
 {مداری در سیره امام علیقانون

 *يسعيد شریعتي فران دكترحجت االسالم والمسلمين 

 اشاره

 ؛رسی برای همه مسلمانان اسهت ، الگویی کامل و قابل دست[سیرو عملی معرومان

سامان بخشهند.   مقدسی خود را بر مدار شرع از من، زندگی فردی و اجتماع پیرویبا با 

در میان موضوعا، اجتماعی که امروزو در همه جوامهع مهدنی بهه عنهوان یهک هنجهار       

ستودنی و متعالی پذیرفته شدو و برای مموزش و نهادینه کهردن من در سهطو  مختلهف    

از ، پهس  نوشهتار ر ایهن  داسهت.  « مداریقانون» ،شودویهو زمامدارن بالش میهب ،جامعه

در  {مداری در سهیرو امهام علهی   هایی از قانونبه اهمیت موضوع، جلووکوباو ای اشارو

 کنیم.را بررسی می حوزو روابط اجتماعی

را رعایهت کهرد.    الههی هها قهانون   من امام همام در زمان حکومت خود، در همه عرصهه 

المهال و  تعزل و نره  مهدیران، بقسهیم بیه     :بوان درمداری را میهای این قانوننمونه

الگوی خهوبی بهرای    بزرگوار، مداری من امامنمود. قانون وجوجستاجرای قوانین الهی 

 . رودبه شمار می ،ویهو زمامدارانبه ،همگان
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 مفهوم قانون

 انهد: و در بعریف من گفته 1و مقیاس، قاعدو و میین ممدو اصلدر لغت به معنای  ،«قانون»

 ؛طبق گردد و احکام جزئیا، از من شناخته شهود امری است کلی که بر همه جزئیابش من

، قواعهدی  «قهانون »در اصطال  علهم حقهوق،    2«.مرفوع است ،فاعل: »گفته نوویان مانند

است که به منظور برقراری نظم در روابط اجتماعی افراد و بهبود وضعیت اجتماعی منان 

 وو حاکمهه قهرار  مورد حمایت قه  ،نمشود و اجرای به وسیله فرد یا مقام صالح وضع می

قهانون اساسهی، قهوانین عهادی )مرهو        :شهامل  ،قانون در معنای عهام خهود   3گیرد.می

رؤسای قهوا، هیهأ، وزیهران، وزرا، اسهتانداران و      :یهانامهو بخش هانامهمجلس(، میین

 گردد.می سایر مقاما، صالح

که بوسط نهادهها  در ادبیا، امروزی، مقررابی است « قانون»شود، واژو که مالحظه میچنان

شهود و رسهالت من، بنظهیم روابهط میهان اشهخاص       و افراد صالح در یک دولت وضع می

حقیقی و حقوقی است؛ اما قانون در فرهنگ اسالمی، مجموعه احکام و مقررابی است کهه  

ریشه در وحی دارد و برای نیل به سعاد، فردی و اجتماعی در دنیا و مخهر، بهه وسهیله    

مهداری،  ها رسیدو است. بر ایهن اسهاس، منظهور از قهانون    انبه دست انس [معرومین

حرکت بر مهدار قهانون، بنظهیم زنهدگی فهردی و روابهط اجتمهاعی بهر موهور احکهام و           

 بندی کامل به من است.  الهی، عدم ببعیض در اجرای قوانین شرع و پای هایدستور

  مداریقانوناهمیت 

بنهدی بهه   دین و پهای  هایه دستوردر زمینه بقید ب [بررسی گفتار و سیرو معرومین

 سازد:می قوانین، اهمیت این موضوع را از چند جهت روشن

شرع، بنها راو بعالی معنوی انسان و نیل به سعاد، ابهدی اسهت.    هایعمل به دستور .1

شهیطانی، عمهل بهه     ههای وسوسهه فهمی و یا جبرداشت یا ک گاو، برخی افراد در اثر سوء

                                                           
 .«قننو »ش،ُذيلُواژ 1375ُمعين،ُمحمد،ُف هنگُمعين،ُتْ ا :ُچنپُاوّل،ُُ.1

 ش،ُذيلُواژ .1380ننمهُدهخدا،ُتْ ا :ُانتشنراتُدانشگن ُتْ ا ،ُاكب ،ُلغتدهخدا،ُعليُ.2

ُ.66ُ،ُص4ش،ُج1367ُامنمي،ُسيدُحسن،ُحقوقُمدني،ُتْ ا :ُانتشنرتُاسالمية،ُچنپُدوم،ُُ.3
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پندارنهد؛  مهی  ری دانسته، بنها، داشتنِ قلبهی پها  را کهافی   احکام عملی دین را غیرضرو

، رسیدن به طهار، باطنی و صفای قل ، جز از راو [که در فرهنگ ائمهغافل از این

 در حدیثی زیبا به این حقیقت اشهارو  {عمل به احکام شریعت ممکن نیست. امام باقر

 اید:نممی

کافی نیسهت کهه    نکشند. هابه بیراهه شما رای منورف، هاای جابر! عقاید باطل و فرقه»

گهری از او ظهاهر نگهردد. اگهر کسهی      فرد فقط موبت علی داشته باشد، ولی فعل شیعه

ولی بابع سیرو و  ،که رسول خدا از علی افال بودوبا این ،«مو  رسول خدایم: »بگوید

 ...د بودبخش نخواهروش قولی و عملی و اخالقی پیامبر نباشد، این دوستی، او را فایدو

پیشهگاو  در بنهدگان   بهرین هی خویشاوندی نیسهت. موبهو   وبدانید خدا را با فرد و گر

بهوان بهه خهدا    خدا، با بقوابرین و کوشابرین منان در طاعت است. جز بهه طاعهت نمهی   

با ما نیست و کسی بر خدا حجت ندارد. ههر کهس    ،بقر  جست. برا، نجا، از مبش

جهز   ؛سهت ا کس سالک طریق گناو باشد، دشمن ما هر و ما است دوستمطیع ما باشد، 

 1«.با بقوا و عمل، راهی به شفاعت و والیت ما نیست

شهرع، بهه مقهام     هاینیز از شاهراو بندگی و عمل به دسهتور  [درحقیقت، معرومین

کهه  با اشهارو بهه ایهن    ،اند. در فرازهای مغازین دعای ندبهرسیدو عرمت و امامتواالی 

وال و زبرای خویش برگزید و منان را خهالص گردانیهد و نعمتهی بهی    ی را یخداوند اولیا

 خوانیم:می شان اختیار کرد،ی در نزد خود برایهمیشگ

واُلَهكَُُبَعردَُأَ ُْشَ َطْتَُعَلَيرِْمُُالزُّهردَُفِيُدَرَجَنتُِهَيِ ُِالدْنْيَنُالدَّنِيَّةُِوَُزُخْ  فَِْنُوَُزِبر ِجَِْنُفَشَ َط »

 ههای من که زهد در دنیا و جاذبهپس از من 2؛مرتَُمِنُْْمُُالْوَفَنءَُبِهُِفَقَبِلْتَُْمرُوَُقَ َّبرتَُْمذَلِكَُوَُعَلِ

پس، منان این شرط را پذیرفته و عمهل   ،ها( را بر منان شرط کردی)نقش و نگار و زینت

در قر   منان را پذیرفتی و از این رو، .دانستیکردند و بو وفای ایشان به من شرط را می

                                                           
1.ُُ ُدارُالكتبُاالسالمية،ُچنپُچْنرم، ُتْ ا : ُالكنفي، .ُشبيهُهمين74ُ،ُص2ُق،ُج1407ُكليني،ُمحمدُبنُيعقوب،

،3ُشود.ُ)ر.ک:ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُجُخطنبُبهُگ وهيُازُشيعين ُديد ُميُ{تعبي ،ُدرُروايتُديگ  ُازُامنمُبنق 
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، برگزیدو شدن و عنایها، خهاص   بخش از دعای ندبهاساس این  بر «.خویش قرار دادی

 ، منوط به وفای منان به شرط بندگی و زهد در دنیا بودو است.  [ربانی به معرومین

داشت که در مدینهه شهورش    «زید»نام ه ، برادری ب{در باریو ممدو است که امام رضا

پس بوسط مأمون احاار شد. مهأمون   .زدن اموالی شد ای و مبشکرد و موج  قتل عدو

فرستاد. امام خطا  به برادرش فرمود: ای زید! گفته فرودستان  {او را به نزد امام رضا

، مبهش را بهر   }گویند: خهدا بهه پهاسِ پاکهدامنی فاطمهه     می کوفه بو را فری  داد که

. کنهد مهی  بنها در مورد حسن و حسین، صهدق  ،فرزندان او حرام کردو است. این سخن

کهه  حهال من  ه   شهوی مهی  کنی که با معریت و نافرمانی خدا وارد بهشهت می اگر گمان

پس به گمان باطل بو، بهر پهدرمان    ه  موسی بن جعفر با طاعت حق، به بهشت وارد شد

 قسم یاد کرد و فرمود: ،بری. سپسموسی بن جعفر بربری داری و در نزد خدا گرامی

هُِفَبِئْسَُمَهنُُوَُاللَّهُِمَنُيَنَنل ُأَحَد ُمَنُعِنْدَُاللَّهُِعَزَُّوَُجَلَُّإِلَّنُبِطَنعَتِهُِوَُزَعَمرتَُأَنَّكَُتَنَنل هُُبِمَعرصِيَتِ»

جز با طاعت او. بو  ،رسدنمی ،ستا هه نزد خداه منکس ب ا سوگند! هیچدخه ب 1؛زَعَمرتَ

بسیار گمهان بهد و نادرسهتی     ؟رسیمن مقام الهی میبه  ،گمان کردی که با نافرمانی خدا

يَنُزَيردُُاتَّقُِاللَّههَُفَإِنَّهنُبَلَغْنَهنُمَهنُبَلَغْنَهنُُُُُُ»به زید فرمود:  ، خطا دیگر یدر کالم یا و.« است

زیرا مها بهه    ؛کن ای زید! بقوا پیشه 2؛بِنلتَّقْوَىُفَمَنُْلَمرُيَتَّقُِوَُلَمرُيُ َاقِبرهُُفَلَيرسَُمِنَّنُوَُلَسرنَنُمِنْهُ

کسی که از خدا نترسد و مراق  رفتهار و   ،ایم. پسبه وسیله بقوا رسیدو ،مقامی که داریم

نسهبت   ،)بین ما و او از ما نیست و ما هم از او نیستیم ،گفتار خود در پیشگاو خدا نباشد

 .«و قرابتی وجود ندارد(

 ؛انهد به عنوان الگهوی مسهلمانی مطهر  شهدو     ،و فرزندان معرومش ,. پیامبر اسالم2

 هایو بقیهد منهان بهه دسهتور     مهداری قانوناین رو،  از «ولكمُفيُرسولُاهللُاسوةُحسنة.»

. در زیهار، جامعهه،   حاکمهان دارد ویههو  هبه  ،پذیری مردمسزایی در قانوننقش به شرع،

شهکن معرفهی   های نورانی و ظلمهت ی بقوا و چراغهانشانه ، به عنوان{امامان معروم

                                                           
 .232،ُص2ُق،ُج1378ُ،ُ،ُتْ ا :ُنش ُجْن ،ُچنپُاوّل{عيو ُاخبنرُال ضن،ُشيخُصدوق،ُمحمدُبنُعليُ.1

ُ.219،ُص49ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُجُُ.2
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که با بمام وجود، بر پیمان بندگی و عباد، حق، استوار بودو و زندگی خهویش   1اندشدو

را در مسیر رضایت خدا وقف کردنهد و خهود، پهیش و بهیش از دیگهران در عمهل بهه        

 2وشا بودند.ک ،امر به معروف و نماز، زکا، :دین، مانند هایدستور

کنهد؛ زیهرا بهی   می برمردمان را در این امر، گستاخگذاشتن قانون بوسط حاکمان،  پا زیر

بهرد و  مهی  بران از بهین شکنی را در نظر فرمانقانون زشتیروایان به قانون، اعتنایی فرمان

 بازد. به قول شاعر:می ناروایی بعدی به قانون، در سایه قدر، و بربری حاکمان، رنگ

 شند غیضمن کک رش   ک  بیخبرآک              کگر   بمغ شای ، ضل   وشر  یبی

 عد اجتماعيدر بُ مداریقانونهایي از نمونه

ی از احکام شرع، ناظر به زنهدگی اجتمهاعی و روابهط میهان افهراد اسهت و       بسیاربخش 

دهی روابط اجتماعی، سوق دادن امت هدف از من، ضمن برقراری نظم و امنیت و سامان

ویهو از سهوی زمهام  هبندی به قانون، بیاین رو، پا اسالمی به صال  و سعاد، است. از

 جا به واکاوی برخی زوایای پیدا و پنههان موضهوع  این چندان دارد. در داران، اهمیتی دو

 پردازیم.می

 بندي حاكمان به قانون . لزوم پاي1

بندی حاکم به قهوانین اسهالمی اسهت.    در گرو پای ،دوام حکومت و بقای مشروعیت من

خلیفه  خروصهب ،و شیعیان راستین به سه خلیفه {امیر مؤمناناعتراضی که  برینمهم

و بعهدی   هها شهکنی بندی به قوانین و مقررا، اسالمی بود. قهانون عدم پای ،سوم داشتند

به حدی رسید که مسلمانان بر وی شوریدند و سرانجام،  ،عثمان به حدود و احکام الهی

ی خلفها  هها شهکنی ی که به قانوندانست مردماننیک می {وی را به قتل رساندند. علی

در  از ایهن رو،  .مدار علوی را نخواهند داشهت بوان بومل حکومت قانون ،اندخو گرفته

 ود: نمدست گرفتن حکومت، با صراحت اعالم ه مغاز ب

                                                           
)شيخُصدوق،ُُ«د ُوُمصنبيحُالدجيُوُأعالمُالتقي.السالمُعليُائمةُالْ»خوانيم:ُدرُف ازُابتداييُزينرتُجنمعهُميُ.1

 .(612،ُص2ُق،ُج1413ُمنُاليحض  ُالفقيه،ُقم:ُدفت ُانتشنراتُاسالمي،ُچنپُدوم،ُ

ُالْعَلَننِيَةُِوَُأَحركَمرت مرُعَقْدَُطَنعَتِهُِوَُوَكَّدرت مرُمِيثَنقَهُ»ُ.2 ُلَهُُفِيُالسِّ ُِّوَ الصَّلَنةَُوَُآتَيرت مُُالزَّكَنةَُوَُأَمَ ْت مرُبِنلْمَعر  وفُِوَُ...ُوَُأَقَمرت مُُوَُنَصَحرت مر

عَنُِالْمُنْكَ ُِوَُجَنهَدرت مر جِْندِ .ُنََْيرت مُر ُاللَّهُِحَقَُّ ُيحض  ُالفقيه،)شيخُصدوقُ«فِي ُ(612،ُص2ُجُ،ُپيشينُ،ُمنُال
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 ،.. بدانید که اگر من درخواست شما را پذیرفتم. مرا واگذارید و به دنبال دیگری باشید!»

کننهدو  دانم و بهه گفتهه گوینهدو و مالمهتِ سهرزنش     می نم که خودکمی با شما چنان کار

اصوا  ما این کهالم را بهر ظهاهرش حمهل     »الودید گوید: ابن ابی 1«. ...دارمگوش نمی

دانند. به عقیهدو  می نمودو و من را دلیلی بر اعتقاد خود )عدم وجود نص بر امامت علی(

فرمایهد  می {پس چرا علی ،اگر از سوی پیامبر نری بر امامت علی وجود داشت ،منان

عالمهه مجلسهی ضهمن اشهارو بهه سهخن شهار          2«مرا رها کنید و دیگری را برگزینید؟

 و کنهد مهی  الودید این است که بهه کهالم حهق اشهارو    ابن ابی روش :نویسدمی معتزلی،

منرهه  امامههت نبههود؛ بلکههه رد  ، ردّ{گردانههد. منظههور امههاممههی از من روی ،سههپس

خواسهتند و  خلفا را از وی میدرخواست و شرط بیعت کنندگان بود که پیروی از سیرو 

ای و لوظهدر واقع، ابمام حجتی بود با مردم بدانند که ایشان از اجرای قوانین الهی، ذرو

 3کند.ای بخطی نمی

 ر اجراي قانونقاطعیت و عدالت د. 2

شهکنان،  ای در برخهورد بها قهانون   و مالحظها، نسهبی و قبیلهه   ببعیض در اجرای قانون 

کنهد. مهردم،   مهی  ، یک حکومت را از درون متالشهی بدبرین مفتی است که مانند موریانه

ویههو از حکومهت اسهالمی چنهین     هبابنهد و به  سیاست یک بام و دو هوا را هرگز برنمی

کهار باشهد،   اگرچه خود درسهت گیرد، می وقتی کسی در ر س امور قرارانتظاری ندارند. 

صدد سوء اسهتفادو از قهدر، و مقهام     اما اطرافیان و وابستگانی دارد که ممکن است در

بیشهتری نسهبت بهه دیگهران      هایخالف مرالح عمومی، خواهان امتیاز وی برمیند و بر

 ،نمایند. ممکن است این اطرافیهان و وابسهتگان   بریافزونگردند و درخواست امکانا، 

به منزله زیر پا نهادن احکام، قهوانین و   هانتظارابی داشته باشند که بن دادن به مناز وی ا

مهی  الزم است شخری کهه در ر س کهاری قهرار    حدود الهی و نیز منافع عمومی باشد.

ی خالف قانون و هاجا و امتیازطلبیهگیرد، از همان ابتدای کار، با این گونه انتظارا، ناب

                                                           
ُانتشنرُ.1 ُش كت ُتْ ا : ُشْيد ، ُجعف  ُسيد ُت جمه: ُالبالغه، ُنْج ُرضي، ُششم،ُسيد ُچنپ ُف هنگي، ُو ُعلمي ات

ُ.92،ُخطبه85ُش،ُص1373ُ

 .33،ُص7ُق،ُج1404ُاهللُم عشي،ُچنپُاوّل،ُالحديد،ُش حُنْجُالبالغه،ُقم:ُمكتبةُآيتابنُابيُ.2

ُ.37،ُص32ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُجُُ.3
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رزو کند و در دادن امتیازها به افراد، قانون را مال  و معیار قرار مبا ،مرالح عمومی مردم

 نه خویشاوندی را. ؛دهد

به این مهم بوجه ویههو داشهت.    ،دست گرفته در مدبی که زمام حکومت را ب {علی

 ی وی فرمود:هاشکنیاز کارگزارانش در نکوهش قانون یکیا  به ایشان در نامه

ردمان را به ایشان بازگردان که اگر چنین نکنهى و دسهتم   ها  این ماز خدا بترس و مال»

به بو برسد، بو را به عقوبتى خواهم رساند که نزد خدا، عهذرخواو کهار بهو باشهد و بها      

کهه داخهل   مگر من ،امکه هیچ کس را با من نزدو ؛ به طوریشمشیر خود بو را خواهم زد

ثل کار بو کردو باشهند،  مبش شدو است. به خدا قسم که اگر حسن و حسین هم کار  م

گاو کهه حهق   داریى از من نخواهند دید، با مندارم و جان در حق ایشان سستى روا نمى

 1«برطرف سازم. ،و باطلى را که از ستم ایشان وجود یافته است بگیرمرا از ایشان 

؛ گذاشهت المال، ببعیای بین افراد نمیدر جریان بقسیم بیت {نقل شدو است که علی

پوستی سه دینار داد؛ مهردی از انرهار کهه پهیش از وی سهه دینهار       به غالم سیاو کهچنان

! این غالم، با دیروز، غهالم مهن بهود    امیر مؤمنان ایبا لونی معترضانه گفت:  ،گرفته بود

مهن در  »فرمهود:   {دهی؟ علیمی اکنون او را با من مساوی قرارهم ؛امکه مزادش کردو

فاهیلت و  ای فرزندان اسماعیل، بر فرزنهدان اسهواق   بر ،پس .کتا  خدا نیک نگریستم

 2«بربری نیافتم.

 تعاریه  بهه  ،المهال بندی را با اجازو کلیهددار از بیهت  گردن {یکی از دختران امام علی

 ،وقتهی از مهاجرا بهاخبر شهد     {. حاهر، خود را با من بیاراید قربانگرفت با در عید 

المهال بهاز گردانهد و خطها  بهه      ه بیهت بند را به کلیددار را مورد عتا  قرار دادو، گردن

 شهم قطهع  هاین دستی بود که در بنیاوّلگرفتی، دست بو اگر اجازو نمی»دخترش فرمود: 

 3«.گردیدمی

                                                           
الَّيِ ُفَعَلْتَُمَنُكَننَترُلَُْمَنُعِنْدِ ُهَوَادَةٌُوَُلَنُظَفِ َاُمِنِّيُبِإِرَادَةٍُحَتَّىُآخ يَُالْحَقَُّوَُاللَّهُِلَورُأَ َُّالْحَسَنَُوَُالْحُسَيرنَُفَعَلَنُمِثْلَُ»ُ.1

ُ(41،ُننمه414ُپيشين،ُصُُه،رضى،ُنْجُالبالغ)سيدُُ«مِنُْْمَنُوَُأ زِيحَُالْبَنطِلَُعَنُْمَظْلَمَتِِْمَن.

ُ.134،ُص32ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُجُُ.2

ب ا ُديد ُش حُكنملُاينُداستن ،ُر.ک:ُب وج د ،ُسيدُحسين،ُجنمعُأحنديثُالشيعة،ُتْ ا :ُانتشنراتُف هنگُُ.3

 .965،ُص30ُش،ُج1386ُسبز،ُچنپُاوّل،ُ
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نزد او ممد. امام بهه فرزنهدش    {، برادر بزرد علینیز، نقل شدو است که روزی، عقیل

بهر عقیهل پوشهانید.    او پیراهن و ردایى از خویشهتن  « .عمویت را بپوشان» حسن فرمود:

چیز  جز نان و نمک نبهود. عقیهل گفهت:     ،چون وقت شام خوردن رسید، بر سر سفرو

 !میا این نعمهت خهدا نیسهت؟ خهدایا    »در پاسخش گفت:  {که چیز  نیست. علىاین

هها  خهودم را بهدهم و    گاو عقیل گفت: به من چیز  بدو بها قهر   من« .هزار بار شکر

 فرمود: {بو بروم. علىزودبر مرا رها کن با از خانه 

به خدا قسم کهه مهن   »گفت:  .گفت: صد هزار درهم« چه اندازو بدهکار ؟ 1ا  ابایزید!»

المال دادو شهود و من را بها   بوانى صبر کنى با سهم من از بیتولى مى ؛چنین پولى ندارم

ل عقیه « .دادمهمه من را به بهو مهى   ،بو بقسیم کنم و اگر برا  اهل خانه چیز  الزم نبود

دههى؟  المهال مهى  المال در دست بو است و بو مرا وعدو به سهم خود از بیتگفت: بیت

 {چه خواههد بهود؟ علهى    ،بازو سهم بو چه اندازو است و اگر همه من را به من بدهى

جا که با یهک  من« .مثل دیگر مسلمانان هستیم ،المالمن و بو نسبت به اموال بیت»گفت: 

هها  اجنهاس مهردم بهازار     جا صندوقمارو بود و از منداراإلبر بام  ،گفتنددیگر سخن مى

قهانع نیسهتى،    ،نهه گفهتم ه ما  ابایزید! اگر ب»به عقیل گفت:  {على ،پس .شددیدو مى

« .برا  خهود بهردار   ،را بشکن و منهه را در من است هاصندوقپایین برو و قفل یکى از 

گفت: میا به من فرمان « بازرگانان!اموال »ها چیست؟ گفت:  عقیل گفت: در این صندوق

هها  خهود را در   ها  مردمى را بشکنم که بر خدا بوکل کردو و مالدهى که صندوقمى

المال مسهلمانان را  دهى که بیتمیا به من فرمان مى»گفت:  {نااند؟ امیرمؤمنها نهادومن

کهردو و بهر من   در صوربى که منان بر خدا بوکهل   ؛بگشایم و اموال ایشان را به بو بدهم

بوانى شمشیر، را بردار  و من نیهز شمشهیر خهود را    اند؟ و اگر بخواهى مىقفل نهادو

بهر   ؛کننهد مند زندگى مىجا بازرگانان ثرو،شویم که در من« حیرو»بردارم و با هم روانه 

ام؟ عقیهل گفهت: مگهر بهرا  دزد  ممهدو     « .گیهریم زنیم و مالش را مىیکى شبیخون مى

 2«.بهتر از من است که از همه مسلمانان بدزد  ،گر از یک نفر بدزد ا»گفت:  {على

                                                           
ُطنلبُاست.ابنيزيد،ُكنيهُعقيلُبنُابىُ.1

ُ.113،ُص41ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُجُُ.2
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 در اجراي قانون رعايت اعتدال. 3

 وضهع الهی یا بشهری   گذارحرکت بر مدار قانون، یعنی بطبیق رفتار بر معیاری که قانون

رسهول  پذیرفتهه نیسهت.    ،نمودو است. پس، پیش افتهادن بهر قهانون یها کوبهاهی در من     

روایهت   ,بافهت. از من حاهر،  افراط و بفریط در اجرای قانون را برنمی ،,گرامی

مورند که هنگام اجهرای حهدود الههی،    می شدو است که فرمودند: روز قیامت حاکمی را

بهه   !گویهد: خهدایا  می ن شدو زدو است. در مقام بازخواست،معیّ یک بازیانه کمتر از حدّ

میها بهو نسهبت بهه      :شودمی او جوا  دادو خاطر رحمت بر بندو بو این کار را کردم. به

وی را به مبش بیفکنند. شهخص   که کندمی امر بر از من هستی؟ سپسبندگان من مهربان

گویهد:  مهی  مورند که یک بازیانه زیادبر زدو اسهت و در مقهام بازخواسهت   می دیگری را

وی را نیز به  که شودمی به خاطر بازداشتن از معاصی بو چنین کردم. دستور دادو !خدایا

 1مبش بیفکنند.

، در اجرای حد بر گناهکاری، دچار اشتباو شد و سهه بازیانهه اضهافه    {قنبر، غالم علی

 2، همان سه ضربه را بر وی جاری کرد.{زد. علی

 گرايیرابطه. پرهیز از 4

بنها راو بوقق عدالت و سعاد، جامعهه انسهانی    ،ویهو حدود الهیهب ،اقامه قوانین اسالم

قوانین جزایی و کیفری اسهالم )حهدود( را بهر متجهاوزان بهه       اجرایمن حار،  .است

 حریم قانون، بهتر از عباد، شرت سال و نیز بربر از بارش چهل ش  بهاران بهر زمهین   

 3.دانستمی

 ،حدود الهی )قهوانین کیفهری اسهالم(    جلوگیری ازاز شفاعت کردن در  ,پیامبر اسالم

مهی  موج  عذا  و عقا  خداوند در جهان مخهر،  کرد و این کار رامی شد، نهیبه

ای دزدی از اموال قبیلهه  داشت که کنیزکی ,همسر پیامبر ،ام سلمهنقل شدو:  4.دانست

                                                           
 .153،ُص2ُق،ُج1405ُن،ُعواليُاللئنلي،ُقم:ُدارُسيدُالشْداء،ُچنپُاوّل،ُالديجمْور،ُمحمدُبنُزينابنُابيُ.1

ُ.514،ُص30ُب وج د ،ُجنمعُأحنديثُالشيعة،ُپيشين،ُجُُ.2

ُ.498همن ،ُصُُ.3

ُابنُ.4 ُواألحكنم، ُوالقضنين ُوالح ام ُالحالل ُوذك  ُاإلسالم ُدعنئم ُمغ بى، ُمحمد ُبن ُنعمن  ُآلُقم:حيو ، مؤسسة

ُ.443،ُص2ُ،ُجُق1385،ُچنپُدوم،ُ[البيت
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بهه من   ،از وی ام سهلمه بهرای شهفاعت    .موردنهد  ,کرد. او را برای قراص نزد پیامبر

این حدی از حدود خداوند اسهت   !ای ام سلمه»فرمود:  ,حار، سخن گفت: پیامبر

 1«.دست کنیز را قطع کرد ،پس. گرددکه ضایع نمی

 در مورد مخالفان . رعايت قانون5

سهت.  هها در اجهرای قهانون ا   و دشمنی ها، بأثیر کینهمداریقانونی هایکی دیگر از مفت

ه و ، کینه گهاو  2.«علهيُأ ُالُتعهدلواُُكمُشهنئن ُقهومُُُوالُيجه منُّ» فرمایهد: می خدای متعال

شود که افراد، پای از حهدود الههی فرابهر    می باعث ،احساس دشمنی نسبت به اشخاص

شود که بر رعایت احکهام  می ی فراوانی یافتهانمونه [گذارند. در سیرو معرومین

در  {برای نمونه، علی ؛شان حساس بودندحتی در قبال دشمنان ،الهی و رفتار اسالمی

بستر شهاد، نیز رسیدگی به وضعیت قابلش را فراموش نکرد و نسبت به رعایت حکم 

 به فرزندانش هشدار داد و فرمود: ،الهی در مورد قابل خویش

نان را کشهته ؤمم گویید امیرب اید وپسران عبدالمطل ! نبینم در خون مسلمانان فرو رفته»

من کشته شود. بنگرید! اگهر مهن از ایهن    نباید کسی به خون  ،جز کشندو من ،اند! بدانید

 3«.مبرید را بنها یک ضربت بزنید و دست و پای و دیگر اندام او را ردم، اوضربت او مُ

 چو ک یر تو   ککنون به ک یر کا ضدکشک  به جز ک  الی که گوید به ا ر که قمتل ضا

بها شهنیدن    {علی .دادندمی به شامیان دشنام {ای از یاران علیدر جنگ صفین، عدو

ی منهان را  هها اگهر کهردو   امها  ؛گو باشهید من خوش ندارم که شما دشنام» فرمود: هادشنام

 4«بر است.به صوا  نزدیک ،شان را یادموری کنیدبازگویید و حال

                                                           

ُاللَّ»ُ.1 ُفَقَطَعََْنُرَسُول  ُلَنُيُضَيَّعُ. ُجَلَّ ُوَ ُعَزَّ ُاللَّهِ ُحُدُودِ ُمِنْ ُهَيَاُحَدٌّ ُسَلَمَةَ ُيَنُأ مَّ ُالنَّبِيْ ،7ُ،ُپيشين،ُجُكلينى،ُكنفي)ُ«هِ.فَقَنلَ

ُ(254صُُ

ُ.8.ُمنئد ،ُآيه2ُ

وَُإِ ُُْوَُأَحرسِن واُإِسَنرَ ُُفَإِ ُْأَصِحَُّفَأَنَنُوَلِيُْدَمِيُإِ ُْشِئْتُُأَعرف وُوَُإِ ُْشِئْتُُاسرتَقَدرتُُقَنلَ:ُأَطْعِمُو ُُوَُاسرق و ُُ{رُوِ َُأَنَّهُ»ُ.3

ُتَخ وض و َُدِمَنءَُالْمُسرلِمِينَُخَورضنًُُهَلَكْتُُفَنقْت ل و ُُث مَُّأَورصَىُفَقَنلَُيَنُبَنِيُعَبردُِالْمُطَّلِبِ ُالْمُؤْمِنِينَُلَنُأ لْفِيَنَّك مر تَق ول و َُق تِلَُأَمِي  

ُ(206،ُص42األنوار،ُپيشين،ُجُمجلسى،ُبحنرُ)ُ«يُقْتَلَنَُّبِيُإِلَّنُقَنتِلِيُوَُنََْىُعَنُِالْمُثْلَةِ.الأَلَنُ

ُ.206،ُخطبه240ُسيدُرضي،ُنْجُالبالغه،ُپيشين،ُصُُ.4
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گهویی و امانهت  بر شما باد به ورع و بالش و اجتههاد و راسهت  »فرمود:  {امام صادق

، مرا {م امام حسینسته است که اگر قابل جدّداری نسبت به کسی که شما را امین دان

بهه   ،نزد من امانت گهذارد  ،م را کشته استوسیله من، جدّه امین دانسته و شمشیری که ب

که سزاواربرینِ مردم به ورع، مل مومد و شیعیان ایشان هستند  . به درستیماو باز گردان

 1«ند.ادمو سرمشق مر پیشواها اقتدا کنند؛ زیرا منان، با مردم به من

 هاي بزرگتوجه به كوچك. 6

بهر،  مهم هایی دشوار و یا هنگام عمل به دستورهابسیاری از افراد در مواجهه با مزمایش

شوند. این شیوو نادرسهت را در  می غافل ،برنداهمیت از عمل به احکامی که به ظاهر کم

ی عهزاداری،  هها دسهته که گهاو در هنگهام حرکهت    بینیم؛ چنانمی رفتار مسلمانان، فراوان

شود یها امهوال افهراد در زیهر پهای عهزاداران،       خوردگان نمیرعایت حال کودکان و سال

هها  صدای بلندگوی مسجد موج  اذیهت و مزار همسهایه   ،شودمی دو یا مفقودیمسی  د

 . شود و...می

گیری دشمن است و هر یک از طهرفین  هدف از جنگ، انهدام و زمین کهدیگر این نمونه

ای بههرو گیرنهد؛ امها در اندیشهه و     ممکن است از هر وسهیله  ،ای رسیدن به این هدفبر

به ظاهر کوچک، غافل بود و بها   هایسیرو پیشوایان، در میدان کارزار نیز نباید از دستور

هرگهاو پیهامبر   »فرماید: می {نگاو به هدف، وسایل نامشروع را بوجیه نمود. امام صادق

الهی هم در  هایوی را به بقوا و ببعیت دستور ،فرستادگ میفرماندو سپاهی را برای جن

ههیچ  »فرمهود:  مهی  کهرد و می اش و هم در مورد رفتار سپاهیانش سفارشرفتار شخری

نخلی )درخت خرما( را مبش نزنید و من را در م  غرق نکنید و هیچ درخهت ثمردههی   

ه من نیازمند شهوید و ههیچ   زیرا شاید شما ب ؛ید و هیچ زراعتی را مبش نزنیدنمایرا قطع ن

که برای خوردن بهه  مگر من ؛چهارپایی را که گوشت من قابل خوردن باشد، از بین نبرید

   2«.من نیاز داشته باشید

                                                           
ُ.259،ُص1ُش،ُج1376ُديلمي،ُارشندُالقلوب،ُتْ ا :ُنش ُننص ،ُچنپُاوّل،ُُ.1

 .29،ُص5ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُجُُ.2



 

 

 

 
182    1393توشه راهيان نور رمضان ره 

 پیمان عهد و بندي بهپاي. 7

ی مسهلمانی دانسهته شهدو اسهت. در     هادر فرهنگ اسالمی از نشانه ،وفا به عهد و پیمان

هماننهد   ،شهود مهی  های دیگر بستهی که با دولتیقراردادهاها و حکومت اسالمی، پیمان

 قوانین داخلی باید موترم شمردو شود.

قهریش را   در صلح حدیبیه، با مشرکان پیمان بسته بودند: مسلمانان کسهانی از  ,پیامبر

یان بدهند. پس از انعقهاد ایهن   که مسلمان شوند و از مکه به مدینه فرار کنند، بوویل مکی

از مکه فرار نمهودو، وارد مدینهه شهد.     «ابوبریر»مسلمانی به نام شخص بازو قاًپیمان، ابفا

مشرکان قریش هم طبق معاهدو صلح، کسی را فرستادند با ابوبریر را بوویل گرفته، بهه  

نیز بر اساس معاهدو صلح، ابوبرهیر را بهه فرسهتادو مشهرکان      ,مکه بازگردانند. پیامبر

ف از معاهدو جایز نیست و من در دین اسالم، بخل»ند: ریر فرمودبوویل دادند و به ابوب

فهراهم  برو و مطمئن بهاش خهدا بهرای بهو راو نجهابی       هاام. بو با منپیمان بسته هابا این

 1.«خواهد ساخت

 ساالري در عزل و نصب مديرانشايسته .8

 نامه خود به مالک اشتر در مورد بعیین عامالن و متردیان حکومت فرمود: در {علی

به کارشان گمار و به میل خهود و بهی   ،بیندیش! و پس از مزمودن ،در کار عامالن خود»

چنین را در میان کسهانی  ... و عامالنی اینشان مداربه کاری مخروص ،مشور، دیگران

بهر دارنهد و   ی پارسا که در مسلمانی قدمی پیشهااز خاندان ؛دارند و حیا هجو که بجرب

شان نگریشان کمتر و عاقبتبر و طمعشان موفوظت و مبرویبر اسگرامی ،اخالق منان

 2«.برفزون

روشنی گویای این امر است کهه شایسهته  نیز در عزل و نر  مدیران، به {روش علی

ی قومی و فامیلی در هامال  ایشان برای نر  حاکمان بودو و بربری برینساالری مهم

 جایگاهی نداشته است. ،این زمینه
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برهمیم بهه عهزل معاویهه      {پس از فراغت از فتنه جمهل، علهی   :ممدو استدر باریو 

از روی خیرخواهی و دوراندیشی،  ،از جمله عبداهلل بن عباس ،ای از بزرگانگرفت. عدو

مدبی به صال  حکومت دانستند. برخی از منان معتقد بودند کهه   باقی ماندن معاویه را با

شام برای حکومت خود بیعت بگیرد و سهپس  بواند از مردم می معاویه یبا ابقا {علی

ولی مهن   ؛یک نظر سطوی و عاجل است ،این»فرمود:  {ولی علی ؛معاویه را عزل کند

بهه ایهن    ،سپس «عذری ندارم. ،در عمل نکردن به پیمانی که میان من و خدای من است

   2«.1وَمنُك نتُُمُتَّخِيَُالمُضِلِّينَُعَض داً»میه از قرمن استشهاد کرد: 
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