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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 گویان قحاکمان با تملّ ی هو امر به مقابل امحکّاز گویی  قنهی از تملّ 

 حکومات، حکّاا ،  تبلیغاا،،  ظالم، چاپلوسی، گویی،  تملّقنهی از  ،نهضت اباعبداهللکلمات کلیدی: 

اخاق  ایماا ،   ، معیاا،، عملکارد، معماومی    ظاهرسازی، خودپسندی، ستایش به باطل، امیّه،  بنی

 گویی، عدالت.   حقی والیی،  جامعه،وابط زمامدا، و مرد ، 

ی است که د، جوّ ،ه استاسرا به شهر شا  قابل توجّ ی ماجرای و،ود قافلهد،  یی کهها یکی از عبر،

های  عنوا  یکی از عبر، هب گویی و چاپلوسی برای حاکما  بحث تملّق ه حاکم است.امیّ حکومت بنی

دیگر بز،گنمایی و زیبا جلوه داد  تبلیغا، بر ،وی مرد  و از طرف از یک طرف ل است؛ ی قابل تأمّجدّ

،استی او ،ا  های که مرد  ب گونه سفیا ، به ابی ب  یۀمعاویه و پد، او معاو ی مخوفی مثل یزیدب  چهره

ه امیّ د، فضای حکومت بنی گویی و چاپلوسی عمدتاً . فضای تملّقدوست بدا،ند! و تملّق او ،ا بگویند

سرایی برای حکّا  و فرمانروایا ... د، حالی که ای   ی و مدیحه، ،وح مجیزگویگذا،ی شد؛ ،وح تملّق پایه

 چیزی بود که اسق  از ب  و از ،یشه با آ  مخالف بود. 

ای   واقعاً م تایبخوانم با ه،ا  معمومی  ی هو ائمّ هایی از ،وایا، و فرمایشا، پیغمبر بخش

اسق  ،ا با  وجود از حقیقت اسق  صیانت کنیم؛ ی ها ،ا د،ک کنیم و مواظب باشیم! باید با همه آموزه

نیم و با حقیقت اسق  عملکردهای خودما  ،ا تمحیح کبلکه ویل نکنیم! عملکردهای خودما  تأ

 فداهاا،واحنت حضر، مهدید، مو،د دو،ا  حاکمیّ ی که امیرالمومنی ا نکتههما   تطبیق دهیم.



 

 

 

 

2 

هدی د، دو،ا  ظهو، خود، حضر، م 1: اْلُقْرآَن َعَلى الرَّْأی ا َعَطُفواِاذ َعَلى اْلُقْرآنِ  يـَْعِطُف الرَّْأیَ : ندفرمود

گرداند؛ بعد از  سمت تطبیق پیدا کرد  با قرآ  برمی بهد و نکن ها و آ،اء ،ا معطوف و متمایل می اندیشه

 های خودشا  معطوف کردند و تطبیق دادند!  دو،انی که قرآ  ،ا با اندیشه

که عملکردهای خود ،ا با جای این عملکردما  تطبیق دهیم بهخیلی مهم است که نکند ما معیا،ها ،ا با 

ند؛ هست و معمومی  ، قرآ  کق  خدا،معیا، ص است.معیا،ها تطبیق دهیم! معیا، د، اسق  مشخّ

های  غزشگاهبحثی ،ا جزء ل حق سرّریرشا . ای  معیا، است! د، کتاب چه فعلشا ، چه قولشا ، چه تق

جای حجّت بنشانیم. آنجا به  چیزی غیر از آنچه حجّت است ،ا بهکه ما ا ؛ این سیر و سلوک نوشته

های سیر و سلوک عرفانی گفتیم که هیچ عا،فی برای ما حجّت نیست؛ حجّت برای  تناسب بحث لغزش

؛ تا ق داده شودهستند و بس! و هر عا،فی با هر منزلت و مقامی باید با آنها تطبی ما معمومی 

تطبیق نکرد، هر چقد، هم که  جا با آنهاکند قابل پذیرش است و هر آنجایی که با آنها تطبیق می

 مقا  باشد دیگر از آ  به بعد ما با او نیستیم! عالی

را  هم و  وجود دا،د؛ د، مو،د مفسّی شؤ به همه ،اجع ،به عا،فا  وجود دا،د همی  سخنی که ،اجع

 ثا  هم هست؛ د، مو،د فقیها  هم هست؛ د، مو،د مدیرا  و حاکما  هم هست؛هست؛ د، مو،د محدّ

جای آنها معیا، نکنیم بعد بگوییم تو اگر  ندا،یم. کسی ،ا به ما هیچ معیا، و حجّتی جز معمومی 

مطابق و موافق است، خوب  او اگر با معمومی  خیر،دی! با او موافقی پس خوبی، اگر مخالفی بَ

؛ وظیفه وظیفه حمایت است موافق است باید با او خوب بود؛ است و تا آنجایی که با معمومی 

ما  ی با معیا،ها تطبیق نکرد دیگر وظیفها اگر جایی امّ است؛ وظیفه دفاع و ترویج است؛یید یا،ی و تأ

 همراهی نیست.
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]یا کسی[ ،ا که حجّت همی  مطرح شده که چیزی ها  یکی از لغزشگاه سرّ حقد، فمل سو  کتاب 

و چاپلوسی به همی  گویی  حال تملّق ایّ ،ا معیا، و مقک قرا، دهیم. علی او نیست، حجّت قرا، دهیم؛

، مدیرا  گویی ت و وجاهت و قد،،، با تملّقشود؛ طالبا  سوءاستفاده از صاحبا  موقعیّ جاها منتهی می

چاپلوسی زیر دندا  کم طعم تملّق و  ؛ و کمکشند   ،ا هم به فساد می؛ حاکماکشند ،ا هم به فساد می

مجیزگویی دیگرا  د، برابرشا   گویی و ع حاکما ، تملّقکند و آ  وقت انتظا، و توقّ حاکما  مزه می

شود و او ،ا  ل میقابل تحمّ  حقّی بر زبا  آو،د برایشا  غیرگویی نکرد و سخ شود! و اگر کسی تملّق می

 و از ماچرا که تو حق ،ا گفتی  !ق ما ،ا نگفتیکنند! چرا که تو تملّ می حذف و نابود ؛کنند یسرکوب م

 !انتقاد کردی

ْحُثوا اُ : ندفرمود اکر گویند. پیغمبر به ما چه می ببینیم معمومی و کمی ،وایا، ،ا بخوانیم 

 اما  صاد  خاک بپاشید! طردشا  کنید! تملّقا احا  و مد، صو،، مدّ 2: ابَ التُّر   اِحینَ اْلَمد    ُوُجوهِ  ِفی

 3:ابَ التُّر   اِحینَ اْلَمد    ُوُجوهِ  ْحُثوا ِفیا الَ َعِن اْلَمْدِح َو ق ىٰ َنه هُ نَّ اَ نقل کردند:  اکر نیز از پیغمبر

د،  ند:و فرمود ندمندا  نهی کردسرایی د، برابر قد،ت از تملّق و چاپلوسی و مدیحه اکر پیغمبر

 نِ ی عَ هْ النـَّ  :االنوا، بابی است تحت عنوا د، بحا، چاپلوسا  و مجیزگویا  خاک بپاشید.احا  و صو،، مدّ

دی و آنجا ،وایا، متعدّ گویی و ،اضی بود  به ای  عمل، نهی از چاپلوسی و تملّق 4:هِ ضا بِ الر   وَ  حِ دْ مَ الْ 

 5:مِ الِعلْ   طََلبِ   ِفیَل  َو ََل اْلَحَسُد اِ  اْلَمَلقُ   اْلُمْؤِمنِ   قِ َاْخال  ِمنْ   لَْیسَ : ندفرمود منی نقل شده است. امیرالمؤ
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ی اگر طلب علم. یعن ی ز اخق  مؤم  نیست؛ مگر د، عرصهو حساد، و،زید  ا ،گویی و تملّقچاپلوسی 

بو،زید  و حسد ؛که از علم او استفاده کنید تملّقش ،ا هم بگوییدشما دانشمندی پیدا کردید، برای این

 ،سوادتر شوید. جز د، ای  عرصهشما از آنها باسوادتر هستند و تقش کنید ه چرا دیگرا  از شما باک

  [تملّق جایز نیست.]

برحذ، باش  6:انِ َلَق لَْیَس ِمْن َخالِئِق اَْلِيمنَّ اْلمَ فَاِ   َو اْلَمَلقَ   اكَ ِاي  : ندفرمودد، ،وایت دیگری  منی امیرالمؤ

م  اهل تملّق و یی از اخق  ایما  نیست! انسا  مؤگو گویی، چرا که تملّق از چاپلوسی و تملّق

گویی و چاپلوسی از اخق   تملّق 7:اءِ اَْلَْنِبی  ُخُلقِ   ِمنْ   لَْیَس اْلَمَلقُ : ندفرمود همچنی  چاپلوسی نیست.

 نباید اهل تملّق و چاپلوسی باشند.نا  هم می مؤمنانند، مؤ امبرا  نیست. و اگر پیامبرا  اسوهپی

استحقاقش  وقتی کسی ،ا بیش از حدّ 8: َمَلق    اقِ اَِلْسِتْحقْكثـََر ِمَن اُء بِاَ الثَّن: ندالبقغه فرمود حضر، د، نهج

  َمْفُتون    ُربَّ  :ندباز حضر، فرمود تملّق چیز عجیب و غریبی نیست! ، ای  تملّق است.ستایش کردید

ای که با سخنا  نیکی که د، مو،د آنها گفته شد  خو،ده های فریب چه بسیا، انسا  9: اْلَقْوِل ِفیهِ   ِبُحْسنِ 

هستند؛  کم خودشا  هم باو،شا  شد که یک چیز متفاوتی ،دند و امر بر آنها مشتبه شد. کمفریب خو

خاکند! با  ی خلق همه اهل وجودی آسمانی و قدسی هستند و بقیّهم ای هستند؛ ی جدابافته تافته

  !اْلَقْوِل ِفیهِ   ِبُحْسنِ   َمْفُتون    ُربَّ  ها مفتو  شدند! ها و چاپلوسی گویی همی  تملّق

 َاْقِبْل َعلیٰ  :َعَلْیهِ َناِء الثـ  اِط ِاْفر ْكثـََر ِمْن ِلَرُجل  َو َقْد اَ  اِلثُ اْلَحَسِن الث  بُو قاَل اَ : ستدیگری آمده ا،وایت  د،

ُحْسِن  ىٰ َقِة فَاْعِدْل َعِن اْلَمَلِق ِالَمَحل  الثـ   يـَْهُجُم َعَلى الظ نَِّة َو ِاذا َحَلْلَت ِمْن َاِخیَك ِفی َكثْـَرَة اْلَمَلقِ نَّ  فَاِ  !َشْأِنكَ 

                                            

  .112آمدی، غررالحکم، ص  و تمیمی 91الحکم، ص  . لیثی، عیون2

   .112آمدی، غررالحکم، ص  تمیمیو  529الحکم، ص  . لیثی، عیون1
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به فردی که خیلی حضر، ،ا ستایش کرد فرمودند: برو دنبال کا،،!  اما  هادی ظاهراً 10:ةِ ـیَّ ــالن  

وقتی . انگیزاند سمت تهمت برمی تملّقِ زیاد، فرد ،ا به (.دادند گویا  میدا  نمی به تملّق معمومی )

گویی و چاپلوسی د، مو،د  از تملّق ،د اعتماد او قرا، گرفتیو مو، جایگاهی نزد براد، ایمانیت پیدا کردی

 ت د، مو،د او!نیّ اندیشی و خیرخواهی و حس  به نیک عدول ک  ،وی

شو . د،  طو، مفمّل وا،د آ  نمی به ،چو  فرصت ندا،یم زمینه فراوا  است؛ ،وایا، د، ای 

اُب َتْحرِيِم َمُعونَِة بدو و لبی د، ای  زمینه هست؛ باب چهلهای بسبا، جا د، چند باب ،وایت الشّیعه وسائل

ِة قَـَلم    اِلِمینَ الظ   باُب َتْحرِيِم َمْدِح الظ اِلِم ُدوَن ِرواَيِة سه و باب چهل 11، ْيِديِهْم ِمَن الظُّْلمِ َو َطَلِب ما ِفی اَ َو َلْو ِبَمدَّ

مراجعه کنید و  13. اِئِهمْ باُب َتْحرِيِم ُصْحَبِة الظ اِلِمیَن َو َمَحبَِّة بَقچها،  و باب چهلو  12، ِلكَ الش ْعِر ِفی َغْیِر ذٰ 

، والیی است ی امعه،استی ج ای که به اند و جامعه چه موضعی ،ا توصیه کرده ببینید که معمومی 

چه مشیی باید  ،ایمانی و اسقمی است ی ،استی جامعه ی قرآنی است، به ،استی جامعه ای که به جامعه

 بر آ  حاکم شود.

احی و پرهیز از خودپسندی و تمایل به مدّ»د، بحثی تحت عنوا   ت اسقمیمدیریّد، کتاب 

 منی وسو  امیرالمؤ ی پنجاه از نامه قسمتدو  ،های یک مدیر مسلما  عنوا  ویژگی به« چاپلوسی

عنوا  دستو،العملی برای فرمانروایی مالک  به که  نامهحضر، د، ای   14ا ؛ ،ا نقل کردهالبقغه  د، نهج

ِلَك ِمْن َاْوَثِق فـَُرِص الشَّْیطاِن ِفی فَِانَّ ذٰ  اءِ اَِلْطر   ُحبَّ َو  …اَك ِاي  فرمایند:  اشتر د، ممر به وی نوشتند، می
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،وی فرمانروا و ،هبر ممر  ای مالک بر حذ، باش! تو می 15: نَ ِنیاِن اْلُمْحسِ ِسِه لَِیْمَحَق ما َيُكوُن ِمْن ِاْحسنـَفْ 

گویی و  چرا که تملّقگویی ،ا دوست داشته باشی!  احی و تملّقا بپرهیز از اینکه چاپلوسی و مدّامّ شوی؛

است که هایی  تها از بهتری  موقعیّ ها و ثناگویی دائر شد  بساط مجیزگویی و ستایش چاپلوسی و

ایسته ،ا به باد دهد و به تباهی های ش ی اعمال نیک انسا  آو،د تا همه شیطا  برای خود به دست می

 کشد. 

اِطل  َلْم تـَْفَعْلُه بِب   يـَْبَجُحوكَ وَك َو َلَاَل  ُيْطرُ  ىٰ َعل  ُرْضُهمْ   ثُمَّ فرمایند:  به مالک میهمی  نامه  ی ازجای دیگرد، 

، طو،ی مرد  ،ا بپرو،ا  که طو،ی مرد  ،ا تربیت ک  16:ِمَن اْلِعزَّةِ  َو ُتْدِنیاِء ُتْحِدُث الزَّْهَو ْطر ِانَّ َكثْـَرَة اَْلِ فَ 

د، ) .ستایندنای بیهوده تو ،ا به باطل  خاطر کا،ی که انجا  نداده گو و ستایشگر تو نباشند و به مدیحه

گونه خوشحالت  .( و ای کنند که چنی  و چنا  کردین تو ،ا مدحی ا هانجا  نداد کا،هایی که اساساً

انسا  کم  کند. کم سا  خودبینی و خودپسندی ایجاد مید، دل ان ،،وی د، ستایش نکنند؛ چو  زیاده

ر مبتق به تکبّ ؛شود کبر مید دچا، ت دا،د و بعها واقعیّ ها و چاپلوسی کند که ای  مدّاحی باو، می

 مرد  جداست! ی هکند که موجود متفاوتی است و حسابش از بقیّ ،استی خیال می هشود و ب می

 اَْلَْنبارِ   اِقینُ َدهاِم َقْد َلِقَیُه ِعْنَد َمِسیرِِه ِاَلى الش  َو  الَ َو ق: مقحظه کنید،ا البقغه  وهفتم نهج حکمت سی

های شهر  سمت شا  بودند که دهقا د، مسیر حرکت به منی امیرالمؤ : َتدُّوا بـَْیَن َيَدْيهِ َو اشْ   فَـتَـَرجَُّلوا َلهُ 

ی  آمدند و با پای متری بغداد است.( همه از مرکب پایکیلو شمت)شهر انبا،  حضر، ،ا دیدند. ،انبا،

حضر، ،ا همراهی  ،که سوا، بر مرکب بودند منی ع کردند با سرعت پیشا،وی امیرالمؤپیاده شرو

 کرد  و جلوی حضر، دوید . 
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ودند: ای  چه کا،ی فرم منی امیرالمؤ ُخُلق  ِمن ا نـَُعظ ُم ِبِه اَُمراَءنا: :؟ َفقاُلواَصنَـْعُتُموهُ  َذا الَِّذیما هٰـ   :الَ َفق

و کردند  کسانی که داشتند استقبال و همراهی میکنید؟! ای  چه ،فتا،ی است؟  است که دا،ید می

ای  یک : عرض کردند، دند، د، پاسخ اعتراض امیرالمؤمنی دوی میحضر، مرکب پای پیاده کنا، 

 فرمانروایا  یامراء و ،هبرا  و زمامدا،ا  ت و آدابی است که ما دا،یم و با چنی  کا،ی اُاخق  و سنّ

 دا،یم. کنیم و بز،گ می خود ،ا تعظیم می

ُفِسُكْم ِفی ُدْنی ىٰ َعل  نَُّكْم لََتُشقُّونَ اَُمراؤُُكْم َو اِ ذا َو اهلِل ما يـَْنَتِفُع ِبهٰـ  :َفقالَ  : آِخَرِتُكمْ  [ اُكمْ ُاْخر ] ِبِه ِفی  اُكْم َو َتْشَقْونَ اَنـْ

برند!  ا،ا  و فرمانروایا  شما سودی نمیبه خدا سوگند از چنی  کا،ی ،هبرا  و زمامد ند:حضر، فرمود

کا، و زندگی و شغل و د،س و تحمیل و همه چیزتا  بازبمانید و به استقبال یک مقا   چه فایده که از

گردد.  دهد و برمی کا،ی آمده است؛ کا،ش ،ا انجا  میبرای  انسا  است وبیایید؟! ای  مقا  هم یک 

دا،ا  و کنید زمام دا سوگند با چنی  کا،ی که شما میبه خ ند:چرا شهر ،ا تعطیل کنید؟! فرمود

اید! شما هم کا، و زندگی  ت انداختهبرند و شما هم خودتا  ،ا به مشقّ را  شما هیچ سودی نمی،هب

دوید! یعنی چه بیایید صبح تا شب پای پیاده دنبال ماشی  م  بدوید! دنبال اسب و مرکب م  ب دا،ید؛

ودتا  ،ا د، آخر، تی خشقاو، و بدبخ ی اید و مایه ت انداختهبا ای  کا، د، دنیایتا  خودتا  ،ا به مشقّ

  ،و  و ایرا  ،ا د، سیمای م  کنید؟! مگر پادشاها اید! ای  چه کا،ی است با م  می فراهم کرده

ای  چه ،فتا،ی است که کنید؟! مگر م  کسری و قیمر هستم؟!  گونه با م  ،فتا، می بینید که ای  می

َو ما َاْخَسَر اْلَمَشقََّة َوراَءَها کند!  می ؛ دنیا و آخر، شما ،ا هم تباهکنید؟ برای م  سودی ندا،د با م  می

َعَة اْلِعقاُب َو اَ  شود و تازه  ل میمتحمّ انسا تی که با، است مشقّو چقد، زیان 17:ارِ َمَعَها اَْلَماُن ِمَن الن  ْرَبَح الدَّ

! چقد، زیانکا، است کسی که ت  به چنی  باشدعقاب و کیفر الهی و عذاب آخر،  ،تآ  مشقّ ی نتیجه

خاطر  کنند؛ به حمت انداخت؛ د، آخر، هم عذابش میدهد! د، دنیا خود ،ا به سختی و ز تی میمشقّ
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ا کا،ی ، انسا و چقد، سودبخش است که  .گونه ،فتا، کرد و فرمانروایش ای  که با زمامدا، و ،هبراین

 زخ باشد. ت از آتش دوخاطر همی  ،احتی و آسایش هم، د، امنیّ ،ها کند و د، آسایش بماند و به

ی بسیا، جالبی  خطبه 18؛ینَ ف  صِ ها بِ بَ طَ خَ  ؛ی  استسخنرانی حضر، د، صفّ ،البقغه های نهج یکی از خطبه

کنند و ،وابط سالم و    متقابل ،هبر و مرد  ،ا بیا  میحقو وحضر، آنجا حقو  اجتماعی است. 

طو،  بهم یتوان نمیل است و اال  دا،ند. خطبه مفمّ بی  مرد  و ،هبر باشد بیا  میکه باید ،ا متقابلی 

بروید بخوانید تا بدانیم چگونه باید زندگی کرد و مشی د،ست علوی  یم؛ ولی عزیزا  م !کامل بخوان

است، برایتا  ،وابط سالم و متقابل ،هبر و مرد   ی که د،با،ه ای  خطبه ،ااز  بخشچیست. یک 

ْم ُحبُّ اْلَفْخِر َو ْن يَُظنَّ ِبهِ اَ   اْلُوَلِة ِعْنَد صاِلِح الن اسِ   تِ اَلح  َو ِانَّ ِمْن َاْسَخفِ فرمایند:  خوانم. حضر، می می

 های صالح ای  است که ری  حالت زمامدا،ا ، نزد انسا ت تری  و پست سخیف :ْمُرُهْم َعَلى اْلِكْبرِ يُوَضَع اَ 

و ؛ ا ستایش کنند؛ دوست دا،ند مرد  آنها ،برند ، میفروشی لذّگما  ببرند آنها از تفاخر و فخر

از موضع باال با بر اساس تکبّر است و  زمامدا،ا صالحا  گما  کنند یا احساس کنند که کشو،دا،ی 

ْن َيُكوَن َو َقْد َكرِْهُت اَ تری  حالت برای فرمانروایا  و ،هبرا  است.  کنند. ای  سخیف جامعه برخو،د می

ْطراَء َو  ی د، خاطر شما م  کراهت دا،  و خوش ندا،  که حتّ :اءِ اْسِتماَع الثَّنجاَل ِفی ظَن ُكْم اَن ی ُاِحبُّ اَْلِ

ها و  ستایش و ثناگویی کنید و تملّق مرا بگویید و م  ثناگوییخطو، کند که دوست دا،  شما از م  

ُكْنُت ُاِحبُّ ِلَك َو َلْو  َو َلْسُت ِبَحْمِد اهلِل َكذٰ  های شما برای خود  ،ا بشنو . ها و سرود خواند  شعر سرود 

و خدا ،ا شکر که م ِ  :اءِ ِمَن اْلَعَظَمِة َو اْلِكْبرِي َحقُّ ِبهِ َعْن تَناُوِل ما ُهَو اَ   ِه ُسْبحانَهُ ِلَك لَتَـرَْكُتُه اْنِحطاطًا ِلل ٰ َاْن يُقاَل ذٰ 

و حتّی اگر ،ا دوست داشته باشم! احی و چاپلوسی و شنید  ثناگویی گونه نیستم که مدّ علی ای 

،گی و کرد ؛ د، پیشگاه خدا، خدایی که بز ، برای خدا ای  کا، ،ا ترک میداشتم ست هم میدو
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ای شبیه شما هستم؛  یی فقط سزاوا، اوست، م  هم بندهعظمت و کبریا بز،گوا،ی تنها سزاوا، اوست،

د، دو،ا   منی کند! امیرالمؤ حاکم دا،د صحبت می ی همانند شما هستم! یکانسانم  هم 

زنند که بگوییم طعم شیری  د، مسند نشست  و باالتر از مرد   ها ،ا نمی نی خود ای  حرفنشی خانه

 زند!  ها ،ا می حضر، د، اوج حکومت ای  حرف اند! خیر، جلوس کرد  ،ا نچشیده

که وقتی ،هبری بسا مرد  ،وا بدانند، حقل و مجاز بدانند  و چه :ءِ الثَّناَء بـَْعَد اْلَبال  اسُ ا اْسَتْحَلى الن  َو رُبَّم

َفال تـُثْـُنوا َعَلیَّ ِبَجِمیِل ثَناء  َِلِْخراِجی  هم برای او ثناگویی و ستایش کنند.آنها ،ا از مشکلی نجا، داد آنها 

ُرْغ ِمْن َاداِئها َو  [ةِ ـاْلَبِقیَّ ]ِة ـِقیَّ ـلَْیُكْم ِمَن التَّ ُسْبحانَُه َو اِ  ِاَلى اهللِ  نـَْفِسی  :اَفراِئَض َل بُدَّ ِمْن ِاْمضاِئهِفی ُحُقوق  َلْم َافـْ

را که با سخنا  زیبا م خواهم های زیبا ستایشگری نکنید. م  از شما ای  ،ا می برای م ِ علی با ستایش

 ی ده، حقوقی که از جانب شما به عهدهبگذا،ید م  به وظائفم بپرداز ؛ کا،هایی که زمی  مان .نستایید

را مشغول های خودتا  نستایید؛ م ت. مدا  مرا به ستایشی م  اس یفهم  است و ]ادای آنها[ وظ

ا َفال ُتَكل ُموِنی ِبمبه شما انجا  دهم.  ید! م  د، قبال شما تکالیفی دا، ؛ باید تکالیفم ،ا نسبتخودتا  نکن

  نگویید! گویند با م ِ علی سخ ها و فرمانروایا  ستمگر سخ  می گونه که با سلطا  آ  :اِبَرةُ لَُّم ِبِه اْلَجبُتكَ 

گونه که با حاکما  ستمگر سخ   ر ،و  نیستم! م ، علی حاکم اسقمم! آ م  پادشاه ایرا  و قیم

َو َل نکنید!  ،فتا،با م   ،کنند تملّق و چاپلوسی آنها ،ا پیشه میگری و مجیزگویی و گویند و ستایش می

های خش  و  ا آد گونه که ب آ  :انـََعةِ َو َل ُتخاِلُطوِنی بِاْلُمص اِدرَةِ تـََتَحفَُّظوا ِمن ی ِبما يـَُتَحفَُّظ ِبِه ِعْنَد َاْهِل اْلب

او آسیبی به  دا،ند و مواظبند که نکند چیزی بگوییم که مثقً کنند و حریم نگه می خشمگی  ،فتا، می

به م   مراقب باشیدکه ی با ظاهرسازی ،فتا، نکنید! اینو با م ِ عل ، با م  ،فتا، نکنید.ما برساند

چیزی بگویید که نپسند   مثقً که مبادابرنخو،د و خیلی مراعا، کنید و القاب ،ا د،ست به کا، ببرید، 

و گما   :اْلِتماَس ِاْعظام  لِنَـْفِسی َو ََل  ِلی َحقٍّ ِقیلَ  ْسِتْثقاًَل ِفیَو َل َتظُنُّوا ِبی اِ نکنید! گونه با م  ،فتا،  و... ای 

 یبزنید برای م  سنگی  بیاید! نه، م ِ علی پذیرای هر سخ  حقّی به م  نبرید که اگر حرف حقّ
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بر م  گرا   ی به م  گوشزد شود اصقًاگر حقّ ا، و لح  تندی گفته شود.ولو با هر ادبیّ هستم؛

ای  هستم که بز،گ شمرده شو  کنید م  دنبال نگما  نکنید برای م  گرا  است! یا گما   آید؛ نمی

َقَل َعَلْیهِ َتثْـَقَل اْلَحقَّ َاْن يُقاَل َلُه َاِو اْلَعْدَل َاْن يـُْعَرَض َعَلْیِه كاَن اْلَعَمُل ِبِهما اَ نَُّه َمِن اسْ اِ فَ  را باال بپندا،ند!و م  زیرا :ثـْ

ی  کا،ی که و بگویند ا گوشزد کنندکه عدالت ،ا به وی سخ  حق برای او سنگی  است، اینکسی که 

د، ، کسی که شنید  سخ  حق و عدالت برایش سنگی  باش، برایش سنگی  استتو کردی عدالت نبود

  تر خواهد بود. مراتب سنگی  عمل کرد  به عدالت برای او به

د؛ خودتا  ،ا کنترل نکنید ندا،ی]از سخ  حق[ دست باز  پس: ْو َمُشورًَة ِبَعْدل  َفال َتُكفُّوا َعن ی َمقاَلًة ِبَحقٍّ اَ 

عدالت به  ی یا یک نظر مشو،تی د، زمینهی به نظرتا  بیاید و به م  نزنید! وقت حرف حقّ که یک

 عدل نبوده و بخواهید خودتا  ،ا کنترل کنید و به ،نظرتا  آمده، که ای  کا،ی که م  کرد  ظلم بوده

 َل  اِ   ِلَك ِمْن ِفْعِلیَل آَمُن ذٰ  ْخِطَئ وَ َفِان ی َلْسُت ِفی نـَْفِسی ِبَفْوِق ما َاْن اُ  بیایید به م  بگویید. ،م  نگویید! خیر

ُتْم َعِبید  َمْمُلوُكونَ َاْن َيْكِفَی اهلُل ِمْن نـَْفِسی ما ُهَو َاْمَلُك ِبِه ِمن ی فَِانَّما اَنَا َو اَ  ُرهُ ِلَربٍّ َل نـْ م ِ  (پناه بر خدا!) : َربَّ َغیـْ

م   مرتکب اشتباه شو ! م  هم ممک  است دانم! به اعتبا، خود  ممو  از خطا نمی علی خود  ،ا

بینم  ینم. خود  ،ا د، اما  و ممو  نمیب مک  است د، مو،دی اشتباه کنم نمیخود  ،ا باالتر از اینکه م

را حفظ ، می عممت اینکه خدا به اعتبا، جنبهوجود داشته باشد؛ مگر  که د، اقداماتم موا،د اشتباهی

ی بشریم خود  ،ا فو  خطا    به اعتبا، جنبهم واالّ تر است؛ ند؛ خدایی که از م  به خود  مالکک

گویم    بگویید. نترسید! گما  نکنید هرچه م  میدانم. اگر چیزی به نظرتا  آمد بیایید به م نمی

بندگانی هستیم مملوک  حرفی بزند؛ چراکه م ِ ،هبر و شمای امّت همگی کسی حق ندا،د د، برابرش

َيْمِلُك  ایم! ی ما بنده ا،د. مرا به خدایگا  تبدیل نکنید! همهاز او ،بّی وجود ند برای پرو،دگا،ی که غیر

ُفِسنا َو َاْخَرَجنا ِمم ا ُكن   َو َاْعطانَا اْلَبِصیَرَة  ىٰ ما َصَلْحنا َعَلْیِه فَاَْبَدلَنا بـَْعَد الضَّالَلِة بِاْلُهد ىٰ ِال  ا ِفیهِ ِمن ا ما َل َنْمِلُك ِمْن اَنـْ
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و خدا بود که ما  ؛میستیخود مالک ن یاست بر ما، آنچه ،ا که ما خودما  براو خدا مالک  19:ىٰ بـَْعَد اْلَعم

ما ،ا به  ،و بعد از ضقلت و گمراهی و به آنچه مملحت ما بود وا،د کرد؛،ا از آنچه بودیم خا،ج کرد 

 و بعد از کو،ی بمیر، به ما بخشید. ؛هدایت ،هنمو  شد

معاویه و  یزیدب  ]همی  است.[ ،آموختشود  های بز،گی که میحال یکی از عبر،هر به

پا  اهلل بر ی ،سول اموی که به اسم اسق  و امیرالمؤمنی  و خلیفه سفیا  د، فضای حکومت ابی ب یۀمعاو

ند؛ لذا آنها شدند معیا، و هرکس هرچه گویی ،ا ایجاد کرد د، فضای تملّق و چاپلوسی و مدیحهکردن

شد. ]یزید ملعو [ قما،بازی  ، آ  حاکما  تطبیق داده میو نظراگفت باید با عملکرد  کرد و می می

،فتیم کسی ا  ،فتند و برگشتند گزا،ش دادند که تی که از مدینه به شخو،د، هیأ کرد و شراب می می

[ د، نظر مرد  دیگر ]ای  کا،ها شود؛ همبستر می،ا دیدیم که با ماد، و خواهرا  و محرما  خودش 

باید تمحیح  ،با او متفاو، استکه شود، او معیا، شود، هر چیزی و حجّت ایرادی ندا،د! وقتی که ا هیچ

د ،ا به یک چنی  هاست که فر احی و چاپلوسی و تملّقهما  مدّ خاطر بهای  شود و تغییر کند! و 

است. باید د،س آموخت  الحسی  های بز،گ نهضت اباعبداهلل   از عبر،کند. ای موجودی تبدیل می

 نه اینکه دی  ،ا و خود ،ا با آ  الگوها تطبیق داد؛اند الگو گرفت  به ما آموخته و از آنچه معمومی 

  نداشته تملّق شنیدالً میل به لذا حاکم اسقمی باید اوّ ویل کرد.با عملکردها و خوشایندهای خود تأ

سرایی  مدیحهاحی برخو،د کند. اگر خطبا گویی و مدّ تر با جریا  تملّق با شدّ، هرچه تما دو   باشد؛

گویی و  احی و چاپلوسی و تملّقکس دیگری خواست مدّسرایی کردند و هر ها مدیحه کردند، ،سانه

دیگرا  برای او قائل شود و  از ی متفاو،مرد  باالتر ببرد و حساب ی بز،گنمایی کند و او ،ا از حدّ بقیّه

جریا ، نظا  د کند. اجازه ندهد ای  احی شنید  معتاد کند، بقفاصله با وی برخو،او ،ا به تملّق و مدّ
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کسی که  20:هُ عُ ضِ وْ مَ  هِ بِ  رَّ قِ تَ سْ يَ  مْ لَ  قِ لَ مَ الْ  ل  ی ظِ فِ  سَ لَ جَ  نْ مَ : ندفرمود منی اسقمی ،ا بیما، کند. امیرالمؤ

ه د، آ  ثناگویی و تملّق بنشیند موضع و جایگاهش استقرا، نخواهد داشت. حکومتی ک ی د، سایه

 ،شود المؤمنی  بسته میالئمّۀگویی و نمیحت  شود و جلوی حق چاپلوسی ،ایج میسرایی و  مدیحه

ه امیّ نی و اضمحقل خواهد ،فت. کما اینکه دیدید حکومت بنیاستقرا، نخواهد داشت و ،و به سرنگو

چند صباح کوتاهی حکومت کرد،  ،کا، آمد یزید سر ب یۀمعاو ،دوا  چندانی پیدا نکرد. وقتی بعد از یزید

است. لعنت خدا بر  م  ،فتم اندیشید ، حق با علی و اوالد علی !ای مرد  :د باالی منبر ،فت و گفتبع

م  حاضر نیستم د،  معاویه! معاویه! لعنت خدا بر پد،  یزیدب  لعنت خدا بر جدّ  جدّ  ابوسفیا !

شد و بعد از آ  ه بسته امیّ ی بنی هگونه پروند ای  و استعفا داد و .ظلمی که آنها کردند شریک شو 

 کا، آمدند. مروا  سر بنی

تدبّر  مّل و، تأگرفت اسرا به شا  ی ،وزهای و،ود قافلهشود از ای   هایی که می تقدیر از جمله د،سهر به

مرد   ها برای تأثیر تبلیغا،، واقعیّت د، مو،د همی  دو نکته است؛ یکی اینکه چگونه امکا  دا،د تحت

،ا  او د مخالف بودبا یزی مظهر و معیا، اسق  بدانند و اگر حسی معاویه ،ا  عوض شود و یزیدب 

ت اسا،، بدانند. دو  اینکه دستگاه حاکمیّ ی کشته شد ، و خاندا  او ،ا شایسته ی محکو  و شایسته

،ود و سر از کجاها د،بیاو،د. تواند ،و به فساد  گویی و چاپلوسی می تأثیر فضا و جریا  تملّق چگونه تحت

هایی از مکتب عاشو،ا یا  ق، ظریف و دقیقی است که باید تحت عنوا  د،سمّل اینها تأهرحا به

و برای دنیای امروزما   بیاموزیم الحسی  آموزی از نهضت اباعبداهلل هایی از عاشو،ا یا بمیر، عبر،

 از آ  بهره ببریم.

 يا اَباَعْبِداهللِ   َعَلْیكَ   اهللُ   يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  كَ َعَلیْ   اهللُ   يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ   َصلَّى
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