
 

از نظر جوامع علمی امروز بشر . کند  می آفرینش حکومت   یک قانون عمومی است که بر سرتاسر نظام" جذب و دفع "قانون 

 . محکوم آنند  هستی از دائره حکومت جاذبه عمومی خارج نبوده و همه اي از ذرات جهان ذره  مسلم است که هیچ

در جامعه انسانی . دارد  انسان در صحنه حیات اجتماعی وجود در میان افراد آن جذب و دفعهائی است که  از جاذبه و دافعه،مراد

 همکاریها است که بر اساس اشتراك منافع است  نیز برخی

این جذب و . از جذب و دفع انسانی است  مظاهري  اي از دوستیها و رفاقتها ، و یا دشمنیها و کینه توزیها ، همه قسمت عمده

 1.ریزي شده است  منافرت پی ابهت و یا ضدیت ومش دفعها براساس سنخیت و

  : در مثنوي ، دفتر دوم داستان شیرینی را آورده است

زاغ نه  . دو مرغ از دو نوع! کنند  باهم پرواز می نشینند و لکی طرح دوستی ریخته با هم می حکیمی زاغی را دید که با لک

رفت و دقت کرد دید هر دوتا  نزدیک آنها! لک چرا ؟  رد که زاغ با لکتعجب ک. لک لک شباهتی ندارد  اش و نه رنگش ، با قیافه

  . لنگند

  آن حکیمی گفت دیدم هم تکی

  در بیابان زاغ را با لک لکی

  در عجب ماندم ، بجستم حالشان

  تا چه قدر مشترك یابم نشان

  چون شدم نزدیک و من حیران و دنگ

  خود بدیدم هر دوان بودند لنگ

شوند  نیز هیچگاه بدون جهت با یکدیگر رفیق و دوست نمی انسانها. انس داد   پائی بودن ، دو نوع حیوان بیگانه را باهماین یک

  . شوند بدون جهت با یکدیگر دشمن نمی  اینکه هیچوقت کما

آفریده شده ، با  ا محتاجانسان موجودي نیازمند است و ذات . این جذب و دفعها نیاز و رفع نیاز است به عقیده بعضی ریشه اصلی

                                                             
1 .    شود كه دو قطب همنام  بر خالف آنچه در جريان الكتريسيته گفته می

كنند همنام يكديگر را جذب میو دو قطب نا كنند می    يكديگر را دفع  



امکان پذیر نیست بجز اینکه به  حوائجش را برآورد و این نیز کوشد تا خالءهاي خود را پر کند و خویش می گیر فعالیتهاي پی

 دیگر خود را اي بهره گیرد و از زیان دسته بگسلد تا بدینوسیله از دسته جمعیتی رشته پیوند را اي بپیوندد و از دسته

ر هدافشان است ساختمان فطري یرکه مغایکنند و دفع تمام امور با جذب اموري که خیر خود را در آن احساس میاد افر.برهاند

انبارند بی احساس و یو نه ز  انديا عنی نه منشأ بهرهین امور است یر از ایان در مقابل آنچه غین میدهند؛ در ا  خود را پرورش می

  . گذرند  بی تفاوت می

ه نه تنها توان پر کردن خالء را ندارند کگران را مجذوب کنند ولی افرادي یتوانند د   کرن خالء ها را دارند میتوان پرکسانی که 

  .  در کناريسنگی تفاوتها هم همچو بی و کنند  ند انسانها را از خود دور مییبلکه بر خالءها می افزا

  

  : اختالف انسانها در جذب و دفع

  : شوند مختلفی تقسیم می بلکه به طبقات ،نسبت به افراد دیگر انسان ، یکسان نیستندلحاظ جاذبه و دافعه  افراد از

کسی دشمن دارد ، نه عشق و عالقه و ارادت را بر   را دوست و نه افرادي که نه جاذبه دارند و نه دافعه ، نه کسی آنها . 1

   این روند مثل  بین مردم راه میتفاوت در حسادت و کینه و نفرت کسی را ، بی عداوت و انگیزند و نه می

  . است که یک سنگ در میان مردم راه برود

فضیلت  مقصود از مثبت تنها جهت( وجود ندارد  آدمی که هیچگونه نقطه مثبتی در او. است  اثر این ، یک موجود ساقط و بی

  .)در اینجا مقصود است  نیست ، بلکه شقاوتها نیز

کنند ،  همه مردم از همه طبقات را مرید خود می گیرند و می  جوشند و گرم افعه ندارند ، با همه میمردمی که جاذبه دارند اما د. 2

هندو  شوید و زمزمشان می دارد و کسی منکر آنان نیست ، وقتی هم که بمیرند مسلمان با آنها را دوست  در زندگی همه کس

    . سوزاند بدن آنها را می

همین است که انسان همه را با خود  " اجتماعی بودن "  و لطف معاشرت و به اصطالح امروزکنند که حسن خلق غالبا خیال می

 درباره منفعت خودش کند و اي را در اجتماع تعقیب می مسلکی که فکر و ایده براي انسان هدفدار و  اما این. دوست کند 

  زیرا همه مردم. آنکه منافق و دورو باشد   است مگریک رو و قاطع و صریح چنین انسانی خواه ناخواه. اندیشد میسر نیست  نمی



شود دوستی طبقات  کسی موفق می تنها. نیست  ندارند و پسندهاي همه یکنواخت یک جور فکر نمی کنند و یک جور احساس

  .دکه متظاهر و دروغگو باشد و با هر کسی مطابق میلش بگوید و بنمایان هاي مختلف را جلب کند مختلف و صاحبان ایده

اینست که انسان کامل فقط محبت دارد  ادعاي آنها کنند ، بعضی از مسیحیان که خود را و کیش خود را مبشر محبت معرفی می

در فلسفه هندي و مسیحی از  . این چنین ادعائی را داشته باشند برخی هندوها نیز دارد و بس ، و شاید  و بس ، پس فقط جاذبه

وقتی که  گویند باید به همه چیز عالقه ورزید و ابراز محبت کرد و آنها می است  خورد محبت یبسیار به چشم م جمله مطالبی که

   . اند دوست بدارند چون از ما محبت دیده بدارند ، بدها هم ما را  را دوست داشتیم چه مانعی دارد که همه نیز ما را دوست ما همه

فتار کنیم که او رعمل کنیم ، با او طوري  خوشایند او سی مطابق میل ودهد آن نیست که با هر ک اما محبتی که قرآن دستور می

  محبت این نیست که هر کسی را در تمایالتش آزاد. شود  به سوي ما کشیده خوشش بیاید و لزوما

.  باشد توأم محبت آنست که با حقیقت. دوروئی است  این محبت نیست بلکه نفاق و. امضاء کنیم  بگذاریم و یا تمایالت او را

چه بسا افرادي که . کند  نمی  و محبت طرف را جلب است و احیانا خیر رساندنها به شکلی است که عالقه  محبت خیر رساندن

دشمنی   قدردانی بینند بجاي آنها چون این محبتها را با تمایالت خویش مخالف می ورزد و عالقه می انسان از این رهگذر به آنها

جامعه بشریت در آن باشد نه خیر یک فرد و یا یک دسته   مصلحت محبت منطقی و عاقالنه آنست که خیر وبه عالوه و . کنند  می

  .بالخصوص

کوشیدند و رنجها را به خود هموار  می  بینیم که براي اصالح شؤون اجتماعی مردم در تاریخ مصلحین بزرگ ، بسیار می

باشد بلکه   پس اینچنین نیست که در همه جا محبت ، جاذبه. دیدند   نمیاز مردم جوابی ساختند اما در عوض جز کینه و آزار می

  . سازد می متشکل  کند که جمعیتهائی را علیه انسان اي بزرگ جلوه می محبت به صورت دافعه گاهی

خطرناك دانست که این مرد براي او دشمنی بسیار  می  علی خوب. عبدالرحمن بن ملجم مرادي از سختترین دشمنان علی بود 

اگر او ! جنایت بکنم ؟  از  گفت قصاص قبل اما علی می. گفتند که آدم خطرناکی است ، کلکش را بکن  می  دیگران هم گاهی. است 

ارید حیاته و  : من است نه من قاتل او ، و درباره او بود که علی گفت او قاتل . توانم بکشم قاتل من است من قاتل خودم را نمی

 2». یرید قتلی

من به او محبت و عالقه دارم اما او با من . مرا بکشد  خواهد خواهم او زنده بماند و سعادت او را دوست دارم اما او می ن میم

  . ورزد می  دشمن است و کینه
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  . الزم استنیز  عالج نیست چون به برخی مذاقها خشونتییپس محبت به تنها

اینها نیز افراد ناقصی هستند ، و این دلیل بر  . نیستند ن سازند اما دوست سازمردمی که دافعه دارند اما جاذبه ندارند ، دشم3 -

مند بودند گروهی و لو عده قلیلی طرفدار و  انسانی بهره باشند زیرا اگر از خصائل می خصائل مثبت انسانی اینست که فاقد

  . دشان کم باشددر میان مردم همواره آدم خوب وجود دارد هر چند عد زیرا مند داشتند ، عالقه

مردم بد نیستند همچنانکه در  بود اما هیچوقت همه باطل و ستم پیشه بودند این دشمنیها دلیل حقیقت و عدالت اگر همه مردم

چگونه ممکن است در  دشمن او هستند خرابی از ناحیه خود اوست و اال قهرا کسی که همه. نیستند   هیچ زمانی همه مردم خوب

 .تلخ است و براي همه هم تلخ است وجود اینها سر تا سر .باشد  وجود داشته باشد و هیچ دوستی نداشتهخوبیها  روح انسان

  . وجود ندارد] در اینها [ ها شیرین باشد  بعضی الاقل براي  چیزي که

  : فرماید می) ع ( علی 

 3» منهم   الناس من عجز عن اکتساب االخوان ، و اعجز منه من ضیع من ظفر به اعجز »

  . " آنکه دوستان را از دست بدهد و تنها بماند ناتوانتر  ناتوانترین مردم کسی است که از دوست یافتن ناتوان باشد و از آن "

گروههائی را  کنند ، عقیده و مسلک خود فعالیت می  انسانهاي با مسلک که در راه. دافعه  مردمی که هم جاذبه دارند و هم 4- 

رانند ،  کنند و می می  گیرند و گروههائی را هم از خود دفع می دلهائی به عنوان محبوب و مراد جاي ، درکشند  به سوي خود می

   . مخالف پرور  هم دشمن ساز ، هم موافق پرور و هم هم دوست سازند و

مثبت و   پایگاههايبستگی دارد به اینکه  جاذبه و دافعه شان هر دو قوي باشد ، و این   آنهائی هستند که،افراد با شخصیت

 صرف جاذبه و دافعه داشتن و حتی قوي بودن .نیز مراتب دارد  البته قوت. نیرومند باشد  پایگاههاي منفی در روح آنها چه اندازه

دلیل اصل شخصیت است ، و شخصیت هیچکس دلیل  قابل ستایش باشد کافی نیست بلکه شخصیت شخص   براي اینکهآنها

  .خوبی او نیست

  .کنند متفاوت است  ی را جذب و دفع مییزهاینکه چه چیروها و ایروي جذب و دفع افراد، قدرت آن نی نپس مقدار

  

  علی شخصیت دو نیروئی
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قرون و اعصار ،  شاید در تمام. سخت نیرومند است  هم جاذبه دارد و هم دافعه ، و جاذبه و دافعه او علی از مردانی است که

فداکار ، با گذشت ، از عشق او  دوستانی دارد عجیب ، تاریخی ، . جاذبه و دافعه علی پیدا نکنیمنیرومندي   اي به جاذبه و دافعه

او همه   شمارند و در دوستی می اند ، جان دادن در راه او را آرمان و افتخار پر فروغ خرمنی آتش ، سوزان و هائی از همچون شعله

افکند و چشمها را به سوي  اما این جاذبه همچنان پرتو می  قرونی گذشت از مرگ علی سالیان بلکه. اند  چیز را فراموش کرده

گذشت و مهربان ،  مردمی با طمع ،  در دوران زندگیش عناصر شریف و نجیب ، خدا پرستانی فداکار و بی. سازد می خویش خیره

  عادل و خدمتگزار خلق گرد محور وجودش چرخیدند

جمعیتهاي زیادي به جرم دوستی او در  معاویه و امویان  و پس از مرگش در دوران خالفتاي آموزنده دارند  تاریخچه که هر کدام

  . ایستادند  در دوستی و عشق علی کوتاه نیامدند و تا پاي جان گرفتند اما قدمی را ها قرار سختترین شکنجه

 مردان حقیقت خود گردد اما  میخاکها پنهان میرد و با جسمشان در زیر جهان با مرگشان همه چیزها می سایر شخصیتهاي

  گردد می انگیزند با گذشت قرون تابنده تر میرند ولی مکتب و عشقها که بر می می

پس از شهادت مولی بر سر چوبه دار از علی و   بینیم که بیست سال می از جمله مجذوبین و شیفتگان علی ، میثم تمار را  .

  فرو رفته ،  آن ایامی که سرتاسر مملکت اسالمی در خفقاندر. گوید  سخن می سجایاي انسانی او فضائل و

شسته است ، او از نها  همچون غبار مرگ بر چهره مرگبار تمام آزادیها کشته شده و نفسها در سینه زندانی شده است و سکوتی

حکومت . هجوم آوردند   میثم مردم از اطراف براي شنیدن سخنان. که بیائید از علی برایتان بگویم  آورد می باالي دار فریاد بر

دهد که بر دهانش لجام زدند و پس از چند روزي هم به حیاتش  می دستور بیند بند اموي که منافع خود را در خطر می قداره

از علما و بزرگان ادب .  مردي است به نام ابن سکیت . تاریخ از این قبیل شیفتگان براي علی بسیار سراغ دارد. دادند   خاتمه

خالفت  این مرد در دوران . شود صاحبنظران زبان عرب مانند سیبویه و دیگران نامش برده می هم در ردیف ی است و هنوزعرب

متوکل متهم بود که شیعه است اما چون   در دستگاه-از شهادت علی   در حدود دویست سال بعد-زیسته  متوکل عباسی می

 حضورش آمدند و  هاي متوکل به یک روز که بچه.  معلم فرزندانش انتخاب کرد عنوان را به بسیار فاضل و برجسته بود متوکل او

خوب از عهده برآمده بودند متوکل ضمن  آنها به عمل آمده بود و ابن سکیت هم حاضر بود و ظاهرا در آن روز امتحانی هم از

 ده بود تمایل به تشیع دارد ، از ابن سکیتشنی  سابقه ذهنی که از او داشت که [ به خاطر[ رضایت از ابن سکیت و شاید  اظهار

 پیش تو محبوبترند یا حسن و حسین فرزندان علی ؟) فرزندش  دو( پرسید این دوتا 



خود گفت کار این مرد مغرور به جائی رسیده  با. آمد   خونش به جوش. ابن سکیت از این جمله و از این مقایسه سخت برآشفت 

  این تقصیر من است که تعلیم آنها را بر! کند  مقایسه می  حسینرا با حسن و است که فرزندان خود

 :متوکل گفت در جواب. ام  عهده گرفته

متوکل فی المجلس دستور داد زبان  . " محبوتر است  من به خدا قسم قنبر غالم علی به مراتب از این دوتا و از پدرشان نزد "

  گردنش درآورند ابن سکیت را از پشت

 این جاذبه را در کجا. اند  در راه مهر علی فدا کرده اختیار جان خود را بی شناسد که ر از پا نشناخته زیادي را میتاریخ افراد س

  رود در جهان نظیري داشته باشد نمی  توان یافت ؟ گمان می

فرد بیرون است و  علی از صورت یک. پیچیدند   دشمنان سرسخت دارد ، دشمنانی که از نام او به خود می علی به همین شدت

آري . نماید  کشد و گروهی را از خود طرد می خود می است ، و به همین جهت گروهی را به سوي به صورت یک مکتب موجود

  . است  علی شخصیت دو نیروئی

  : بخش اول

 ؛ در زمان استرفته ش مییک سو پی در عنیی ؛اند ک بعدي بودهیها  خ بعضی دعوتیم که در طول تاریدان می :رومندیجاذبه ن

ده شده ؛ اما گونه اي دعوتها هم دوبعدي بوده است، یعی را در بر داشته  و پس از آن زمان بساطش برچی قشر وس،شیدایپ

عنی هم در بعد یشروي کرده یز پیعی را فرا گرفته، در زمانها نیهمچنانکه قشر وس. رفته است ش مییشعاعشان در دو سو پ

تهاي بشر یعی از جمعیاند، هم سطح وس شروي کردهیگر در ابعاد گوناگون پیو بعضی د. د داشته استمکانی و هم بعد زمانی کاربر

 تا اعماق روح صر نبوده، و همک عیک زمان و یعنی مخصوص یگرفته ان را فرا م بعد زرا فرا گرفته و تحت نفوذ قرار داده و هم

 .مبران استیان گونه دعوتهاي سه بعدي مخصوص سلسله پی ا، که و بر عمق قلب آنها حکومت می کندشه دوانده استیبشر ر

عنی سطح ی ر استی جاذبه علی از قسم اخ.ک بعدي و گاهی دوبعدي و گاهی سه بعدي هستندین اند، گاهی ینچنیز ایها ن  جاذبه

نجا در ی از ا.هاست بهن جاذین قدرتمندتریند و ایاند از عمق جان دوستدار او عی از بشر که در زمانهاي مختلف زندگی کردهیوس

وندي با ین پیگر چنیز دیچ چیگري است که هیوند دی بلکه پ،ستیوندهاي مادي نین از سبک پیسان با دوند انی که پمیابی می

  .بود فراموش شده بود علی اگر رنگ خدا نمی داشت و مردي الهی نمی .روح بشر ندارد

  ع، مکتب محبت و عشقیتش



ن یاز زمان شخص نبی اکرم که ا. ربناي اصلی آن محبت استیه و زین است که پایر مذاهب ایر ساعه بیازات شین امتیاز بزرگتر

نکه بر افرادي حد الهی جاري می ین ایعلی همان کسی است که در ع. گذاري شده زمزمه محبت و دوستی بوده است هی پامذهب

تافتند و از  د باز هم از او رو بر نمییبر  ز آنها را میکی ایانا طبق مقررات شرعی دست یانه می زد و احیساخت و آنها را تاز

آنکه فطرتی سالم و سرشتی پاك . زانی است براي سنجش فطرتها و سرشتهایاس و میعلی مق. شد  زي کاسته نمییمحبتشان چ

نکه احسانش ی ولو امند نگردد و آنکه فطرتی آلوده دارد به او عالقه. دیرش بر او فرود آینکه شمشیرنجد ولو ا دارد از وي نمی

  .ستیزي نیقت چیکند، چون علی جز تجسم حق

  محبت ریاکس

ا یمیا کیر یاگران معتقد بودند که در عالم، ماده اي وجود دارد به نام اکسیمیک. اند  دهی نام"ری اکس"زبان عشق را  شعراي فارسی

گر یعنی فلزي را به فلز دیا دارد یمیت کی خاص ور استی مطلقا اکسعشق. ل کندیگري تبدید اي  را به ماده که می تواند ماده

  »ب و الفضۀ  کمعادن الذهن الناس معاد": کند مردم هم فلزات مختلفی هستند  ل مییتبد

ش را روي پشت خود ایک مرغ خانگی  تا زمانی که تنهاست بالهی. ن استیروآفریمحبت ن. رو و قدرت استیاز جمله آثار عشق ن

کند، در  د، از مختصر صدائی فرار مییدا کند تا از آن استفاده نمایکشد کرمکی پ ، هی گردن میخرامد کند، آرام می جمع می

ش خانه ین مرغ وقتی جوجه دار شده، عشق و محبت در کانون هستیدهد، اما هم ف از خود مقاومت نشان نمییمقابل کودکی ضع

اندازد، حالت جنگی به خود   ن مییمادگی براي دفاع پائگردد، بالهاي بر پشت جمع شده را به عالمت آ  کرد، وضعش دگرگون می

کرد اما اکنون به احتمال خطري  قبال به احتمال خطري فرار می. گردد تر می  تر و شجاعانهیادش قویرد،  حتی آهنگ فریگ می

عشق و . سازد  میگر ر جلوهیوانی دلین محبت و عشق است که مرغ ترسو را به صورت حیا. برد ورش مییرانه یحمله می کند، دل

روز دختري لوس و بخور و ی مادري که تا د.سازد زهوش میین و تنبل را چاالك و زرنگ می کند و حتی از کودن، تی، سنگمحبت

دگی اندام، صبور می کند و تاب تحمل یبخواب و زودرنج و کم طاقت بود با قدرت شگرفی در مقابل گرسنگی و بی خوابی و ژول

  .دده زحمات مادري را می

بخش  الهام. روهاي اتمییر شکافتن اتمها و آزاد شدن نیکند نظ  روهاي بسته و مهار شده را آزاد مییدار و نیخفته را بعشق قواي 

ه گر است و روح را از یکندعشق تصف ز باطنی را ظاهر مییرت انگیل و استعدادات حی عشق نفس را تکم .ساز است و قهرمان

اثر عشق از لحاظ روحی درجهت عمران و آبادي روح است و از لحاظ . ا سردي دور می کندیو له ناشی از خودخواهی یصفات رذ



عشق در بدن باعث ویرانی و موجب زردي چهره و . اثر عشق در بدن درست عکس روح است. بدن درجهت گداختن و خرابی

  . است.. الغري اندام و 

  حصارشکنی

. خودپرستی محدودیت و حصار است. شود ور شدن انسان از خودپرستی میصرف نظر از اینکه عشق از چه نوعی باشد سبب د

تا انسان از خود بیرون نرفته ضعیف است و ترسو و بخیل و حسود و بدخواه و . شکند عشق به غیر مطلقا این حصار را می

 و حصار  پا بیرون نهاد"دخو"صبر و خودپسند و متکبر، نشاط و هیجان ندارد، همیشه سرد و خاموش است، اما همین که از   کم

منظور از نابودي خودپرستی این نیست که آدمی بکوشد تا خود . گردد  خودي را شکست این خصائل و صفات زشت نیز نابود می

اصالح و تکمیل انسان بدین معنی نیست که فرض شود یک سلسله امور زائد در وجودش هست که باید . را دوست نداشته باشد

اي که خلقت بر  وظیفه. ت دیگر اصالح انسان در کاستی دادن به او نیست، در تکمیل و اضافه کردن به او استاز بین برود،بعبار

 محدودیت "مبارزه با خودپرستی مبارزه با . عهده انسان قرار داده است در جهت تکامل و افزایش است نه در کاستی و کاهش

سعه یابد که همه انسانهاي دیگر را بلکه همه جهان خلقت را در بر  شخصیت باید تو.این خود باید توسعه یابد.  است"خود

به همین جهت عشق و محبت یک عامل بزرگ اخالقی و تربیتی است، مشروط بر اینکه خوب هدایت شود و بطور صحیح .گیرد

  .استفاده گردد

  کننده؟ عشق سازنده یا خراب

. شود  که وجود انسان را مسخّر کند عشق نامیده میعالقه به شخص یا شیء وقتی که به اوج شدت برسد، به طوري

ولی نباید پنداشت که آنچه به این نام خوانده می شود یک نوع است، دو نوع کامال .عشق، اوج عالقه و احساسات است

  آنچه از آثار نیک گفته شد مربوط به یک نوع آن است و اما نوع دیگر آن کامال آثار مخرب و مخالف دارد.مختلف است

برخی از آنها از مقوله شهوت و مخصوصا شهوت جنسی است و از وجوه مشترك انسان و . دارداحساسات انسان انواع و مراتب 

دهند و    آن میبهنام عشق گیرد و بدین جهت  با این تفاوت که در انسان به علت خاصی اوج زائدالوصفی می. سایر حیوانات است

ید، ولی به هر حال از لحاظ حقیقت و ماهیت، جز طغیان و فوران و طوفان شهوت چیزي آ  در حیوان هرگز به این صورت در نمی

یابد افزایش و کاهشش بستگی زیادي دارد به فعالیتهاي  گیرد و به همانجا خاتمه می  از مبادي جنسی سرچشمه می. نیست

یابد و   طرف و اشباع و از طرف دیگر کاهش میبا پا گذاشتن به سن از یک . فیزیولوژیکی دستگاه تناسلی و قهراً به سنین جوانی

 . گردد منتفی می



پیچد، باید بداند جز جریان مادي   لرزد و از لمس دستی ظریف به خود می جوانی که از دیدن روئی زیبا و موئی مجعد به خود می

سلیم نشدن در برابر آن حیوانی در کار نیست، اینگونه عشقها خطرناك است و فضیلت کش و تنها با کمک عفاف و تقوا و ت

 .توان سود برد می

بهتر است نام آنرا عاطفه و یا به تعبیر قرآن . انسان نوعی دیگر احساسات دارد که از لحاظ حقیقت و ماهیت با شهوت مغایر است 

مورد  شیء انسان آنگاه که تحت تأثیر شهوات خویش است از خود بیرون نرفته است، شخص یا.  بگذاریم"رحمت" و "مودت"

اندیشد بدین صورت است که چگونه از  ق و محبوب میاگر درباره معشو.خواهد و به شدت می خواهد عالقه را براي خودش می

اما انسان . بدیهی است چنین حالتی نمی تواند مکمل و مربی روح انسان باشد .وصال او بهره مند شود و حداکثر تمتع را ببرد

مت پیدا می کند،سعادت او را می گیرد، محبوب درنظرش احترام و عظ ی خویش قرار میگاهی تحت تأثیر عواطف عالی انسان

  اینگونه عواطف، صمیمیت و رقت و ازخودگذشتگی به وجود می آورد. هاي او بکند خواهد، آماده است خود را فداي خواسته

ل عشقی ناپایدار است که وصال مدفن آن به نوع او . و زبون کننده استخیزد برخالف نوع اول که از آن خشونت و جنایت بر می

در قرآن کریم رابطه میان زوجین را با کلمه . شود  ولی نوع دوم با رسیدن به اوج و کمال همه آثار نیک فراهم میرود شمار می

رابط .ئی استاین نکته بسیار عالی است اشاره به جنبه انسانی و فوق حیوانی زندگی زناشو و 4. تعبیر می کند"رحمت" و "مودت"

  .فیلسوفان مادي نیز نتوانسته اند این حالت معنوي را انکار کنند.اصلی صفا و صمیمیت و اتحاد دو روح است

شود بکمک تقوا سود برد ولی چون وادي خطرناکی است و مصیبت  پس نکته مهم اینکه حتی با عشق از روي شهوت هم می

 لطف خدا معرفی اي از آنرا نشانه و اسالمی به آثار و فوائد بال اشاره زیادي شده  بااینکه  در تعلیمات،شود آفرین است توصیه نمی

 "ضد عقل" از طرفی چون عشق . بال و مصیبتی را براي خود یا دیگران ایجاد کنند، ولی هیچگاه دعوت نشده انسانها خود کرده

  .گردند  یاست، این است که عقل و عشق در ادبیات عرفانی به عنوان دو رقیب معرفی م

  محبت و ارادت به اولیاء

بیان شد که نوعی از عشق و محبتکه در جوي باالتر قرار دارد و اساسا از محدوده ماده و مادیات بیرون است، عشق معنوي و 

 "شود و این عشق در آیات بسیاري از قرآن با واژه  انسانی است، عشقی که به فضائل و سجایاي انسانی و جمال حقیقت ایجاد می

  :  مطرح شده است به شرح زیر"مودت" یا "ود"، "محبت
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آیاتی که در وصف مومنان است و از دوستی و محبت عمیق آنان نسبت به حضرت حق، یا نسبت به مومنان سخن گفته  .1

یه  آهمچنین در» .اند در دوستی خدا سختترند  آنان که ایمان آورده« : بقره که خداوند متعال می فرماید165آیه : است

خانه روحی و ( و در ایمان) دار الهجرش، خانه مسلمانان( و آنان که پیش از مهاجران در خانه« : سوره حشر آمده که 9

جایگزین شده، مهاجرانی را که به سوي ایشان می آیند دوست دارند و در دل خودشان از آنچه به ) معنوي مسلمانان

 .دارند هرچند خود نیازمند بوده باشند  ا بر خویش مقدم میکنند و آنها ر آنها داده شده است احساس ناراحتی نمی

خدا دوست دارد « :  بقره می فرماید222 آیه گوید؛  آیاتی که از دوستی حضرت حق نسبت به مومنان سخن می .2

   » .خدا دوست دارد نیکوکاران را« :  آل عمران که می فرماید148همچنین آیه » . کنندگان و پاکیزگان را توبه

سودي دارد؟ گذاریم، آیا این کار ما   میما فرزندانمان را به نام شما و پدرانتان اسم : ه امام صادق علیه السالم گفتمردي ب

 ": مگر دین چیزي غیر از دوستی است؟ سپس به آیه شریفه » و هل الدین اال الحب « آري به خدا قسم، : حضرت فرمودند

 جوانک عاشق .ور استاساً عالقه و محبت است که اطاعت آ اس5. استشهاد فرمود»ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی یحببکم اهللا 

گذرد، اطاعت و پرستش حضرت حق به نسبت محبت و عشقی است که   در مقابل معشوقه و دلباخته اش از همه چیز می

  .انسان نسبت به حضرت حق دارد

  نیروي محبت در اجتماع

محبت زعیم و زمامدار به مردم و محبت و ارادت مردم به زعیم و : ي محبت اداره شودبهترین اجتماعها آنهایی هستند که با نیرو

  . زمامدار

طف به موجب ل. ه اجتماع در دست دارينیروي بزرگی را براي نفوذ در مردم و ادار! اي پیغمبر: قرآن خطاب به پیغمبر  می فرماید

پس از آنان در گذر و .گشتند  بودي از پیرامونت پراکنده میو رحمت الهی، تو برایشان نرمدل شدي که اگر تندخوي سختدل 

  .ه و در کارها با آنان مشورت کنابرایشان آمرزش بخو

باز دستور . داشت در اینجا علل گرایش مردم به پیغمبر اکرم را عالقه و ممهري دانسته که نبی اکرم نسبت به آنان مبذول می

اینها همه از آثار محبت و دوستی است، همچنانکه رفق و .  با آنان مشورت نمادهد که ببخششان و برایشان استغفار کن و می

و ال تستوي الحسنۀ و ال السیئۀ ادفع بالتی هی أحسن « :قرآن کریم می فرماید .حلم و تحمل، همه از شئون محبت و احسانند

                                                             
، ماده سما۶۶٢، ص ١سفینة البحار، ج . 5 



  نکوتر دفع شر کن که آنگاه آنکه بین تو و اونیک و بد یکسان نیست، با اخالق«: »فاذا الذي بینک و بینه عداوش کأنه ولی حمیم

 6.»دشمنی است گویا دوستی خویشاوند است

کند درباره رفتار با مردم چنین   اشتر آنگاه که او را به زمامداري مصر منسوب می امیرالمؤمنین نیز در فرمان خویش به مالک

فاعطهم من عفوك و صفحک مثل الذي تحب ان ... بهمو اشعر قلبک الرحم للرعیه و المحبه لهم، واللطف « : کند توصیه می

7»یعطیک اهللا من عفوه و صفحه  

اي بده همچنانکه دوست   از عفو و گذشت به آنان بهره... احساس مهر و محبت به مردم را و مالطفت با آنها را در دلت بیدار کن

.مند گرداند  داري خداوند از عفو و گذشتش تو را بهره  

هم داراي و همچون پدري مهربان قلبا دوستدار مردم باشد . تی کانون مهر و محبت باشد نسبت به ملتقلب زمامدار ، بایس

.آفرین باشد تا بتواند اراده و همت مردم را در پیشبرد اهداف مقدس خود به خدمت بگیرد  دار و ارادت شخصیتی جاذبه  

 بهترین وسیله تهذیب نفس

 ؛ درصورتی کهاست...  تناسب اعضاء و رنگ و زیبایی و  جهت  ارضاي نیاز عاشق ازبیان شد که در عشقهاي حیوانی، تمام هدف

آور  ، این عشق اطاعتاي از معشوق شود   کند جلوه  عاشق تالش می  حیات است و زندگی، خاموش شدنی نیست،عشق انسانی

نفس را نرم و پرشوق و وجد این عشق . همرنگی ذاتی عاشق و معشوق استش عشق نفسانی آنست که مبدأ.است و پیروساز

 اینجاست که انتخاب محبوب اهمیت .گرداند  هاي دنیائی بیزار می  دهد،رقتی ایجاد می کند که عاشق را از آلودگی قرار می

ساز است و زیباساز و  زیرا دوستی همرنگ.اساسی دارد و اسالم در موضوع دوستیابی و اتخاذ صدیق بسیاار اهتمام ورزیده است

 .غفلت آور

براي . بشر به اکسیر محبت خوبان سخت نیازمند است که محبت بورزد و محبت پاکان او را با آنها همرنگ و همشکل قرار دهد

اصالح اخالق و تهذیب نفس راههاي مختلفی پیشنهاد شده ازجمله مشرب سقراطی که طبق آن انسان باید خود را از راه عقل و 

 و سپس با ابزار عقل یک یک صفات ناپسند خود را کیه و مضرات آشفتگی اخالق آشنا شود یعنی اول با فوائد تزتدبیر اصالح کند

عقل امکانپذیر نیست که  با این روش باید تدریجاً و با صبر و ححوصله وجود را پاك کرد و شاید بتوان گفت که براي . از بین ببرد
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می گویند . استدالل، راه محبت و ارادت را پیشنهاد می کننداهل عرفان و سیر و سلوك به جاي پویش راه عقل و. از عهده برآید

در . کاملی را پیدا کن و رشته محبت و ارادت او را به گردن بیاویز  که از راه عقل و استدالل ، هم بی خطرتر است و هم سریع تر

 محبت و ارادت در زایل کردن تأثیر نیروي. مقام مقایسه این دو وسیله مانند وسائل دستی قدیم و وسائل ماشینی می باشند

رذائل اخالقی از دلل از قبیل تأثیر مواد شیمیایی بر روي فلزات است اما تأثیر نیرویی عقل در اصالح مفاسد اخالقی مانند کار 

   رنج و زحمت دارد؟ را از خاك با دست جدا کند، چقدرکسی است که بخواهد ذرات آهن

 تجربه نشان داده است که آن اندازه که .بخش  گر و نبوغ الت است و این است تصفیهحال مجذوبیت اگر جا بیفتد از بهترین حا

 کشش بدون کوشش شخص به .مصاحبت نیکان در روح مؤثر افتاده است  خواندن صدها جلد کتاب اخالقی مؤثر نبوده است

 .  همانطور که فعالیت بدون جذبه بی فایده است،رسد جائی نمی

ي گیراي حضرت و یا  شنیدن سخنان و حالوت الفاظ وي مأنوس و متوجه او می  م افراد با دیدن چهرهدر زمان رسول گرامی اسال

 سخنانش جادو است بیش از شراب ":شدند و به اسالم روي می آوردند از این روي دشمنان و مشرکین بیم داشتند و می گفتند

  ."کننده است  مست

 حب علی در قرآن و سنت

 اینک از دیدگاه اسالم و .و پاکان وسیله اي است براي اصالح و تهذیب نفس نه اینکه خود هدف باشدحب و دوستی با خوبان 

ما از مردم مزدي نمی : قرآن سخن پیامبران گذشته را که نقل می کند می گوید همگان گفتند. شود  قرآن محبوب معرفی می

بگو از شما «8»قل ال اسئلکم علیه اجرا اال المودة فی القربی« : کند اما به پیغمبر خاتم خطاب می. خواهیم تنها اجر ما بر خداست

  . "مزدي را درخواست نمی کنم مگر دوستی خویشاوندان نزدیکم

بگو « : 9»قل ما سئلتکم من اجر فهو لکم ان اجري اال علی اهللا « : اي دیگر از قرآن کریم آمده است  علت این خواست در آیه

 ".مزد من جز بر خدا نیست. ي است که سودش عاید خود شماستمزدي را که درخواست کردم چیز

 این، اسمش مزد است واال در حقیقت خیر دیگري است که به شما .این دوستی کمندي است براي تکامل و اصالح خودتان

.  و پاکیزه دارندروند و دامنی پاكکنم، از این نظر که اهل البیت و خویشان پیغمبر مردمی هستند که گرد آلودگی ن  پیشنهاد می
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زمخشري در کشاف روایت  : گوید  فخر رازي می. مصادیق آن، علی استترین  هر که باشد مسلما از برجسته"قربی"مراد از 

است کیانند ؟ فرمود علی و  خویشاوندانی که بر ما محبتشان واجب! رسول اهللا  گفتند یا  چون این آیه نازل گشت ،": کرده 

مردم    پیغمبرند و بایست از احترام و دوستی" قرباي "که این چهار نفر  گردد می  از این روایت ثابت . "فاطمه و پسران آنان 

  : توان استدالل کرد باشند و بر این مطلب از چند جهت می برخوردار

  .»" فی القربی ةاال المود « "آیه  - 1

 "بیازارد مرا هر چه او را بیازارد . فاطمه پاره تن من است  " : فرمود داشت و می بدون شک پیغمبر فاطمه را بسیار دوست می - 2

دوستی آنان بر همه پس . است  رسیده  داشت ، همچنانکه روایات بسیار و متواتر در این باب حسنین را دوست می و نیز علی و

و  . راه یابید و هدایت شوید کنید شایدز پیغمبر پیروي   ا10» اتبعوه لعلکم تهتدون  و« : فرماید  می  زیرا قرآنامت واجب است 

داللت  و اینها. شماست در فرستاده خدا سرمشقی نیکو  ز براي  ا11»  حسنۀ ةاسو  لقد کان لکم فی رسول اهللا« : فرماید  باز می

 12.مسلمین واجب است    بر همه-که علی و فاطمه و حسنین هستند  - کند که دوستی آل محمد می

اند که در آن روایات نگاه به چهره علی و سخن فضائل علی عبادت شمرده  تی از پیغمبر اکرم روایت کردهو نیز اهل سنت روایا
  . علی محبوبترین افراد بود در پیشگاه خدا و پیغمبر و قهراً بهترین محبوبهاست.شده است

 رمز جاذبه علی

قها را برانگیخته و دلها را به خود شیفته العادگی او در چیست که عش سبب دوستی و محبت به علی در دلها چیست؟ فوق

ساخته و رنگ حیات جاودانی گرفته و براي همیشه زنده است؟ مسلماً مالك دوستی او جسم او نیست زیرا جسم او اکنون در 

اشتباه هم . ایم و باز محبت علی از نوع قهرماندوستی که در همه ملتها وجود دارد نیست  بین ما نیست و ما آن را احساس نکرده

درست است علی . است که بگوئیم محبت علی از راه محبت فضیلتهاي اخالقی و انسانی است، و حب علی حب انسانیت است

 اگر علی همه فضائل انسانی را که هاي عالی انسانیت را دوست می دارد اما مظهر انسان کامل بود و درست است که انسان نمونه
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 علی از آن نظر .خیز است نبود انگیز و محبت  شت، مسلماً این قدر که امروز عاطفهدا داشت ولی رنگ الهی نمی  داشت می

دلهاي ما بطور ناخودآگاه در اعماق خویش با حق سر و سر و پیوستگی دارد، و چون علی را . محبوب است که پیوند الهی دارد

در وجود علی بسیار است اما آنچه براي نقطه هاي روشن . یت بزرگ حق و مظهر صفات حق می یابند به او عشق می ورزندآ

  . جذبه الهی داده است و آن است که به ويهمیشه او را درخشنده و تابان قرار داده است ایمان و اخالص اوست

  نیروي دافعه علی علیه السالم: بخش دوم 

صیت دو نیروئی بوده است، دهیم به دوران خالفت چهار سال و اند ماهه حضرت علی، او همه وقت شخ  بحث خود را اخصاص می

چرخند و گروهی دیگر را می  مخصوصاً در دوره اسالم از اول گروهی را می بینیم که به گرد علی می. هم جاذبه داشته و هم دافعه

هاي بعد از   بینیم که با او چندان میانه خوبی ندارند و احیاناً از وجود او رنج میبرند ولی دوران خالفت علی و همچنین دوره

به همان نسبت که قبل از خالفت تماسش با . وفاتش، یعنی دوران ظهور تاریخی علی، دوره تجلی بیشتر جاذبه و دافعه او است

 افتخارات بزرگ این یکی دیگر از. ساز بود  علی مردي دشمن ساز و ناراضی. اجتماع کمتر بود تجلی جاذبه و دافعه اش کمتر بود

مصداق  و   مبارز و مخصوصاً انقالبی که در پی عملی ساختن هدفهاي مقدس خویش استهر آدم مسلکی و هدفدار و. او است

در راه خدا می کوشند و از سرزنش سرزنشگري بیم « : 13»  الئمۀیجاهدون فی سبیل اهللا و الیخافون لوم« : قول خداست که

  ».کنند نمی

اگر . اند کمتر هم نبوده و نیستند  بیشتر نبوده لهذا دشمنانش مخصوصاً در زمان خودش اگر از دوستانش.دشمن ساز است

شخصیت علی، امروز تحریف نشود و همچنانکه بوده ارائه داده شود، بسیاري از مدعیان دوستیش در ردیف دشمنانش قرار 

  .خواهند گرفت

  ناکثین و قاسطین و مارقین

اصحاب جمل که خود آنان را ناکثین نامید و . استعلی در دوران خالفتش سه دسته را از خود طرد کرد و با آنان به پیکار برخ

    .خواند اصحاب صفین که آنها را قاسطین خواند و اصحاب نهروان یعنی خوارج که خود آنها را مارقین می
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پس چون به امر خالفت قیام کردم، طائفه اي نقض بیعت : 14» و قسط آخرونفلما نهضت باالمر نکثت طائفۀ و مرقت اخري« 

  .تی از دین بیرون رفتند، جمعیتی از اول سرکشی و طغیان کردندکردند، جمعی

سخنان او درباره عدل و مساوات بیشتر متوجه این . پرستان بودند، صاحبان مطامع و طرفدار تبعیض ناکثین از لحاظ روحیه پول

را دردست بگیرند، عده اي کوشیدند تا زمام حکومت   آنها می.  اما روح قاسطین روح سیاست و تقلب و نفاق بود.جمعیت است

او آمده بود که با ظلم مبارزه کند نه آنکه . لی او نمی پذیرفت زیرا که او اهل این حرفها نبودپیشنهاد کردند با آنها کنار بیاید و

 از طرفی معاویه و تیپ او با اساس حکومت علی مخالف بودند و می خواستند خود مسند حکومت را اشغال .ظلم را امضاء کند

دسته سوم که مارقین هستند روحشان روح خشکه مقدسیها و . کنند و در حقیقت جنگ علی با آنها جنگ با نفاق و دورووئی بود

 یکی از مظاهر جامعیت او این .علی نسبت به همه اینها دافعه اي نیرومند و حالتی آشتی ناپذیر داشت. جهالتهاي خطرناك است

 تاریخچه گروه خوارج .ه هاي گوناگون و انحرافات روبرو شده است و با همه مبارزه کرده استو عمل با فرقاست که در مقام اثبات 

 قرن با اینکه اشخاص و چهاردهآموزنده است، آنها افکارشان در میان سایر مسلمین ریشه دوانیده و درنتیجه درتمام  طول این 

 همواره وجود داشته و دارد و مزاحمتی سخت براي پیشرفت حتی نامشان از میان رفته است ولی روحشان در کالبد مقدس نماها

  .اسالم است

  اصول عقائد خوارج

 کسانی - و اصحاب جمل و اصحاب تحکیمتکفیر علی و عثمان و معاویه. 1:داد ریشه اصلی چنین افرادي را چند چیز تشکیل می

تکفیر کسانی که قائل به کفر علی و .2. اند وبه کرده عموماً، مگر آنان که به حکمیت رأي داده و سپس ت-که به حکمیت رضا دهند

ایمان ام مرکبی . ایمان تنها عقیده قلبی نیست، بلکه عمل به اوامر و ترك نواهی جزء ایمان است. 3. عثمان و دیگران نباشند

منکر مشروط به چیزي می گفتند امربه معروف و نهی از . وجوب بالشرط شورش بر والی و امام ستمگر. 4. است از اعتقاد و عمل

  15.نیست و در همه جا بدون استثنا باید این دستور الهی انجام گیرد

  عقیده خوارج در باب خالفت
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 اندیشه اي دموکرات مابانه. کر خوارج که از نظر متجددین امروز درخشان تلقی می شود، تئوري آنان درباب خالفت بودفتنها 

آزاد انجام گیرد و شایسته ترین افراد کسی است که از لحاظ ایمان و تقوا صالحیت گفتند خالفت باید با انتخاب  داشتند، می

داشته باشد خواه از قریش باشد یا غیر قریش،از قبائل برجسته و نامی باشد یا از قبائل گمنام و عقب افتاده، عرب باشد و یا 

شود و اگر ابا کرد  ی گام برداشت از خالفت عزل میآنگاه پس از انتخاب و اتمام بیعت اگر خالف مصالح جامعه اسالم. غیرعرب

 اینها در باب خالفت در مقابل شیعه قرار گرفته اند که می گوید خالفت امري است الهی و 16.باید با او پیکار کرد تا کشته شود

 آن قریش است و به جمله خلیفه باید تنها از جانب خدا تعیین گردد و هم در مقابل سنت قرار دارند که می گویند خالفت تنها از

  .انما االئمه من قریش تمسک می جویند

ظاهراً نظریه آنان در باب خالفت چیزي نیست که در اولین مرحله پیدایش خویش به آن رسیده باشند بلکه آنچنان که شعار 

ئل بوده اند که مردم و اجتماع،  نیز استفاده می شود در ابتدا قا17 حکایت می  کند  از نهج البالغه- ال حکم اال اهللا–معروفشان 

  .احتیاجی به امام و حکومت ندارند و مردم خود باید به کتاب خدا عمل کنند

  عقیده خوارج درباره خلفا

خالفت ابوبکر و عمر را صحیح می دانستند به این خیال که آنها از روي انتخاب صحیحی به خالفت رسیده اند و از مسیر مصالح 

انتخاب عثمان و علی را نیز صحیح می دانستند منتهی می گفتند عثمان از اواخر . فی را مرتکب نشده اندنیز تغییر نکرده و خال

سال ششم  خالفتش تغییر مسیر داده و مصالح مسلمین را نادیده گرفته است و لذا از خالفت معزول بوده و چون ادامه داده است 

ت او نیز کافر گشته و واجب سه تحکیم را پذیرفته و سپس توبه نکرده اکافر گشته و واجب القتل بوده است، و علی چون مسئل

 از سایر خلفا نیز بیزاري 18. القتل بوده است و لذا از خالفت عثمان از سال هفتم و از خالفت علی بعد از تحکیم تبري می جستند

  .جسته و همواره با آنان در پیکار بودند

  انقراض خوارج
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ن و نیم هارم قرن اول هجري در اثر یک اشتباهکاري خطرناك بوجود آمدند و بیش از یک قراین جمعیت در اواخر دهه چ

 مکتبی .نابود شدند در اوائل دوران تأسیس دولت عباسی باکیهاي جنون آمیز مورد تعقیب خلفا قرار گرفته و   در اثر بی. نپائیدند

هاي فراوانی وجود " نهروانی " فرق اسالمی نفوذ داد و هم اکنون بود که بتواندواقعاً باقی بماند ولی اثر مخرب خود را در سایر

 . دارند همچون معاویه ها و عمروعاص ها که خطرناکترین دشمن اسالم هستند

  شعار یا روح؟

  . در پیکر بسیاري از ما حلول کرده است"خارجیگري"روح . با اینکه مذهب خوارج منقرض شده اما روحاً نمرده است

مکن است فرد یا افرادي از لحاظ شعار تابع و پیرو یک مذهب شمرده شوند و از نظر روح پیرو آن مذهب نباشند و دانیم که م می
سنی ها در یک . سنی و شیعه:  مسلمین به دو فرقه تقسیم شدند امر بعد از رحلت نبی اکرم مثالً از بدو.به عکس هم ممکن است

شیعه می گوید خالفت بالفصل پیغمبر علی است، . و چهارچوب عقیده اي دیگرشعار و چهارچوب عقیده هستند و شیعه در شعار 
و آن حضرت علی را براي خالفت و جانشینی خویش به امر الهی تعیین کرده است و این مقام حق خاص اوست پس از پیغمبر، و 

 زعیم را خابرده است بلکه امر انتاهل سنت می گویند اسالم در قانونگزاري خود، در موضوع خالفت و امامت پیش بینی خاص نک
 شیعه بسیاري از صحابه پیغمبر را که از .حداکثر اینست که از میان قریش انتخاب شود. به خود مردم واگذار کرده است

شخصیتها و اکابر معاریف به شمار می روند مورد انتقاد قرار می دهد و اهل سنت، درست در نقطه مقابل شیعه از این جهت قرار 
 و  صحابه پیغمبر همه عادلگویند  می. دارد با خوشبینی افراطی عجیبی می نگرند"صحابی"ته اند، به هر کس که نام گرف

 بناي تشیع بر انتقاد و بررسی و اعتراض و مو را از ماست کشیدن است و بناي تسنن بر حمل به صحت و . درستکار بوده اند
  . بوه است"انشاء اهللا گري"توجیه و 

در تاریخ اسالم به سراغ سلمان فارسی و لبوذر غفاري و مقداد کندي و عمار یاسر و امثال آنان می رویم و می خواهیم ما وقتی 
ببینیم  چه چیز آنها را وادار کرد که دور علی را بگیرند و اکثریت را رها کنند؟ می بینیم آنها مردمی بودند اصولی و 

حقیقت روح آنان روحی بود که اصول و حقایق بر آن حکومت می کرد نه اشخاص در . شناس شناس، هم دیندار و هم دین اصول
از یک طرف علی را می دید و .  مردي از صحابه امیرالمومنین در جریان جنگ جمل سخت در تردید قرار گرفته بود!و  شخصیتها

کرم عایشه را می دید که قرآن درباره شخصیتهاي بزرگ اسالمی را که در رکاب علی شمشیر می زدند و از طرفی نیز همسر نبی ا
و در رکاب عایشه، طلحه را می ) همسران او مادران امتند: (»و ازواجهه امهاتهم« : فرماید  احزاب می6زوجات آن حضرت  در آیه

نده اي دید از پیشتازان در اسالم، مرد خوش سابقه و تیرانداز ماهر میدان جنگهاي اسالمی و مردي که به اسالم خدمتهاي ارز
اي مرد . کرده است، و باز زبیر را می دید، خوش سابقه تر از طلحه، آنکه حتی در روز سقیفه از جمله متحصنین در خانه علی بود

! توجه داشته باشیددر حیرتی عجیبب افتاده بود که چگونه آنها رو در روي هم قرار گرفته اند و حق به دامیک نزدیکتر است؟  
طلحه و شاید اگر ما هم در شرائطی که او بود قرار می گرفتیم شخصیت و سابقه . این حیرت زیاد مالمت کردنباید آن مرد را در 
شه علی ئایمکن ان یجتمع زبیر و طلحه و عا: این مرد به محضر امیرالمومنین شرفیاب شد و گفت.ره می کردزبیر چشم ما را خی

تماع کنند؟ علی در جواب سخنی داد که دکتر طه حسین دانشمند و باطل؟ آیا ممکن است طلحه و زبیر وعایشه بر باطل اج



بعد از آنکه وحی خاموش گشت و نداي آسمانی منقطع شد . نویسنده مصر می گوي سخنی محکمتر و باالتر از این نمی شود
  19.سخنی به این بزرگی شنیده نشده است

این صحیح . ا با میزان قدر و شخصیت افراد نمی شود شناختحق و باطل ر. سرت کاله رفته و حقیقت بر تو اشتباه شده: فرمود
این حق و باطل است که باید . شخصیتهائی را مقیاس قرار دهی و بعد حق و باطل را با این مقیاسها بسنجینیست که تو اول 

 خواه –د را یعنی باید حقشناس و باطل شناس باشی نه اشخاص و شخصیت شناس، افرا. مقیاس اشخاص و شخصیت آنان باشند
 در .اگر با آن منطبق شدند شخصیتشان را بپذیري و اال نه. با حق مقایسه کنی –شخصیتهاي بزرگ و خواه شخصیتهاي کوچک

  .اینجا علی ممعیار حقیقت را خود حقیقت قرار داده است و روح تشیع نیز جز این چیزي نیست

 تمام عناصر روحی که در شخصیت خوارج و تشکیل روحیه آنها مؤثر چرا علی آنها را دفع کرد، مسلماً چنانکه بعدا خواهیم دید
 بسیاري برجستگیها و امتیازات روشن هم در روحیه آنها بود .بود از عناصري نبود که تحت نفوذ و حکومت دافعه علی قرار گیرد

 داد، ولی جنبه هاي تاریک روحشن که اگر همراه یک سلسله نقاط تاریک نمی بود آنها را تحت نفوذ و تأثیر جاذبه علی قرار می
  .آنقدر زیاد نبود که آنها را در صف دشمنان علی قرار داد

   دموکراسی علی

او خلیفه است و آنها رعیتش، هرگونه اعمال سیاستی . امیرالمومنین با خوارج در منتهی درجه آزادي و دموکراسی رفتار می کرد
این مطلب در تاریخ زندگی . شان نزد و حتی سهمیه آنان را از بیت المال قطع نکردبرایش مقدور بود اما او زندانشان نکرد و شالق

آنها در همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خودش و .علی عجیب نیست ولی چیزي است که در دنیا کمتر نمونه دارد
علی بالبدیهه . مردي آمد و سئوالی کرد. دنداصحابش با عقیده آزاد با آنان صحبت می کردند، استدالل یکدیگر را جواب می دا

، دیگران )خدا بکشد این را، چقدر دانشمند است( قاتله اهللا ما افقهه : یکی از خارجیها از بین مردم فریاد زد. جواب گفت
  .خواستند معترضش شوند اما علی فرمود رهایش کنید او به من تنها فحش داد

  قیام و طغیان خوارج

علی نیز به هیچ وجه مزاحم آنها نمی شد و حتی .  آرام بودند و فقط به انتقاد و بحثهاي آزاد اکتفا می کردندخارجیها در ابتدا
اما کم کم که از توبه علی مأیوس گشتند روششان را عوض کردند و تصمیم گرفتند دست . حقوق آنها را از بیت المال قطع نکرد

ود گرد آمدند و او خطابه کوبنده و مهیجی ایراد کرد و دوستان خویش را تحت  در منزل یکی از هم مسلکان خ.به انقالب بزنند
با این سخنان روحیه آتشین آنها آتشین تر شد و دست به . عنوان امر به معروف و نهی از منکر دعوت به قیام و شورش کرد

 تضعیف کرده و حکومت وقت را از پاي امنیت راهها را سلب کردند و می خواستند با این وضع دولت را. طغیان و انقالب زدند
اینجا مسئله اظهار عقیده نیست بلکه  اخالل به امنیت اجتماعی و قیام مسلحانه علیه حکومت شرعی است لذا علی .درآورند

مان آنگاه پرچم ا. خطابه خواند و نصیحت کرد و اتمام حجت نمود. آنان را تعقیب کرد و در کنار نهروان رودرروي آنان قرار گرفت
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از دوازده هزار نفر، هشت هزارشان برگشتند و . را به دست ابوایوب انصاري داد که هرکس در سایه آن قرار گرفت در امام است
  .به سختی شکست خوردند و جز معدودي از آنان باقی نماند. بقیه سرسختی نشان دادند

  ممیزات خوارج

 و درمجموع به نحوي بودند که در نهایت امر در صف دشمنان علی قرار روحیه خوارج به گونه اي ترکیبی از زشتی و زیبائی بود
  :در مجموع روحیات آنها عبارتند از. "جذب" کرد نه "دفع"گرفتند و شخصیت علی آنها را 

روحیه اي مبارزه گر و فداکار که در راه عقیده خود سرسختانه می کوشیدند، فداکاري بی نظیري داشتند که آنان را شجاع .1
 .ده بودکر

 علی علیه السالم .بی میل به دنیا و زخارف آن بودند. شبها را به عبادت می گذراندند. می عبادت پیشه و متنسک بودنددمر. 2
 خوارج را از پس من 20» التقتلوا الخوارج بعدي فلیس من طلب الحق فأخطأه کن طلب الباطل فأدرکه « فرماید  درباره آنان می

یعنی اینها . س که حق را می جوید و خطا رود همانند آنکس نیست که باطل را می جوید و آن را می یابددیگر نکشید، زیرا آن ک
اینها حق را می خواهند ولی در اشتباه افتاده اند اما آنها از اول حقه باز بوده اند و مسیرشان مسیر . با اصحاب معاویه تفاوت دارند

  . بکشید به نفع معاویه است که از اینها بدتر و خطرناکتر استبعد از این اگر اینها را . باطل بوده است

  21»اشتد کلبها  غیهبها و  فانا فقأت عین الفتنۀ و لم یکن لیجتري علیها احد غیري بعد ان ماج« : می فرمایدامیرالمومنین

ناکی آن  اي تاریکی و شبههآنکه موج دری نداشت پس از غیر از من احدي جرأت چنین کاري را. چشم این فتنه را من درآوردم 

  : السالم دو تعبیر جالب دارد در اینجا امیرالمؤمنین علیه . یافته بود  آن فزونی"هاري  " باال گرفته بود و

هر مؤمن نافذ االیمانی را به تردید  طوري بود که  وضع قدس و تقواي ظاهري خوارج. ناکی و تردیدآوري این جریان  شبهه یکی

تعبیر دیگر اینست که . و یک فضاي پر از شک و دودلی به وجود آمده بود یک جو تاریک و مبهم  این جهتاز . وامی داشت 

 . شود است که در سگ پیدا می هاري همان دیوانگی. کلب یعنی هاري . کند  می   تشبیه" کلب "خشکه مقدسان را به  حالت این

نیش سگ به بدن هر انسان یا حیوانی فرو . است   مسري) میکروب ( ري بیما زند و هر اتفاقا حامل یک رسد گاز می به هر کس می

همان بیماري مبتال   چندي به چیزي وارد خون انسان یا حیوان بشود آن انسان یا حیوان هار پس از  لعاب دهان آن رود و از

 . گردد مه پیدا کند ، فوق العاده خطرناك میاگر این وضع ادا. کند  هار می را گیرد و دیگران شود و گاز می او هم هار می. گردد  می
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فرماید اینها حکم  علی می .خطر هاري نجات یابند از  کنند که الاقل دیگران اینست که خردمندان بال فاصله سگ هار را اعدام می

  . افزودند کردند و مرتب بر عدد هارها می گزیدند و مبتال می ، می چاره پذیر نبودند سگ هار را پیدا کرده بودند ،

پا را به یک کفش کنند و به جان این و  خبر ، بی  واي به حال جامعه مسلمین از آن وقت که گروهی خشکه مقدس یک دنده جاهل

  این مارهاي افسون ناپذیر ایستادگی کند ؟ کدام روح قوي و تواند در مقابل می  چه قدرتی. آن بیفتند 

  : فرماید هد و تقوا تکان نخورد ؟ اینست که علی میهاي ز مقابل این قیافه نیرومند است که در

  . »ء علیها احد غیري و لم یکن لیجتري «

  . " چنین اقدامی نداشت یعنی غیر از من احدي جرأت بر "

 داد که بر روي خدا و رسول و قیامت به خود جرأت نمی  مسلمانان معتقد به غیر از علی و بصیرت علی و ایمان نافذ علی احدي از

  کنند می اینگونه کسان را تنها افراد غیر معتقد به خدا و اسالم جرأت . شمشیر بکشد اینها

   این من: گوید  افتخار بزرگ براي خود می اینست که علی به عنوان یک . بکشند ، نه افراد معتقد و مؤمن معمولی

 پیشانیهاي پینه. شد درك کردم  متوجه می  اسالماز ناحیه این خشکه مقدسان به  بودم ، و تنها من بودم که خطر بزرگی که

مانع بصیرت من   محکم و پابرجایشان نتوانست شان و زبانهاي دائم الذکرشان و حتی اعتقاد  هاي زاهد مابانه بسته اینها و جامه

خواهد  می علی . عالم ال ابالی ، و جاهل مقدس ماب: دو دسته پشت مرا شکستند مگر نه این است که پیغمبر فرمود . گردد

شد که جرأت کند این چنین مبارزه  کسی پیدا نمی کردم دیگر نمی  بگوید اگر من با نهضت خارجیگري در دنیاي اسالم مبارزه

  .بریزند خونشان را عمل علی راه خلفا و حکام بعدي را هموار کرد که با خوارج بجنگند و . کند

کردند و این کج فهمیها کم  و بد تفسیر می نمی فهمیدند جهالت و نادانی حقایق رادر اثر . خوارج مردمی جاهل و نادان بودند  .3

ابتدا  در. دادند  آن از خویش بروز می  در آمد که بزرگترین فداکاریها را در راه تثبیت صورت یک مذهب و آئینی  کم براي آنان به

خوارج بیشتر  . احیاي یک سنت اسالمی بود ها هدفشانبه صورت حزبی شکل داد که تن فریضه اسالمی نهی از منکر ، آنان را

  اعم از عرب و غیر عرب جاهل مسلک و نا آشنا به فرهنگ ولی همه آنها عرب بودند و غیر عرب هم کم و بیش در میان آنها بود ،

بایست   می. کنند سجودهاي طوالنی جبران خواستند با فشار آوردن بر روي رکوع و کسریهاي خود را می همه. اسالمی بودند 

  . ددنشمی آشنا  شد و افراد دقیقا با روح اسالممی ثقافت اسالمی هم تعلیم داده  فرهنگ و

اي دیگر از این تیپ متنسک به وجود آمد  عده مند بودند ، فداکاري بهره ذشته از خوارج که با همه عیبها از فضیلت شجاعت وگ

 به هر حال یکی از . بازار تظاهر و ریا را رائج کردند ه سوي رهبانیت و انزوا کشاندند ،اسالم را ب اینها. این هنر را هم نداشت   که



جهالتشان ، عدم تفکیک میان ظاهر یعنی خط و جلد قرآن و معنی  مظاهر از. بارزترین ممیزات خوارج جهالت و نادانیشان بود 

خواست با  یمعلی . توأم بود  در این مردم جهالت و عبادت . فریب نیرنگ ساده معاویه و عمر و عاص را خوردند لذا. بود   قرآن

جهالتشان تفکیک کرد ، بلکه عبادتشان   تقوا و عبادت اینها را از جنبه بجنگد ، اما چگونه ممکن بود جنبه زهد و جهالت آنها

خطر جهالت اینگونه افراد و  .جهالت از نظر علی که اسالم شناس درجه اول است ارزشی نداشت عبادت توأم با. بود  عین جهالت

  جمعیتها بیشتر از این ناحیه است که ابزار

  شوند گیرند و سد راه مصالح عالیه اسالمی واقع می زیرکها قرار می و آلت دست

 . انگیزند دین ، مقدسان احمق را علیه مصالح اسالمی بر می منافقان بی همیشه .

بصیرت و نادانی ، آنها را بدینجا کشانید که  اما عدم سنت اسالمی به وجود آمددر ابتدا حزب خوارج براي احیاء یک : گفتیم 

 . نمودند طریقه موادي را ترسیم  آنجا ریشه مذهبی پیدا کردند و به عنوان یک مذهب و یک تفسیر کنند و از آیات قرآن را غلط

  : فرماید اي است در قرآن که می آیه

  )57سوره انعام آیه(»الفاصلین  خیران الحکم اال هللا یقص الحق و هو  »

  حکم چیست ؟ دید مراد از  از مختصات ذات حق بیان شده است ، منتهی باید" حکم "در این آیه 

این آیه ، حق قانونگزاري از غیر خدا سلب شده و آنرا از  در. بدون تردید مراد از حکم در اینجا قانون و نظامات حیاتی بشر است 

حکومت که شامل حکمیت  معناي  اما خوارج حکم را به. داند  می) سی که ذات حق به او اختیارات بدهد ک یا ) شئون ذات حق
 مرادشان این بود که حکومت و حکمیت و رهبري نیز. حکم اال هللا  گفتند ال می شد گرفتند و براي خود شعاري ساختند و نیز می

میان مردم باشد  هیچ نحو حکم یا حاکم  حدي حق ندارد که بهحق اختصاصی خدا است و غیر از خدا ا همچون قانونگزاري
 .همچنانکه حق جعل قانون ندارد

مردم . درست است قانونگزاري از آن خداست اما اینها می خواهند بگویند غیر از خدا کسی نباید حکومت کند و امیر باشد
 خالصه آنکه قانون خودبخود ).و در فرض نبودن نیکوکاریعنی حداقل ( احتیاج به حاکم دارند خواه نیکوکار باشد و خواه بدکار

  .اجرا نمی گردد، فرد یا جمعیتی می بایست تا براي اجراء آن بکوشند

اینگونه . محصور کرده بودنداسالم و مسلمانی را در چهاردیواري اندیشه هاي محدود خود. مردمی تنگ نظر و کوته دید بودند.4
 که تنگ نظري خود را به صورت یک عقیده دینی در می آورند، رحمت خدا را  و اینستکوته نظران اول کاري که می کنند

 بر کرسی غضب می نشانند و منتظر اینکه از بنده اش لغطشی پیدا شود و به عذاب ابد کشیده ، خدا را هموارهمحدود می کنند
غیبت یا شرب خمر، کافر است و از اسالم بیرون یکی از اصول عقائد خوارج این بود که مرتکب گناه کبیره مثال دروغ یا . شود

کفیر می کردند تا آنجا که اسالم را منحصر در خود می تبا تنگ نظري زود تفسیق و . است و مستحق خلود در آتش است
از . گرنددانستند که امروزه هم بعضی خشک مغزان را می بینیم که بجز خود و عده محدودي سایرین را با دید کفر و الحاد می ن

در دوره . جهتی چون شجاعت داشتد به سراغ صاحبان قدرت براي امر به معروف و نهی از منکر می رفتند و خود کشته می شدند



 یعنی مقدس مابان ترسو هاي بعد جمود و جهالت و تنگ نظري آنها براي دیگران باقی ماند ولی شهامت و فداکاري از میان رفت
  .د و با شمشیر زبان به جان صاحبان فضیلت افتادندشمشیر پوالدینن را کنار گذاشتن

را استدالل کرد و فرمود پیغمبر شرابخوار را حد زد و دست دزد را برید و زناکار غیرمحصن را تازیانه زد و علی کوته نظري خوارج 
پیغمبر مجازات . گر ازدواج کردندبعد همه را ر جرگه مسلمانها راه داد و سهمشان را از بیت المال قطع نکرد و آنها با مسلمانان دی

چرا شمشیرهایتان را بر دوش گذارده و :  او فرمود.اسالمی را در حقشن جاري کرد اما اسمشان را از اسامی مسلمانها بیرون نبرد
 می گذارد  در اینجا امیرالمومنین از دو نظر بر آنان عیب22بی گناه و گناهکار به نظر خودتان هر دو را از دم شمشیر می گذرانید؟

عمیم داده اند و او را به مواخذه گرفته اند و تیکی از این نظر که گناه را به غیرمقصر نیز : و دافعه او از دو سو آنان را دفع می کند
  در واققع پیکار علی با خوارج، پیکار با این اندیشه.نده ادانست را موجب کفر و خروج از اسالم دیگري از این نظر که ارتکاب گناه

  .و فکر است نه پیکار با افراد

  

  سیاست قرآن بر نیزه کردن

مقدس مابان و  مخصوصا هر وقت. مسلمین رائج است    سیزده قرن است که کم و بیش میان"نیزه کردن   قرآن بر"سیاست 

ها رائج  استفاده چیطرف  سیاست قرآن بر نیزه کردن از کند ، تظاهر به تقوا و زهد بازار پیدا می شوند و متظاهران زیاد می

   منافقان از سنگر خود اسالم استفاده،خبر باشند  توده مردم جاهل و بی اگر -1 : اینجا باید آموخت درسهائی که از. گردد  می

را دارند ، منافقان از نام مقدس اهل بیت و از سنگر  در ایران خودمان که مردم افتخار دوستی و والیت اهل بیت اطهار. نمایند  می

شنیعترین اقسام ظلم به  و این ، سازند سنگري علیه قرآن و اسالم و اهل البیت به نفع یهود غاصب می " بیت   والء اهل"مقدس 

انی ما اخاف علی امتی الفقر و لکن اخاف علیهم  «: رسول اکرم فرمود . بزرگوار است  اسالم و قرآن و پیغمبر اکرم و اهل بیت آن

  . » سوء التدبیر

آنچه فقر فکري بر . امتم بیمناکم کج اندیشی است  بر  آنچه از آن. ز هجوم فقر و تنگدستی بر امت خودم بیمناك نیستم من ا "

  . " کند وارد نمی اقتصادي کند فقر امتم وارد می

 که مورد قرآن آنگاه راهنما و هادي است. باشد   صحیح  درس دوم اینست که باید کوشش کنیم طرز استنباطمان از قرآن-ب 

 قرآن . گرفته شود بهره عالمانه تفسیر شود ، از راهنمائیهاي اهل قرآن که راسخین در علم قرآنند تدبیر صحیح واقع شود ،

 بر جزئی بسته به فهم و درك صحیح ماست تطبیق کلی کند ولی استنباط و همواره مسائل را به صورت کلی و اصولی طرح می
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شود و با علی جنگ  به نام معاویه پیدا می مردي گوید بعد از چهل سال یا کمتر و یا بیشتر مین برد، قرآن یکی یکی اسم نمی.

 اجتماعی داشته باشند و به موجب همان رشد خواهد مسلمانان رشد عقلی و قرآن می. جنگ شوید کند شما به نفع علی وارد می

آنها   و میزان صالحیت آنها و حدود شایستگی و وابستگیاساسا شناخت اشخاص  . تمیز دهند  عقلی مرد حق را از غیر مرد حق

  : فرمود السالم می علی علیه .خطیر غافلیم  اسالم و حقایق اسالمی خود یک وظیفه است و غالبا ما از این وظیفه به

 23»انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذي ترکه «

  . " که راه راست را رها کرده بشناسید  برد مگر آن کسنخواهید  هرگز حق را نخواهید شناخت و به راه راست پی "

افراد و  جزئی نشود ، زیرا ممکن است با اشتباه درباره فائده ندارد تا تطبیق به مصداق و یعنی شناخت اصول و کلیات به تنهائی

  . ت و به نفع باطل عمل کنیدحقیق بر ضد اسالم و نشناختن مورد ، با نام حق و نام اسالم و تحت شعارهاي اسالمی اشخاص و با

  لزوم پیکار با نفاق

این پیکار از پیکار با  . دهند احمقها را وسیله قرار می  مبارزه بانفاق است که مبارزه با زیرکهائی است که ها ترین مبارزه مشکل

ت و اما مبارزه با نفاق ، در پرده اس بی با یک جریان مکشوف و ظاهر و مشکلتر است زیرا در جنگ با کفر مبارزه  کفر به مراتب

که کفر است و  مسلمانی و یک رو باطن ، نفاق دورو دارد ، یک رو ظاهر که اسالم است و .  مبارزه با کفر مستور است حقیقت

 گاهی غیرممکن است و لذا مبارزه با نفاقها غالبا به شکست عادي بسیار دشوار و ها و مردم شیطنت ، و درك آن براي توده

آنقدر برد ندارد که تا اعماق  سازد و نمی گذرد و نهفته را روشن ها شعاع درکشان از سرحد ظاهر نمی زیرا توده  ه استبرخورد

با احمق و حماقت ، مبارزه با  مبارزه .  تر است  باید توجه داشت که هر اندازه احمق زیاد باشد بازار نفاق داغ. باطنها نفوذ کند

 . دست منافق است ارنفاق نیز هست زیرا احمق ابز

  علی امام و پیشواي راستین

سراسر وجود علی، تاریخ و سیرت علی، خلق و خوي علی، رنگ و بوي علی، سخن و گفتگوي علی درس است و سرمشق است 

ما معموال در زیارتهاي علی و سایر اظهار ادب ها مدعی می شویم که ما دوست دوست تو، و دشمن دشمن . وتعلیم است و رهبري

تعبیر دیگر این جمله این است که ما به سوي آن نقطه می رویم که در جو جاذبی تو قرار دارد و تو جذب می کنی و از . تو هستیم
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. 1:  خالصه آنچه بیان شد اینکه علی دو طبقه را سخت دفع کرده است.آن نقاط دوري می گزینیم که تو آنها را دفع می کنی

  زاهدان احمق. 2منافق زیرك، 

ن دو درس براي مدعیان تشیع او کافیست که چشم باز کنند و فریب منافقان را نخورند، تیزبین باشند و ظاهربینی را رها همی

 .کنند که جامعه تشیع در حال حاضر سخت به این دو درد مبتال است

 


