كوه و عظمت به پيش می برد، بطوریكه پس از ارتحال آن 
ب��زرگ، س��رداری از تبار اهل بيت ناخدای این كش��تی گردید و مدبرانه و 

داهيانه آنرا هدایت می كند. و الحمد هلل علی نعمائه .
رهبر معّظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای)مدظلّه العالی( كه 
از آغاز نس��بت به نهج البالغه عنایت ویژه داشته و در تحقيق و تدریس آن 
پيشگام بوده اند، در دوران ریاست جمهوری خویش ریاست شورای عالی 
علمی بنياد نهج البالغه را عهده دار بوده اند و تا امروز این بنياد همواره مورد 
حمایت های علمی و معنوی ایشان قرار دارد. لذا در سه كنگره از كنگره های 
بين المللی نهج البالغه برای ایراد نطق افتتاحيه ش��ركت فرمودند، كه اینك 

شاهد آن هستيد.

بنیادنهجالبالغه



پیامرهبركبیرانقالباسالميایرانحضرتامامخمیني)ره(

به نخستين كنگره بين المللی نهج البالغه)اردیبهشت ماه 1360(
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پیامامامخمیني)ره(بهنخستینکنگرهنهجالبالغه
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پیامامامخمیني)ره(بهنخستینکنگرهنهجالبالغه
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خط: استاد جلیل رسولی



گزیدهایازسخنانرهبرمعظمانقالباسالمی

حضرتآیتاهللخامنهای )مدظله عالی(
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حكومتدرنهجالبالغه

حكومتدرنهجالبالغه*

مسئله حكومت در نهج البالغه، مانند دهها مسئله مهم دیگر زندگی، در این 
كتاب عظيم به شيوه ای غير از شيوة محققان و مؤلفان مطرح شده است. البته 
چنين نيس��ت كه اميرالمؤمنين فصلی مستقل دربارة حكومت باز كرده 
باشد و با ترتيب مقدماتی به نتيجه گيری برسد. شيوة سخن او در این باب هم، 
مانند ابواب دیگر، شيوه ای حكيمانه است، یعنی عبور از مقدمات و تأمل و 
تمركز بر روی نتيجه. نگاه اميرالمؤمنين به مسئلۀ حكومت، نگاه حكيم 

بزرگی است كه با منبع وحی پيوند نزدیك دارد .
دیگر آنكه مسئله حكومت در نهج البالغه، به صورت یك بحث تجریدی 
نيست . حضرت علی با امر حكومت درگير بوده و به عنوان یك حاكم، 
سخن گفته، به عنوان كسی كه با ادارة كشور اسالمی، با همۀ مشكالتش و 
با همۀ مصيبتها و دردسرهایش روبرو بوده، و به جوانب گوناگون این مسئله 
رسيدگی كرده است. توجه به این امر برای ما كه در شرایطی مشابه شرایط 
اميرالمؤمنين علی قرار داریم، بسی آموزنده است. بنده با یك سير كوتاه 

* . س��خنرانی در كنگرة هزارة نهج البالغه )كنگرة اول( - تهران، مدرس��ه عالی ش��هيد 
مطهری، اردیبهشت ماه 1360.
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در نهج البالغه، مسائلی را به عنوان رئوس مطالب، یادداشت كرده ام كه در 
اینجا عرضه می دارم.

مسائل عمده ای كه باید در این زمينه مورد توجه قرار گيرد به قرار زیر است:

معنایحكومت

ابتدا باید دید كه آیا »حكومت« از دیدگاه امام به همان معنایی است كه 
در فرهنگ متداول جهان كهن و جهان امروز از آن فهميده می شود؟ یعنی 
حكومت مترادف است با فرمانروایی، س��لطه، تحّكم و احياناً برخورداری 
حاك��م یا حاكم��ان از امتيازاتی در زندگی؟ یا ن��ه، »حكومت« در فرهنگ 
نهج البالغ��ه، مفهوم دیگ��ری دارد؟ در این باب از چن��د كلمه و اصطالح 
مشخص در نهج البالغه استف�اده می كني�م، كه عن�وان »ام�ام«، »وال�ی« و »ولّی 

امر« برای حاكم و عنوان »رعيّت« برای مردم از آن قبيل است.

ضرورتحكومت

مطلب بعدی، مس��ئله ضرورت حكومت است. این یك بحث است كه آیا 
برای جامعۀ انسانی، وجود فرماندهی و حكومت، امری ضروری است یا نه؟ 
استنتاج از این بحث به معنای التزام به لوازمی در زندگی جمعی است و صرفا 
منحصر به این نيست كه ما قبول كنيم حكومت برای جامعه الزم است، بلكه 
نتيجه بحث ما در ش��يوة فرماندهی و در شيوه فرمانبری و در ادارة جامعه نيز 

مشخصات و خطوط ویژه ای ترسيم خواهد كرد.

منشاءحكومت

منشاء حكومت از نظر نهج البالغه چيس��ت؟ آیا امر طبيعی، نژاد، دودمان، 
نس��ب، زور و اقتدار )اقتدار طبيعی و یا اقتدار مكتس��ب( است؟ یا نه، منشاء 
حكومت و آنچه به حكومت یك انسان یا یك جمع، مشروعيت می بخشد، 
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یك امر الهی یا یك امر مردمی است؟

حكومتحقاستیاتكلیف؟

مس��ئلۀ چهارم این اس��ت كه آیا حكومت كردن، یك حق اس��ت یا یك 
تكلي��ف؟ حاكم حق حكومت دارد یا موظف اس��ت كه حكومت كند؟ و 
كدام انسانی است كه می تواند یا می باید حكومت كند؟ از نظر نهج البالغه، 
حكومت هم حق است و هم وظيفه. برای آن كسی كه از شرایط و معيارها 
و مالكهای حكومت برخوردار است، در شرایطی وظيفه است كه حكومت 

را قبول كند، و نمی تواند این بار را از دوش خود بر زمين بگذارد.

حكومتهدفاستیاوسیله؟

مسئلۀ پنجم این است كه آیا حكومت كردن برای فرد یا جمع حاكم، یك 
هدف است یا یك وسيله؟ و اگر وسيله است، برای چه هدفی است؟ حاكم 

به وسيلۀ حكومت، می خواهد به چه مقصدی برسد و جامعه را برساند؟

حاكمورعیت

مسئلۀ ششم، مسئلۀ شورانگيز روابط حاكم و رعيّت است. این روابط، مبتنی 
بر چه مبنا و چه اساسی است؟ آیا حقی یك جانبه است كه حاكم را بر گردة 
م�ردم س���وار می كن�د؟ یا یك حق متق�ابل است؟ از جم�له اساس�ی تری�ن و 
پرمعناترین و پر نتيجه ترین مباحث حكومت در نهج البالغه، همين مسئله است.

مردموحكومت

مس��ئلۀ هفتم، مسئلۀ م�ردم در حكومت اس���ت. بای�د ببينيم كه در فرهنگ 
نهج البالغ��ه، م��ردم در برابرحكوم���ت چ��ه ك�اره اند؟ تعيي��ن كننده اند؟ 
آغازگران��د؟ اختياردار تامّ اند؟ هيچ كاره اند؟ چه هس��تند؟ اینها ظریفترین 
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مس��ائلی است كه در نهج البالغه عنوان شده اس��ت. فرهنگهایی كه امروزه 
بر ذهنيّت مردم در بخش��ها و تقسيم بندیهای مختلف سياسی حاكم است، 

هيچكدام منطبق با فرهنگ نهج البالغه نيست.

نحوةبرخوردبامردم
مسئلۀ هشتم كه از لحاظ اصولی یك مسئلۀ ثانوی، ام�ا از لح�اظ عملی مسئلۀ 
بسيار پرشور و پر اهميتی است، نحوه برخورد دستگاه اداری با مردم است. 
اج��زا و اعضای حكومتی چگونه باید با مردم برخورد كنند؟ آیا طلبكار از 
مردمند؟ آیا بدهكار به مردمند؟ اخالق دستگاه حكومت با مردم چگونه است؟

رفتارحاكمباخویشتن
مس��ئله نهم كه باز از آن مس��ائل بسيار جالب اس��ت، رفتار حاكم نسبت به 
خویشتن است. آیا برای رفتار حاكم در جامعه، محدودیتی وجود دارد؟ آیا 
می توان به حس��ن رفتار او با مردم بسنده ك�رد؟ یا نه، م�اورای نحوة ارتباط 
ح�اكم با مردم، چيز دیگ�ری وجود دارد كه آن، نحوه ارتباط ح�اكم با خود 
است؟ زندگی شخصی حاكم چگونه باید بگذرد و نهج البالغه در این مورد 

چه نظری دارد؟

شرایطحاكم
مس��ئلۀ دهم، شرایط حاكم اس��ت. چگونه انسانی بر طبق فتوای نهج البالغه 

می تواند بر جامعه بشری حكومت كند؟
این ها عناوین مسائلی است كه در نهج البالغه آمده است و ما می توانيم 

آنها را مطرح كنيم و مورد بحث قرار دهيم.

مفهومحكومت
مس��ئلۀ اول مسئلۀ مفهوم حكومت اس��ت. در تعبيرات رایج در زبان عربی، 
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برای حاكم، این تعبيرات و عناوین وجود دارد: سلطان و َملِك. كلمۀ سلطان 
در بطن خود متضمن مفهوم سلطه در حاكم است. یعنی آن كسی كه حاكم 
است، از بُعد سلطه گری مورد توجه است. دیگران نمی توانند در شئون مردم 

و امور مردم دخالت كنند، اما او می تواند.
مُل��ك، ملوكيّ��ت، مالكيّت، متضمن مفه��وم تملّك م��ردم یا تملك 
سرنوشت مردم است. در نهج البالغه از حاكم جامعۀ اسالمی هرگز به عنوان 
َملِك یا سلطان سخنی گفته نشده است. تعبيراتی كه در نهج البالغه هست، 
یكی امام به معنای پيشوا و رهبر است. مفهوم رهبر با مفهوم راهنما فرق دارد. 
رهبر آن كس��ی است كه اگر جمعيتی را و امّتی را به دنبال خود می كشاند، 
خود، پيش قراول و طالیه دار این حركت اس��ت. مفهوم حركت و پيشروی 

و پيشگامی در خطی كه مردم حركت می كنند، در كلمه امام وجود دارد.
تعبير دیگر، والی اس��ت. والی از كلمۀ والیت یا َوالیت گرفته می شود، 
و ب��ا توجه به مش��تّقات این كلمه می ت��وان به بُعد مورد نظر در آن رس��يد. 
ِوالیت در اصل معنای لغت به معنای پيوند و همجوشی دو چيز است. لغت 
می گوید: والیت یعنی اتصال دو شی ء به همدیگر، به طوری كه هيچ چيزی 
ميان آن دو فاصله نشود. به تعبير فارسی: همجوشی، به هم پيوستگی، ارتباط 
تاّم و تمام، این معنای والیت است. البتّه برای والیت معنای مختلف دیگری 
هم ذكر شده: والیت به معنای محبّت، والیت به معنای سرپرستی، والیت به 

معنای آزاد كردن برده، والیت به معنای بردگی یا ارباب برده بودن.
به نظر می رس��د كه نوع ارتباط هایی كه در معنای والیت ذكر می شود، 
ُكاًل مصادیق همان پيوند و پيوس��تگی هس��تند. والی امّت و والی رعيّت آن 
كس��ی اس��ت كه امور مردم را به عهده دارد و با آنها پيوسته است، و همين 
 معنی، بُعد خاصی از مفهوم حكومت را از نظر نهج البالغه و اميرالمؤمنين
روشن می كند: ولّی امریعنی متصّدی این كار. هيچ امتيازی در كلمۀ متصدی 
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این كار نهفته نيس��ت. جامعۀ اس��المی مانند یك كارخانه عظيم متشكل از 
بخش ها، ماشين ها، پيچ ها، مهره ها و قسمت های كوچك و بزرِگ پُر تأثير 
و كم تأثير اس��ت. یكی از این قسمت ها، آن قسمتی كه مدیر جامعه آن را 
تشكيل می دهد هم مانند بقيۀ قسمت هاست. او هم مانند بقيۀ اجزا و عناصِر 
تشكيل دهندة این مجموعه است. ولّی امر متصّدی این كار است. متصّدی 
این كار هيچگونه امتيازی را طلب و توقّع نمی كند و عماًل هيچگونه امتيازی 
از لح��اظ وضع زندگی و برخورداري ه��ای مادی به او تعلّق نمی گيرد. اگر 
بتواند وظيفه خودش را خوب انجام دهد، به اندازه ای كه این وظيفه و انجام 
دادن آن ب��رای او جلب حيثيت معنوی كند، به همان اندازه حيثيت كس��ب 

می كند، و نه بيش از آن. این حاّق مفهوم حكومت در نهج البالغه است.
بنابرای��ن تعبي��ر، حكوم��ت در نهج البالغه، هيچ نش��انه و اش��اره ای از 
س��لطه گری ندارد. هيچ بهانه ای برای امتياز طلبی ندارد. از آن طرف، مردم 
ب��ه تعبير نهج البالغ��ه رعيّت اند. رعيّت یعنی جمعی ك��ه رعایت و مراقبت 
آنان، و حفاظت و حراس��ت آن��ان بر دوش ولّی امر اس��ت. البتّه مراقبت و 
حفاظت، یك وقت نسبت به یك موجود بي جان است، كه این یك مفهوم 
دارد، و ی��ك وقت مربوط به حيوانات اس��ت و این ه��م یك معنا دارد. اما 
حراس��ت و حفاظت، گاهی مربوط به انسانها است، یعنی انسان با همۀ ابعاد 
ش��خصيتش، با آزادي خواهيش، با افزایش طلبی معنویش، با امكان تعالی و 
اعت��الی روحي اش، با آرمان ها و اهداف واال و ش��ریفش، اینها را به عنوان 
یك مجموعه در نظر بگيرید، انسانها با همه این مجموعه باید مورد رعایت 

قرار بگيرند.
این همان چيزی اس��ت كه در فرهنگ اس��المی در ط��ول زمانها مورد 

مالحظه بوده است. كميت اسدی می گوید:
ساَسْت ال َكَمْن َيْرعَى الّناَس      َسـواء َو َرعيـَة األْنعـام2
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سياستمـدارانى كه مـراعات انسانـها را مـانند مراعـات حيوانـها در 
نظـر نمى گيرند. يعنى انسان با انسانيتش بايد مراعات بشود. 

این، مفهوِم رعيّت و تعبير از مردم در نهج البالغه است.
به طور خالص��ه، وقتی در نهج البالغه در جس��تجوی مفهوم حكومت 
هستيم، از طرفی می بينيم آنكه در رأس حكومت است، والی است، ولّیامر 
است، متصّدی كارهای مردم اس��ت، وظيفه دار و مكلّف به تكليف مهمی 
است، انسانی است كه بيشترین بار و سنگين ترین مسئوليت بر دوش اوست. 
ام��ا در س��وی دیگر، مردم قرار دارن��د كه باید با همۀ ارزشهایش��ان با همۀ 
آرمانهایشان، با همۀ عناصر مَُشّكلۀ شخصيّتشان، مورد رعایت قرار بگيرند. 
این مفهوم حكومت اس��ت و این مفهوم، نه سلطه گری است، نه زورمداری 

است و نه افزون طلبی است.
اميرالمؤمنين در بخش��های مهمی از نهج البالغه به حيطۀ حكومت 
اش��اره می كند. شاید دهها جمله در نهج البالغه می توان نشان داد كه مفهوم 
حكومت را از نظر امام علی مشخص می كند. از جمله در ابتدای فرمان 

مالك اشتر می خوانيم:
َها َو اِْسِتْصاَلَح َأْهِلَها َو ِعَماَرَة  ِجَباَيَة َخَراِجَها َو ِجَهاَد َعُدِوّ

بِاَلِدَها 3
این معنای حكومت اس��ت. اگر مالك اشتر به عنوان استاندار و والی و 
حاكم مصر معين می ش��ود، برای آن نيست كه برای خود عنوانی و قدرتی 
كسب كند، یا سود و بهره ای مادی برای خود جلب كند. برای آن است كه 
این كارها را انجام دهد: برای ادارة امور مالی كش��ور از آنها ماليات بگيرد، 
با دش��منان مردم مبارزه كند، آنها را در مقابل دشمنانشان مصونيّت ببخشد، 
آنها را به صالح نزدیك كند )صالح با بُعد وسيع مادی و معنویش كه از نظر 
علی و در منطق نهج البالغه مطرح است(، شهرها و حيطۀ حكومت خود 
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را آباد كند. یعنی به ط�ور خالص�ه انس��انها را بسازد، سرزمين را آباد كند، 
اخالق و ارزشهای معنوی را باال ببرد، وظایف مردم و آنچه را كه در جنب 

حكومت بر عهدة آن هاست، استنقاذ كند.

ضرورتحكومت

مس��ئلۀ بعدی، مسئلۀ ض�رورت حكومت است. این بحث در نهج البالغه در 
مقابل جریان خاصی مطرح می ش��ود و هميش��ه همين�طور بوده است. یعنی 
گرایش��های قدرتمندانه. در یك جامعه، هميشه كس�انی یافت می شوند كه 
مایلند برای خود حيثيت و قدرت فردی كسب كنن�د. روال عمومی جامعه را 
برای خودشان قبول ندارند. می خواهند كه از ضرورته�ایی كه یك زندگی 
جمعی بر دوش انس��انها می گذارد، خودش��ان را ره�ا كنند و تن به زیر بار 
قراردادهای اجتماعی و جمعی ندهند. از این گرایش��ها هميش��ه در جوامع 
وجود داش��ته، ام�روز هم هس��ت، در آین�ده هم تا وقتی كه اخالق انسانی 
كامل و درست نشود، چنين گرایشهایی وجود خواهد داشت. اینها مانند آن 
جمعی هس��تند كه در یك كشتی سوارند و مایلند در آنجایی كه خودشان 
نشس��ته اند، كشتی را س��وراخ كنند. در یك قطار دارند حركت می كنند و 
مایلن��د آن واگن یا آن اتاقی كه آنها را حمل می كند، در یك جایی كه به 
نظر آنها خوش آب و هواست بایستد، و اگر الزم باشد كه همه قطار هم با 
آنها بایس��تد حرفی ندارند. آنها ب��ه ضرورتهایی كه یك زندگی جمعی بر 

انسان تحميل می كند، به مقتضای طبيعت اجتماعی انسان، تسليم نمی شوند.
اگر این گرایشهای قدرتمندانه و قدرت گرایانه در جامعه، محل بروزی 
پيدا كنند، س��رانجام به هرج و مرج منتهی می ش��ود. حضرت علی در 
مقابل این گرایش��ها می گوید: »اَلبَُدّ لِلَنّاِس ِمْن أميٍر«4. علي این جمله 
را در مقابل جریان به خصوص��ي مي گوید. جریاني كه ضرورت حكومت 
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را نفي مي كند، و اگر علي الباطن از گرایش قدرتمداري، قدرتگرایي ناشي 
مي شود، امّا علي الّظاهر لعابي از فلسفه بر روي این انگيزه كشيده شده، واین 
همان است كه درزمان اميرالمؤمنين بود. خوارج، عّده اي صادقانه و از 
روي اش��تباه، امّا یقيناً عّده اي از روي غرض، ميگفتند: »الُحْكَم ااِلَّ ِل«5 ؛ »و 

در حقيقت یعني ما در جامعه حكومتي الزم نداریم«.
اميرالمؤمنين این كلمۀ »الُحْكَم ااِلَّ ِل«؛ را برایشان معني مي كند و 
اش��تباه آنها را توضيح مي دهد. هرگز باور نمي كنيم كه اَشَعث بن قَيْس كه 
رئيس خوارج اس��ت دچار اشتباه بوده اس��ت. و باور نمي كنيم كه دستهاي 
سياس��تمدار رقيبان موذي موال علي در ایج��اد این گرایش ظاهراً الهي 
و توحيدي نقش نداش��ته اند. اینه��ا مي گفتند حكومت خاص خداس��ت، 
ما حكوم��ت نمي خواهيم؛ ولي مقصود واقعي آن��ان این بود كه حكومت 
عل��ي را نمي خواهيم. اگر علي آن روز تس��ليم این مغلطۀ واضح 
مي گشت، یا تسليم هيجان اجتماعي مردمي كه ساده دالنه این سخ�ن باط�ل 
را قبول كرده بودند مي شد و از صحنه كنار مي رفت، آنوقت همان هایي كه 
گفته بودند ما حكومت الزم نداریم، مدعيّان حكومت مي ش��دند و قدم در 

صحنه مي گذاشتند.
اميرالمؤمنين عل��ي مي گوید: نه، در جامعه حكومت الزم اس��ت: 
»َكِلَمُة َحقًّ يُراُد بَِها الْباِطُل«6 . این س��خن حقی است، این بيان، بيانی قرآنی 
است: كه »اِن الُْحْكُم ااِلّ هلِلِ«7 : حكم و حكومت متعلق به خداست، اما به این 
معنی نيست كه جامعه مدیر نمی خواهد: »نََعْم ِإنَُّه الُحْكَم ِإاَلّ لِِ ولِكَنّ هُؤالِء 
ــوَن: اَل ِإْمَرَة ِإاّل ِلِ«8. اینه��ا مي خواهند بگویند ادارة جامعه را هم خدا  َيُقولُ
خ��ودش باید به عهده بگيرد و هيچ كس غير از خدا حق ندارد مدیر جامعه 
باش��د، یعني باید جامعه بدون مدیر بماند: »َو ِإنَُّه اَلبَُدّ لِلَنّاِس ِمْن َأِميٍر بٍَرّ َأْو 
َفاِجٍر«9. این یك ضرورت اجتماعی اس��ت، یك ضرورت طبيعی و انسانی 
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است كه جامعه به یك اداره كننده احتياج دارد، به یك مدیر نيازمند است، 
مدیر خوب باش��د یا مدیر بد. ضرورت زندگی انس��انها ایجاب می كند كه 
مدیری وجود داش��ته باشد . »الُحْكَم ِإاَلّ ِل« كه اینها می گفتند در حقيقت 
می خواستند حكومت علی را � كه از آن ناراضی بودند � نفی كنند. در 
حاليكه »الُحْكَم ِإاَلّ  ِل«، »اَنداُد ال« را نف�ی می كرد، حاكميّتی در عرض 
 ،حاكميّت خ��دا و رقيب حاكميّت اهلل را نف�ی می كرد. حاكميّت علی
حاكميّتی در عرض حاكميّت خدا نبود، محو در حاكميّت خدا بود، در طول 
 حاكميّت خدا بود، سرچشمه گرفته از حكومت اهلل بود، و اميرالمؤمنين
این مس��ئله را روش��ن می كند. در یك جامعه اگر حكومت��ی با این وضع � 
یعنی منش��اء گرفته از حاكميّت اهلل � وجود داش��ته ب�اشد، آن وق�ت اس�ت 
كه هرحركت�ی نشان دهندة مفهوم انحرافی »ال ُحكم...« باشد، یك حركت 
ضّدالهی و ضّد علوی اس��ت و اميرالمؤمني��ن آن روز با این حركت با 
قاطعيّت تم��ام برخورد كرد، و خوارج را كه ب��ه راه حق باز نمی آمدند، به 

شّدت كوبيد.

منشاءحكومت
مسئلۀ سوم، منش��اء حكومت اس��ت. در فرهنگ رایج انسان، در گذشته و 
حال، منشاء حكومت، زور و اقتدار بوده است. تمام فتوحات و لشكركشي ها 
به همين معناست. همۀ سلس��له هایی كه جایگزین سلسله های پيش از خود 
می شدند، در حقيقت از همين راه می آمدند. اسكندر كه ایران را فتح كرد، 
مغول كه به بهانه ای به سراسر این منطقه یورش آورد، حسابشان جز این نبود. 
منطقها همه این بود كه چون می توانيم، پس پيشروی می كنيم، چون قدرت 
داریم، پس م�ی گي�ریم و م�ی كشي�م. در ط�ول تاریخ حرك�اتی كه س�ازندة 
ت�اریخ حكومتهاست، همه نشان دهندة همين فرهنگ است. از نظر حاكمان 
و نيز از نظر محكومان، مالك حكومت و منشاء حكومت، زور و اقتدار بوده 
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است. البتّه آن روزی كه پادشاهی می خواست بر سر كار بياید، یا آنگاه كه 
بر س��ر كار می آمد، صریحاً زور را منشاء و مایۀ حكومت خود نمی شمرد. 
حتی چنگيزخان مغول هم به بهانه ای به ایران حمله كرد كه ظاهراً برای یاران 

و طرفدارانش معقول بود.
امروز، بازی ابرقدرتها، به معنای تسليم در برابر فرهنگ زورمداری است. 
آنهایی كه كشورها را به جبر و عنف می گشایند، آنهایی كه هزاران كيلومتر 
دور از خاك خود وارد خانه های مردم می شوند، آنهایی كه سرنوشت ملتها 
را بدون اراده و خواس��ت آنها در دست می گيرند، اگر چه نه به زبان امّا در 
عمل، اثبات و اذعان می كنند كه منش��اء حاكميّت، زور و اقتدار است. البتّه 
اگر چه این فرهنگ غالب اس��ت، دركنار ای��ن رأی، نظرهای دیگری هم 
وجود دارد. افالطون مالك حكومت را فضل و فضيلت می داند، یعنی قائل 
به »حكومت افاضل« یا فرزانگان است. اما این نظر، فقط نقشی بر روی كاغذ 

و یا بحثی در كنج مدرسه هاست.
در دنيای جدید، دموكراس��ی، یعنی خواس��ت و قب��ول اكثریت مردم، 
مالك و منش��اء حكومت ش��مرده می شود. اما كيس��ت كه نداند كه دهها 
وس��يلۀ غير ش��رافتمندانه به كار گرفته می ش��ود، تا خواست مردم به سویی 
كه زورمداران و قدرت طلبان می خواهند هدایت شود. بنابراین می توان در 
یك جمله گفت كه در فرهنگ رایج انس��انی، از آغاز تا امروز از امروز تا 
آن زمانی كه فرهنگ علوی و فرهنگ نهج البالغه بتواند بر زندگی انس��انها 

حكومت كند، منشاء حاكميّت اقتدار و زور بوده و خواهد بود و ال غير.
اميرالمؤمنين در نهج البالغه، منشاء حكومت را این معانی نمی داند، 
و مهم ت��ر این اس��ت كه خود او ه��م در عمل آن را ثاب��ت می كند. از نظر 
علی منش��اء اصلی حكومت، یك سلسله ارزش��های معنوی است. آن 
كس��ی می تواند بر مردم حكومت كند و والیت امر مردم را به عهده بگيرد 
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كه از خصوصياتی برخوردار باشد. نگاه كنيد به نامه های علی به معاویه 
و طلحه و زبير و به عامالن خود و به مردم كوفه و به مردم مصر. او حكومت 
و والیت بر مردم را ناشی از یك ارزش معنوی می داند. اما این ارزش معنوی 
هم به تنهایی كافی نيست تا اینكه انسان فعاًل و عماًل ح�اكم و وال�ی باش�د، 

بلكه م�ردم هم در اینج�ا سهمی دارن�د كه مظ�هر آن »بيعت« است.
اميرالمؤمنين در هر دو زمينه، تصریحاتی دارد، كه هم در نامه هایی 
كه به رقبای حكومتی خود نوشته است و قباًل به آنها اشاره كردیم، و هم در 
بياناتی كه دربارة اهل بيت وارد شده است، آن ارزشهای معنوی كه مالك 
حكومت هستند بيان شده اند. اما این ارزشها به تنهایی، چنانكه گفتيم، مایۀ 

تحقق حكومت نيست، بلكه بيعت مردم هم شرط است:
ِإنَُّه بَاَيَعِنى اَلَْقْوُم اَلَِّذيَن بَاَيُعوا َأبَا بَْكٍر َو ُعَمَر َو ُعْثَماَن َعَلى 
اِهِد َأْن َيْخَتاَر َو اَل لِْلَغائِِب َأْن  َما بَاَيُعوُهْم َعَلْيِه، َفَلْم َيُكْن لِلشَّ
وَرى لِْلُمَهاِجِريَن َو اأَْلَْنَصاِر َفِإِن اِْجَتَمُعوا َعَلى  َيُردَّ َو ِإنََّما اَلشُّ

ْوُه ِإَمامًا َكاَن َذلَِک ِلِ ِرضًا10 َرُجٍل َو َسمَّ
)مى فرمايد: اگر مهاجر و انصار جمع بشوند و كسى را پيشواى خود 
ــت(. بيعت،  ــد و به امامت او گردن بنهند، خدا بر اين راضى اس بدانن
ــى مى تواند فعاًل و  ــت. آن ارزش ها وقت ــز كننده حق خالفت اس منّج
ــى را به مقام واليت امر برساند كه مردم هم او را بپذيرند  عماًل كس

و قبول كنند.

حكومتحقاستیاتكلیف؟

مس��ئلۀ دیگری كه در نهج البالغه بس��يار حائز اهميّت اس��ت، این است كه 
آیا حكومت، یك حق اس��ت یا یك تكليف؟ و اميرالمؤمنين در بيانی 
خالص��ه و موجز، حكومت را هم یك ح��ق می داند و هم یك تكليف. به 
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این ترتيب نيست كه هر كس��ی كه برایش شرایط توليت امور مردم فراهم 
ش��د و توانست به نحوی با كسب وجاهت، باتبليغ، باكارها و شيوه هایی كه 
معموالً طالبان قدرت خوب می دانند آن ش��يوه ها را انجام بدهند، نظر مردم 
را جلب كند و بتواند حكومت كند. وقتی حكومت، حكومت حق اس��ت، 
این حق متعلّق به كسان معيّنی است، و این به معنای آن نيست كه یك طبقه، 
طبقۀ ممتازند. زیرا كه در جامعه اسالمی، همه فرصت آن را دارند كه خود 
را به آن زیورها بيارایند. همه می توانند كه آن ش��رایط را برای خود كسب 
كنن��د. البتّه در دوران بع��د از پيامبر اكرم صلی اهلل عليه و آله و س��لم یك 
فصل استثنایی وجود دارد. امّا نهج البالغه بيان خودش را به صورت عاّم ارائه 
می دهد و به این حق بارها و بارها اشاره می كند. امام در اوایل خالفت، 

در خطبه معروف شقشقيّه می فرماید:
َحى، َيْنَحِدُر  َو اِنَُّه لََيْعَلُم اَنَّ َمَحّلى ِمْنها َمَحُلّ الُْقْطِب ِمَن الِرّ

ْيُر 11 ْيُل َو ال َيْرَقى اِلََىّ الَطّ َعِنّى الَسّ
)مى فرمايد جايگاه من در خالفت، جايگاه ميله محور سنگ آسيا است(

دربارة روزی كه در شورای شش نفری با عثمان بيعت كردند، می فرماید:
لََقْد َعِلْمُتْم َأِنّى َأَحُقّ الَنّاِس بَِها ِمْن َغْيِرى12

)اي مردم »يا اي مخاطبان من«، شما مي دانيد كه من از همه كس به 
حكومت و خالفت اولي ترم(

امام، حكومت را حق مي داند. این چيزي است كه در نهج البالغه واضح 
است. البتّه دنبالش بالفاصله مي فرماید:

َوَواِل اَلَُْسِلَّمنَّ َماَسِلَمْت ُأُموُر الُْمْسِلِميَن وَ لَْم َيُكْن ِفيَها َجْوٌر 
ًة 13 ِإاَلّ َعَلَىّ َخاَصّ

ــليم هستم.  )مادامي كه فقط به من ظلم مي رود، من صبر مي كنم، تس
مادام كه كارها بر محور خود انجام بگيرد، من در خدمت هستم(
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عين همان بياني كه در آغاز خالفت ابوبكر هم، یعني نسبت به آن دوران 
هم، بيان فرموده اند:

َعِن  َرَجَعْت  َقْد  الَنّاِس  َراِجَعَة  َرَأْيُت  َحَتّى  َيِدي  َفَأْمَسْكُت 
اْلِْساَلِم14

اّول دست از بيعت شستم، تسليم نشدم، بيعت نكردم؛ امّا دیدم حوادثي به 
وقوع مي پيوندد كه مصيبت آن حوادث براي اسالم و براي مسلمين و براي 
شخ�ص عل�ي، صعب تر و غيرقابل تحّمل ت�ر است از مصيبت از دست 
رفت��ن حق والیت. بنابراین اميرالمؤمنين، والیت را یك حق مي داند و 

این جاي انكار نيست.
خوب است همۀ مسلمانها به این مسئله، با چشم واقع بيني نگاه كنند. این 
امر، كاري به بحث احياناً جدال انگيز ش��يعه و سنّي ندارد. ما امروز معتقدیم 
كه در آفاق عالم اسالمي باید برادران شيعه و سنّي با هم و براي هم زندگي 
و اخّوت اس��المي را از همه چيز باالتر بدانند و این یك حقيقت است. این 
تفاهم و وحدت طلبي امروز یك وظيفه اس��ت، و هميشه وظيفه همين بوده 
اس��ت. امّا یك بحث علمي و اعتق��ادي در نهج البالغه این حقيقت را به ما 
نش��ان مي دهد، و ما نمي توانيم چشممان را روي هم بگذاریم و آنچه را در 
نهج البالغه با صراحت مي گوید ندیده بگيرم. این را اميرالمؤمنين یك 
حق مي داند، و همچنانكه یك وظيفه نيز مي داند. یعني آن روزي كه اطراف 

علي را مي گيرند به نحوي كه:
ُبِع اِلََيّ َيْنَثالُوَن َعَلَيّ ِمْن  َفَما َراَعَني ااَِلّ َو الَنّاُس َكُعْرِف الَضّ

ُكِلّ َجاِنٍب َحَتّي لََقْد ُوِطَي الَْحَسَناِن َو ُشَقّ ِعْطَفاَي15
ــان انبوه بر من گرد آمدند كه فرزندان مرا در زير پاهاى  )مردم آنچن

خود لگدمال كردند و رداى من پاره شد(
مردم مش��تاقانه و نيازمندانه از علی می خواهند كه به نياز آنها پاسخ 
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بدهد. اميرالمؤمنين برای حكومت ش��أن واقعی قائل نيست. حكومت 
برای علی هدف نيس��ت، همچنانكه در بحث بعدی باید روشن بشود. 
اما با این حال، حكومت را به عنوان یك وظيفه می پذیرد، و می ایس��تد و از 

آن دفاع می كند:
ِه بُِوُجوِد الّناِصِر... اَلَلَْقْيُت  لَْو ال ُحُضوُر الْحاِضِر َو ِقياُم الُْحجَّ

لِها 16 َحْبَلها َعلى غاِربََها َو لََسَقْيُت آِخَرَها بَِكْاِس أوَّ
ــتم براي  ــي ندارد. باز هم حاضر نيس )باز هم حكومت براي من ارزش
ــت آوردن مقام، از ارزشها بگذرم. باز هم حاضرم با همان جام  به دس
نخستين، اين جمع را سيراب كنم و همچنانكه روز اّول كنار نشستم، 

باز هم كنار بنشينم(
مؤكداً مي گوید:

َدُعوِنى َو الَْتِمُسوا َغْيِرى17
)مرا بگذاريد و به سراغ ديگران برويد(.

اما وقتی احس��اس می كند كه وظيفه اس��ت، احساس می كند كه زمينه 
آماده اس��ت و او می تواند این نقش عظيم و اساس��ی را بر عهده بگيرد. آن 
وق��ت قبول می كند. آیا حكومت برای علی یك هدف اس��ت یا یك 
وس��يله؟ خط اساس��ی فاصل ميان حكومت عل��ی و حكومت دیگران 
همين اس��ت كه حكومت برای علی هدف نيست بلكه فقط وسيله ای 

برای رسيدن به آرمانهای معنوی است.
محقّقان، نهج البالغه را برای این زمان بسيار قدر بدانند. حقيقت این است 
ك��ه اگر ما امروز »هزارة نهج البالغه« را می گيریم، باید بدانيم كه این كتاب 
عزیز از این هزار س��ال اقاًل نهصد و پنجاه س��ال را در انزوا و س��كوت بوده 
اس��ت. جز دانشوران و خواص، كس��ی از نهج البالغه جز نامی نمی دانست. 
اّولين ترجمه ای كه از آن شده از مترجم روحانی محترمی است كه اّول بار 
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نهج البالغه را همه فهم كرد و به دس��ت مردم داد: آقای سيّدعلینقی فيض 
االس��الم بود. من از ایشان قدردانی می كنم و كار ایشان كار مهمی بود كه 

من به آن ارج می گذارم.
به تدریج، نهج البالغه به صحنه زندگی آمد و به دست مردم افتاد. مردم 
نمی دانس��تند نهج البالغه ای هم هس��ت. تنها جمالتی از نهج البالغه شنيده 
بودند، كه آن هم بيشتر در مذمّت دنيا و بخشهای كمی از اخالق بود و دیگر 
هيچ. بعد از آن، قدری نهج البالغه دست به دست گشته است. كسانی بر آن 
شرح نوشته اند و كسانی برداش��تهای خود را به نام شرح نوشته اند. همۀ این 
زحمات ارجمند است، همه قابل تقدیر است، امّا در برابر عظمت نهج البالغه 

و كارهایی كه باید انجام گيرد ناچيز است.
نهج البالغه ترجمه كامل ندارد، شرح و تفسير كامل ندارد. فصل بندی 
و باب بندی ندارد.* به جز كتاب بس��يار ارجمندی كه اس��تاد عاليقدر آقای 
مصطف��وی به عنوان كاش��ف الفاظ نهج البالغه تنظي��م كرده اند، كاری در 
این حد و در این مایه برای نهج البالغه انجام نگرفته اس��ت. امروز ما باید به 
نهج البالغه برگردیم. فضال و اندیشمندان كار خود را بكنند، اما جوانها نباید 

منتظر اساتيد، فضال و پيشروان اندیشه و علم و ادب بمانند.
نهج البالغه را باید از ابعاد گوناگون مورد نظر قرار دهيم و برای این كار، 
جمعها و جلسه ها تشكيل دهيم، البتّه »بنياد نهج البالغه«، كه رحمت و توفيق 
خدا یار آن باد، می تواند محوری باش��د، از خدا می خواهيم كه ما را در این 

كوشش موفق بدارد.
و الّسالم عليكم و رحمة ال و بركاته

* . سخنان مقام معظم رهبری در سال 1360 ایراد شده است. از آن زمان تاكنون نهج البالغه 
تا حدود زیادی كانون توجه ادبا وعلما قرارگرفته است. بنياد نهج البالغه تاكنون دو ترجمه 
از متن نهج البالغه ارائه كرده است یك ترجمه آموزشی نيز در دست تأليف دارد و همچنين 
حدود پنجاه ترجمه نيز به زبان فارس��ی نگارش یافته اس��ت. همچنين فرهنگ های لغت و 

فرهنگنامه ها و معجم های نهج البالغه به زیور طبع آراسته گردیده است.
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*نگاهیبهویژگيهایدورانزمامداریامامعلی

بعد از یك دوران طوالنی ركود و بی توجهی، این كتاب قيّم و انس��ان ساز 
و جامعه س��از و بینظير را مج��دداً مطرح و زنده كردن��د. از همه برادران و 
خواهرانی كه در این مراس��م ش��ركت كرده چه از سراس��ر كشور و چه از 

خارج كشور صميمانه متشكرم.
خيلی برای این بنده دلنش��ين بود، اگ��ر این توفيق را پيدا می كردم كه 
مثل یكی از ش��ما می توانس��تم در جلس��ات این كنگره ارزشمند شركت 
فعالی داشته باشم و مثل هميشه كه نهج البالغه یكی از قبله های اميد فكری 
ما بود و بس��ياری از اوقاتمان به مطالعه آن می گذش��ت و این كتاب عزیز 
در حوزة تدریس و تدرس و فكر و مطالعۀ ما جایگاه عمده ای داشت، در 
این محفل ش��ریف علمی و ارزشمند هم مانند یك جستجوگر، از اعماق 
این اقيانوس عظيم بحثی را بررس��ی می كردم و همه روزه در جلسات آن 

حاضر می شدم.
اما حاال كه متأس��فانه آن فراغت و فرصت نيست، الزم می دانم به همه 

* . س��خنرانی دركنگ��رة هزاره نهج البالغه )كنگرة چهارم( - تهران ، حس��ينيه ارش��اد،  
فروردین ماه 1363
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شما برادران و خواهران، و نيز به كسانی كه در این مجلس حضور ندارند اما 
دل در گرو هدایت نهج البالغه و امام علی بن ابي طالب عليه الصلوة و السالم 

داشته و دارند، درباره این كتاب قيّم و اثر جاودانه مطالبی را عرض كنم.
نهج البالغ��ه یعن��ی مجموع��ه ای كه به هم��ت و تالش س��يد بزرگوار 
شریف رضی گرد آمده و بحمداهلل تا امروز مرجع مراجعه و مطالعۀ خواص 
و اندیشمندان بوده � نه فقط محور معرفت و كار عمومی مردم � شاید در تمام 
دورانی كه این كتاب تأليف ش��ده و به وجود آمده مانند امروز مورد نياز و 
متناسب با اوضاع زمان و مكان نبوده است. البتّه نهج البالغه از جهات مختلف 
حائز اهميّت اس��ت. شاید بش��ود گفت كه نهج البالغه مجموعه ای است از 
عمده ترین مباحث و معارف اس��المی و همه آنچه برای یك انسان مسلمان 
و یك جامعه اس��المی الزم اس��ت در نهج البالغه از آن س��خنی و حرفی و 
اش��اره ای یا بحثی و هدایتی هس��ت: توحيد و عقاید اسالمی و اصول دین 
تا اخالق و تهذیب و تزكيه نفس��انی، سياس��ت ملك داری و كيفيّت ادارة 
صحنه ه��ای عظيم فعاليت اجتماعی تا تنظيم رواب��ط اخالقی و خانوادگی، 

جنگ و سياست و حكمت و علم و... .
ليكن مطالب این كتاب ك��ه در مجموع، درس زندگی اجتماعی برای 
مسلمانهاس��ت به طور مجرد از زندگی، مطرح نش��ده اس��ت. گویندة این 
كلم��ات رئي��س مملكت، حاكم و فرمانروای بزرگی اس��ت كه س��لطنت 
و حكومت او بر كش��ور پهناور و عظيمی گس��ترش داشته است. این انسان 
بزرگ كه مسئوليت ملك داری و زمامداری را هم بر دوش داشته با احساس 
این مس��ئوليت عظيم این مطالب را بر زبان جاری كرده اس��ت. نهج البالغه 
مانند گفته های حكيمی نيست كه دور از غوغای زندگی و فارغ از واقعيّتها 
و مس��ائل گوناگونی كه در یك جامعه ممكن است مطرح باشد، می نشيند 
و معارف اسالمی را بيان می كند. بلكه سخنان انسانی است كه بار مسئوليت 
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ادارة ی��ك جامعه عظيم را بر دوش خود احس��اس می كن��د و دانای دین و 
بصير به همۀ معارف اس��المی و قرآنی اس��ت و با دل��ی ماالمال از معرفت، 
و روحی بزرگ و در مقامی پر مس��ئوليّت، با مردم روبرو می ش��ود، با آنها 
حرف می زند، و به سؤاالت و استفهامات آنها پاسخ می دهد. این است زمينه 
و موقعيّت صدور نهج البالغ��ه، و از این جهت با همه روایاتی كه ما از ائمه 
معصومي��ن ، داریم فرق می كند. ائمۀ اطه��ار در دوران حاكميّتی 
كه مورد قبول خودش��ان باش��د زندگی نمی كردند، آنها در دوران اختناق 
به س��ر می بردند. مس��ائل از دیدگاه یك حاكم و مس��ئول اداره مملكت بر 
زبان آنها جاری نمی شد، امّا اميرالمؤمنين به عنوان یك حاكم اسالمی 
حرف می زند و با جامعه ای كه تحت اشراف و حكومت خود اوست سخن 
می گوید، و این بخش بيش��ترین سخنانی اس��ت كه از اميرالمؤمنين در 
نهج البالغه نقل ش��ده است. البتّه در كلمات آن حضرت سخنانی هم هست 

كه مربوط به دوران حكومت ایشان نيست.
ما امروز در همان ش��رایط قرار داریم، شرایط كنونی جامعه اسالمی ما 
همان ش��رایط است، البتّه روشن اس��ت كه نهج البالغه مخصوص كشور ما 
نيس��ت، متعلّق به همه دنيای اسالم اس��ت. و دنيای اسالم هم امروز در حال 

رسيدن به یك بيداری و حيات دوباره اسالمی است.
در كش���ور م��ا و در جامع���ه م��ا ای��ن انقالب در س��ایه آموزش��های 
اميرالمؤمنين و با اتكاء به قرآن و نهج البالغه، به پيروزی رس��يده است. 
امروز تقریباً همان جامعه اسالمی و علوی تشكيل شده، و همان شرایط تقریباً 
در بيش��تر ابعاد در جامعه و كش��ور ما حكومت می كند. امروز روز استفاده 

هرچه بيشتر از نهج البالغه است. در این زمينه توضيح بيشتری می دهم.
حتی ش��رایط زندگی رس��ول اكرم)ص( هم با ش��رایط زندگی دوران 
حكوم��ت اميرالمؤمنين متفاوت اس��ت. در دوران رس��ول اكرم)ص( 
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جامعه، جامعه اسالمی كامل عيار بود. یعنی جهت گيری جامعه همان جهت 
گيری كاماًل اس��المی بود. اما خصوصيتی كه از اول تا آخر دوران زندگی 
ده س��الۀ پيغمبر)ص( در دوران حكومت اسالمی وجود داشت، این بود كه 
در آن روز صف بندیها آشكار بود. شعارهای اسالمی شعارهای مشّخص و 
واضح و تعيين كننده و مش��ّخص كننده بود. جناح بندیه�ایی كه در ج�انب 
پيغمبر)ص( قرار داش��ت جناح بندی واضح و آشكاری بود. معلوم بود كه 
دوست و دشمن كيس��ت. حتّی حركت نفاق كه در جامعه اسالم�ی از اول 
تش�كيل حكومت اسالم�ی، حداق�ل از دوران زندگ�ی پيامبر)ص( در مدینه، 
به وجود آمد، نمی توانست آن طور كه نتيجه حركت نفاق هست جامعه را 
تحت تأثير قرار دهد. چون خود پيغمبر)ص( حاضر بود. آیاتی در اش��اره به 
منافقين و افش��ای احوال آنان نازل می ش��د. منافقين تهدید و افشا می شدند. 
خيلی از منافقان به وس��يلۀ پيغمبر)ص( شناخته و حتی به دیگران شناسانده 
می شدند. حركات موذیانۀ نفاق انجام می گرفت. امّا بر مجموع جامعه اسالمی 
یك صراحت و یك حالت افش��اگری مسلّط بود. كسانیكه در جنگ در 
برابر پيغمبر)ص( شركت می كردند، دشمنانی بودند كه دشمنی آنها، و ابعاد 
این دش��منی، و ميزان دوری و نزدیكی آنها از اسالم معلوم بود. حتّی معلوم 
بود یهود چقدر مخالف اسالمند؟ قریش چقدر مخالف اسالمند؟ و نيز قبایل 
دیگر، بدیهی است مسلمانان در اینكه كيفيّت مبارزه آنان با اسالم و مسلمين 

چگونه است دچار حيرت و تردید نبودند.

خصوصّیتویژةزمان

امّا دوران اميرالمؤمنين این خصوصيّت را نداشت و این یكی از بزرگترین 
 دش��واریه�ای حكومت كوتاه، یعنی كم�تر از پنج س��ال�ۀ اميرالمؤمنين
اس��ت. در دوران اميرالمؤمني��ن وقت��ی كه دو لش��كر در برابر هم قرار 
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می گرفتند هر دو لش��كر نماز می خواندند. هر دو لشكر اگر ماه رمضان بود 
روزه می گرفتند. از ميان هر دو لش��كر آوای تالوت قرآن ش��نيده می شد. 
مسلمانها در هر دو لشكری كه در مقابل هم قرار داشت، احساس می كردند 
ك��ه صراحت و راحتی خيال دوران پيغمبر »صلی اهلل عليه و آله و س��لّم« را 
ندارند. ل�ذا در جن�گ صفيّ�ن، در نبرده�ای اميرالمؤمنين چند بار زمزمۀ 
س��ؤال و ش��بهه و حيرت به وجود آمد و مسلمانهایی كه اسالم قدیمی و از 
دوران پيغمبر)ص( را داشتند و مسائل و حقایق اسالمی را از اّولين روزهای 
والدت اس��الم و به خصوص والدت حكومت اس��المی ثبت كرده بودند، 
مثل عمار یاس��ر، می توانستند گره گشا باشند و مشكل را برطرف كنند. امّا 
بس��ياری س��ردرگم بودند. در ماجراهای دوران اميرالمؤمنين اختالف 
صفوف آشكار نبود. اش��تراك در شعارها به قدری فضا را تنگ كرده بود 
كه اميرالمؤمنين بارها می فرم��ود: »الَ یَْحِمُل هَذا الَْعلََم إاِلَّ أَْهُل الْبََصِر َو 
بِْر«18 تنها مقاومت كافی نيست، بينایی و هشياری و تيزنگری الزم است.  الَصّ
این خصوصيّت ویژة زمان اميرالمؤمنين، رنجهای اميرالمؤمنين، و 

دردسرهای اميرالمؤمنين صلوات اهلل عليه بود .
ما امروز در دنيایی عظيم با شعارهای زیبایی كه در بسياری از نقاط آن، 
سر داده می ش��ود كم و بيش همان وضعيّت را داریم. حتّی امروز در دنيای 
اس��الم كه درك و دریافت و بينش اسالمی در آن گاهی به فاصله هایی به 

اندازه فاصلۀ ایمان و كفر از هم دور هستند با چنين واقعيّتی مواجهيم.
امروز آشكارترین و روشن ترین حقایق اسالمی به وسيلۀ بخشی از مدعيان 
اسالم در كشورهای اسالمی نادیده گرفته می شود. امروز همان روزی است 
كه ش��عارها یكسان اس��ت، اما جهت گيریها به ّشدت مغایر یكدیگر است. 
امروز ش��رایطی مشابه شرایط حكومت دوران اميرالمؤمنين است. پس 
روزگار، روزگار نهج البالغه اس��ت. امروز می ش��ود از دیدگاه دقيق و نافذ 



بازگشتبهنهجالبالغه[

40

اميرالمؤمنين ب�ه واقعيّتهای جهان و جامع�ه نگاه ك�رد و بسياری از حقایق 
را دید و شناخت و عالج دردها را پيدا كرد.

همين است كه به نظر ما امروز از هميشه به نهج البالغه محتاج تریم.
این یك جه��ت بود كه ضرورت پرداختن به نهج البالغه و بازگش��ت 
به ای��ن مجموعه را كه از زبان اميرالمؤمني��ن و موالی متقيّان نقل 
ش��ده، نشان می دهد و هرچه بيشتر كار كردن در پيرامون آن و آماده كردن 
مقدماتی كه بتواند آن را قابل اس��تنادتر و قابل فهم تر بكند از هميشه الزم تر 

و ضروری تر است.
حقيق��ت دیگ��ری كه وج��ود دارد و امروز ما را بيش��تر از گذش��ته به 
نهج البالغه مش��تاق و محتاج می كند، این است كه ما در طول تاریخ اسالم، 
متأس��فانه با انحرافی كه از كج فهمی و جهالت از یك سو، غرض ورزی و 
دش��منی از س��وی دیگر، حاصل ش��ده، در آنچه كه از معارف اسالمی در 

اختيارمان هست سردرگمي هایی داشته ایم.
در ط��ول تاریخ گذش��تۀ اس��الم، نادان��ی و جهالتهایی وجود داش��ته، 
تنگ نظریها و خودخواهي هایی وجود داشته كه موجب شده حقایق اسالمی 
و معارف اس��المی آنچنان كه هستند و باید شناخته شوند، شناخته نشوند، و 
به عالوه غرض ورزیها و خيانتها و تعمد بر انحراف از اسالم را هم، از اّولين 
قرنهای پيدایش اسالم از قدرتمندان و كسانی كه خلوص و صفای اسالم به 

زیان آنها بوده است، مشاهده می كنيم.
ما در طول تاریخ همواره احتياج داش��ته ایم به سرچش��مه های خالص و 
زالل اندیش��ۀ اسالمی و نظامی فكری كه بتوان به آن متّكی شد، بازگردیم. 
خوشبختانه قرآن كریم همواره در اختيار مسلمانها بوده است، گرچه در فهم 
آن هم همان بدبيني ها و كج بيني ها و كج فهم ها و غرض ورز ها دخالت هایی 
كرده اند، امّا بحمداهلل متن قرآن سالم و به دور از هرگونه تصّرف بدخواهانه 
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یا جاهالنه ای در اختيار مسلمانها هست. ليكن این موجب نمی شود كه سایر 
سرچش��مه های زالل معرفت برای مس��لمانها امروز به هم��ان ضرورتی كه 
سالمت قرآن برای مسلمانها دارد، ضروری نباشد. با گسترش فرهنگ بشری 
و با عمق معرفتی كه بر انس��انها حاكم اس��ت، امروز آن روز است كه باید 
كسانی بنشينند، با وجود گذشت زمان و با وجود فاصله از صدر اسالم، آن 
معارف دست نخورده خالص و سالم را كه می تواند اطمينان و باور انسان را 
به خود جلب كند هرچه بيشتر جمع كنند و در اختيار اهل استنباط و اجتهاد 

و متفكران و صاحب نظران قرار دهند.
این كاری است كه در احادیث هم باید انجام بگيرد، نهج البالغه این راه 
نزدیك را در پيش پای ما می گذارد، نهج البالغه ما را از این فاصله طوالنی 
با صدر اسالم، به نزدیكترین پایگاهها و امن ترین دیدگاهها نسبت به معارف 
اس��المی می رساند. اگر ما پيرامون نهج البالغه كار و تحقيق كنيم و اگر آن 
مقدار از خطب اميرالمؤمنين كه در نهج البالغه نيست، جمع شود و روی 
اینها و دربارة سند و خصوصيّاتی كه اعتبار آنها را مشّخص و مسلّم و قطعی 
می كند كاری فنی انج��ام بدهيم، و نهج البالغه را به مجموعه ای نزدیك به 
پانص��د خطبه ای كه از آن حضرت نقل ش��ده برس��انيم، خدمت بزرگی به 
معارف اسالمی در قرن پانزدهم هجری انجام داده ایم. می توانيم با گذشت 
این همه مّدت از صدر اس��الم، یك منبع غن��ی الیزالی كه مورد قبول همۀ 
مؤمنين به اس��الم است و می تواند باش��د، در اختيار مسلمانها قرار دهيم. آن 
مجموعه مطلوب به ما نس��بت به فهم درس��ت اسالم مدد خواهد كرد و چه 
بس��يار بينش ما را نسبت به معارف اس��المی ارتقاء خواهد داد، و این كاری 
است ممكن، به خصوص در سای�ه نظام جمهوری اسالم�ی كه اساساً بر مبنای 
»قرآن« و »نهج البالغه« شكل گرفته است. این كاری است كه حتماً بایستی 
انجام بگيرد و این اميدواری هس��ت كه كوش��ش برادران عزیز ما در بنياد 
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نهج البالغه و همه كسانی كه با آنها همكاری می كنند این خدمت بزرگ را 
به عالم اسالم انجام دهد.

تصویرشخصّیتعلیدرنهجالبالغه
ی��ك بعد دیگ��ر از ابع��اد ارزش و اهميّت نهج البالغه ترس��يم ش��خصيّت 
اميرالمؤمنين عليه الصلوة والّس��الم اس��ت، چيزی كه ما ام��روز به آن كمال 

احتياج را داریم.
اميرالمؤمنين علی این چهره ناش��ناخته، این انس��ان واال، این نمونه 
كامل مسلمانی كه اسالم می خواهد انسانها آنچنان ساخته بشوند، در البالی 
اوراق و سطور نهج البالغه كاماًل شناسایی و تعریف می شود. نهج البالغه در 
حقيقت كتاب معّرفی علیبن ابيطالب است. چگونه ممكن است كسی 
به افقهای اس��رارآميز و ش��گفت آور، و وادیهای گوناگون معرفتی كه در 
نهج البالغه هست دست نيافته باش��د و بتواند آنها را این گونه زیبا و جذاب 
ترسيم و توصيف كند. در نهج البالغه همه ابعاد یك شخصيّت واالی انسانی 
وجود دارد: از معرفت، از اخالق، از خصلتهای ویژه یك انسان، و از اخالق 
ویژه واالیی كه فقط اس��الم به انسانها تعليم داده است، یك انسان كامل در 
نهج البالغه مجّسم می شود و آن انسان كامل خود اميرالمؤمنين است، و 
این نه فقط از باب شناسایی چهرة اميرالمؤمنين مهم است، بلكه از باب 
شناسایی اسالم و اینكه اسالم چگونه انسانی را می خواهد بسازد حائز اهميّت 
اس��ت. امروز بشریت معاصرمان از ما سؤال می كند: »این اسالمی كه شما از 
آن دم می زنيد و فكر می كنيد رس��الت آن جهانی اس��ت، در صدد ساختن 
چگونه انسانی است؟« برای پاسخ چه كسی را بهتر و زیباتر و جامع تر و واالتر 
از علی بن ابي طالب می توان نشان داد؟ و چهرة علیبن ابي طالب در 
هيچ جا مانند نهج البالغه آش��كار نمی ش��ود. البتّه دربارة عظمت این كتاب 
و ارزش این س��خنان و این نامه ها مطالب عميق گفته ش��ده و خيلی حرفها 
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می توان زد، من فقط اش��اره ای می كنم تا سپاس و تشّكر قلبی من از كسانی 
كه این كنگره و كنگره های قبل و این حركت به س��مت شناس��اندن نهج 
البالغه را سازمان دادند، این نكته را روشن كند كه به چه مناسبت ما این كار 

را این قدر عظيم و حائز اهميّت می دانيم.
با اینكه مدتهاست نهج البالغه تا حدود زیادی از فراموشی بيرون آمده 
و نام آن به گوش مردم رس��يده و به نحوی در دس��ترس مردم قرار گرفته 
اس��ت، باز اعتقاد دارم كه در اطراف نهج البالغ��ه تحقيقات علمی و همه 
جانبه ای باید انجام بگيرد. البتّه كارهایی كه تا كنون انجام گرفته و شمه ای 
از آنها در كتابنامه نهج البالغه درج شده است، قابل توجه و سزاوار تقدیر 

و تشّكر است.

فصلبندیمطالبنهجالبالغه،شرحبخشهایعمدهایازآن
بسياری از كارهای الزم در طول بيش از هزار سالی كه از تدوین این كتاب 
شریف می گذرد انجام گرفته است، شاید در كتابخانه ها نسخ خطی این آثار 
ارزش��مند محفوظ باشد كه باید جس��تجو و پيدا كرد، احتمال هم دارد كه 
بعض��ی از آنها در طول زمان، در مع��رض حوادث قرار گرفته و از بين رفته 

باشد، در هر حال این كارها باید انجام بگيرد.
یك��ی از كارهایی كه این كنگ��ره می تواند انجام دهد، این اس��ت كه 
فهرست اساسی ترین تحقيقاتی را كه باید پيرامون نهج البالغه انجام بگيرد، 
تهيّه و تدوین كند و در اختيار اندیشمندان بگذارد. شاید بتوان دهها كار الزم 
را شمرد كه امروز نهج البالغه به اینكارها نيازمند است و باید به شيوه فردی 
یا جمعی انجام گيرد، باید اینها را تدوین كرد و در اختيار مردم گذاشت تا 
اندیش��من�دان و مؤلف�ان و صاحبنظران و كس�انی كه با نهج البالغه م�أنوس 
هستند بدانند چه كارهایی از اولویت و اهميّت برخوردار است. در اینجا به 

چند كار كه به نظر من اهميّت و ضرورت مبرمی دارد، اشاره می كنم.
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م��ن البتّه از آنچه انجام گرفته كم و بي��ش مّطلعم و نمی خواهم به زحمات 
فراوان��ی كه به خاطر برگردان نهج البالغه به فارس��ی انج��ام گرفته خدای 
ناخواسته به چشم بی قدری نگاه كنم. در یك كنگره دیگر هم كه سه سال 
پيش تش��كيل شده بود و بنده توفيق یافتم و ش��ركت كردم، از عالم جليل 
آقای فيض االس��الم كه اول بار این كتاب را به فارس��ی ترجمه كرده و در 
اختيار مردم قرار داد و ص��دای نهج البالغه را برای اّولين بار به گوش مردم 
رساند، تشكر كردم و باز هم تشّكر می كنم، همچنين از چند نفر نویسندگان 
محترمی كه از نهج البالغه ترجمه های منتخب یا آزاد، به صورت بيان محتوا، 
به دست داده اند، به سهم خود سپاسگزارم. ليكن می خواهم عرض كنم جای 
ی��ك ترجمه كام��ل و همه جانبه از نهج البالغه ج��ای یك ترجمه كامل و 
روش��ن و رس��ا از قرآن در جامعۀ ما همچنان خالی است و به نظرم قصور و 
غفلتی كه تا كنون شده است مایۀ سرشكستگی است. من خواهش می كنم 
»بنياد نهج البالغه« این مسئله را با فوریت و جدیّت تعقيب كند، همچنانی كه 
برای چندمين بار از همه كسانی كه می توانند ترجمۀ خوبی از قرآن كریم به 
فارسی تهيه كنند و ارائه دهند خواهش می كنم این كار را بكنند. جمهوری 
اس��المی بعد از پنج سال به نظرم قدری دیر كرده است. باید این كار زودتر 
انجام می گرفت و هرچه می گذرد دیرتر می ش��ود. به نظر من اشكالی ندارد 
كه چندین نفر ش��روع كنند به ترجمه ای��ن دو اثر مقدس و هر مقدار را كه 
می توانند پيش ببرند. چون به هر حال هيچ ترجمه ای كامل نخواهد بود. یعنی 
این طور نباشد كه اگر كسانی شنيدند كه فالن نویسندة خوب و آشنا به زبان 
عربی مشغول ترجمۀ نهج البالغه یا »قرآن« شده از كار دست بكشند و كاری 
نكنند. هر كسی شوق این كار را در خود احساس می كند شروع كند. اگر 
ده ترجمه بسيار خوب هم از »قرآن كریم« و نهج البالغه شریف داشته باشيم 
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زیادی نيست، و هيچ اشكالی ندارد كه عالئق مختلف و ذوقهای گوناگون 
و دیدگاههای مختل��ف از یك آیه یا یك جمله بتوانند خواننده را به ابعاد 

واقعی آن جمله قدری نزدیكتر كنند.
بنابراین به نظر من این كار امروز در اولویّت قرار دارد. 19

فصلبندیعنوانینهجالبالغه
یكی دیگر از كارهایی كه حتماً در باب نهج البالغه ضرورت دارد، فصل بندی 
عنوانی نهج البالغه است، فصل بندی موضوعی. البته این كار انجام گرفته، 
بعض��ی از محقّقين و علمای ب��زرگ و عاليقدر زمان م��ا روی نهج البالغه 
ای��ن كار را كرده اند و مجلّدات متعددی هم چاپ ش��ده كه به جای خود 
ارزشمند است. امّا در زیر عناوین كلّی، كه فكر می كنم در حدود 30 عنوان 
را تفكيك كرده اند اما در تكميل آن ش��اید دهها عنوان فرعی می توان پيدا 
كرد.20 این كار در قرآن هم باز جایش خالی اس��ت و انجام نگرفته اس��ت. 
یك تفصيل اآلیات برای قرآن باید نوش��ته شود شامل بيشترین موضوعاتی 
كه ما تا امروز نتوانسته ایم به آنها برسيم و در قرآن از آن نشانی هست. اما در 
باب نهج البالغه تنظيم یك تفصيل المطالب و تفصيل الموضوعات فوق العاده 
ضروری اس��ت. نهج البالغه واقعاً یك اقيانوس عميق و تمام نشدنی است، 
همه هم توفيق پيدا نمی كنند این كتاب را آنچنان كه شایس��تۀ آن است سير 
كنند و در آن غور كنند، در حاليكه بسياری از مطالب و معارف این كتاب 
برای مردم الزم اس��ت و باید این امكان برای جویندگان و عالقه مندان پيدا 

شود كه مطالب مورد نظرشان را در آن به آسانی بيابند.

فصلبندیازلحاظاعتبارسندی
یكی از كارهای دیگری كه خوب اس��ت درب��ارة نهج البالغه انجام بگيرد، 
فصل بندی از لحاظ اعتبار سندی است. یقيناً بعضی از بخشهای نهج البالغه 
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در حد اعالی اعتبار و وثوق روایی قرار دارد. بعضی از بخشها هم در آن حد 
نيس��ت. پيرامون اسناد نهج البالغه تاكنون كارهایی انجام گرفته و كتابهایی 
چاپ شده حدود دو یا سه تأليف یا بيشتر. شاید در ميان گذشتگان هم این 
كار انجام گرفته باش��د كه بس��ياری از آن بی اطالعند. اما الزم اس��ت یك 
طبقه بندی از لحاظ س��ند و اعتبار س��ندی انجام بگيرد. چنانكه به هریك از 
خطب یا كلمات یا نامه ها كه انسان مراجعه می كند، بداند از لحاظ سندی كه 
این حدیث دارد، چقدر مورد اعتبار است و چقدر می توان به آن تكيه كرد؟ 
البته همۀ شواهد و قرائن را می توان در این مورد به كار گرفت و این چيزی 
است كه اگر برای عامۀ مردم هم مورد نياز نباشد برای محققان و اندیشمندان 

و كسانی كه به این مسئله اهميت می دهند، یقيناً حائز اهميت است. 

ترجمۀلغاتنهجالبالغه*
یكی از كارهای اساسی كه باید در زمينۀ نهج البالغه انجام بگيرد ترجمۀ لغات 
نهج البالغه است برای فارسی زبانها، و حتّی برای عربی زبانها. البتّه در پاورقی 
بعضی از نهج البالغه ها بزرگانی چون مرحوم محمدعبده و بعضی دیگر این 
كار را كرده اند امّا كافی نيس��ت. این همه لغتی كه در این كتاب گس��ترده 
است با بارهای ادبی و مایه های هنری و فصاحت و بالغت فوق العاده، احتياج 
به یك كار مس��تقلی، فزونتر از شرح سطحی آن دارد. خالصه آن كه الزم 

است یك تفسيراللغات كامل و عميق برای نهج البالغه تهيّه شود.

پیوستنبخشهایمتفرقازیكخطبه
یكی از كارهایی كه از مّدتها پيش همواره ضرورتش را احساس می كردم، 

* . از آن زمان تاكنون فرهنگ هایی در این زمينه تدوین ش��ده اس��ت. از جمله فرهنگ 
واژگان نهج البالغه، دكتر منصور پهلوان، انتشارات علمی و فرهنگی؛ و فرهنگ برابرهای 
فارس��ی واژه های نهج البالغه، دكتر احمد خاتمی كه توس��ط بنياد نهج البالغه در آستانه 

انتشار قرار دارد.
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پيوس��تن بخش��های متفرق یك خطبه اس��ت كه احياناً آنها را س��يّدرضی، 
رحمةال عليه، از هم جدا كرده است.* مالحظه كرده اید جاهایی بعد از آنكه 
یك خطبه شروع می شود گفته می شود و منها )این از جمله بخشهای هم�ان 
خطب�ه اس��ت( یقين�اً بي�ن این�ها یك چي�زی افتاده است، و االّ تعبير »و منها« 
الزم نبود. یك جاهای دیگر معلوم می شود این پایان خطبه نيست و مطلب 
نيمه كاره است، شاید بعضی از بخشها را در خود نهج البالغه بتوان پيدا كرد، 
و یقيناً بسياری از آنها را در كتب متفرق حدیث می توان جستجو و پيداكرد. 
به هر حال گاهی انسان دو بخش از یك خطبه را می بيند كه فوق العاده 
مهم هم هست، امّا ميانشان فاصله افتاده است. باید صاحب هّمتانی بنشينند و 
این جابه جا شدگي ها را پيگيری و بازیابی كنند. تا سرانجام به قدر مقدور و 
ممكن بخشهای پراكنده یك خطبه، از نو به هم اتّصال پيدا كند. بنده تصّور 
می كنم مرحوم سيّدرضی رضوان اهلل عليه، این كتاب را از دیدگاه فصاحت 
و بالغت و زیبایيهای هنری بيش��تر مورد توّجه قرار داده اس��ت، اسم كتاب 
هم همين را تأیيد می كند: »نهج البالغه«. امروز برای مردم ما مس��ئله بالغت 
در ای��ن كتاب در درجۀ اّول اهميّت و توّجه نيس��ت، ب��ه محتوا كار داریم. 
ما به مضامين احتياج داریم. اصاًل بس��ياری از مردم ما از زیبایی این كلمات 
چيزی نمی فهمند، ما فارسی زبان هستيم. شاید بسياری از عرب زبانها هم با 
گذش��ت هزار و س��يصد و اندی از زمان صدور این كلمات و با تحولی كه 
لغت و زبان به طور طبيعی پيدا می كند، از فصاحت و بالغت و زیبایي های 
هنری آن كالم چيز زیادی درك نكنند. الزم است امروز ما از آن دیدگاهی 

* . عالم متتبع آیت اهلل ش��يخ محمدباقر محمودی )ره( در كتاب گرانسنگ »نهج السعادة فى 
ــتدرک نهج البالغة« در 14 جلد، متن كامل نهج البالغ��ه راگردآوری كرده و با ذكر منابع  مس
در اختيار پژوهشگران قرار داده اند؛ همچنين حجت السالم والمسلمين سيدصادق موسوی از 
معاصرین در كتاب خود به نام »تمام نهج البالغه« متن كامل خطبه های گزینشی سيدرضی را 

تكميل كرده اند. این كتاب در شش جلد منتشر شده است.
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كه روز اّول تدوین این مجموعه وجود داشت و از باب بالغت و فصاحت 
و ارزش��های هنری به آن نگاه می شد عدول كنيم. نمی گویم آن را به كلّی 
نادی��ده بگيریم، چرا كه این وجه از نظر هنری و ادبی فوق العاده ارزش��مند 
اس��ت و معلوم است كه ارزش��های هنری همواره به ماندگاری یك سخن 
و تأثير عميق و گس��ترش فراوان آن كمك بسياری می كند و در آن شّكی 
نيس��ت، اما آنچه كه امروز برای ما در درجۀ اّول اهميّت است مضامين آن 

است.
از این قبيل كارهای فراوانی هست كه پيرامون نهج البالغه باید انجام داد 
و انجام می گيرد. همانطور كه عرض كردم پيشنهاد اّول را باز تكرار می كنم: 
مجموع��ه كارهای عملی و ضروری را كه بای��د در زمينۀ نهج البالغه انجام 
داد فهرست بندی كنيد تا مشّخص شود كه چه كارهایی شایسته است انجام 
بگيرد. البتّه تردیدی نيس��ت كه عشقها و ایمانها، نبوغها و ابتكارها، كارها و 

رشته های جدیدی را به وجود خواهد آورد.
بنده بار دیگر از همه برادران مسئول و دست اندركار، برای اهميّتی كه 
به نهج البالغه داده اند، برای اهميّتی كه به تش��كيل این كنگره داده اند تشّكر 
می كنم و اميدوارم بلندی هّمتشان بتواند منشاء این خدمت عظيم برای امّت 
اس��الم واقع شود كه نهج البالغه را هرچه بيشتر مورد استفاده و بهره برداری 
قرار دهد و این سرمشقی باشد برای همه مسلمانها كه شاید هنوز بسياری از 

آنها با نهج البالغه هيچگونه آشنایی ندارند.
والّسالم عليكم و رحمة ال و بركاته



]

49

لزومگسترشتعلیماتنهجالبالغهدرجهاناسالم

لزومگسترشتعلیماتنهجالبالغهدرجهاناسالم*

مایۀ خوش��وقتی بسياری است كه شاهد تش��كيل یك مجمع دیگر دربارة 
نهج البالغه به هّمت برادران عزیز در »بنياد نهج البالغه« هستيم. بنده به عنوان 
یك فرد مس��لمان و به عنوان كسی كه مدتی از زندگی فكری و مطالعاتی 
خودم را در زمينۀ مباحث نهج البالغه گذرانده ام، و به عنوان یك مسئول در 
نظام جمهوری اسالمی، این حركت را یك حركت مبارك و الزم و خوش 
عاقبت، و مرحله كنونی را برای رس��يدن به مراحل نهایی، مرحله ای ابتدایی 

و فرخنده می شمارم.
هّمت برادران در خور تقدیر بسيار است و به اینجا هم نباید بسنده بشود 
و خدم��ت به نهج البالغه باید همچنان ادامه پيدا كند. البتّه در فاصلۀ بين این 
كنگره و كنگرة سال گذشته، كارها و تالشهایی در زمينه های مختلف انجام 
گرفته اس��ت كه بنده در جریان بعضی از آنها ق��رار گرفته ام. امّا می خواهم 
تأكي��د كنم كه ای��ن اجتماعات باید مقدمه ای برای كارهایی عظيم باش��د. 
ما زمان بس��ياری را با عدم ارتباط با نهج البالغ��ه گذرانده ایم. باید امروز با 

* . سخنرانی دركنگرة هزارة نهج البالغه )كنگرةپنجم(- تهران،حسينيه ارشاد، فروردین 
ماه 1364 



بازگشتبهنهجالبالغه[

50

فرصتهایی كه هست آن نقایص را جبران كنيم.
البته كس��انی كه در زمينۀ نهج البالغه كار كرده اند كم نيس��تند، چه در 
ایران و چه در بعضی دیگر از كش��ورهای اس��المی، امّا كارهای اصولی و 
اساسی كه بتواند مدرسۀ نهج البالغه را در كّل فضای جهان اسالم گسترش 
بدهد، همچنان باقی است، اگرچه پایه های آن كارهای اصولی، دارد تدریجاً 
انجام می گيرد. واقعاً نهج البالغه گنجينۀ عظيمی اس��ت كه به این سادگی، 
حتّی به موجودی آن نمی ش��ود دسترس��ی پيدا كرد، یعنی آن را فهميد، و 
بعد از اینكه چنين موجودی را شناختيم، نوبت كار اصلی یعنی بهره برداری 
اس��ت. ما هنوز موجودی نهج البالغه را هم نمی دانيم، البتّه بسياری از منابع 
غنی اسالمی همين وضعيّت را دارند، امّا نهج البالغه با رتبه و پایۀ واالیی كه 
دارد در حقيقت یك استثناء است و باید به صورت یك گنجينۀ استثنایی با 

آن برخورد كرد.
وقتی تأمّل می كنم، می بينم آرزویی كه، داش��ته ایم و داریم این است 
كه جامعۀ ما با این كتاب عزیز الفت و انس پيدا كند. از امثال ما نمی شود 
حاال انتظار كارهای تحقيقاتی داشت. مگر اینكه خدای متعال توفيق دهد 
روزی به حجرة طلبگی خودمان برگردیم و از این كارها داش��ته باش��يم. 
من دربارة توّجهی كه ما باید به نهج البالغه پيدا كنيم می خواهم هش��دار 
بده��م. ما این توّجه را امروزه كم داریم، مثل اینكه نمی دانيم چه گنجينۀ 
معرفت بی پایانی در این كتاب هس��ت، یا هنوز برای مردم ما، حتّی برای 
محقّقين ما، اهميّت دستيابی به منبع عظيم این كتاب بی نظير به طور كامل 

كشف نشده است.

اهمّیتقدمتنهجالبالغه
اّوالً این كتاب یك كتاب دسته اّول اسالمی است و در این شرایط تاریخی، 
كه با صدر اس��الم تقریباً 1400 س��ال فاصله داریم، منابع دسته اّول و اصيل 
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اهميّ��ت وی��ژه ای دارد، چرا كه با ط��ول زمان ميل به تأویل و برداش��تهای 
تأویل گون��ه افزایش پيدا می كند و این یكی از آفات تفّكرات الهی اس��ت. 
وقتی زمان از منبع جوشش دین قدری فاصله پيدا می كند، ذهنها، خالقيتها، 
و ابتكارات و جوشش��های درونی انسانهای هوشمند آنها را به استنباطهایی 
كه بيش��تر متّكی به سليقه هاس��ت س��وق می دهد، و همين ام��ر به صورت 
نامرئی ادیان را منحرف می كند. ادیان گذش��ته كه منحرف شده اند، یكی 
از اصيل ترین آفات آنها این بوده كه متون اولی و اصليشان به طور كامل و 

سالم باقی نمانده است.
ما البتّه قرآن را دس��ت نخورده داریم، همين خود امتياز بس��يار بزرگی 
است و همين موجب شده كه محوری برای استنباطهای گوناگون اسالمی، 
با همۀ آفاق وسيع اختالف سليقه ها، وجود داشته باشد. یعنی باالخره نقطه ای 
هس��ت كه آرا و عقاید مختلف به آن نقطه متّكی باش��ند و آن قرآن است، 
لكن این كافی نيس��ت، كاف�ی نيس��ت ب�رای اینكه ج�لوی تأوی�ل و اظه�ار 
نظره���ا و س��ليقه گرایي ها و احي�اناً ه�وا و ه�وس گرایي ه��ا را بگيرد. خود 

اميرالمؤمنين به ابن عباس فرمود:
اٌل ُذو ُوُجوٍه21 اَلُ ُتَخاِصْمُهْم بِالُْقرآِن َفِانَّ الُْقرآَن َحمَّ

ــتناد نكن. براى  )وقتى كه مى روى با خوارج مباحثه كنى به قرآن اس
اينكه قرآن در بردارنده و پذيرنده وجوه گوناگون است( 

ــِرى نَْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِة الِ«22  راس��تی كسانی كه »َو ِمَن النَّاِس َمْن َيْش
را كه دربارة اميرالمؤمنين علی نازل ش��ده، تطبيق می كنند با ابن ملجم، 
و این قدر ذهنش��ان از راه حق منحرف است، با اینها می شود به قرآن استناد 
كرد؟ اما در زمان خودمان هم این حقيقت را دیدیم، كس��انی بودند كه به 
آیات قرآن استناد می كردند اما با ابزاری از تأویل. در چنين شرایطی، هرچه 
متون اس��المی و آثار رسيده از صدر اسالم بيشتر باشد، امكان محقّقان برای 
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استنباط صحيح دین بيشتر است.

اهلتأویلوالتقاط
در گذش��ته خود ما ش��اهد بودیم كه مؤّوله، یا به تعبير دیگر التقاطيون، به 
روایات و احادیث هيچ كاری نداش��تند. تا ما می گفتيم »حدیث« می گفتند: 
مگر ش��ما قرآن را قبول ندارید؟، مثل اینكه بين اعتقاد به قرآن و اس��تناد به 
حدی��ث تعارضی وجود دارد! اوایل ما تعّجب می كردیم و خيلی حس��اس 
نبودیم، بعد كه دیدیم اینها با قرآن چگونه معامله می كنند و چگونه حدیث 
صحيح صری��ح را رد می كنند، آن وقت فهميدیم كه علّت مخالفتش��ان با 
حدیث چه بوده است. در آنجا هم اميرالمؤمنين به ابن عباس می فرماید: 
كه با خوارج به سنّت احتجاج كن، زیرا كه قابل تأویل نيست، روشن است.

اگر ما در ش��رایط كنونی جهان اس��الم كه عدد مسلمانها عدد كثيری 
است و اقطار وسيعی از جغرافيای عالم را گرفته اند و آرا و عقاید و نظرات، 
اجتهادها و مكتبهای گوناگون بر ذهن و روحشان حاكم است، اگر بتوانيم 
متون صدر اسالم را احيا كنيم كمك زیادی به ایجاد یك محور اصلی برای 

این اجتهادها كرده ایم.
نهج البالغه را از این دیدگاه نگاه كنيد. نهج البالغه با این دیدگاه هرگز 
با كتاب حدیث فالن صحابی یا تابعی كه پنجاه س��ال، ش��صت سال، صد 
س��ال، صد و چهل سال بعد از هجرت بوده قابل مقایسه نيست. نهج البالغه 
كالم اّولين مؤمن به وحی محمدی اس��ت، و كالم خليفۀ پيغمبر، خليفه ای 
كه همۀ مسلمانها بر او اتفاق نظر دارند، و امامی كه به اعتقاد شيعه و بسياری 
از اهل سنت افضل صحابه است. یعنی انسانی در این حد عظمت و اهميت 
سخنانش عيناً باقی مانده، سخنرانی هایش، خطبه هایش، و این می تواند نشان 
دهندة متنی عظيم و اصيل از معارف اس��المی باش��د، اخالق هست، زهد 
هست، رهبری در جامعه هست، نظام سياسی هست، نظام اجتماعی هست، 
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عرفانی هست، ما می توانيم پایه های اعتقاد كامل و جامع به اسالم را در این 
كتاب پيدا كنيم.

قرآنونهجالبالغه
ای��ن كتاب وقتی در كنار قرآن قرار بگيرد، یقيناً تالی قرآن اس��ت. یعنی ما 
دیگر كتابی نداریم كه دارای این حد از اعتبار و جامعيّت و قدمت باش��د. 
لذا احيای نهج البالغه وظيفۀ ما شيعيان تنها نيست، وظيفه همه مسلمانهاست، 
یعنی هركس علیبن ابي طالب را قبول دارد، و مسلمان است � چون در 
اسالم كسی نيس��ت كه این بزرگوار را قبول نداشته باشد � همۀ مسلمانها به 
عنوان احيای یك ميراث بی نظير اس��المی باید نهج البالغه را زنده كنند. و 
این احيا نه فقط به معنای كثرت چاپ، كه خوب زیاد هم چاپ شده، بلكه 
به معنای كار كردن و تحقيق كردن در زمينۀ آن است، همچنانكه در زمينۀ 
قرآن كریم كار ش��ده، تفسيرهای زیادی نوش��ته شده، در علوم قرآنی كار 
شده، دربارة نهج البالغه هم باید این كارها انجام گيرد. همان طور كه قرآن 
خوانده می ش��ود نهج البالغه هم باید خوانده ش��ود. چون تالی قرآن است، 
دنبالۀ قرآن اس��ت. همان طور كه مسلمانها خودش��ان را موظف می دانند با 
قرآن انس پيدا كنند و ندانستن قرآن را برای خود نقص می شمارند، ندانستن 

نهج البالغه هم باید نقص به حساب بيابد.
نكته دیگری كه فوق العاده مهم است و به نظر من تكليف همه ماست، 
این است كه ما موقعيّت صدور این سخنان و احوال گویندة آنها را به خوبی 
بشناسيم و بدانيم كه این آگاهی و شناخت برای بسياری از بيماریهای جامعۀ 
ما ش��فایی عاجل اس��ت. زیرا وقتی گویندة این سخنان را مورد مطالعه قرار 
می دهيم، می بينيم یك انسان عادی نيست، بلكه دو خصوصيّت دارد كه سخن 
او را، از این جنبه ای كه می خواهم بگویم، به اهميّت فوق العاده ای می رسان�د. 
 آن دو خص�وصيّت یكی حكم�ت و دیگری حاكميّ�ت اوس��ت. علی
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اوالً یك حكيم است، از آن كسانی كه »يُؤِتي الِْحْكَمَة َمْن َيَشاُء...«23 یعنی 
حكمت الهی به او داده شده، جهان را و انسان و حقایق آفرینش را و دقایق 
هس��تی را می شناسد، حكيم یعنی این. به حقایق جهان واقف است، حاال به 
عقيدة كسانی كه او را امام معصوم می دانند، به الهام الهی، و به عقيدة آنهایی 
ك��ه او را امام معصوم نمی دانن�د به تعل�يم از پيغمبر)ص( و از اس��الم. به هر 
حال در اینكه انس��ان بصير و حكيمی است بهره مند از حكمت پيغمبران، و 
به حقایق آفرینش و آنچه در گنجينه های خداوند اس��ت آشنا است، كسی 
تردی��د ندارد، این خصوصيّت اّول ایش��ان بود. خصوصيّ��ت دّوم اینكه آن 
حضرت در زمانی خاص حاكم جامعۀ اس��المی بود، و مسئوليت حكومت 
داش��ت. این دو خصوصيّت یعنی حكمت و حاكميّت كه در اميرالمؤمنين 
»عليه الصالة والّسالم« وجود داشته، سخنان او را از یك سخن حكمت آميز 
معمولی باالتر می برد، یعنی خصوصيّت و بُعد جدیدی به سخنان او می دهد.

امّا راستی سخن او چيست؟ اميرالمؤمنين در سخنرانيهای خود چه 
می گوید؟ این اميری كه هم حاكم جامعۀ اسالمی است، و هم آنچنان پایه 
و مایه ای از حكمت دارد چه گفته است؟ بدیهی است كه سخن او مطابق با 
نيازهاست، و چيزی را كه نياز قطعی آن مرحله از تاریخ اسالم آن را طلب 
می كند می گوید. ممكن نيست غير از آن چيزی بگوید. ممكن نيست كه آن 
طبيب حاذق دلسوز نسخه ای بنویسد، كه بيمار او به آن احتياج ندارد، بنابراین 
ما از نسخۀ اميرالمؤمنين یك چيز دیگر پيدا می كنيم، آن چيست؟ آن 

وضعيّت آن روز جامعه اسالمی است.
هيچ تأویلی نمی تواند این قدر گویا باش��د. هيچ گزارشی نمی تواند این 
قدر دقيق باشد و بگوید كه جامعۀ آن روز در چه شرایطی زندگی می كرده، 
چنان كه علیبن ابي طالب آن را بيان كرده اس��ت. ما امروز در دورانی 
زندگی می كنيم كه مایليم آن را تش��بيه كنيم به دوران صدر اس��الم، یعنی 
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والدت دوباره اس��الم. آن روز، روز والدت نخستين اسالم بود، امروز روز 
والدت دوم اسالم است. آن روز احكام اسالمی عمل و اجرا شد، امروز هم 
ما داریم خودمان را به طرف مّر احكام اسالمی می كشانيم، آن روز دشمنان 
اسالم یعنی دشمنان این معارف و این احكام، با مجتمع نبوی مخالف بودند، 
و آنهایی هم كه با انقالب ما مخالفت می كنند، با جمهوری مخالف نيستند با 
اسالم مخالفند، و البتّه نه با نام اسالم بلكه با روح و واقعيت اسالم، و این یك 
چيز ساده ای نيست. آنها حق هم دارند مخالف باشند، ابرقدرتها، سلطه گرها، 
زورگوها، استثمارگرها، تبعيض گرها، تحقيركنندگان   انسان، توطئه كنندگان 
عليه ارزشهای بش��ری و انسانی، نفیكنندگان ارزشهای الهی، اگر از اسالم 
خائف و نگران نباشند جای تعّجب است، چون این ضد همه آن جهت گيریها 

است، و این خصوصيّت آن روز هم وجود داشته است.

بیاندردهاودرمانآنها

خوب ما، ملّت ایران، به عنوان كسانی كه پایه های این نظام را روی دوشمان 
گرفته ای��م اگر امروز به نهج البالغه مراجعه كنيم در آن چيز جالبی خواهيم 
یاف��ت. بيماریهایی كه در ای��ن موقعيّت ما را تهدید می كن��د و درمان این 
بيماریها، برای ما ارزنده و حياتی اس��ت كه برویم و این درمانها را جستجو 
كنيم. نمی خواهم بگویم همه آن حوادثی كه در صدر اس��الم اتفاق افتاده، 
امروز هم همانه��ا مو به مو اتّفاق می افتد، نه. امّا جهت گيریها یكی اس��ت. 
دل مؤمنين با دل مؤمنان آن روز اس��ت، اميد مؤمني��ن امروز با اميد مؤمنان 
آن روز، تردی��د منافقي��ن و ضعاف االیمان امروز همانن��د تردید منافقين و 
ضعاف االیمان آن روز است. همدستی مخالفان و توطئه گران امروز همانند 
همدس��تی مخالفان و توطئه گران آن روز است. محوری بودن نظام ما مانند 
محوری بودن نظام صدر اسالم، مردم گرایی نظام ما مانند مردم گرایی نظام 
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صدر اس��الم است. قبول قرآن به عنوان س��ند اصلی، نسخه كامل و مجسم 
كننده وضعي��ت آرمانی و ایده آل، اینها جهت گيریهای كلّی اس��ت و این 
جهت گيریها یكیاس��ت. پس طبيعی اس��ت اگر ما منتظر بيماریهایی باشيم 
مشابه بيماریهای آن روز كه اگر آن بيماریها را از پيش بشناسيم خودمان را 
برای مقابله با آنها آماده خواهيم كرد. نهج البالغه آن بيماریها را یكی یكی 
به ما معرفی می كند. با اینكه علیالظاه�ر كتاب گ�زارش تاریخ�ی نيس��ت، 
امّا سخ�ن اميرالمؤمنين گزارش تاریخی است، البتّه اگر من می خواستم 
در این زمينه ش��اهد ذكر بكنم و بگویم كه اميرالمؤمنين چطور جامعۀ 
معاصر خودش را با بيان دردها و درمانها ترس��يم می كند، اگر می خواس��تم 
تش��ریح كنم كه چطور اميرالمؤمنين نس��خه ای به دست ما می دهد كه 
وقتی آن نس��خه را مطالعه می كنيم، می فهميم مخص��وص چه نوع بيماری 
اس��ت، و ما امروز بيماریش را می شناس��م، اگر می خواستم این را بگویم، 
بایستی یك رساله بنویسيم. متأّسفانه همانطور كه گفتم از ما دیگر نباید توقع 
داش��ت، برادرانی كه فراغت دارند دنبال این كاره��ا بروند. امّا باید بگویم 
كه جس��تجوی این مس��ئله از نهج البالغه خيلی زحمت هم ندارد، بگردید، 

همينطور توّرق بكنيد خودش را به شما نشان خواهد داد.

دنیازدگی

اما نمونه وار چند فقره از بيماریهای آن روز را كه اميرالمؤمنين در صدد 
معالجه آنهاس��ت، ذكر می كنم: یكی از این بيماریها مس��ئلۀ دنيا است، در 
نهج البالغه چه بس��يار عليه دنيا و دنياطلب��ی و دنيافریفتگی، عليه خطرات و 
كمينهای دنيا هشدار داده است، و یكی از بخشهای مهم نهج البالغه زهد آن 
است، این زهد برای چيست؟ این كدام واقعيّت آن دوران را نشان می دهد؟ 
ــرى« و افتخار می كرد كه  آن دوران��ی كه پيغمب��رش می گفت: »اَلَْفْقُر َفِخ
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فقير اس��ت، مردمش افتخار می كردند كه به مال دنيا آلوده نيستند، ابوذرها 
و س��لمانها و عبداهلل بن مسعودها و اصحاب صّفه شان جزو اشراف آن امّت 
بودن��د، و اص��اًل به دنيا، و طال و نقره و زر و زی��ور و زخارف مالی اعتنایی 
نداش��تند، اصاًل زخارف مالی در برابر زخارف غيرمالی چيزی به حس��اب 

نمی آمد، كه پيغمبر)ص( فرمود:
ِتى اََْصحاُب اللَّيِل َو َحَمَلُة الُْقْرآِن24 أْشَراُف ُأَمّ

ــراف اّمت من، اشراف جامعه ى اسالمى آنهايى هستند كه شب با  )اش
ــر و كار دارند و خدمت و عبادت مى كنند، آنهايى كه با قرآن  خدا س

آشنا هستند.(
در جامعۀ اس��المی چه حادث��ه ای روی داده كه از صد كلمه س��خنان 
اميرالمؤمنين تقریباً پنجاه كلمه اش دربارة زهد است. این كه نهج البالغه 
پر اس��ت از زهد و ترغيب به زهد چه چيز را نش��ان می دهد؟ بله، بيماری را 
نش��ان می دهد، این نس��خۀ اميرالمؤمنين كه اینقدر راجع به دنيا گرم و 
پرش��ور و پر هيجان و زیبا و بليغ حرف می زند، نش��ان می دهد كه مردم بد 
جوری گرفتار دنيا ش��ده بودند، بيست و سه سال پس از رحلت پيامبر)ص( 
بدجوری مردم اسير شده بودند، و این دست گره گشا سعی می كند گره های 

این كمند را از دست و پای آنها باز كند.
در نهج البالغه وقتی ما به ذكر دنيا می رس��يم اوجی می بينيم، احس��اس 
می كني��م كالم اميرالمؤمنين در باب دني��ا اصاًل یك لحن و لون دیگر 
اس��ت، البتّه از صدها نمونه كه در این زمينه وجود دارد من نتوانستم كه این 
ْنَياَ رِنٌق  چند سطر را یادداشت نكنم و اینجا نخوانم از بس زیباست، »َفِانَّ الدُّ
ــَربَُها، َرِدٌغ َمْشَرُعَها، يُِونُق َمْنظُرَها، َو يُِوبُق َمْخَبُرَها، ُغُروٌر َحائٌِل، َوَضوٌء  َمْش
آِفٌل، َو ِظلٌّ َزائٌِل َو ِسَناٌد َمائٌِل، َحتَّى اَِذا أِنَس نَاِفُرَها، َو اْطَمأنَّ نَاِكُرَها، َقَمَصْت 
بِأْرُجِلَها، َو َقَنَصْت بِأْحُبِلَها، َو أْقَصَدْت بِأْسُهِمَها، َو أْعَلَقِت الَْمْرَء أْوَهاَق الَْمِنيَِّة 
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ــِة الَْمْرِجِع«25 ببينيد چقدر زیبا اس��ت،  َقائَِدًة لَُه اِلَى َضْنِک الَْمْضَجِع َو َوْحَش
البتّه قابل ترجمه نيست، باید بلغا و شعرا بنشينند كلمه كلمه اینها را بسنجند و 
ترجمه كنند، آن كه توّجه انس��ان را جلب می كند، یعنی توّجه من را جلب 
كرد. این ب��ود كه وقتی دربارة دنيا صحبت می كن��د »غرور حائل، وضوء 
ــناد مائل « بعد نكته ای را ذكر می كند »حتّی اذا آنس   آفل، و ظل زائل، و س
نافرها« آنچنان دنيا با جلوه هایش و فریبندگی هایش خودنمایی می كند كه 
آنان كه از دنيا می گریختند و از آن وحش��ت داشتند به آن انس می گيرند، 
ــأن  ناكرها« آنهاكه حاضر نبودند به دنيا دس��ت  بزنن��د در كنار دنيا  »واطم

احساس آرامش می كنند. 
ای��ن هم���ان بيم�اری اس��ت، یعن�ی هم�ان انس��انهای�ی ك��ه در دوران 
پيغم�ب��ر)ص( خانه و زندگی و باغهای مكه و ثروت و تجارت، و حتّی زن 
و بچه را رها كردند و برای اس��الم در كن��ار پيامبر)ص( به مدینه آمدند، با 
گرسنگی ساختند، با سختی ساختند، همينها بعد از بيست � سی سال پس از 
رحلت پيامبر)ص(، وقتی از دنيا می روند طالهایی را كه از اینها مانده برای 
تقس��يم بين وارث باید با تبر بشكنند، اینها مصداق »حّتى اذا آنس نافرها و 
اطمأن ناكرها« است. این اوج سخن اميرالمؤمنين است. این یك نمونه 

از سخنان آن حضرت در مورد دنياست.
یك موضوع دیگر كه در نهج البالغه بارها تكرار شده است تكبّر است، 
یعنی همان كه محور اصلی خطبۀ قاصعه است، و البتّه مخصوص خطبۀ قاصعه 
هم نيس��ت، خيلی جاها هست. مس��ألۀ تكبّر یعنی خود را از دیگران باالتر 
دانستن، همان آفتی است كه اسالم را و نظام سياسی اسالم را منحرف كرد، 
خالفت را به سلطنت تبدیل كرد، یعنی به كلّی نتایج زحمات پيامبر)ص( را 
 تقریبا در برهه ای از زمان از بين برده اس��ت. این است كه اميرالمؤمنين
در نهج البالغه به آن بس��يار اهميّت می ده��د. در همين خطبه قاصعه ای كه 
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می دانيد و معروف است، اميرالمؤمنين چقدر زیبا و پر مغز و برانگيزاننده 
و هشدار دهنده سخن گفته است. قسمتی از آن خطبه را یادداشت كرده ام:

َنآِن،  َفال َ ال َ ِفي ِكْبِرالَْحِميَِّة،َو َفْخِر الَجاِهِليَِّة، َفِانَُّه َماَلِقُح الشَّ
ْيَطاِن الَِّتى َخَدَع بَِها اأْلَُمَم الَْماِضَيَة، َو الْقُروَن  َو َمَناِفُخ الشَّ
الَْخالَِيَة، َحتَّي أْعَنُقوا ِفى َحَناِدِس َجَهالَِتِه َو َمَهاِوَى َضاَللَِتِه، 
ِمْن  الَْحَذَر  َفالَْحَذَر  ااَل  ِقَياِدِة...  ِفى  ُسُلسًا  ِسَياِقِه،  َعْن  ُذلاًُل 
َو  َحَسِبِهْم  َعْن  َتَكبَُّروا  الَِّذيَن  ُكَبرائُِكُم  َو  َساَداِتُكْم  َطاَعِة 

َتَرِفُّعوا َفوَق نََسِبِهْم26
ای��ن هش��دار امير المؤمنين اس��ت، اف��راد جامع��ه را از دو چيز به 
شدت پرهيز می دهد: یكی از تكبر و كبر ورزیدن و خود را برتر از دیگران 
دانس��تن، دوم  از قبول این تصور غلط از دیگ��ران، یعني نه خودتان خود را 
از دیگری باالتر بدانيد نه  این تصور غلط را اگر دیگری داش��ت  شما قبول 
كنيد. اینها ضامن اجرای اخالق  اسالمی بين مردم و بين مسئوالن در جامعۀ 
اسالمی است، اميرالمؤمنين تأكيد می فرماید كه هرگز از دیگران ترفع 
و تكبر قبول نكنيد و حضرت اميرالمؤمنين نه  خودش كبر می ورزید و 

نه از كسی كبر و خيالء را قبول می كرد. 
خوب این هم حاكی از این است كه آن روز این بيماری و در واقع هر 
دو بيماري وجود داشته، برای این كه مسلم بشود، بروید تاریخ را نگاه كنيد، 
آنها كه  به تاریخ آن دوره آشنایند می دانند كه سهمگين ترین بيماری مردم 
آن روز همين  دو چيز بوده: عده ای خودشان را باالتر از دیگران می دانستند، 
قریش از غير قریش، وابستگان به فالن قبيلۀ عربی از وابستگان به فالن قبيلۀ 
دیگر، و متأس��فانه این بيماری و این كه كسانی خود را برتر از جمعی دیگر 
بدانن��د بعد از پيغمبر)ص( خيلی زود پيدا ش��د، و نتيجۀ این حال همان بود 
َنآن...« )محل والدت و رویش  كه اميرالمؤمنين فرمود: »َفِانَُّه مالقح الشَّ
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اختالف و جدایی است( وقتی كس��ی خودش را باالتر از دیگری دانست، 
قش��ری خودش را از قشر دیگر باالتر دانس��ت، آن روز اّول اختالف است، 
اّول جدایی است، وقتی به این نكات در سخنان اميرالمؤمنين توّجه كنيد 

می بينيد تمام خصوصيّات را ذكر كرده است.

نفیكبرپذیری

دّومی بيماری كبرپذیری بود، یعنی گروه محكوم قبول كنند كه محكومند 
و باید محكوم باش��ند، حاال بروید ش��ما به تاریخ آن وقت مراجعه كنيد. آن 
قدر نشانه های ظلم پذیری، كبرپذیری و رجحان پذیری در زندگی آن مردم، 
می بينيد كه واقعاً تأّسف می خورید. آن عده مردمی كه سری بلند می كردند و 
نمی پذیرفتند، هميشه مورد تهاجم بودند، و هميشه یكی از خصوصيّات مردم 
عراق همين بود. البتّه كوفيها را از قدیم نقل می كردند كه بی وفایی كرده اند 
و این خصلتی اس��ت كه از چيزهای بسياری ناشی می ش��ود. امّا مردم عراق 
ام ش��ام را قبول نمی كردند. من گمان  آن روز، م��ردم بلندطبعی بودند و حّكّ
می كنم یكی از علل این مس��ئله حضور اميرالمؤمنين در ميان آنها بود، 

و در برهه ای از زمان این خلق اسالمی را از اميرالمؤمنين آموخته بودند.
به هر حال مش��اهده می كنيم كه در طول حكومت تقریباً ششصد ساله 
بنیاميّه و بنیعبّاس، اساس��ی ترین ضربتگاه و نقطۀ ضعف و آسيب پذیری 
جامعۀ اس��المی همين بوده، و از اینجا فس��اد وارد شده است. لذا دستورات 
اميرالمؤمنين در موارد بسياری راجع به مخالفت با مسئلۀ تبعيض پذیری 
یعنی همان كبرپذیری اس��ت، این مضمونی است كه اميرالمؤمنين در 

نهج البالغه به آن بسيار توّجه دارد .
مسئلۀ دیگر مسئلۀ فتنه است، باز حضرت جمالت عجيبی در مورد فتنه 
دارد. این جمالت چنان پر مغز، زیبا و جامع االطراف بيان ش��ده اس��ت كه 
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انس��ان حيرت می كند كه دربارة آن چگونه فكر كند. فتنه یعنی چه؟ یعنی 
اشتباه و اختالف صفوف، اختالط صفوف، مخلوط شدن حق و باطل.

َفُيْمَزَجاِن!  ِضْغٌث  َهَذا  ِمْن  َو  ِضْغٌث  َهَذا  ِمْن  يُؤَخُذ  لَِكْن  َو 
ْيَطاُن َعلَى اَْولَِيائِِه27 َفُهَنالَِک َيْسَتولِى الشَّ

مسئلۀ مخلوط شدن حق و باطل، استفاده از شعارهای حق برای افادة مرام 
باطل و اس��تفاده از نمادهای حق برای محكم كردن قواعد و پایه های باطل، 
از بالها و بيماریهایی بود كه در روزگار اميرالمؤمنين وجود داشت، لذا 

آن حضرت افشاگری می كند.
در باب فتنه، اميرالمؤمنين در نهج البالغه دوگونه حرف دارند. یكی 
مطلبی اس��ت كه درباره كّل عنوان فتنه بحث فرموده اند. باز دو س��ه جمله 
اینجا یادداش��ت كرده ام. در خطب��ۀ دّوم، به نظرم آنجا ك��ه راجع به ظهور 
پيامبراكرم)ص( حرف می زند، اشاره می كند به وضع مردم و از جمله می فرماید:

ِفى ِفَتٍن َداَسْتُهْم بَِاْخَفاِفَها، َو َوِطَئْتُهْم بَِاْظاَلِفَها، َو َقاَمْت َعَلى 
ِفى  َمْفُتونُوَن  َجاِهُلوَن  َحائِرُوَن  َتائُِهوَن  ِفَيها  َفُهْم  َسَنابِِكَها، 

َخيِرَداٍر، َو َشرِّ ِجيَراٍن، نَْوُمُهْم ُسهاٌد َو ُكْحُلُهْم ُدُموٌع 28
این باز از همان جمالتی است كه واقعاً قابل ترجمه نيست، شعرا و اهل 
ذوق باید بنش��ينند و برای هر كلمه یك معادل پيدا كنند، برای هر تركيبی 

یك تركيب پيدا كنند.
حضرت دربارة فتنه حرف می زند: اس��ب وحشی فتنه این طور مردم را 
زیر پا انداخته بود، با لگد آنها را ُخرد می كرد، با ُس��م سر آنها را می كوبيد، 
بعد با وحشی گری س��ربلند می كرد، و مردم آنجا خوابشان بيداری و سرمۀ 
چشمش��ان اشك بود ... س��خن از فتنه پيش از ظهور پيغمبران است، وضع 
جوامعی را كه انبياء از آنجا ظهور كرده اند و مبعوث ش��ده اند بيان می كند 
و در حقيقت اش��اره می كند به وضع زمان خ��ودش و مردم را از فتنه پرهيز 
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می دهد و می ترساند.
مورد دیگر آنجایی اس��ت كه فتنه مش��خصی را ذكر می كند مثل تمام 
حرف های��ی كه راجع به مخالفين خودش، كه آن جنگ ها را راه انداختند، 
بيان فرموده، راجع به معاویه، راجع به طلحه و زبير، راجع به عایشه، راجع به 
كسانی دیگر، راجع به خوارج، مشخصاً آن چيزهایی را بيان فرموده كه در 

دیدگاهش فتنه به حساب می آمده است.

اهمّیتافشاگری

این نوع دّوم در حقيقت افش��اگری است، اميرالمؤمنين برای اینكه فتنه 
را از بين ببرد و بخواباند بر آن اس��ت كه چهره ها را روشن كند، این بهترین 
راه است، فتنه یعنی چه؟ دو گروه به هم افتاده اند، گرد و غبار است، چهره ها 
ش��ناخته نمی شوند، گاهی انسان به برادر خودش شمش��ير می زند، از برادر 
خودش خنجر می خورد، گاهی هم با یك دشمن در كنار هم راه می روند به 
او اعتماد می كند، و این فتنه است. عالج فتنه چيست؟ افشاگری، اصاًل هيچ 
چيزی مثل افشاگری فتنه را عالج نمی كند و اميرالمؤمنين افشاگری می كند، 
این افش��اگری حاكی از وجود این بيماری در آن روز اس��ت. من در بحث 
خود سه نكته یا مفهوم را مطرح كردم: دنيا، كبر، فتنه، صدگونه موضوع از 
این دس��ت در نهج البالغه پيدا می كنيد، من احصاء نكرده ام كه بگویم دقيقاً 
صد موضوع. به حدس و تخمين تصّور می كنم كه شاید بيش از صد موضوع 
كلّی از این دست بشود پيدا كرد. اميرالمؤمنين اشاره می كنند به درمانی 
ك��ه آن درمان حاكی از وجود یك بيماری اس��ت، و اگر آن بيماری نبود، 
آن حكيمی كه مسئوليت مضاعف نسبت به این جامعه داشت این حرفها را 
نمی زد، مس��لماً چيز دیگر در منبر می گفت. گفتن این حرفها حاكی از این 
است كه آن مردم به آن بيماریها مبتال بوده اند و عالجش این توصيه هاست. 
اكنون بعد از گذش��ت هزار و س��يصد و چند ده س��ال از آن روز، به نسخۀ 
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درمان احتياج داریم، هم برای خود آن درمان و هم برای اینكه بدانيم كدام 
بيماریها ما را تهدید می كند.

امروز ما هم در شرایط مشابهی هستيم، ما را هم دنياطلبی تهدید می كند، ما 
را هم ابتالء به كبر و خودپرستی و تبعيض تهدید می كند، طوفانهای فتنه های 
اجتماعی ما را هم به فرو ریختن تهدید می كند. بنابراین ما هم به آن درمانها 
احتياج داریم، و بيش از هميش��ه به نهج البالغه احتياج داریم، مخصوصاً از 
این دیدگاه، و من ندیده ام از این دیدگاه كسی دنبال نهج البالغه رفته باشد، 
می دانيد كه البتّه خيلی كار ش��ده اما این یك دیدگاه جدیداست. اینك در 
آئينۀ نهج البالغه نگاه كنيد و ببينيد ش��ما از وضع كنونی خودتان چه چيزی 
را در آن می بينيد، كدام درد را، كدام خطر را می بينيد؟ كدام هشدار متوجه 
ماست؟ و بدانيد كه درمانش در نهج البالغه موجود است. امروز بسيار الزم 

است كه محقّقان، نهج البالغه را از این جهات تفسير كنند.
در پایان س��خن، اّوالً تش��ّكر می كنم از برادران عزی��زی كه به احيای 
نهج البالغ��ه برخاس��ته اند و به پژوهش��های نهج البالغه ابع��اد علمی جدی 
بخش��يده اند، و ب��ه طرح م��داوم آن اهميّ��ت داده اند و این كت��اب مقّدس 
و زندگ��ی آموز و دوران س��از را از زیر غبارهای نس��يان خارج كرده اند، و 
تشّكر می كنم از محقّقينی كه درباره نهج البالغه كوشيده اند، تفسير و شرح 
نوشته اند، ترجمه كرده اند، لغت نامه ساخته اند و كوششهای ارجمند دیگر. امّا 

خواهش می كنم كه مسئلۀ نهج البالغه را از این هم جّدی تر بگيریم.
امروزه برای ما نهج البالغه از جهات مختلفی حّس��اس اس��ت، من اینجا 
دو بعدش را ذكر كردم، و خيلی بيش از اینها هم هست. تأكيد می كنم كه 
این كتاب، گنجينه بی نظيری اس��ت، تمام نشدنی است و امروز هم بيشتر از 
هميشه ملت ما و جامعۀ اسالمی ما به آن نيازمند است، ما امروز به این كتاب 

احتياج داریم.
و الّسالم عليكم و رحمة ال و بركاته
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