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  سیاست علوي
  روایت سوم؛ حساب آخرت

  
... و أنا غیر مسرور بذلک، والجذل، و قد علم االی ذي قار ـ با یعتمونی  عنه علیه السالم ـ من کالمه لما أراد المسیر

ما من و ال بلی شیئاً من أمر :  علیه و آله؛ و لقد سمعته یقولُ... ا صلی محمد ۀِمکارهاً للحکومه بین اُ نتسبحانه أنی کُ
ا اُتی الّامتبه یوم القیامه مغلولۀً ی یداه الی عنُقه، علی روسِو نشَالخالئق ثم یه، فان کان عادالً نجا، و ان کان ر کتاب

ويجائراً ه.  
با من بیعت کردید، در حالی که بدان، شادمان و : ـ از سخنان او به هنگام حرکت به سوي ذي قار ـ  سالملامام علی علیه ا

داشتم؛ چرا که شنیده بودم پیامبر  دانست که من حکومت بر امت محمد را خوش نمی خداوند سبحان می. خوش حال نبودم
گیرد، جز آن که روز قیامت، در حضور مردمان آورده  بر عهده هیچ فرمانروایی نیست که کاري از امت مرا«: فرمود خدا می

گر اش گشوده شود اگر عدالت پیشه باشد، رهایی یابد و ا آنگاه پرونده. هایش به گردنش بسته است شود در حالی که دست
ی البالغه ابن اب ، شرج نهج63/  32: به نقل از بحاراالنوار  148: 1390محمدي ري شهري . (ستمگر باشد سقوط کند

  ) 1/309: الحدید
اصل خطبه در نهج . السالم هنگام بیرون آمدن از مدینه در مسیر ذي قار است این روایت قسمتی از خطبه امام علی علیه

در آن هنگام طلحه و زبیر به بهانه گزاردن حج عمره . اي در نزدیکی بصره است ذي قار، منطقه. البالغه نقل نشده است
پس سپاهی به قصد خون خواهی عثمان . خارج شدند و در مکه عایشه را با خود موافق دیدند اي از مدینه همراه با عده

طلحه و زبیر در بصره بسیاري از شیعه . تدارك دیدند و در حالی که عایشه را همراه خود داشتند سوي بصره حرکت کردند
پس، فرزند خود حسن . که به ذي قار رسیده بود وقتی این خبر به آن حضرت رسید. را کشتندالمومنین علی علیه السالم  امیر
ابوموسی مخالفت . السالم و عمار یاسر به کوفه فرستاد تا مردم آنجا را براي جنگ با سپاه طلحه و زبیر بسیج کنند علیه

ه هزار کس از مردم کوفه سوي امام علی علیه السالم در داشت، تأثیر نداشت و نُ) ع(اشعري که در دل عداوتی امیرالمومنین 
ابن اعثم کوفی، . (بسیج گشت) ع(لشکري نوزده هزار نفري به فرمان امیرالمؤمنین بدین ترتیب . ذي قار عزیمت کردند

م و عمار که او نیز همراه حسن بن علی علیه السال علیه و آله... ا زید بن صوحان از اصحاب رسول خدا صلی). 415:  1380
بودم و او یاسر، کوفیان را در حمایت از امام علی علیه السالم نصیحت کرده بود، گوید در ذي قار همراه علی علیه السالم 

ابن ابی الحدید، ترجمه . (زد به خود پیچیده و خطبه ایراد گرد یی سبز که به سیاهی می یی سیاه بسته بود و جامه عمامه
  ) 151:  1385محمود مهدوي دامغانی 

پس الزم است در هر فرصت پیش آمده دلیل تدارك . این اولین بسیج نظامی امیرالمؤمنین براي جنگیدن با مخالفان است
یه و آله تا امارت خود و نیز عل... ا صلی... ا چنین سپاهی و روشنگري پیرامون تاریخ سیاسی اسالم از زمان رحلت رسول

ا براي سپاه اسالم بیان فرماید تا تردیدي براي کس نماند که شاید مصلحت در شکنی افرادي چون طلحه و زبیر رعهد
یکجا دلیل . السالم در چند جاي درباره کراهت خود از پذیرش امر حکومت سخن گفته است امام علی علیه. نجنگیدن باشد

زمانه . لیه و آله، نسبت داده استاله ع صلی... عدم پذیرش را به تحوالت سیاسی و اجتماعی پیش آمده بعد از رحلت رسول ا
از اوضاع سیاسی و آن حضرت قطع نظر   اما. ی طالب علیه السالم را نداردبن اب اي دیگر ورق خورده تاب والیت علی گونه
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اند که یک مورد آن همین فراز از  ، دالیل عقیدتی هم براي نپذیرفتن حکومت ذکر کرده)ص(اجتماعی حاکم بر مدینه النبی 
  .ي است که در ذي قار براي سپاه اسالم بیان فرموده استا خطبه

نباید . لی اله علیه و آله توضیح داده استص... را با نقل سخنی از رسول ا السالم گرانی و سنگینی بار حکومت  امام علی علیه
خرت بر آن هیچکس گمان کند حکومت گري عملی این جهانی است و با مرگ حاکم خاتمه یافته هیچ اثري در جهان آ

هر حکومت و حکومت گري دفتري جاودانه دارد که روز قیامت گشوده خواهد شد و به . هرگز چنین نیست. ب نیستترتم
زیرا بسیاري از اسرار حکومت گري . شود محاسبه اصلی والیت نه در دنیا که در آخرت انجام می. گردد عدالت محاسبه می

کس یاراي آشکارسازي آن را ندارد تا چه رسد به آن که بخواهد محاسبه و ماند و  حاکمان در دنیا نامکشوف باقی می
پس در روز قیامت همه حقایق آشکار و پنهان عمل حاکمان مکشوف کشته آنگاه حضرت حق تعالی داوري . مجازات کند

گردد جزء خص مششود تا  هاي این دفتر نظر می گردد و به یکایک برگ در آن روز، دفتر حکومت حاکمان باز می. کند
حاکمی که به . اي اعمال حاکمان عدالت ورزي است پایه داوري نامه. حاکمان رستگار است یا از جماعت حاکمان زیان کار

حق هر صاحب حقی را به او اعطا کرده و دست چپاولگران  ،قدر میسور با مردم و اتباع خود از روي عدل و داد رفتار کرده
هاي بسته به  دست ،چنین کسی. بیت المال و اموال عمومی را کوتاه کرده کارگزارانش را از ستم بر رعیت مانع شده است

ست و اما آن حاکمی که در مدت حکمرانی خود بر مردم ستم روا داشته ا. کنند دور گردنش باز خواهد شد و رهایش می
پس . آتش جهنم سقوط خواهد کرددر اي غیر از ظلم و ستمگري، چیز دیگري از خود بر جاي نگذاشته است،  کارنامه

ی علیه السالم از این امر آگاه است؛ هیچ تمایلی به پذیرش حکومت حضرت وصسنگینی حکومت اخروي است و چون 
نه براي  چنین احساسی براي دنیا طلبان خوش است. ی نکردنداشت و آنگاه که با ایشان بیعت کردند، ابراز شادي و خرم

دهند حال آن که  دنیوي خشنودند و آن را بر حیات اخروي ترجیح می فرماید، اهل دنیا به حیات قرآن کریم می. مردان خدا
ة فما دنیا من االخرال ةارضیتم بالحیو: شود، ناچیز و قلیل است متاع و فواید دنیوي برابر آنچه که در آخرت نصیب انسان می

  .)38/ توبه ( اال قلیل االخرة یوة الدنیا فیمتع الح
علیه و آله نقل فرموده است، گواهی محکمی بر عدم ... از رسول خدا صلی اروایتی که حضرت وصی علی علیه السالم 

یعنی محاسبه . حکومت امري اخروي تلقی شده است ،اساساً ،)ص(پیامبر خدا  حسب فرمایش. ی دین از سیاست استجدای
و این امر مقتضاي عدل و  شود ین جهان که در آخرت انجام میو کارگزارانشان، نه در احکمرانان حقیقی و درست کارنامه 

از این جهان اند؛ مجازات شوند،  هایی که بر مردم روا داشته آنکه به خاطر ظلم و ستم زیرا بسیاري از آنان بی. است داد الهی
یا حقوق رعیت را  هاز کارگزاران حکومتی بوده و هستند که مردم را از رسیدن به حقوق شان محروم کردبسیاري . روند می

رسانند  دردسر و در نهایت آرامش به پایان می ضایع کردند و به تدریج از صحنه سیاست خارج شدند و دوران کهنسالی را بی
از عدالت خداوند سبحان دور است . اند، بازخواست کند و نیست که آنان را به خاطر آنچه کرده و هیچ مرجع دنیوي هم نبوده
چه آن کسانی که به عدل رفتار کردند و چه آنان که حکومت ظالمانه  -ل حکومتی آنان را اکه در روز جزاء کارنامه اعم

مل هر کس حتی اگر سنگینی آن عمل به اندازه ع ،وعده الهی است که روز قیامت. داشتند ـ بازنکند و محاسبه ننماید
گاه اگر آن عمل خیر باشد؛ پاداش آن را خواهد دید و اگر شر باشد؛ جزاي عمل شرّ  آن. شود ناچیز باشد، محاسبه می اي ذره

رود هیچ عمل  گمان نمی) 8ـ  7: زلزله ( شراً یره ةخیراً یره و من یعمل مثقال ذر ةفمن یعمل مثقال ذر: یدخود را خواهد د
اي که   جزاء اول پروندهپس، به طور قطع و یقین، در روز . تر از عمل حاکمان و کارگزارانش باشد عمل خیر یا شرّي، سنگین

  .گردد؛ نامه اعمال حکومتگران است براي حسابرسی باز می
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نخست آنکه اصل بر آن است که حکومتگران از . یگر نیز استعلیه و آله حامل دو نکته د... ی مکرّم اسالم صلی اسخن نب
. هایشان برگردنشان بسته است شوند که دست لذا همه حاکمان در حالی محشور می. اند روي عدل و داد؛ مردم رفتار نکرده

شد و اگر  هایش باز خواهد اگر معلوم گردد که آن حاکم یا کارگزار به عدالت رفتار کرده دستالهی،   پس از محاسبه
دوم آن که حسابرسی نامه حاکمان و کارگزاران . ستمگرانه عمل کرده، با همان حال دست بسته در جهنم سقوط خواهد کرد

تا آنان که از ناحیه حاکم و کارگزاري برایشان ظلم و ستمی ) علی رؤوس الخالئق(حکومتی در پیش مردم انجام خواهد شد 
  .مشاهده کنند که خداوند هیچ عمل حاکمی را از نظر دور نداشته است رفته یا عدالتی برایشان رفته است؛

  


