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召公甘棠遗爱

原文：
cún

yǐ

gān

táng

qù

ér

yì

yǒng

存 以 甘 棠 ，去 而 益 咏

故事：
周武王去世之后，他的儿子周成王即位。这时周成王还
是个十来岁的孩子，所以由他的两个叔叔周公、召（shào）
公暂时代理朝政。周公和召公都曾经是周武王的重要助手，
现在又一起辛勤地工作，把国家治理得井井有条。
当时，周王朝正在营建一座新的都城，称为东都（在今
天的河南省洛阳市），召公先去选择好建造宫殿等建筑的地
址，并制定建筑规划。他写了一篇很长的劝诫性的文章，总
结夏朝、商朝灭亡的历史教训，劝诫年幼的周成王要恭敬谨
慎，希望他成为一位贤明的君主。召公说：
“王刚开始治理
国家，拥有一座新建的国都。我唯一的希望是王能尽快推行
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德政，成为臣民德行的表率，这样天下的臣民才会效法；君
臣上下勤勉操劳，我们的国家才会比夏朝、商朝更为长久。”
东都建成之后，周成王让两位叔叔分别治理国家，周
公负责管理国家的东部，召公负责管理西部。
召公来到西方，每天勤奋地工作，经常跑到乡村里，察
看人们生产、生活的实际状况。地方官和民众有什么事需要
他裁决，随时可以找到他。地方官想让他到当地人的房屋里
处理公务或休息，他不同意，说：
“我辛苦一点儿没有关系，
如果让百姓辛苦，那就不是仁政。”召公为不打扰民众，经
常在野外露宿，在田野或村边的空地上处理事务；感到劳
累，他就坐在路边的甘棠树下休息。有时候，他就在甘棠树
下审理案件，认真听取原告、被告和证人的话，作出合情合
理的裁决。不管是贵族、官员还是平民，他的原则是有罪的
人应受到惩处，心怀不满的人应该得到申诉的机会。不少村
民就围在他身边，看他怎样处理案件。由于召公体恤民情，
推行有利于百姓的政策，百姓对他非常尊重和爱戴。
在召公和周公的辅佐下，周成王时期成为周代最兴盛的
时期。召公去世以后，人们仍然很怀念他，保存好他遗留下的
一切东西。随着乡村的发展，要修大路和建新的房屋，召公曾
经在下面休息、办公的那棵甘棠树正好在路边，有人主张把它
砍掉；但大部人都反对砍树，他们认为应该保留这棵甘棠树，
而且要建一座庙，以寄托他们对召公深深的怀念和尊敬。
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有人还创作了一首诗歌《甘棠》歌颂召公：
“枝叶茂盛
的甘棠树啊，不要剪削、不要砍伐，召公曾在这下面居住。
枝叶茂盛的甘棠树啊，不要剪削、不要毁坏，召公曾在这下
面休息。枝叶茂盛的甘棠树啊，不要剪削、不要攀折，召公
曾在这下面停留。”这首诗现在仍然保存在中国最早的一部
诗歌总集《诗经》里面。
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شجرة الكمثرى تحيي ذكرى شاو جونغ
بعد وفاة اإلمبراطور تشو وو ،تولي ابنه العرش اإلمبراطروي .كان
اإلمبراطور تشنغ ال يزال طفال صغيرا وقتئذ فقام عماه تشو جونغ وشاو
جونغ باإلشراف على إدارة الشؤون السياسية للبالد .قدكان كل من تشو
جونغ وشاو جونغ مساعدين هامين لإلمبراطور تشو وو ،واآلن سيعمالن
معا بجد واجتهاد كي يديرا جيدا أمور البالد.
كانت أسرة تشو تقوم ببناء عاصمة جديدة في ذلك الوقت وتم تسميتها
بالعاصمة الشرقية (وهي لويانغ في مقاطعة خنان حاليا) .كان شاو جونغ
يقوم باختيار مواقع وتصميمات بناء القصور .وقد كتب كتابا لخص فيه
العبر التاريخية من سقوط أسرة شاو وأسرة شانغ ونصح اإلمبراطور تشنغ
الشاب أن يتصرف باحترام وحذر وتمناه أن يكون زعيما حكيما .قال شاو
جونغ" :بدأ اإلمبراطور حكم البالد و أسس عاصمة جديدة .ال أتمنى إال
أن يتمكن اإلمبراطور من تنفيذ سياسة تستجيب لألخالق ،ويصبح مثاال
لوزرائه وشعبه .لن يكون حكم بالدنا أطول وأبعد من أسرة شيا وأسرة
شانغ إال باجتهاد الزعيم والوزراء".
بعد االنتهاء من بناء العاصمة الشرقية ،كلف اإلمبراطور تشنغ عمه
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تشو جونغ بتولى مسئولية الجزء الشرقي للبالد ،وعمه شاو جونغ بتولى
مسئولية الجزء الغربي منها.
جاء شاو جونغ إلى الجزء الغربي ،حيث عمل بتفاني وإخالص،
وكان كل يوم يخرج إلى الحقول والقرى ليراقب سير العمل وحياة الشعب.
و كان بإمكان المسؤولين المحليين وعامة الشعب أن يذهبو إليه في أي
وقت اذا أرادوا تحكيمه في أي أمر من األمور .واذا دعاه أحد المسؤولين
المحليين د إلى بيت أحد األهالي ،للتشاور في شؤون العامة أو االستراحة،
كان يرفض ويقول" :ال مشكلة في أن أتعب أنا ،لكن إذا أتعبت الشعب،
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فهذا ليس من أخالق السياسة في الشيء" .ولكي ال يزعج الناس كان إذا
أدركه الليل نام في الحقول البعيدة عن الناس ،وإذا كان عنده عمل قضاه في
الحقول البعيدة أو المناطق الشاغرة بجانب القرية ،أوبجانب الطريق .وإذا
شعر بالتعب جلس تحت شجرة الكمثرى لإلستراحة .وأحيانا كان ينظر في
الخصومات بين الناس تحت شجرة الكمثرى أيضا ،حيث يستمع للمدعي
و للمدعى عليه والشهود ،ثم يحكم بين الخصمين بالعدل .وكان مبدأه هو
معاقبة المجرم على جرمه أيا كان أرستقراطيا أو موظفا حكوميا أو فردا
من عامة الناس .ثم يعطي فرصة إعادة الشكوى لمن لم يرضوا بحكمه.
وكان بعض سكان القرية يلتفون حوله ليشاهدوا كيفية معالجته للقضايا.
وألن شاو جونغ كان يرفق بالناس ويقدر مواقفهم وينفذ سياسة في صالح
الشعب ،حظي باحترام وحب جميع الناس.
بفضل مساعدة شاو جونغ وتشو جونغ ،أصبح عصر اإلمبراطور
تشو تشنغ أكثر فترة ازدهر فيها حكم أسرة تشو .وبعد وفاة شاو جونغ
ظل الناس يحنون إليه وقاموا بحفظ ما تركه .ومع تطور القرى واألرياف
احتاج الناس إلى توسيع الطرق وبناء البيوت الجديدة .وكانت شجرة
الكمثرى التي كان يستظل بها شاو جونغ تقع بجانب الطريق ،دعا بعض
الناس إلى قطعها ،لكن معظمهم رفضوا ذلك واعتقدوا أنه يجب حفظ هذه
الشجرة وبناء معبد عليها ،لنقل حنينهم العميق واحترامهم الكبير لشاو
جونغ.
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وقد كتب أحد الشعراء ،قصيدة سمّاها "شجرة الكمثرى" لمدح شاو
جونغ" :شجرة الكمثرى ذات األوراق اليانعة ،ال تقطعوها ،ال تقصوها،
ألن شاو جونغ كان يسكن تحتها .شجرة الكمثرى ذات األوراق اليانعة ،ال
تقطعوها ،ال تقصوها ،ألن شاو جونغ كان يستريح تحتها .شجرة الكمثرى
ذات األوراق اليانعة ،ال تقطعوها ،ال تقصوها ،ألن شاو جونغ كان يتوقف
تحتها ".وهذه القصيدة ما زالت محفوظة في المجموعة األولي لألشعار
والقصائد "كتاب األغاني".

103

