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  روایت ششم

  محاسبه روز جزاء و رأي مردم
  

جتمـع رأیکـم علـی    عالم من فوق سمائه و عرشه أنی کنت کارها للوالیه علی امه محمد حتـی ا ... أال و ان ا
أیما وال ولی األمر من بعدي اقیم علی حد الصـراط، و  «: یقول) علیه و آله... ا صلی... (ا ذلک؛ ألنی سمعت رسول

ـ ... صحیفته؛ فان کان عادالً انجاه انشرت االمالئکه  ان جـائراً انـتفض بـه الصـراط حتـی تتزایـل       بعدله، و ان ک
لکـن لمـا اجتمـع رأیکـم لـم یسـعنی        و» و حرّ وجهـه نار؛ فیکون أول ما یتقیها به أنفه صله، ثم یهوي الی الامف

  » ترککم
علیـه و آلـه،   ... ا ت محمد صلیآگاه باشید که خداوند، از فراز آسمان و عرش، آگاه است که حکومت بر ام

هـر  «: فرمود داشتم تا این که رأي شما بر این امر، متفق شد؛ چرا که از پیامبر خدا شنیدم که می را خوش نمی
. اش را بگشـایند  فرشتگان، پرونـده . زمامداري که حکومت پس از مرا بر عهده گیرد، او را بر صراط نگه دارند

او را چنـان بلرزانـد    ،صـراط  عدلش نجات دهد و اگر ستمگر باشد، را بر پایهاگر عدالت پیشه بود، خداوند او 
 اما اینـک کـه رأي  » و صورتش داغ شود. هایش از هم بگسلد، سپس سرنگون به آتش افکنده شود که مفصل

؛ بـه  224:  1390محمدي ري شهري محمد، . (گیري نیست کنارهبراي  شما بر حکومت من متعلق شد، مجالی
ص : األمالی للطوسـی   ؛7ح  16ص  32ج : ؛ بحاراالنوار28ص  7ج : البالغه ابن ابی الحدید شرح نهج: نقل از 

، این خطبـه را در  )ره( سید رضی. ؤمنین علیه السالم استاین روایت قسمتی از خطبه امیرالم). 1530ح  727
البالغه به نقل از شـیخ   هجن 91البالغه نیاورده است؛ لیکن ابن ابی الحدید در شرح خود آن را ذیل خطبه  نهج

ابـوجعفر اسـکافی گویـد اصـحاب     . آورده است) هـ 240. م(معروف به اسکافی ... خود ابوجعفر محمدبن عبدا
ل و یه و آله گرد آمدند و هر یک در فضعل... ا کشته شدن عثمان بن عفان در مسجد رسول خدا صلیپس از 

علیه و آله سخن گفتند و در بیعت با او اتفـاق نظـر پیـدا    ... ا صلی. ..ا السالم به رسول سابقه و نزدیکی علی علیه
جمله یـاد شـده قسـمتی از آن خطبـه     . روز دوم بیعت، علی علیه السالم بر منبر رفت و خطبه خواند. کردند
ابـوجعفر اسـکافی گویـد روز دوم    . شـویم  اما قبل از پرداختن به آن جمله نکته ارزشمندي را یادآور می. است
عثمـان در روز  ) 3/352: 1385این ابی الحدیـد،  . (، روز شنبه یازده شب باقی مانده از ماه ذي حجه بودبیعت
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بیعـت، روز هیجـدهم   دوم پـس روز  . الحجه کشته شد و مردم مدینه در همان روز بیعت کردنـد  هفدهم ذي
... ا کـه رسـول خـدا صـلی    در همان روزي اتفاق افتاد ) ع(ه عبارت دیگر، بیعت امیرالمؤمنینب. الحجه است ذي

شین خود کرد و از مـردم بـراي   علیه و آله در همان روز از سال دهم هجرت، آن حضرت را به امر الهی جان
اي   مقارنت بیعت مجدد مردم مدینه با روز غدیر خم سال دهم هجرت؛ نشـانه . بیعت گرفت) ع(ؤمنینالمامیر

اگـر خداونـد سـبحان در    . هرگز امري اتفاقی نبوده است ،نتاین مقار. السالم است یت علی علیهاز حقانیت وال
این، غدیر خـم  بنابر. یز در همان روز خواهد بودکافران را ناامید کرد؛ تکرار این ناامیدي کافران ن يچنین روز

تردیـدي بـاقی نمانـد کـه والیـت      الحجه به امر الهی تکـرار شـد تـا     سال بعد در همان روز هیجدهم ذي 25
  .ی علیه السالم، انتصاب الهی است و نه نصب عرفیالمؤمنین علامیر

ن از فـراز آسـمان و عـرش    کند که خداوند سبحا سوگند یاد می ،این قسمت از خطبه در) ع(امیرالمؤمنین 
شـود؛   کس که این سخنان براي او بازگو مـی  اي مردم مدینه و هر آن ،پس. گویم آگاه است چه میخود بر آن

ت؛ بـراي همگـان ارزشـمند    سخنی که اینگونه اس. آورد خن دیگري به زبان نمیبدانند که علی جز حقیقت، س
علیه السـالم خـدا را     در واقع، حضرت وصی. بیعت کردتو باید به گوش جان آن را شنید و از آن  خواهد بود

هیچ میلی به حکومت بر امت محمـد  ایشان آن سخن این است که  .براي آنچه خواهد گفت، گواه گرفته است
آن حضرت براي این عدم تمایل به حکمرانی بر مردم، دالیلی دارد که یکی از آنهـا  . علیه و آله ندارد... ا یصل

را ... منش ایـن جملـه رسـول ا   اگر هر مسلمان پارسـا و زاهـد  . استعلیه و آله ... ا از رسول خدا صلیاي  هجمل
علیـه و آلـه   ... ا آري، رسول خدا صـلی . کند می فراربشنود؛ هرگز به امر حکومت نزدیک نخواهد شد و از آن 
این سرنوشت براي همه والیان است و اسـتثنایی در  . درباره سرنوشت حاکمان در روز قیامت خبر آورده است

کننـد و   او را نیز در روز جزاء بر صـراط متوقـف مـی   . السالم خود را مصون بداند علیه  تا امام علی تکار نیس
  .کنند و بر مبناي صحیفه حکومتش حکم خواهند کرد ا باز مییش رومت گرفرشتگان پرونده حک

آیا باید این یا آن حاکم را با استناد بـه  . استداشته بر صراط، بهشت یا دوزخ حکم خدا براي حاکمان باز
صحیفه حکومت گریش ، اجازه داد تا بگذرد و وارد بهشت شود یا آنکه بایـد او را آنچنـان بـه آتـش دوزخ     

چه اصـل و اساسـی چنـین    خداوند احکم الحاکمین بر . پرتاب کرد که اول بینی و صورتش آتش را لمس کند
نـاك  بیم) عـدم تمایـل بـه پـذیرش حکومـت     ( ه السالم تا این انـدازه که حضرت وصی علیحکم خواهد کرد 

خداوند سبحان عادل به عـدل و  . پس براي حکم کردن اصل و اساسی وجود دارد و آن عدالت است. شد نمی
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آن حاکمی که بـه عـدالت رفتـار کـرده     . براي داوري صحیفه حاکمان است و عدالت مبناییکند داد حکم می
بهشـت شـود و آن کـه صـحیفه حکومـت       عبور کنـد و وارد صراط از دهند به سالمت  است؛ به او اجازه می

  .یش چیزي غیر از طلم و ستم نیست؛ درهاي دوزخ به روي او باز خواهد شدگر
و ثانیاً این مبنـا مسـتقل   . بدون مبنا و اساس نیستپس، اوالً داوري صحیفه حاکمان و والیان در روز جزاء 

ی هیچ حـاکم . گري یا ستمگري والی در روي زمین است مبنا همان عدالت. ي نیستاز زندگی و حکمرانی دنیو
زمینی است و فقط مبنایی براي محاکم دنیوي است و خداوند در قیامـت   نباید گمان کند که عدالت، شاخص

چنین نیست، معیار ارزیابی پرونـده  . وجود داردمعیار دیگري  ،حکم حضرت حق و براي کند به عدل حکم نمی
آن دسته از حاکمان که صحیفه حکمرانی آنهـا توسـط فرشـتگان،    . حاکمان در روز قیامت همان عدالت است

  .شوند هیچ اعتراضی به سالمت از صراط عبور خواهند کرد و وارد بهشت می مثبت ارزیابی شود؛ بی
شوند؛ ممکن است بر حکم الهی اعتراض کنند و بگویند  یم شوند و دوزخی از این عبور منع می اما آنان که

از این رو، حاکمان دوزخـی   .دانند و عدل گستر میهمه حاکمان خود را دادگر . ما در روي زمین دادگر بودیم
اینجاسـت کـه   . انـد  رغم دادگري در دنیا؛ محکوم بـه دوزخ شـده   شوند که چرا علی به حکم الهی معترض می

. گیرنـد  حاکمان در روز جزاء با هر تعریفی از عدالت مورد محاسـبه قـرار نمـی   . شود می رتگر حقیقت امر جلوه
زیرا هر حاکمی با تعریفی که خود از عـدالت دارد، بهشـتی   . شود اگر این چنین باشد؛ هیچ حاکمی دوزخی نمی

لیکن محاسبه  شود که چرا بر مبناي تعریف خود به عدل رفتار نکردي؛ آري، به آن تعریف احتجاج می. است
در آن روز . گـردد  ظلم حاکمـان بـر همـین اسـاس معلـوم مـی      . نهایی در روز جزاء مبتنی بر عدل الهی است

زیرا هـر  « ؟ شود چرا بر اساس شریعتی که خدا نازل کرده است؛ حکم نکردید خطاب به حاکم ظالم گفته می
). 45: مائـده (» هم الظـالمون   فأولئک... ا و من لم یحکم بما انزل«. کس که این اینگونه حکم نکند، ظالم است

ولی، نه با هر تعریفی از عدالت بلکه بر مبنـاي  . پس، مبناي محاسبه اعمال حاکمان در روز جزاء، عدالت است
این تعریف توسط پیامبران الهی بر مردم ابالغ گشـته اسـت و شـریعت الهـی همـان      . تعریف الهی از عدالت

  .ن بر مبناي شریعت الهی عمل کنند تا رستگاري شان تضمین شودعدالت الهی است و باید حاکما
او چنین سـخنی را از  . بنابراین، بی جهت نیست که علی علیه السالم از پذیرش امر حکومت خودداري کند

کند و با جـان و دل   السالم خطر می اما، علی علیه. رسول اهللا شنیده بود که تمایلی براي قبول حکمرانی نداشت
آن اجتماع رأي مردم بر قبول والیـت  زیرا حجتی بر او اقامه شده است و . شود پذیراي محاسبه روز جزاء می
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وقتی، اقبال مردمی پـیش  . دهد ی براي کناره گیري از پذیرش حکومت نمیرأي مردم، مجال. امر توسط ایشان
  . لیکن این فرمایش در بردارنده مطالب مهمی است. اي از پذیرش نیست آید، چاره

از ایـن رو، مـردان خـدا و افـراد     . ذیر استمحاسبه حاکمان در روز جزاء حق است؛ یعنی واقعیتی انکار ناپ
دانند که در دنیا مصون از خطا و گناه نیستند و هـیچ   آنان می. پارسا حق دارند که از حکمرانی گریزان باشند

از سـوي  . راه نجات در نپذیرفتن است ،پس. تضمینی غیر از نامه اعمال در روز جزاء براي ایشان وجود ندارد
اگر حق نبود؛ حضرت وصی خود را ملزم به پـذیرش  . بر قبول حکومت هم حق استدیگر اجتماع رأي مردم 

اند؛ حق صیانت من از محاسبه روز جزاء و حق صـیانت   اکنون دو حق رو در روي هم قرار گرفته. دانست نمی
حق اول در بردارنده مصلحت فردي و شخصـی اسـت و حـق دوم، مصـلحت     . رأي مردم در پذیرش حکومت

السالم مصلحت جمع را بر مصلحت فرد حاکم دانستند که تن بـه   و حضرت وصی علیه. است جمعی را شامل
اما این حکومت مصـلحت  . پس حق مصلحت جمع بر حق مصلحت فرد حکومت دارد. پذیرش حکومت دادند

چنین نیست که حـق  . نخست، ناحیه محاسبه روز جزاء است. امر مقید استدو جمع مطلق نیست و از ناحیه 
السالم نیز چنین نبـوده   جمعی بساط محاسبه روز جزاء را برچیند و هرگز، متصور حضرت وصی علیه مصلحت

یعنـی بررسـی   . شـود  مـی  کند بلکه در آن منظـور  عمل به مصلحت جمع، محاسبه روز جزاء را نفی نمی. است
جمـع  شود که حاکمان تا چه اندازه مصلحت جمع را بر مصـلحت شخصـی تـرجیح دادنـد اگـر مصـلحت        می

زیرا تمام مصلحت فرد . ایم محاسبه روز جزاء را نفی کند؛ در واقع در تشخیص مصلحت جمعی به اشتباه رفته
دیـد دوم از  تح. صراط در دست انسان نیست تـا نفـی شـود   . تو جامعه در عبور به سالمت از پل صراط اس

کند بلکه بـر   را نفی نمیمصلحت جمع، حق صیانت نفس در دنیا و آخرت . ناحیه خود حق صیانت نفس است
در واقـع، رجحـان   . رجحان مصلحت جمع ولو به قیمت دوزخی شـدن مـردود اسـت   . کند آن رجحان پیدا می

مصلحت اخروي فـرد در بـه سـالمت    . مصلحت جمع بر مصالح دنیوي فرد معنادار است و نه مصالح اخروي
دوزخـی  (وجـب مفسـده اخـروي    اما مصلحت جمعی کـه م . عبور کردن از پل صراط و ورود در بهشت است

پس، محدودیت حق صیانت نفس از سوي حق مصلحت جمـع در حـد مصـالح    . فرد شود؛ اعتبار ندارد) شدن
دوگـانگی  ) بهشتی شدن(بلکه اساساً میان فرد و اجتماع در مصلحت اخروي . دنیوي است و نه مصالح اخروي

فـرد  . ض مصلحت در امر دنیـوي اسـت  پس تعار. زیرا مصلحت هر دو بهشتی شدن است. قابل تصور نیست
دسـرهاي  دهـد و پـذیرایی در   ی را از دسـت مـی  عزلت نشین ا پذیرش حکومت، آرامش دنیوي و خیرپارسا ب
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زیـرا در ایـن حالـت انسـان     . است ولی در عوض آن، مصلحت جامعه تأمین شدنی. شود بزرگ این جهانی می
 جامعـه را در جهـت منـافع شخصـی دنیـوي     خود آورد تا مصالح جامعه و حتی  د قدرت را به دست نمیفاس

خیر دنیـا و   شود تا زندگی سخت دنیوي را پذیرا می ،السالم با قبول حکومت از این رو، علی علیه. مصادره کند
السالم به اعتبـار محاسـبه روز جـزاء اسـت امـا       سختی زندگی دنیوي نزد علی علیه. آخرت مردم تأمین شود

  .شاهانه سختی نداردبراي انسان دنیا گرا، زندگی 
  

  دو نکته
یق دنیا و آخرت به ویـژه در امـر حکمرانـی را اثبـات     بوي صلی اهللا علیه و آله پیوند وثروایت ن: نکته اول

از این رو، حاکمان . اندیشه دنیوي گمان کرده میان سیاست و آخرت هیچ گونه پیوندي برقرار نیست. کند می
اي در کـار باشـد؛    اگر محاسبه .اي در کار نیست ن دیگر محاسبهجها هر اندازه خوب یا بد حکمرانی کنند؛ در

در این جهان اتفاق خواهد افتاد و اگر چنین نشد؛ نامه حکمرانی آنان براي ابد دفن خواهد شد و هیچگـاه بـاز   
این عقیده، مشترك میان گروهی از دین داران و جماعت غیر دینـدار  . اي در کار نیست نخواهد شد و محاسبه

هیچ نگرانـی  کنند و در نتیجه از بابت یوم الحساب،  جماعت غیر دیندار اساساً خدا و آخرت را انکار می. ستا
در سوره جاثیه از آنان یـاد شـده   . نامند و ذکرشان در قرآن کریم آمده است هریان میاین گروه را د. ندارند

هـر مـا را   شویم و همین د دنیا زنده میین گویند حیاتی غیر از حیات دنیوي وجود ندارد و ما در ا است که می
و قالوا ما هی اال حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اال الدهر و مالهم بذلک من «: کند میراند و هالك می می

بنابراین، از نظر دهریان، خدا و آخرتی وجـود نـدارد تـا نگـران محاسـبه      ). 24: جاثیه(» علم ان هم اال یظنون
یـن اندیشـانه سـخن    کننـد د  دینداران هسـتند کـه گمـان مـی    لیکن گروهی از . کوچک شویم اعمال بزرگ و

گویند و بر این باورند که حیات این جهانی به ویژه حیات سیاسی و اجتمـاعی ارتبـاط چنـدانی بـا آخـرت       می
مـدت  اگر هم ارتباطی برقرار باشد؛ چندان وثیق و جدي نیست و اگـر جـرم و خطـایی از مـا سـرزند؛      . ندارد

فرمایـد ایـن عـده     قرآن کریم می. ناچیزي گرفتار آتش جهنم خواهیم شد و بعد آن به بهشت باز می گردیم
نخواهد کـرد یـا آن کـه از    اند و خداوند سبحان هم پیمان شکنی  اند با خداوند اینگونه پیمان بسته گمان کرده

ین چنین نیست کـه ایـن دسـته از دیـن     هرگز ا. دهند روي نادانی و جهل، امر کاذبی را به خداوند نسبت می
شخص گناهکاري که گناه بر او احاطه یافته است؛ او از اصـحاب نـار اسـت و در آن    . اند اندیشان گمان کرده
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وقالوا لن تمسسنار النار اال أیاماً معدوده قل اتخذتم عنداهللا عهداً ـ فلن یخلـف اهللا عهـده    «: جاودان خواهد بود
تعلمون بلی من کسب سیئه و أحاطت به خطیئتـه فاولئـک أصـحاب النـار هـم فیهـا        أم تقولون علی اهللا ماال

  ).80 _ 81بقره (» خلدون
. آري، چنین نیست که حکمرانی دنیوي با محاسبه روز جزاء ارتباط نداشته باشد بلکه ارتبـاط وثیقـی دارد  

اش  نامـه اعمـال حکمرانـی    کننـد آن گـاه   ي والیان و حاکمان را متوقف می آن طور که در روز رستاخیز همه
اهللا  اگر او به عدل و انصاف عمل کرده باشد؛ یعنی بر مبناي ما انـزل . کنند گشوده خواهد شد و در آن نظر می

سازند و اگر ظلم کرده باشد؛ بـا صـورت بـه آتـش جهـنم       حکم کرده باشد؛ او را به سوي بهشت رهنمون می
  .شود پرتاب می

. نگاه مصلحت اندیشانه در پذیرش یا رد حکومت میان انسان پارسا و غیر دیندار یکسان نیست: نکته دوم
بـه جهـت وجـود    . مردان خدا بر مبناي محاسبه روز جزاء حکومت را نمی پذیرند و اگر هم پذیراي آن شوند

را از دست دهند  دراحتی خومصلحتی فراتر از مصلحت شخصی است حتی اگر با پذیرش حکومت، آرامش و 
اما انسان غیر الهی در صورتی حکومت را پذیرا اسـت کـه او را بـه    . و گرفتار دردسرهاي بزرگ دنیوي شوند

  . آرامش دنیوي برساند و گرفتار دردسرهاي بزرگ نشود حتی اگر با این پذیرش، گرفتار عذاب اخروي شود
  
  
 


