
  



 

 

 

 نظارت بر اطرافیان
 

 

 

 حسن تبار عارف 



 

 

 

 شگفتار ی پ 

 ی باسمه تعال

مبلغین  در راستای ترویج معارف ناب علوی و اعتالی محتوای منابر 

، موسسه تخصصی خطابه امیربیان شعبه تهران اقدام به تشکیل  گرامی

 . نهج البالغه نموده استکارگروه تخصصی 

با توجه به ایام پیشرو و ضرورت ارائه محتوای سیاسی جهت روشنگری  

نهج البالغه )عهدنامه   53اذهان مردم، این کارگروه پژوهش بر روی نامه 

مالک اشتر( را در اولویت فعالیت های خود قرار داد؛ حاصل آن  

ویژگی برای مسئول   40مطالب مهمی از جمله ها، استخراج  پژوهش 

 حکومت اسالمی شده است. 

نوشته پیش رو، به توضیح و تبیین یکی از آن ویژگی ها، در قالب منبر  

کوتاه ویژه سخنرانی بعد نماز جماعت، با استناد به مصادیق تاریخی و  

علی الخصوص   علیهم السالمشاهد مثال از نحوه عملکرد معصومین 
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بیان نمونه   ، به همراه السالم ماعلیهبن ابی طالب المومنین علی امیرا حضرت 

 ای مخالف با آن ویژگی، پرداخته است.  ای مطابق و نمونه 

  ، استبا توجه به قالب تعیین شده که الزمه آن اختصار و کوتاه بودن متن  

خودداری  ، و معاصر نکات و شواهد تاریخی از بسیاری از پرداختن به

وران عزیز می توانند با توجه به مخاطب و مجلس  شده است؛ اما سر

خود، به این مطالب بال و پر بدهند و توضیح و تفصیل آن را متناسب با  

 شرایط اضافه کنند. 

به صورت منبر   ها  ان شاءاهلل در آینده ای نزدیک، تمام آن چهل ویژگی 

 تدوین می شود و در قالب یک کتابچه، به چاپ می رسد. 

، مورد کشور  نهج البالغه در میان آحاد مردم و مسئولینبه امید روزی که  

  ی در تمامالسالم  علیه الموحّدین توجه قرار بگیرد و به فرمایشات مولی

 ها، عمل شود. عرصه
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 می گوید: 1ابن ابی رافع عبیداهلل 

علیه السالمدر ایامی که من خزانه دار حکومت امیرالمومنین 
بودم، در  

علیه  خزانه بیت المال یک گردنبند مروارید وجود داشت؛ دختر امام علی 

)ام کلثوم( از من خواست که آن گردنبند را سه روز به او امانت  السالم 

متوجه قضیه شد.    علیه السالم  بدهم. من این کار را انجام دادم و امیرالمومنین  

 من را احضار کرد و فرمود: 

 خیانت می کنی؟!آیا به مسلمانان 

 پناه بر خدا اگر بخواهم به مسلمانان خیانت کنم؛  -

 

 
لیه امام علی)عو از یاران خاص  شیعهاز اخیار   شیخ مفیدو بنا به قول  تابعینرافع از عبیداهلل بن ابی  1

المال امام در کوفه به مسئولیت بیت  .کرد ت می های امام شرک، دبیر و کاتب او بود. او در همه جنگ(السالم

 (fa.wikishia.net)پایگاه اینترنتی ویکی شیعه.   - .عهده او بود 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
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پس چرا بدون اجازه من و رضایت مسلمانان آن گردنبند را به دخترم  

 امانت دادی؟

به او   2او دختر شماست و من آن مال را به عاریه ی مضمونه  -

 دادم.

 حضرت قانع نشد و فرمود:

نی و بپرهیز که چنین کاری را  باید همین امروز آن را به خزانه برگردا

تکرار کنی که در این صورت مجازاتت خواهم کرد. و دختر من هم اگر  

آن را به غیر از عاریه مضمونه از تو گرفته بود، در آن صورت اولین زنی  

   3از بنی هاشم بود که به خاطر دزدی دستش را قطع می کردم.

او دختر  مثال  د کهن اصال مالحظه نمی کن علیه السالمببینید! حضرت امیر 

من است و اگر من با او چنین رفتاری کنم از من دلگیر می شود و یا  

  اینکه شاید مردم بگویند او نسبت به دخترش محبت ندارد و.....

 

 
   .رط باشد و چه نباشد ، او ضامن استفیعنی در صورت اتالف، چه م  2

   337، ص 40بحاراالنوار، ج   3



 7  /نظارت بر اطرافیان

 

با شدت و سخت گیری تمام بر اطرافیان و    السالمعلیه  علی حضرت 

نزدیکان خودشان که مثال از اقراباء ایشان به حساب می آمدند و دارای  

مقام و جایگاهی بودند، نظارت بسیار دقیق داشتند تا اینکه خدایی ناکرده  

است یا پسر عموی من  دختر من    به این گناه مبتال نشوند که چون فالنی،

 4.ا او کاری نداشته باشم یا بر او آسان بگیرماست و یا . . . من ب

، به مجرد اینکه اشتباهاتی را از شاگرد قدیمی  امام خمینی ره  همین طور

کسی که حتی تا درجه قائم مقامی در جمهوری  و یار با وفاء خودش )

او برخود می کند و او را از ، سریعا با ( می بینداسالمی هم پیش رفت

کار های خطای خودش نهی می کند و دست آخر حتی او را از این مقام 

 .عزل می کند

را سالیان دراز است  شخص  مالحظه ی اینکه این  به  ایشان می توانست  

نظام هم  که می شناسد و از شاگردان قدیمی و خوب او بوده و برای این  

، با او مخالفت نکند و به اصطالح  بسیار سختی کشیده و رنج ها دیده است

در  را در رفتار امام چنین چیزی هوای او را هم داشته باشد ولی شما 

 . مخالفت کردندبا او  و دیدید که    دمقابل اعمال غلط این شخص نمی بینی 

 

 
جاودانه تاریخ ، سخخخنان آیت اهلل خامنه ای ، به کوشخخش محمد محمدیان ، انتشخخارات انقالب کتاب  4

 251اسالمی ، ص 
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خب ، این دقیقا همان چیزی است که اسالم می خواهد، این همان  

به آن عمل می کرد. امروز هم ما   علیه السالمامیرالمومنین چیزی است که 

. مسئولینی که دنباله روی راه حضرت  باید به دنبال اینطور مسئولین باشیم

 . باشند مالسال علیهامیر 

هم در جمهوری اسالمی داشتیم   ار افرادی در مقابل است. بله درست

، حتی در رده های باالی نظام ولی این روابط و  دکه مسئول بودن

یعنی دقیقا خالف عملکرد   ،به شدت لحاظ می کردند اخویشاوندی ها ر

همان شخصی که تا درجه قائم   به طور مثال   .السالم علیهامیر المومنین 

، یعنی شخص دوم کشور ایران؛ ، خب مقام کمی نیست رسیده بودمقامی 

برادر داماد مهدی هاشمی ) یدر مسائل خالفی که براهمین شخص 

نها مخالفت نمی کند بلکه به شدت و با عزمی نه ت ،( پیش می آیدنا ایش

، ازکار های خالف او حمایت می کند و حتی سر این جریانات نامه  جزم

می نویسد و حرف هایی را که نباید بزند را خطاب به    های متعدد به امام

 می زند. (ره)امام 

کشور  کسانی بوده و هستند که از زمانی که به مسئولیت و پستی در این  

رسیدند، اطرافیانشان به شدت از مقام آنها سوء استفاده کردند و ثروت  

 کسب کردند.   یهای کالن
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نهج البالغه ، خطاب به   53در نامه  السالمعلیه حضرت امیر  در این باره

 : مالک اشتر می فرماید

اسْتِئْثَارٌ وَ تَطَاوُلٌ وَ قِلَّةُ إِنْصَافٍ  إِنَّ لِلْوَالِی خَاصَّةً وَ بِطَانَةً فِیهِمُ  

مَئُونَةَ مَادَّةَ أُولَئِکَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ تِلْکَ   فَاحْسِمْ  فِی مُعَامَلَةٍ

 5لِأَحَدٍ مِنْ حَاشِیَتِکَ وَ حَامَّتِک  الْأَحْوَالِ وَ لَا تُقْطِعَنَ

والیان را نزدیکانى است که آنان را خوى خود خواهى و 

درازى به مال مردم، و کمى انصاف در داد و ستد است،  دست  

به جدا کردن اسباب و وسایل این حاالت ماده و ریشه آنان  

را قطع کن. به هیچ یک از اطرافیان و اقوام خود زمینى از  

 6اقطاع مسلمین واگذار مکن. 

این یکی از ویژگی های مهم مسئولین در حکومت اسالمی  

ود باشد و اجازه ندهد کسی از  است؛ که مراقب اطرافیان خ

 آنها از موقعیت او سوء استفاده کند و خیانتی به مردم کند.

 

 
 1414قم، چاپ: اول،    -جلد، دار الهجرة  1طالب )ع(، امام اول، نهج البالغة )صبحى صالح(،  على بن ابى  5

 ه.ق.

 703ترجمه حسین انصاریان  ص  –نهج البالغه   6
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شورای    من و شما اگر هنگام انتخاب شخصی به عنوان نماینده مجلس 

، شورای شهر و یا ریاست جمهوری و یا هر قسمت دیگری از  اسالمی

  اشتباهات  با  شو برخورد این نظام، به سوابق او در خصوص رفتار

مسئول علوی را از غیر آن تشخیص    توجه کنیم، می توانیم    خود  اطرافیان

 دهیم. 

در این خصوص در دسترس ما    کاندیداها از  بعضی    قسواب  است   ممکن

گاهی  ؛  او حمایت می کنند توجه کنیماز    کسانی که ما می توانیم به    نباشد،

ی نادرست استفاده  هواداران و حامیان، در تبلیغات و ... از روشها برخی  

جام می دهند، باید دید آیا آن کاندیدای  ی انی خالف و کارها می کنند 

 . می دهد یا نه؟ ورد می کند یا حداقل تذکر و..برخ  ها رفتار  با این  نظر مد

آمخده اسخت کخه هخر وقخت کسخی یّاد شیرازی در خاطرات شهید ص

مخی داد شخان شخود، او مخواردی را بهخش تخذکر خواست مالزم ای می

 7ش است، آنها را رعایت کند.وقتی در کنارتا 

نمایندگی در مجلس شده اند و در  هستند کسانی که امروز کاندیدای 

عین حال از االن پست ها و مسئولیت ها را بین اعضای ستاد انتخاباتی  

خود تقسیم کرده اند. چنین افرادی اگر وارد مجلس شوند باید فاتحه این 

 

 
 گفتم زنده بمانرجوع شود به کتاب: به مجنون  7
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متاسفانه بعضی از مردم خصوصا در شهرستان ها به مملکت را خواند. 

به صرف   ان نسبت فامیلی دارد! آن نماینده ای رای می دهند که با ایش

ل او به نان و نوایی  ب اینکه فامیل آنهاست به او رای می دهند تا بلکه از قِ

برسند. همین هایی که با این هدف رای می دهند وقتی کاندیدای دیگری  

رای می آورد و فامیل های خود را سرکار می برد معترض می شوند که  

خواهر من! شما با معیار معاویه   !خب برادر من آقا کجاست عدل علی؟!

حکومت علوی یافتنی   رای می دهی بعد انتظار عدالت علی را داری؟!

من و شما باید دست به دست هم دهیم تا عدل   نیست، ساختنی است.

 علوی بر این مملکت حاکم شود. 

و همت شما مردم    عجل اهلل تعالی فرجه الشریفان شااهلل به عنایت آقا امام زمان  

پاکدست باشیم با مجلسی قوی و کارآمد و  شکل گیری  ب اهلل، شاهد  حز

 .ذکر صلوات بر محمد و آل محمد

 

 

 

 


