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لیلهالقدر ،قلب انسان کامل است
دکتر حسن بلخاری قهی

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

حقیقت وجود
از منظر عرفــا ،قلب،
ِ
 1آدم است .پیش از ابنعربی ،برخی
حکمــا و متصوفــه از ایــن معنا ســخن گفته
بودنــد ،اما این شــیخ اکبــر بود کــه در کتاب
عظیم خــود فتوحات مکیــه و دیگر آثارش
به شرح و بسط عمیق این معنا پرداخت.
وی در بــاب  58فتوحــات بــا عنــوان «در
ل کنندگان
معرفت و شــناخت اسرار استدال 
صاحــب الهــام و معرفت الهی کــه بر قلب
افاضــه و  ...ریــزش میکنــد »...بــه بررســی
تطبیقی عقــل و قلب میپــردازد .از دیدگاه
ابنعربی ،عقل در ادراکات خویش ،وابسته
بــه موادی دون خویش اســت مثــاً نیازمند
گوش و چشــم ،تــا این حواس ،مــواد ادراک
را در اختیــار او قرار دهنــد همچون خیال که
این نیز وابســته و محتاج صورتهایی است
که حواس در اختیارش میگذارند مگر آنکه
روی خــود را از مــاده برگردانــده و بــه معنــا
متوجه شود.
با وجــود ایــن ،ابنعربی معتقد اســت انبیا
و اولیــا عقــول خــود را بــه حق میســپارند و
بــه جــای آنکه عقلشــان در مقــام فاعلیت
شناســا رو بــه ســوی ادراک مــواد دون خــود
آورد ،در مقــام بندگــی رو بــه ســوی حــق
درک مواد،
میآورد؛ در این صورت ،عقل ُم ِ
آینه معرفت الهی میشود و دقیقاً از همین
رو اســت کــه انســان کامل ب ه صــورت عامل
است اما عامل اصلی خداستَ «:و ما َر َم َ
یت
إ ْذ َر َم َ
لکناهلل َرمى»( .تو تیر نینداختی
یت َو َّ
ِ
بــل این خــدا بود که تیر انداخــت) و نیز این
حدیث زیبای قدســی َ « :و َما َت َقَّر َ
ب إِلَی َعب ٌ
ْد
َ
َ
یءٍ أ َحب إلَی ِممــا ْافَت َر ْ
ضُ
ت َعلیــ ِه َو إِنَّ ُه
بِشــ  َ َّ ِ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
لَیتقَّر ُب إِلــی بِالنَّافِله َحتَّى أ ِحبَّ ُه فإِذا أ ْحَببْت ُه
َ َ
ْ
کن ُ
ــم ُع بِــ ِه َو ب َ
یس َ
ت َس ْ
ــم َع ُه الَّذِی ْ
ص َر ُه الَّذِی
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ْص ُر بِ ِه َو ل َ
ِســانه الَّذِی ین ِطــق بِ ِه َو یده الَّتِی
یب ِ
ْط ُ
ــش بِ َهــا» یعنی هیچ بنده بــه چیزى به
یب ِ
مــن تقرب نجوید کــه نزد مــن محبوبتر از
آنچه بر او واجب کردهام باشــد و همانا او به
وسیله نماز نافله به من نزدیک شود تا آنجا
کــه من او را دوســت بــدارم و هنگامــى که او
را دوســت بدارم گوش او شوم همان گوشى
کــه با آن میشــنود و چشــم او گــردم همان
چشــمى که با آن ببیند و زبانش شوم همان
زبانى که با آن ســخن گوید و دست او گردم،
همان دستى که با آن بگیرد.
از دیــدگاه ابنعربــی ،عقــل اگــر بــه دون
خویــش نظــر کند« ،فاعــل شناســا» و اگر به
حــق بنگــرد «متعلق شناســا» اســت و حق
آن اســت که عقل ،عاشــق این تعلق باشــد
نــه آن فاعلیــت ،زیــرا در مقــام فاعلیت در
غیبــت حضرت او ،تنهــا صورت را مییابد و
نه حقیقت صورت را.
بحــث در بــاب ناتوانی عقل مقیــد ،مقدمه
ورود ابنعربــی بــه بحــث قلــب اســت.؛ از
منظــر او قلــب چــون دائــم در تحول اســت
(و ایــن معنا از نام آن اخذ میشــود) الجرم
«کل یــوم ُهــَو فِــى َشــأن»
بهعنــوان نظیــر ُّ
میتوانــد تجلیــات مکــرر حضــرت حــق را
دریافتــه و ادراک نمایــد .و مهم اینکه هیچ
بخــش و جزئــی از انســان قــادر بــه چنیــن
دریافتی و حامل چنین اســتعدادی نیست.
از اینرو اســت که فرمود« :ال َ
ضی
یس ُعنِی أ ْر ِ
یس ُ
ــعنِی َق ْل ُ
َوال َســمایی َولکــن َ
ــب َعبْــدِی
ْ ْ
ــن .یعنــی :مــن در زمیــن و آســمانم
ال ُمؤ ِم ِ
نمیگنجــم؛ ولــی قلــب بنــده مؤمنــم مــرا
در خــود جــای میدهد ».یــا فرمــودَ « :ق ْل ُ
ب
إصَب َعــی الر ْحمــنَ ،
ْ ْ
یقِّلُبــهُ
ــن َب َ
یــن ْ
ِ
ال ُمؤ ِم ِ
َّ
َ
کیف یشــاُء . قلب مؤمن میان دو انگشــت از
انگشــتان خداونــد قــرار دارد و آن را هرگونه
بخواهــد میگردانــد ».پس قلــب ،حقیقت
وجود انسان است.
حــال از منظــر دیگــری بنگریم .حق
 2بنا به عظمت و عزت الیتناهی خود
قــادر عظیــم اســت و ُمنــزه
و بنابرایــن کــه ِ
مطلق؛ نه تجســد مییابد نــه تنزل ،بل این
کلماتنــد کــه ظهــور اوینــد در عالم ناســوت
یعنی کتب منزله بر رســوالن و در رأس آنها
قرآن.
امــا ســؤال مهــم اینکــه کدامین وجــه و جزء
انســان قــادر اســت ،آن را کــه آســمانها و
زمیــن با تمامی عظمتشــان قادر به درک
و دریافتــش نبودند ،در خویــش منزل دهد
و آن را پذیــرا باشــد؟ :لَــ ْو اَْن َزْلَنــا َه َ
ــذا ْال ُقر َ
ْآن
ــل لَ َرأ َ
یت ُ
ــعا ُمَت َ
ص ِّد ًعــا ِمــنْ
اش ً
َعَلــى َجَب ٍ
ــه َخ ِ
َْ
َْ ْمَث ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
اس
ِلن
ل
ــا
ه
ب
ر
ض
ن
ــال
ال
ــک
ِل
ت
و
َخ ْشــیةاهلل
ِ
َّ ِ
ــم َ
یت َفکــ ُر َ
لَ َعلَّ ُه ْ
ون یعنی اگر این قــرآن را بر
کوهی نازل میکردیــم ،قطعاً آن را از ترس
خــدا فروتــن و از هــم پاشــیده میدیــدی.
و ایــن مثلهــا را بــرای مــردم میزنیــم تــا
بیندیشند(حشر.)21 ،
جــز قلبــی که بنــا بــه روایــات فوقالذکر هم
عرش خداوند است َ
ب ْال ُم ْؤ ِمن َعر ُ
(«ق ْل ُ
ْش
ِ
َْ
گنــج گنجاننده حضرت او
الَّرحم ِن») و هم ِ

در خــود؛ قلبــی که عظیم اســت و بــه تعبیر
ابنعربــی حتــی از رحمــت الهــی وســیعتر
ــع ْ
اســت( ،زیــرا گرچــه َوَر ْح َمتِــی َو ِس َ
ت َّ
کل
َشــیءٍ(اعراف  )156امــا ارض و ســمای این
عالــم که منــزل رحمت من اســت قــادر به
گنجاندن من در خود نیست اما قلب مؤمن
اســت پس قلب که قادر به پذیرش اوســت
اوســع از تمامــی چیــزی اســت کــه در عالم
هســت) ایــن تنهــا قلب اســت کــه میتواند
ظرف پذیرش کالم او یا قرآن باشد.
اما این لطیفه روحانی بنهاده در وجود انسان
نســبتی نیــز بــا «لیلةالقــدر» دارد .لیلةالقــدر
همان قلب انسان کامل یا رسولاهلل است که
قرآن بر آن نازل شده است .ابنعربی در باب
 432فتوحــات میگوید« :خداونــد به ابویزید
[بســطامی]  -هنگامــی که جامه اســمایش را
بــر او پوشــانید  -فرمود :به ســوی بندگان من
بهصورت من بیــرون آی ،هرکس ترا دید مرا
دیــده اســت و چون گامــی برداشــت بیهوش
شــد ،فرمــود حبیبــم را بــه مــن بازگردانیــد!
صبــر از من نیســت ،پس هرکس
چــون وی را ِ
خودش را شــناخت خدای را شــناخته اســت
و هرکــس خــدای را شــناخت خــودش را
نمیشناســد و علــم به خدای متعــال ،جهل
تو اســت به خودت و علم بــه خودت ،علم تو
اســت به خدا ،زیرا تو از اویــی ،چنانکه فرمود:
همگــی از اوســت ،از تو نیســت و جز معرفت
منزلت و قدر نمیباشــد« :إنــا أْن َزْلَنا ُه فِی لَ َ
یلة
َِّ َ
ْال َق ْ
ــدِر  -مــا آن را در شــب قدر نــازل کردیم»:
َ
«ن َ
وح الَْ ِم ُ
ــز َل بِ ِه الُّر ُ
ین َعَلى َق ْلبِک لتکون من
المنذرین آن را روح االمین به قلبت نازل کرد
  ۱۹۳و  /۱۹۴شعرا».تــو خــودت لیلةالقــدری [خطاب به رســول
اهلل] چون از طبیعت و حقی ،پس به بزرگی
قدر به تو شــهادت داده ،پیش از نزول قرآن
بــر تو و تــوَ :
«خیــٌر ِم ْ
ــف َش ْ
ــهٍر = از هزار
ــن اَْل ِ
مــاه بهتــری» یعنی از همه بهتــری ،زیرا آن
(هزار) منتهای عدد بســیط اســت که در آن
ترکیــب ،تــا بینهایــت واقعنگــر میشــود،
همینطــور آنچــه را کــه خداونــد دائمــاً
بینهایــت میآفرینــد ،چــون علىالــدوام

لیلةالقــدر همــان «قلب انســان کامــل» یا
«رســولاهلل» اســت که قرآن بر آن نازل شده
اســت .حق بنا به عظمــت و عــزت الیتناهی
خــود و بنابراین که قــادِر عظیم اســت و منزه
مطلــق؛ نــه تجســد مییابد نــه تنزل ،بــل این
کلماتند که ظهور اویند در عالم ناسوت ،یعنی
کتب منزله بر رسوالن و در رأس آنها قرآن .اما
ســؤال مهم اینکــه کدامین وجه و جزء انســان
قــادر اســت ،آن را کــه آســمانها و زمیــن بــا
تمامی عظمتشــان قادر به درک و دریافتش
نبودنــد ،در خویــش منــزل دهــد و آن را پذیرا
باشــد؟ از منظر ابنعربی قلــب چون دائم در
«کل یوم
تحول اســت الجرم بهعنوان نظیــر ُّ
ُه َو فِى َشــأن» میتواند تجلیات مکرر حضرت
حــق را دریافتــه و ادراک نماید .و مهــم اینکه
هیچ بخــش و جزئی از انســان قــادر به چنین
دریافتــی و حامل چنین اســتعدادی نیســت.
از ایــنرو اســت کــه فرمــود« :مــن در زمین و
آســمانم نمیگنجــم؛ ولی قلب بنــده مؤمنم
مرا در خود جای میدهد».

خالــق اســت و شــهر (مــاه) آورده به جهت
شــهرت آن در هــر شــهر از هــزار لیلةالقــدر
و ناگزیــر از ایــن اســت ،زیرا بهترین شــهور و
ماهها ماهی است که در آن لیلةالقدر است،
پــس آنَ :
«خیٌر ِم ْ
ف َش ْ
ــهٍر = از هزار ماه
ــن اَْل ِ
بهتر اســت» در آن لیلةالقدر است ،پس آن
جامــع و فراگیر هر امری میباشــد ،بنابراین
آن در تمام موجودات عام و فراگیر است.
اللهم عرفنا لیلةالقدر.
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گوشهای از رازها
و جاذبههای زندگی اخالقی-اجتماعی
(ع)
امیرالمؤمنین علی

اخالقشهریاری
درسیرهعلوی
عبدالمجید معادیخواه

پژوهشگر تاریخ و رئیس بنیاد تاریخ انقالب اسالمی

هــم بــرای ایــن قلم افتخار بزرگی اســت که ـ در مــاه نزول قرآن ـ بهنــام امام امامــان علی بن ابی
طالب(ع) چند ســطری را به یادگار بگذارد؛ هم قلم در تنگنای این دغدغه اســت که  -از علی(ع)
ـ چه بنویســد که ـ در این شــهر آشوب ـ بنزین بر آتش اختالف نباشد؛ بویژه با نگاهی به این هشدار
او در کالمی ماندگار که:
...و الیستطیع ان یتّقیاهلل من یخاصم
یعنی... :و هر که گام بر دام دشمن کامی بگذارد ،پایبندی به تقوای آن خدای یگانه را نمیتواند.
از ســیره علــوی و روش امــام علــی(ع) بــا نــگاه بــه هر یــک از ســه روزی که بــر او گذشــته میتوان
ترازویی ساخت؛ تا هر شهروند و شهریار ،خود را به چنان ترازوی ترازی بسپارد و از آن «قسطاس
مستقیم» بپرسد:
چــه درصد از کارنامــه ام را رنگ و بویی از آن
عطر محمدی است؟!
فراز و فرود آن زندگی پر رمز و راز را میتوان
در سه دوره ـ به شرح زیر ـ طبقهبندی کرد:
از آن روز کــه در مرز کودکی و نوجوانیاش،
خانه محمد(ص) را ـ با بیعت تاریخسازی
ـ تماشــاگه راز کــرد تــا رحلــت پیامبــر
اکــرم(ص) ،دورانی اســت نزدیک بــه یک ربع
قرن و میدانی اســت که؛ علی(ع) را در خدمت
محمــد(ص) بــه نمایــش گذاشــته؛ چنانکــه
دوســت و دشــمن را ناگزیر از این اعتراف کرده
است که او:
در جـانفشـــانی بــا پایبنــدی بــه آن بیعــت
خاطرهانگیز بیدریغ بوده و دیگری در فداکاری
و انضباط رقیب او نبوده است.
«لیلــةالمبیت» نقطه عطفی اســت پس از
عبور از شــعب ابوطالب که با نقش آن خطری
رنگ باخت که جان رســول خدا(ص) را تهدید
میکــرد و از آن پــس در؛ بدر ،احــد ،فتح ،خیبر
و تهاجــم جبهــه احــزاب بــه مدینــه میدانــی
را نمیشناســیم کــه بــرای قهرمانــی او رقیــب
دیگری زبانزد باشد .بر این همه و جنگ تبوک
ی بندم که یگانه کارزاری است که
چشــم فرو م 
پیامبــر(ص) ـ بــا اصراری پــر رمــز و راز ـ او را در
مدینه گذاشــت؛ بــا ستایشــی از قهرمــان بدر و
خیبــر و احــزاب کــه از آن نمیتوان رمزگشــایی
کــرد؛ جز بــا آگاهی از «نیم کاســه کودتایی» زیر
ی گذرم؛ تا روزی
کاســه تبوک که میگذارم و مــ 
دیگر را به شرح زیر یادآور شوم و:
از دورانــی دیگــر در فــراز و فــرود تاریخ
اســام یاد کنــم که هر چند جــای فاتح
خیبــر و قهرمان بدر و احزاب و ســرآمد
حماســهسازان در حمراء األسد را در فتوحاتی ـ
در عصر خالفت ـ خالی می بینیم اما ـ همزمان
ـ با چشــم دیگری باید دید و نباید بر چنان ربع
قرن پرهیاهویی چشــم فرو بســت کــه میتوان
گفــت :این علــی(ع) اســت همان «آتشفشــان
خامــوش» کــه بــا مســالمتی پرســشانگیز
«تماشــاگه» پرجاذبــهای را بــه نمایــش و بــه
یادگار گذاشــته که سرشــار از «رازهایی اســت از
یاد رفته» و برای تماشــای آن« :چشمها را باید
شست»!
بــر این بــاورم که هــم اکنون ســخن از «ربع
قــرن دومــی» از زندگــی مولــود کعبه و شــهید
رمضان است که میتوان از سیره علوی ترازوی
دیگــری ســاخت؛ تــا از آن بــرای ایــن پرســش
کمک بگیریم که:
در اخــاق شــهروندی ما چــه رنــگ و بویی از
عطر علوی است؟
در جلدهــای دو و ســه از مجموعــه «تاریــخ
اســام »...کــه در آن ســخن از یــک ربــع قرن از
تاریخ اسالم است ـ و همزمان با روزهایی است
کــه او را حضــوری چشــمگیر در متن سیاســت
نیســت ـ نکتــ ه هایــی را آوردهام و بــر این باورم
که میتــوان گفــت :در جمعبنــدی تجربههای
آن بیســت و پنج سال ســرمایهای فراهم است
تا سیره علوی را پشتوانهای برای فرهنگسازی
کنیــم؛ چنانکــه هر شــهروند خود را بــا «اخالق
شهروندی» او ارزیابی کند.
در ایــن چهــار دهــه کــه نظــام جمهــوری
اسالمی آزمونی برای نسلهایی ـ پس از بهمن
 57ـ شــد ،در گفتمانهــای انتقــادی بیشــتر
ســخن از حماســههایی بــوده و هســت کــه نام
و یــاد امام علــی(ع) را در پایبنــدی به «برابری
و دادگســتری» جاودانــه کــرده اســت؛ کمتر اما
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پردههایی را از حماســههایی پردازش کردهایم
که «نقش درخشان او را در اخالق شهروندی»
به نمایش میگذارد.
در ایــن تنگنا نمیتــوان با چنیــن نگاهی به
چنــد نمونه اشــاره کــرد که در جلد دو و ســه ـ از
مجموعــه تاریــخ اســام ...ـ آوردهام .ناگزیر به
همین اشاره بسنده می کنم که:
در ایــن یــک ربــع قــرن که زمــام سیاســت ـ
پــس از رســول خــدا(ص) ـ بــه دیگران ســپرده
شــد ،در منابــع معتبــر تاریــخ اســام کمتــر از
شمار انگشتهای دو دســت میتوان حضرت
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ســپس در عصری کوتاه فرصتــی بود که در آن:
جامعــه از علی بــن ابی طالب انتظــار معجزه
داشت!
دو دورهای را ـ از زندگــی امــام علــی(ع) ـ که
پیــش از ایــن یادآور شــدم ،نمیتوان بــا روزگار
کوتاهی به مقایســه ســپرد که میتــوان از آن با
نــام «عصر اصالحات علوی» یــاد کرد؛ چرا که
نیــم قــرن از زندگی او در عصر بعثــت و روزگار
خلفــا ســپری شــد و ســهم «عصــر اصالحــات
علوی» بیش از پنج سال نبود.
بــه مخاطبهای ایــن قلم توصیــه میکنم
کــه صفحههــای  3تــا  159را ـ از جلــد چهــارم
از مجموعــه تاریــخ اســام ...ـ مطالعــه کننــد و
بویــژه در صفحه  111تــا  159آنچه را با این نگاه
آوردهام که «این؛ نخســتین تجربه دموکراسی ـ
بــا دو گام در راه دادگــری و برابری ـ اســت» بی
پیشداوری به داوری بسپارد.
مــی دانــم کــه امــروز در گفتمــان غالــب
«دموکراســی» ارمغــان غــرب اســت کــه آن را
در جهان اســام ســابقهای نبوده است .بر این
باورم اما که چنین نگاهی معلول بی خبری ما

عمر پر برکت امام علیبن ابیطالب(ع) را میتوان در
سه دوره طبقهبندی کرد؛ او کوتاهترین دوره در جایگاهی
بوده که اخالق شهریاری را به نمایش گذاشته و از روش
حکومتاش میتوان ترازویی ـ به عصرها ـ سپرد؛ تا پرده
رب الکعبه» فرو افتد .اگر نیم قرن از عمر
از راز «فزت و ّ
علی(ع) به سربازی و سرداری در سپاه محمد(ص) و
آموزش اخالق شهروندی ـ در روزگار خلفا ـ گذشت و روز
حکومتاش کوتاه بود ،در نگاه دیگری باید گفت :آنچه را
او در آن نیم قرن اندوخت چنان قدرت پروازی به علی(ع)
بخشید که تخت قدرت او را هم آسمانی کرد.
علــی(ع) را بــا موضعگیری تشــنجآوری یادآور
شــد و در همان چند موضعگیری استثنایی هم
به روشنی میتوان این واقعیت را دید که:
ت جویانــهای
او ،از هیــچ تــاش مســالم 
دریغ نکرده اســت چنانکه جــای هیچ تردیدی
نمیگــذارد کــه« :او بــر آن نبــوده کــه ضعــف
رقیبهــا را نمایــان کنــد» .در چنــد خطبــه در
نهجالبالغــه ـ و در َمَثــل در خطبــه  5ـ میتوان
راز چنیــن ویژگــی از اخــاق شــهروندی او را در
نکتههایــی کلیدی دیــد؛ چنانکه در جلد دوم از
مجمـوعـه «تاریخ اسالم »...صفحه  140تا 155
زمینه را برای این نگاه فراهم کردهام.
در فتنههــای تاریــخ اســام ـ پــس
از رحلــت رســول خــدا(ص) ـ بــازی
سرنوشــت همســو بــا کانونهــای
توطئــه ،جامعه را به سراشــیبی نگرانکنندهای
کشــید؛ چنانکــه مدینــه قتلــگاه عثمــان شــد و
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از گذشــته اســت .ناگزیر در ایــن تنگنا به همین
اشــاره بســنده می کنم کــه مخاطب این قلم
پیــش از نگاهــی بــه آن  156صفحــه ـ در ایــن
زمینه ـ داوری نکند.
پی افزودی بر آنچه گذشت
با اندیشــه در آنچه گذشــت ،عمــر پربرکت
امام علیبــن ابیطالب(ع) را میتوان در ســه
دوره طبقــه بندی کرد؛ چنانکــه در نگاهی باید
گفــت :او کوتاهتریــن دوره را در جایگاهــی بوده
کــه «اخــاق شــهریاری» را به نمایش گذاشــته
و از روش حکومــتاش میتــوان ترازویــی ـ
رب
بــه عصرها ـ ســپرد؛ تا پــرده از راز «فــزت و ّ
الکعبــه» فــرو افتد و بتوان شــکوه برنده شــدن
علــی را در صحنههــای جاودانــهای دیــد کــه
اشــک رقیــب را هــم درآورده اســت؛ چنــان که
اگــر بگویم :علــی در لحظههایــی تخت قدرت
معاویــه را هــم آســمانی کــرده ،این قلــم را به

گزافه نیالودهام.
کاش میشــد در ایــن تنگنــا یکــی از آن
صحنههایــی را پــردازش کنــم کــه کاخ ســبز
«تماشــاگه رازهــای علــوی» شــد و بازیگــری
چونان معاویه گوش به ستایش او سپرد.
چه میگویم! در خبرها و خاطرهها سخن از
روزهایی اســت که معاویه با اصــرار یکی از دل
ســپردههای عدالــت علــوی را ناگزیر کــرده که:
چهــرهای از امام علــی(ع) را بــرای او پردازش
کند.
چــه دلپذیــر اســت آن لحظ ه هایــی که کاخ
ســبز هــم گــوش ســپردن به مــدح علــی(ع) را
تجربــه میکــرد و بــا یــاد لحظههایــی از راز و
نیازهــای علی(ع) در عشــقورزی با معشــوق ـ
همزمــان با پرخاش به دنیا ـ میگویند :معاویه
هــم «مــات چنــان شــکوهی بــود» و قطرههای
اشک بر گونههای رقیبی میغلتید که:
شــاید امــروز هــم دنیــاداران او را برنـــده
میپندارنــد و بــا همانهــا همزبانانــد کــه بــا
داوریهــای ســطحی دل علــی(ع) را خــون
میکردند!
بر آنم که چند سطری را هم به نگاه دیگری
بســپارم؛ تــا شــاید در پرتــو فــروغ علــوی از این
ســجین ـ پر رمــز و رازی
«زنــدان در زنــدان» ـ و ّ
آزاد شــویم و لحظههایــی دل را بــه جاذبههای
علوی بســپاریم! این قلم امــا نمیتواند حرف
دیگری را بر ثنای علــی برگزیند .پس بههمین
اشاره بسنده میکنم که:
اگــر نیم قــرن از عمر علــی(ع) به ســربازی
و ســرداری در ســپاه محمــد(ص) و آمــوزش
اخــاق شــهروندی ـ در روزگار خلفا ـ گذشــت و
روز حکومتاش کوتاه بود ،در نگاه دیگری باید
گفت:
آنچــه را او در آن نیــم قــرن اندوخت چنان
قــدرت پروازی بــه علی(ع) بخشــید کــه تخت
قــدرت او را هم آســمانی کرد و اگر این  5ســال
را از تاریــخ اســام بگیریم ،اســام حرفی برای
گفتن ندارد!
در پایــان ســوره رعد آیهای اســت کــه در آن
سخن از دو شاهد برای پیامبر اکرم(ص) است:
یکی آن خدای یگانه و دیگری «کسی که دانش
این کتاب نزد اوست»!
ی کنم؛ تا این نکته
به همین اشــاره بسنده م 
را هــم بتوان پــی افزود ســخن کــرد و گفت :در
خطبــهای با نــام «قاصعــه» امام علــی(ع) از
روزهای دیگری در کودکی خود یاد کرده است؛
چنانکــه فــزون بر ســه روزی اســت که با اشــاره
گذشت و محاسب ه های ما را در هم میریزد.
این تنگنا میدان خوبی برای شــرح آن کالم
نیســت .ناگزیر به همین اشــاره بسنده میکنم
که:
در این نوشــته ســخن از ســه دورهای بود که
پــس از بعثــت رســول خــدا(ص) آزمونی شــد
و حضــرت علی(ع) را با ســه چهــره به نمایش
گذاشــت .امام اما در خطبــه قاصعه از روزهای
کودکــیاش میگویــد کــه تاریخ آبســتن بعثت
بود و رســول خدا(ص) در آن روزهای ســیاه در
کار آموزش و تربیت علی(ع) بود.
حســن ختام این نوشته را به شــرح زیر و در
دو سطر میآورم:
کل یو ٍم علماً من أخالقه....
یرفع لی فی ِّ
یعنی« :رسول خدا هر روز پرچمی از اخالق
محمــدی را بــر میافراشــت و مــرا بــه کار در
میدانی نو فرمان میداد».
تماشــاگر
تــوان
ی
م
روزن ایــن ســخن
ِ
از ِ
روزهایــی پیــش از بعثــت محمدی بــود که در
آن کودکی پیش از  10ســالگی ،در هر روز یکی از
میدانهــای اخالق را فتح میکرده اســت؛ چرا
کــه؛ تــا میدانی فتــح نشــود ،برافراشــتن پرچم
دیگر بیمعنی است!

