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 در بهشتانسان 
 

در آغاز این مجلد الزم است به چند پرسش پاسخ داده شود؛ پرسش هائی کهه از مطالعهۀ   

 9مجلدات این کتاب و دیگر آثار بنده برای خوانندگان گرامی پیش آمده است:

آیا انسان در بهشت تنها با روح فطرت خواهد بوود و روح رریو ه    پرسش اول:

 را راهی به بهشت نیست؟؟

در این دنیا بما هو انسان زندگی می کند؛ یعنی با هر دو روح که با همدیگر انسان  پاسخ:

تعامل دارند و چگونگی شخصیت او را می سازند )خوب یا بد و یا متوسط(. و انسان بعنهوان  

موجودی که دارای چنین شخصیت بر آمده از تعامل دو روح است مورد خطاب خدا و انبیاء 

ح غریزی انسان را مورد خطاب قرار داده اند و نهه فقهط روح   است. یعنی وحی و ادیان نه رو

 مخاطب قرار داده اند.  فطرت او را، بل همان شخصیت او را

« نفهس »( آنچه حقیقت انسان اسهت  السالم و باصطالح درادبیات قرآن و اهل بیت )علیهم

 انسان است نه یکی از دو روح. 

 ادبیات اشاره شد از آنجمله: در مباحث گذشته به کاربردهای لفظ نفس در این 

 نفس= روح غریزه )نفس امّاره(. -9

 نفس= روح فطرت )نفس لوّامه(.  -5

                                                   
پیشاپیش از الطاف و تشویقات حضوری، تلفنی و ایمیلی حضهرات و نیهز مراجعهه کننهدگان محتهرم کهه آمهار         9

 کنم. اینترنت )بویژه دانلودها( نشان می دهد تشکر می 
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 نفس= کس= نفر )واحد شمارش انسان(.  -3

 تعامل دو روح است. آیند چگونگی نفس= شخصیت که فر -5

لَتْتِ»دربارۀ روز محشر و آخرت می فرماید:  ِنَْفٍسِماََِعِ يَْتُُِكُّ ِنَْفتٍسِمتاِ» و 9«.َوُِوف ِ ُُِكُّ تُتَوىَّ

لَْتِ ىت» 5«.ََعِ ْطُتِِعىَلَِأْنِتَُقوَلِنَْفٌسِايَِحْْسَ َذاِالَْجنَُّةُِأْزِلَفْتِ»و  3«.ماِفَرَّ
ِ
ْتِِ-َوِا  5«.عَِلَمْتِنَْفٌسِماَِأْحََضَ

ِنَْفٍسِماَِكَسبَْتِ» ُُِكُّ  و آیه های دیگر. 2«ُُثَِّتَُوىَّ

است همانطور که در دنیا بوده و لذا در مکتب انسان بهشتی یک موجود غریزی و فطری 

( نفس کشی )= غریزه کشی( بهمان مقهدار محکهوم و مهردود    السالم قرآن و اهل بیت )علیهم

است که فطرت کشی محکوم است؛ آنچه مهم است پیروی غریزه از فطرت اسهت کهه بایهد    

 فطرت غریزه را مدیریت کند. 

می دههد و لذایهذ غریهزی در بهشهت قابهل      بهشت بدون غرایز معنای خودش را از دست 

مقایسه با لذایذ غریزی دنیوی نیست در این دنیا هر نوشی با نیشهی و ههر شهادی ای بها غمهی      

 آمیخته است لذت خالص در زندگی دنیوی نیست اما لذایذ بهشتی همگی خالص هستند. 

ده داده اینهمه سخن از حوری، لذایذ شهوی که دربارۀ بهشت آمده و به اههل بهشهت وعه   

 شده از قبیل: 

ِِِبُوٍرِعيٍِ» -9 ْجناُُهْ َِوَِزوَّ ِِِبُوٍرِعتيٍُِِمتَِّكئَيِعىَل» 0«.َكذِِلَ ْجناُُهْ ٍرَِمْصُفوفٍَةَِوَِزوَّ ِفيهتاِ» 4«ُُسُ ْْ َوِلَهُت

ونَِ ِفيهاِخاِِلُ ِيف» 6«.َأْزواٌجُِمَطهََّرٌةَِوُُِهْ ْْ َِوَِأْزواُُجُ  1«.ِكُؤنَِِظالٍلِعىََلِاْْلَرائِِكُِمتَُُِِّهْ
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 59 انسان در بهشت مقدمات:
 

ْرِفَِأْترا»و در مواردی وارد جزئیات زیبائی می گردد:  ِقاِِصاُتِالطَّ دربارۀ ایهن   9«.بَوِِعْنَدُُهْ

آیه باید کمی درنگ کنیم: برخی ها این آیه را اینگونهه ترجمهه کهرده انهد: و در نهزد آنهان       

 همسرانی است که تنها چشم به شوهران شان دوخته اند و همسن و سالند. 

آنان مانند برخی از زنان این دنیا چشم به دنبال نامحرمان نیستند یعنی اههل گنهاه و    یعنی

مسائل محرم و نامحرم و روابط نامشروع  ۀچشمچرانی نیستند. اینان گوئی بشدت دچار دغدغ

 برای استعدادی اساساً بهشت عالم که حالی در اند کرده معنی اینگونه را آیه که اند بوده جنسی

 می شود.  واضحات توضیح مصداق آیه اینصورت در و 5ندارد گناه و منفی انگیزه فی،من ۀاندیش

شاید گفته شود: این مفسرین و مترجمین نیز همین را می گویند که زنان بهشهتی انگیهزش   

منفی ندارند. در اینصورت پرسیده می شود چرا از میان هزاران گناه و انگیزش منفی این یکی 

 نیز این ترجمه با اصول لغت نیز سازگار نیست: را ذکر کرده است؟ و 

 .هقاصر= کوتا -9

 است. معنی همین از نیز «العيِطرفة» «.زدن بهم چشم» بمعنی نیز و -چشم پلک ف=رْطَ -5

پلک چشم اگر گوشتالود باشد نازیبا می شود و هر چه سبک تر و کم گوشت تهر باشهد   

لک زدن را ندارد بطوری که بهم خهوردن  سرعت پ ،زیبا تر می شود و نیز پلک گوشت آلود

پلک پائین و باال برای ناظر کامالً مشخص می شود. لیکن کسی که پلک سهبک دارد پلهک   

مشاهده نمی شود. پلک گوشت آلود در باالی چشم کیس شده و متورم  ،زدنش در اثر سرعت

 اشته است.جلوه می کند اما پلک سبک طوری زیر ابرو جمع می شود گوئی اساساً وجود ند

قاصر )قاصرات در این آیه( با ظرافت تمام این معانی را در بردارد کهه ههم زمهان پلهک     

 زدنش سریع و کوتاه است و هم خود پلک روی چشم تلنبار نمی شود. 

معنی کرده اند، گوئی اگر هم سهن و سهال نباشهند    « هم سن و سال»این لفظ را به  اتراب:

و فرسهودگی  « پیری»حالی که اوالً در بهشت چیزی بنام یکی جوان و دیگری پیر می شود در 

                                                   
 سورۀ ص.  25آیۀ  9
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 ،حوریان همین مردان دنیائی و نیز همین مهردان دنیهائی   ،معنائی ندارد. ثانیاً همین زنان دنیائی

« تولهد »حوریان همین زنان خواهند بود؛ آغاز زندگی شان در محشر شروع می شهود کهه بها    

در و مادر نشأت می یابند و جهوان بهودن و پیهر    حوّا بدون پ و نیست بل هر انسانی مانند آدم

 بودن در آن نشئه معنائی ندارد. 

است لیکن در این آیه به معنهی  « هم سن و ساالن»درست است یکی از کاربردهای اتراب 

 «. انیس ها= همدم ها و مونس ها»دیگر به کار رفته است که عبارت است از 

تاِوِااديُةِاجلااقربِاملوارد:ِتأ ر بتِاجلاِر لغت: دختهری بها دختهری     هتتاِوِصتاحهاها:ريَة:ِصارتِترّب 

 همدم و مونس و مصاحب شد.

بة»، «تأرّبت»بلی؛ اسم فاعل از  ، امها  «اتهراب »است نه « اتبمتأرّ»می شود و جمع آن  «متأ ر 

نظر به مقدمات مسلّم که دربارۀ بهشت و بهشتیان بیان شد باید گفت که قرآن این لفظ را به 

 فقهه  در را لغوی قول که «فقه اصول» علم دانشمندان از عدّه آن لذا و است برده کار به معنی این

 است.  لغت منبع بهترین خود قرآن و اند رفته را درستی راه دانند نمی حجت آیات تفسیر و

این است که حوریان بهشتی )خواه مذکر و خواه مؤنث( مانند برخی از زنهان و   ادپس مر

 ین و با هم بودنِ روح افزا ونیستند اهل همدمی دلچسب، مصاحبت شیر یا مردان عبوس دنیوی

 شاد و خرّم هستند. 

ِلِلُْماَّقَيَِمفازاِ »و می فرماید  نَّ
ِ
الِيَْستَمُعوَنِفيهتاِِ-َوََِكْستا ِِدااقتا ِ-َوَِكواِعَبَِأْترااب ِِ-َادائَِقَِوَِأْعنااب ِِ-ا

اابِ  بها  ههای خهرّم و     -اران رسهتگاری و رفهاه )ویهژه( اسهت    البته برای پرهیزک 9«:لَْغوا َِوِالِِكذَّ

 در آنجا نه لغوی می شنوند و نه دروغی.  -متُرد و خرّ یو پستان ها -انگورها

 «. ممه شوخ» شهریار بقول و خرّم. و تُرد هایپستان اتراب: کواعب -پستان. دی:الث ِِالکعب: لغت:

آگاه قلم رفت که یهک کلمهۀ ای از   از شما چه پنهان؛ هنگام ترجمۀ این آیه بطور ناخود

« سهکس »بهرای ایهن الفها      -بقول برخی حضرات -یا امثال آن بیاورم تا مثالً« ببخشید»قبیل 

عذری آورده باشم، اما دیدم وقتی که خود قرآن این بیان را دارد چرا باید من از روح معنهائی  

                                                   
 سورۀ نبأ.  32الی  39آیه های  9
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 آن بکاهم. 

آنها لفظ اتراب آمده( را طور  در گویا آن عده از مفسرین و مترجمین که هر دو آیه )که

 همین احساس ناخودآگاه قرار گرفته اند.  تأثیرترجمه کرده اند تحت  یدیگر

آیه ها دربارۀ لذایذ غریزی در بهشت فراوان است، اما باید توجهه داشهت کهه شخصهیت     

انسان بهشتی در زندگی دنیوی تحت مدیریت روح فطرت طهوری سهاخته شهده کهه ماهیهت      

رت به وحدت و تعامل در جهت واحد رسیده اند و اینک لیاقت دریافهت لذایهذ   غریزه و فط

 محض )نوش بدون نیش، شادی خالص و بدون غم، سرور ناب بدون غصّه( را داشته باشند. 

و لذا احادیث به ما یاد می دهند که آنچه انسان در زندگی دنیوی می خواهد در این دنیها  

نیست و چنین چیزهائی بهرای  « خواستۀ کاذب»اصل یک وجود ندارد، لیکن این خواسته در 

 انسان هست اما نه در این دنیا. 

هسهتند، اینهان و تفکرشهان     «اصالت لذت»غربی کسانی طرفدار  در عرصۀ انسان شناسی

صومعه داران و دیر نشهینان   «بال جوئی»یک عکس العمل انفعالی و واکنشی در برابر بینش 

رفتار خردورزانه نیست چهرا بایهد انسهان     ،از عیش و لذت ، می گویند پرهیزاستمسیحیت 

خودش را به تحمل تلخی ها و درد و بال وادار کند. این بیهنش از ایهن نگهاه درسهت اسهت و      

لوذت  »بالجوئی حماقت است. لیکن مسئله دو رویه دارد؛ روی دیگر آن این است که اساسهاً  

سالبه بانتفای موضوع است؛ لذت « لذت اصالت»در این دنیا وجود ندارد و چیزی بنام  «اصیل

گرائی در این دنیا خود لذت ها را بر هم می ریزد و بحران تلخی ها را بهه وجهود مهی آورد.    

ت مدیریت روح فطرت. و لذت گرائی غریزی محض، غیر از بهدبختی  حپس لذت آری لیکن ت

 هشت هست. برای فرد و جامعه ره آوردی ندارد. و آنچه در ذهن اینان است فقط در ب

خداوند توسط ادیان به انسان اعالم کرده است که: آنچه تو می خواهی کهذب نیسهت و   

روی به سوی واقعیت دارد اما بوقتش؛ عجله نکن، خود را بساز تا به آن برسهی و ایهن وعهدۀ    

 خداوند به انسان است. 

لذایهذ  اورده هوس پرواز دارد تا در عرصه دشت و جنگهل بهه   یمر  بال و پر در ن ۀجوج
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 بیشمار برسد لیکن باید صبر و تحمل داشته باشد تا خود و بال و پر خود را بسازد. 

نْساُنََِعُوالِ »است « موجود عجول»انسان از جهت غریزی یک 
ِ
 9«.َوِاكَنِااْل

نکته یا اصل مهمی که باید دربارۀ انسان بهشتی بدانیم این است که آن کشمکشی که میان 

در بهشت نیست. زیرا همانطور که در آیه بهاال   ،در این دنیا هستروح غریزه و روح فطرت 

 دیدیم در آنجا نه لغو هست و نه کذب، هیچ چیز کاذب، بیهوده، و هرز در آنجا وجود ندارد. 

منفیات است؛ اساسهاً عهالم بهشهت     از با بیان دیگر: جهان بهشت فار  از هر منفی و منزّه

 گیزش منفی در آنجا هست و نه رفتار و یا چیز منفی. استعدادی برای منفیات ندارد؛ نه ان

المپی که باالی سرتان نهور مهی    هاین دنیا بر اساس درگیری مثبت و منفی، کار می کند. ب

دهد توجه کنید نورش از درگیری سیم مثبت و سیم منفی حاصل می شود و همین طور اسهت  

  همه چیز این جهان. بطوری که می توانید فرمول بنویسید:

 این جهان.  -جنبۀ منفی اش= این جهان -این جهان

اما جهان بهشت به حدی تکامل یافته است که در مقایسه با این عالم یهک عهالم کهامالً    

مثبت است؛ خاکش، گیاهش، انسان و همه چیزش مثبت است. از باب مثال شراب اینجا ههم  

 مفاسد.  لذت دارد و هم آنهمه مفاسد، شراب بهشت لذت را دارد بدون آن

َاهيِهِاْْلَنُْفتُسِ»آیه را دیدیم که  هر چه انسان هوس کنهد در بهشهت هسهت.     5،«َوِفيهاِماِتَش ْ

پس اگر کسی هوس کند که کس دیگر را بکشد. چنین کاری را می تواند بکند؟ نه. زیرا عالم 

 بهشت برای انگیزش های منفی استعداد ندارد کسی در آنجا هوس منفی ندارد. 

در  نیست و لذا گفته شد:« مثبت مطلق» -عالم بهشت نیز یک عالم کامالً مثبت ،با اینهمه

مقایسه با این جهان. و مطلق فقط خداوند است و انسان بهشتی و عالم بهشت نیز راکد نیست 

برسد اما چون مطلق،  «مطلق»رو به کمال و در مسیر تکامل می رود، می رود تا به خدا، به 

مخلوق نمی تواند به اطالق برسد و اشتباه صوفیان )کهه  ،یدن نیستمطلق است هرگز قابل رس
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 52 ها ها و آفت آسیب مقدمات:
 

 خودشان را عارف می نامند( در همین نکته و در همین اصل بزرگ است. 

لَْيِهِراِجُعونَِ»می فرماید: 
ِ
ِا َّنَّ

ِ
َِوِا ِ ِّلِِلَّ َّنَّ

ِ
« وصهل »شعار  «.اَّنِهللِوِاَّنِاليهِواصتلون»نمی فرماید  9،«ا

 ست دقیقاً مانند یک محال ریاضی مانند دو، دو تا مساوی سه. یک محال عقلی ا« وصال»و 

 در ضمن اشعاری گفته ام:  پیرامون این موضوع در یکی از نوشته ها
 

 در پههیش در آل علههی کاسههه بدسههتم   
  

 آنان که پی وصل شدند زین صله فصل اند 
 

 بگشتم همگی اخت هم اسهتند « ایسم»هر 
 

 جمله نُسَخ همدگر و باطلهه اصهل انهد    
 

 جز مکتب صادق)ع( نبود عقل و خردورز
 

 اعالم هدی وحی نسب فاطمه)ع( نسل اند 
 

 

 آسیب ها و آفت ها
 

این پرسش در قالب تعجب عنوان می شود: با خواندن این کتهاب، انسهان در    پرسش دوم:

 انبوه آسیب ها و آفت های فراوان مشاهده می شود؛ اینهمه آسیب، آفت و خطر!؟!

 در ردیف های زیر بررسی می شود:  این پرسش پاسخ:

درست است اما در مقابل آن اگر به ره چاره هائی که آمهده توجهه شهود سههولت و      -9

 آسانی عبور از این مشکالت نیز معلوم می گردد. 

غربی و متونی که در جامعۀ خودمان بر اساس مبانی  5یک نگاه به متون روان شناسی -5

می دهد که آسیب هها و آفهت هها در آن دیهدگاه نیهز بهس       همان غربی ها نوشته شده، نشان 

کتاب های قطوری که تنها دربارۀ پرورش کودک نوشته  در فراوان و بشدت انبوه است؛ مثالً

 شده چقدر تکالیف سنگین برای پدر و مادر تعیین کرده اند. 

( از سهالم ال ظاهراً این توقع ناخودآگاه ما است که انتظار داریم قرآن و اهل بیهت )علهیهم  

                                                   
 سورۀ بقره.  920آیۀ  9
 تنها روان شناسی و با صرفنظر از دیگر علوم انسانی.  5
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 کوتاهترین مسیر و با کمترین هزینۀ فکری و اندیشه ای، مشکالت انسان را حل کنند. 

درست است )و خواهیم دید که چنین هم هست( امها  « کوتاهترین مسیر»این توقع دربارۀ 

درست نیست. اتفاقاً همین انتظار نادرسهت اسهت   « ندیشه ایاکمترین هزینۀ فکری و »دربارۀ 

ندهیم و در علوم انسانی به تکدّی « شناخت علمی از انسان»ا هیچ اهمیتی به که موجب شده م

از غربی ها بپردازیم و آنچه خودمان داریم آن را به صورت ناقص و با غلهط ههای اساسهی از    

ائی که مهی  جبیگانه تمنا کنیم حتی سبک و سلیقه و ادبیات نوشتاری و تحقیقی مان را نیز تا 

یتگنشهتاین، و امثهال شهان    ان کنیم؛ هر کس شبیه ماکس وبر، ویات آنتوانیم شبیه سبک و ادب

 حتی شبیه ویلیام جیمز و پوپر بنویسد، دانشمند است. 

موجود در جهان هستی و در کل کائنهات،   نییچیده ترپیچیده است؛ پ یانسان موجود -3

بهدیهی اسهت چنهین     و این یک امر اجماعی همۀ دست اندرکاران علوم انسانی اسوت. 

وجودی راز و رمز فراوان دارد و هر رمزش با آسیب های عجیب و هر رازش با آفت ههای  م

 ریز و درشت همراه است. 

بشر توانست در علوم تجربی تا سر حد اعجاز پیش برود و هنوز ههم مهی رود و ایهن راه    

 روز به روز برایش بازتر می گردد. اما اینک در علوم انسانی به بن بست رسیده اسهت. چهرا؟  

 برای اینکه شناخت انسان از شناخت کل جهان دشوارتر است. 

رود و روز به بگمان می رفت که علوم انسانی نیز مانند علوم تجربی در طول قرن ها پیش 

دههۀ اخیهر    0روز از گسترۀ جهل در این باره کاسته و بر دامنۀ معلومات افزوده شود. اما در 

 هدر دست انسان نیست و آنچه گسهترده مهی شهد   ناگهان معلوم گشت که در این باره چیزی 

سرابی بیش نبوده است، و این علوم حتی یک نسخۀ ناقص نیز برای مهدیریت جامعهۀ جههانی    

ندارد، و هیچ نسخه ای برای تنظیم رابطۀ بشر با محیط زیست بشر، ندارد تا چه رسد به ابعاد 

وجود آورندۀ چگهونگی   ریز و ظریف روح و روان، شخصیت درون، انگیزش ها و عناصر به

 رفتارهای فردی و اجتماعی بشر. 

 هها  آفهت  و ها آسیب فراوانی و انبوهی از و کنند می مطرح را پرسش این که سرورانی -5

 شهان  علمهی  رشهتۀ  باقتضای لیکن ،دانش و علم با هستند هائی شخصیت شوند، می شگفتی دچار
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 شدند. نمی زدهشگفت و متعجب چنین واالّ دارند آشنائی آنها متون و غربی انسانی علوم با کمتر

این توقع از قرآن و حدیث که باید ما را با کوتاه ترین مسیر به ره چاره ها »گفته شد  -2

«. در برابر این آسیب ها و آفت ها برسانند، یک توقع بجا و درست است و چنین نیز هسهت 

ها، شیرینی ها، دلنشینی ها، یاری  عالوه بر کوتاهی مسیر ره چاره ها در این مکتب، با زیبائی

و « ندارنهد  جهانبی درمان هائی که در عالج دردها عهوارض  »ها و کمک ها و مهمتر از همه 

 ، همراه است به شرح زیر: «واقعیتگرائی دربارۀ خود»بویژه 

از آغاز تا به انتهای این کتاب بخوبی مشههود اسهت کهه بنهای شهناخت       الف: زیبائی ها:

دقیقاً بور پایوۀ آشوتی    ها و رهچارۀ مصون ماندن از آنها و یا درمان آنها، آسیب ها و آفت 

نه بر پایۀ جنگیدن بها خهود یها سهرکوبی خهود، یها        انسان با خویشتن خویش نهاده شده

، انسانی را می بینیم که در اندیشۀ خود است؛ به حدی صحفیهدر سرتاسر  9درگیری با خود.

این خودی کهه  »و « این خود گرانبها»، «خود با ارزش»خود را دوست دارد که می کوشد این 

 را حفاظت کرده و بپروراند. « ارجمندتر از هر چیز دیگر است

انسان صحیفه، انسان خشک، انسان ستیزه جو با خود، نیست؛ موجودی است بدور از هر 

 فساد، در صدد هر صالح، خیر خواه برای خود و دیگران؛ غمخوار خود و غمخوار دیگران.

 انسان زیبا و زیبا خواه است.  ،انسان صحیفه

 و چنین انسانی باید و حتماً آسیب های ریز و آفهت ههای نامشههود را نیهز کشهف کهرده      

 5رهچاره و یا درمان آنها را نیز بشناسد و بشناساند. بهداشت،

که شیرینترین شیرینی های این جهان اسهت  « آشتی با خود»عالوه بر این  ب: شیرینی ها:

که تلخ ترین تلخی ههای ایهن جههان اسهت، شهیرینی ههای       « درگیری با خود»مقابل آن  و در

 دیگری در این روش و بینش هست که در ردیف های زیر بررسی می گردد:

                                                   
متأسفانه در عرصۀ فرهنگ عمومی در اثر نفوذ نگرش های غیر اهل بیتی این رابطۀ مکتب با مهردم تها حهدود     9

 ی مخدوش شده است و یکی از کوشش هائی که در این کتاب می شود پاالیش از این بینش های نفوذی است. زیاد
 و زیبائی های دیگر که شرح آنها به درازا می انجامد.  5
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کشف هر نقطه ضعف از نقاط ضعف خود )کشف نقاط ضعف انسان( در سبکی که  یک:

تر از شهیرینی کشهفیات   صحیفه می رود، یک شیرینی کشف علمی است که برای کاشف بهاال 

 تجربی است، البته اگر روح فطرت سرکوب نشده باشد. 

صحیفه با خدا برقرار می کند باالتر، فراتهر و شهیرین تهر از ههر      صمیمیتی که انسانِ دو:

صمیمیتی است که ذهن بشر بتواند آن را تصور کند، حتی )بقول حدیث( بهاالتر از صهمیمیت   

خواره چه چیزش و کدام نقطهه ضهعفش را مهی توانهد از      یک طفل شیر ؛میان فرزند و مادر

باید با هر وسیله نمادرش پنهان بدارد؟و اگر بر فرض بتواند؛ چرا باید آن را پنهان بدارد؟ چرا 

 خواهد؟ بای نیاز خود را از مادر 

گریۀ شیرین: دیدیم که در صحیفه گریه در برابر خداوند بطور مکرر آمده است؛ با  سه:

ه رابطۀ طفل با مادرش که در سطرهای باال آمد، باید گفت این گریه بر دو نوع عطف توجه ب

است: گریه در اثر درد و بیماری؛ این نوع گرچه برای نیاز است )نیاز برطررف کهردن درد(،  

آوردن یهک خواسهته   دک نه در اثر درد بل فقط برای براما شیرین نیست. نوع دوم گریۀ کو

 دک شیرین است. اش است. این گریه برای کو

اما برای افراد بالغ در برابر خداوند هر دو نوع گریه شیرین است خواه در زمانی کهه بهه   

ونهد  ادرد و بیماری یا آفتزدگی که در شخصیت خود می بیند و بر طرف کهردن آن را از خد 

 می خواهد. و خواه در مقام صرفاً نعمت خواهی و بر آوردن نیازهایش باشد. 

یگران حقارت آور است، اما گریه در حضور خداونهد، شخصهیت سهاز،    گریه در پیش د

 شجاعت آور، تقویت کنندۀ اعتماد به نفس است. 

این سخن از جهتی درست است مراد «. مرد که گریه نمی کند»در عرف مردمی می گویند 

از این سخن این است که مرد در حضور دیگران گریهه نمهی کنهد. لهیکن صهورت مطلهق آن       

ت زیرا انسان موجود دردمند است و باید گریه کند؛ مرد تنها در حضهور خهدا و   درست نیس

خلوت با او گریه می کند و اگر هیچ گریه نکند یکی از ویژگی های انسانی را از دسهت داده  

 است. 
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در جامعه هائی که با شعار رئالیسم و با روند لیبرالیسم تربیت شهده انهد و دچهار بیهنش     

 9شده اند آمار خودکشی ها بشدت باال رفته است.« وا نمی کندگریه هیچ دردی را د»

 اینهم نمونه هائی از شیرینی ها. 

نمهی توانهد انکهار کنهد کهه انسهان        هیچ محقق و دانشمند انسان شهناس  نی ها:یج: دلنش

که بنشیند و با دیگری درد دل کند. حیوان فاقد این حس « درد دل»موجودی است نیازمند به 

را دارد اما این حس او به درجۀ درد دل نمهی رسهد. منشهأ    « با همنوع خود انس»است؛ حس 

 روح فطرت است روح غریزه این توان را ندارد. « درد دل خواهی»

 کند. اما موضوع و مورد این درد دل بر دو گونه است: « درد دل»انسان باید 

کهردن دو  شخص مخاطب، مشهترک اسهت، ماننهد درد دل     ادرد دل در اموری که ب اول:

همسر، یا دو شریک تجاری و کشاورزی که هر دو یا یکی از آنها با مشکل مواجه شده است 

در آن موضوع مشترک. و باید دانسهت کهه در ایهن مهورد مهراد از درد دل صهرفًا بهازگوئی        

 مشکالت است نه مشاوره و مشورت برای چاره جوئی. 

سهبک مهی کنهد و     از غم و غصهه این گونه درد دل، خوب و مفید است و روح انسان را 

 است.  خودداری از آن مضر

درد دل در امور شخصی و بازگوئی مشکالتی که به فردیت خود فرد مربوط اسهت.   دوم:

این گونه مشکالت که هیچ ارتباطی با فرد دیگر ندارد و مخصوص خهود شهخص اسهت بایهد     

ان گذاشهته نشهود حتهی بها     قرار گیرد و با کسی غیر از خدا در می« سرّ»و « راز»تحت عنوان 

؛ همسر و فرزند. گرچه اظهار اکثر این موارد در پیش دیگران حرام نیست، اما فایده ای ندارد

و اگهر دشهمن    5دن این درد و مشکالت غمگین می شهود اگر فرد مخاطب دوست باشد با شنی

 باشد شاد می گردد. 

                                                   
که ره آورد یک سفر علمی بود و در روزنامه اطالعهات فهروردین و   « جامعۀ سوئد»در چند مقاله تحت عنوان  9

 چاپ شد، بحثی در این باره آورده ام. و در این مجلدات نیز بحث هائی دربارۀ گریه گذشت.  9300اردیبهشت سال 
 گفته شد که مراد از درد دل، مشورت برای چاره جوئی نیست، صرفاً درد دل است. 5
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طرناک بوده حتهی سهر از   و گاهی خ مضرد، ناما این نوع دردها اگر بهیچوجه بازگو نشو

د. پس چه باید کرد؟ باید آن را با خداوند در میان گذاشت که اوالً اگر نخودکشی در می آور

آن تخلیه مهی شهود.    د، دستکم روح و جان از بار سنگین)بر فرض( مورد توجه خدا هم نگرد

 می شود. صدی حل مشکل حلّ می گردد یا بنسبتی و درثانیاً مورد توجه خدا قرار گرفته و 

 با صرفنظر از این فواید، درد دل با خداوند چه دلنشین است.
 

 ندای مر  یاحق بنگر که در دل شبه ب
 

 شهریارا است خوش چه گفتن دوست به دل غم 
 

 

بهرای بشهر امکهان نهدارد جهواب ناشهنیده بهرایش         جواب های ناشنفته اما دلنشین:د: 

دیگر در میان بگذارد و غیر از  یرا با فرد دلنشین باشد. اگر کسی این دردهای خصوصی خود

سکوت چیزی از مخاطبش نشنود نه تنها برایش دلنشین نمی شود بل یک پشیمانی جانسوز نیز 

 می آورد. 

اما درد دل با خدا بدون اینکه جوابی از او بشنود )و نمی شنود( بسی دلنشین است و هرگز 

 موجب پشیمانی نمی شود. 

انسان است، هرگز مجاب و اقناء  هایکه از احساسی ترین نیاز« لحس نیاز به درد د»پس 

 جاده و شاهراه این درد دل است.  سجادیه می شود مگر با درد دل با خداوند که صحیفهن

کسی که راه صحیفه را برای شناخت آسیب ها و آفت ها، و  : یاری ها و کمک ها:هو

د، بهی تردیهد )اگهر در همهۀ مهوارد نباشهد       نیز برای رهچاره از آنها و درمان ها، بر می گزین

دستکم( در موارد زیادی به عیان و تجربۀ مشهود یاری ها و کمک های خدا را خواهد دیهد.  

شهدن خواسهته، خهود احسهاس لطهف       هاستجابت ها عالوه بر اصل بهر آورد این کمک ها و 

امهل بهرای   خداوند، شعف بارترین و روح انگیزتهرین، و فهرح افزاتهرین و نشهاط بهارترین ع     

 شخصیت شخص می گردد. 

اطبّهاء )اعهم از سهنّتیان و     ندارند: ی: درمان هائی که در عالج دردها عوارض دیگرو

مدرنیان( همگی اعالم کرده اند که هیچ داروئی نیست که عوارض جانبی منفی نداشته باشهد،  
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و مصهرف  و همچنین است پرهیزهای نسخه ای. حدیث هم می فرماید تا مجبور نشده اید دار

 نکنید و هر وقت دیدید که فالن پرهیز بی فایده است ادامه ندهید. 

 و همینطور است راهکار روانپزشکان. 

اما روان شناسی و روان شناسان: با پوزش از روان شناسان و با ارج نهادن به دانهش شهان،   

ربیهان  باید این واقعیت را گفت که گاهی باید عطای شان را بهر لقهای شهان بخشهید؛ خهود غ     

حتی در  9پریشانی روان، می شوند«= روان پریشی»دچار  گاهی معتقدند که خود روان شناسان

که می سازند این واقعیت را نشان می دهند. اینان که قرار است روان پهریش هها را    یفیلم ها

خود دچار آن شوند، تا چه رسد به حال بیماران شان که اگر گوشه  ممکن است درمان کنند،

روان شان درمان شود گوشۀ دیگر لطمه می بیند و این در صورتی است که استاد درمان ای از 

 کننده در تشخیصش اشتباه نکرده باشد وگرنه....

اما راهی که صحیفه نشان می دهد و دست انسان را گرفته و قدم به قدم تا اعماق روح و 

جه روان شناس یها روانکهاو   عارضه ای متو« درد شناسی»جان انسان پیش می برد، نه در مقام 

عوارض جانبی بر بیمهار دارد. در ایهن عرصهه و مسهیر، اههالی       ،می گردد و نه در مقام درمان

 صحیفه از هر عارضه و عوارضی مصون هستند. 

و « روانکهاوی »و « خهود کهاوی  »پیروی از مکتب صحیفه که عین مکتب قرآن است در 

آنهم برای )دارد  5تنها و فقط یک دشواری روان شناسی و بهداشت و درمان شخصیت، در عمل

ع از راز و نیهاز و  ، تکبهری کهه مهان   که عبارت است از نهوعی تکبهر   (بعضی ها نه برای همه

خضوع و خشوع در برابر خدا می شود. تکبر در هر صورت بیماری است اما این گونهه از آن  

بها تکبهر ابلهیس     ،نحتی اگر خیلی ریشه دار و قوی هم نباشد، بهیش از گونهه ههای دیگهر آ    

 -د آدموکه سجده بر خهدای آدم بهود نهه خه     -سنخیت دارد، آنجا که از سجده در برابر آدم

                                                   
 ی کنند. از یک جهت باید به اینان باالترین ارج و احترام را قائل شد زیرا واقعاً خود را فدای بیماران شان م 9
است. امها فرهنهگ معهین بها حهروف التهین، آن را       « دژوار»درست است و اصل آن « د»دِشوار با کسرۀ حرف  5

 ضبط کرده است که درست نیست گرچه در لهجۀ برخی ها اینگونه تلفظ می شود. « د»با ضمّۀ حرف « دُشوار»
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 خودداری کرد. 

این تکبر مانند دژی شخص را دربرگرفته مانع از خشوع در برابر خدا می شهود. عهالج و   

ریخهتن ایهن   دو بار سجده کردن در برابر خدا است که در فرو  -درمان این بیماری فقط یکی

دژ کافی است و جهان را در نظر آن شخص عوض خواهد کرد و باب راز و نیاز را به روی او 

 خواهد گشود. 

سجده معیار کابالیست بودن و کابالیست نبودن است کابالیست ها سجده نمی کنند نه به 

را در  و آن دژ تکبر که شخصهیت شهان   ،این دلیل که نمی خواهند بل بدلیل اینکه نمی توانند

 خود گرفته مانع از این کار است. 

سجده دلیل سالمت شخصیت درون است و لذا در قرآن از این لفظ و مشتقاتش در حدود 

مورد آمده و رابطۀ آن با تکبر نیز بیان شده است. خداوند نه به خضوع و خشهوع کسهی    65

 9نیازمند است.نیازمند است و نه به سجدۀ او، بل این انسان است که به سالمت شخصیت 

اکثر قریب به اتفاق مشکالت روانی )در افراد بالغ( با سجده و راز و نیاز حل و درمان می 

 شود اما روان شناسی غربی کجا و این نسخه کجا. 

به حقیقت سوگند در مقام تحقیر سروران روان شناس نیستم و تکرار می کنم کهه بهرایم   

کند که قدرشان شناخته شود. اما اعتراف مهی   بسی ارجمند هستند و وجدان انسانی حکم می

علوم انسانی غربهی از   ۀکنم که در مقام تحقیر روان شناسی و روانکاوی غربی هستم زیرا هم

نشان دادن واقعیت « تحقیر»اساس دچار مشکالت و خالء های پایه ای است. و مرادم از لفظ 

 است نه چیز دیگر. 

ی همهین بهس کهه در برابهر سهیل روز افهزون       در شکست روانپزشکی و روان شناسی غرب

خودکشی ها نتوانسته کوچکترین کاری بکند تا چه رسهد کهه از روز افزونهی آن بکاههد و     

 بقدر یکصدم پزشکی جمسی، فایده بدهد.

برگردیم به اصل موضوع: درست است در ایهن  فراوانی و انبوهی آسیب ها و آفت ها:

                                                   
 ج یک مجلد کتاب بزرگ است. بحث مشروح در این باره و بررسی آیات و احادیث مربوطه اش، محتا 9
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رو می شویم بحدی که برای برخی هها سههمگین مهی    مسیر با انبوه آسیب ها و آفت ها روبه 

همهین   9شود. اما باید توجه کرد یکی از علت هائی که محتوای صحیفه در قالهب دعها آمهده،   

است که انسان در برابر اینهمه آسیب و آفت تنها نیست و بها قهدرت مطلهق و لطهف خهدای      

و آفت ها را به آسانی و این انبوه آسیب ها « دعا»با « شناخت»ف همراه است و همراهی ئور

 سهولتِ نشاط آور، کنترل کرده و انسان را در مسیر سعادت زندگی قرار می دهد.با 

 

 تفسیر اسالم بر طبق علوم رربی
 

اشخاصی از خوانندگان گرامی فرموده اند: شما اسالم را بر طبق  پرسش )و انتقاد( سوم:

 ین کار خطرناک است. علوم غربی که همیشه متغیر هستند تفسیر می کنید و ا

 -پیشاپیش باید به عرض برسانم که متن باال عین عبارت پرسش کننهدگان محتهرم   پاسخ:

نیست، بل چکیده و خالصه ای از متن پرسش هها   -در واقع باید گفت انتقاد کنندگان محترم

 5که بصورت ایمیل رسیده اند و همگی موجب تشکر این بنده هستند. و انتقادهای متعدد است

بهزده بهل غهرب    در پاسخ به این انتقاد ابتدا به یک انتقاد دیگر توجه کنید: یک آقهای غر 

تنهد و ناسهزا آمیهز )کهه ویهرایش شهدۀ آن را مهی آورم( نوشهته بهود:          پرست با بیان خشن و 

ا آنهمه سابقۀ علمی و امکانات عظیم در کیههان شناسهی هنهوز در خیلهی از     بدانشمندان غربی 

در کتابخانه خود نشسته نظر آنان را )مثالً نظر نیوتن دربهارۀ جاذبهه، و    مسائل مانده اند شما

 نظر هاوکینگ و امثالش دربارۀ چگونگی قانون گسترش جهان( را رد می کنید و...

تصریح می کنم که این آقای غرب پرست راه و سبک مهن را بهتهر از برخهی متهدین هها      

انسانی غربی  علوم را بر طبق علوم تجربی یا شناخته است؛ بوضوح می بینید که من نه تنها دین

ه تفسیر نمی کنم بل همۀ علوم غربی را نقد می کنم آنهم نقد در اصل اسهاس و پایهه هها، و به    

                                                   
 که مکرر بیان شده: صحیفه علم است در قالب دعا و دعا است در قالب علم.  9
 و همین طور است همۀ پرسش ها و انتقادها که در اینجا عنوان شده اند. 5
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 همین جهت عصبانی است. 

را دربارۀ جنابعهالی آوردم؟  « غرب پرست»به این آقا عرض می کنم: می دانی چرا عبارت 

ی، از آن نیز گذشته و ه اکرده و به شخصیت زدگی رسید برای اینکه حتی از مرز تقلید عبور

گرائیدی؛ بطور متعبدانه با نظریات علمی غربی ها برخورد می کنهی در حهالی کهه    « تعبّد»به 

خود آنان این رویۀ حضرتعالی را نمی پذیرند؛ اگر نیوتن کیهان شناسی ارسطو را متعبدانه می 

دهد. و اگر انیشتین نظر نیوتن را متعبدانهه قبهول    9پذیرفت نمی توانست قانون جاذبه را ارائه

 را در این باره اعالم نمی کرد. و... « انحناء فضا»می کرد قانون 

حرف های علمی پاسخ علمی می خواهد و همچنهین نقهد علمهی. نهه اینکهه عزیهزی مثهل        

 جنابعالی شخصیت و شهرت اشخاص غربی را چماق کرده و بر سر یک بحّاث علمی بکوبد. 

ما چماق این آقا هر چه هست پاسخی است بر این حضرات که بقدری از مباحث علمهی  ا

وحشت دارند گمان می کنند من دین را بر طبق علوم غربی تفسیر می کنم و حتی توجه نمهی  

 است.  «تبیین»کنند که کار من تفسیر نیست بل 

نت است امها  درست است تفسیر دین با هر بینش غیر اسالمی خطرناک است بل عین خیا
نمی دانم این دلسوزان و هشدار دهندگان که از این خطر می ترسهند کجها بودنهد وقتهی کهه      

سال پیش بها عنهوان زیبهای فلسهفه بهر       96ارسطوئیات و خیاالت و فرضیات ارسطو در همین 
فضای حوزۀ مقدسه غالب شده بود، مگر فلسفۀ ارسطوی یونانی غربی نبود؟ چرا چیهزی نمهی   

 یزی نمی نوشتند؟ گفتند؟ چرا چ

سال پیش( در کهانت بازی مسابقه مهی دادنهد بودائیهات را عرفهان      96یا در همان زمان )

دعا »نامیده و مدعی رابطه با غیب بودند. استاد بزرگ شان باالی منبرِ درس تفسیر، می گفت 

د؛ ( را بسهته بودنه  السهالم  ؛ باب امامت و درب اهل بیت )علهیهم «راز است و نیاز است و ناز

افرادی مانند مالصدرا و شیخ عطار را جایگزین ائمۀ طاهرین کرده بودنهد. چهرا نمهی گفتنهد     

تفسیر اسالم بر طبق ارسطوئیات غربی و بودائیات شرقی خطرناک اسهت؟ چهرا از روی ایهن   

                                                   
 و همینطور اگر گالیله با ارسطو مخالفت نمی کرد چرخش زمین را اعالم نمی کرد و... 9
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 خیانت با تسامح عبور می کردند؟4 

از مالصهدرا   در مدرسۀ فیضیه در صف شهریه طلبه ای را کتک زدند که انتقاد کوچکی

 -السهالم  کرده بود. در حالی که در همان وقت کم نبودند افرادی که حتی از امام صادق علیه

 انتقاد می کردند.  -نعوذ باهلل

چه کسی این جوّ مسموم را شکست و راه را برای دیگران در نقد این فلسفه و این عرفهان  

م خمینی )قدس سره( بزنند امها ههر   برای دیگران باز کرد؟ ابتدا خواستند انگ مخالفت با اما

بهه حضهور بزرگهی و سهروری      9شان را برگردانیهد حتهی گروههی   شرچه کوشیدند خداوند 

شکایت بردند که درایت و دهای آن بزرگوار مانع از تأثر در برابرشهان گشهت. اینهک ایهن     

گروه دلسوز نیز ندانسته با شکست خوردگان صدروی همصدا شده و می گویند روش فالنهی  

 فسیر قرآن بر طبق علوم غربی است. ت

شکست خوردگان چاره و راهی ندارند غیر از انگ زدن بهر کسهی کهه اوضهاع شهان را      

 برهم ریخته و بازار گرم شان را کساد کرده است. اما این دلسهوزان چهرا بها آنهان ههم آواز      

 شده اند؟!
کیهان شناسی و  شگفت است؛ کار کسی که همۀ اصول غرب را )در علوم انسانی و نیز در

فیزیک فضائی و حتی در زیست شناسی و پیدایش حیات( به زیر سؤال برده و اصهول مکتهب   
( را فراز کرده و تبیین نموده و می نماید، کجا و تفسیر دین بر السالم قرآن و اهل بیت )علیهم
  ی ندارد.تأثیر؟ انگی که یکصد و هشتاد درجه معکوس است و لذا -طبق علوم غربی، کجا؟

 

 از میان برداشتن مرز علم و دین
 

اگهر مهن توانسهته    «: از میان برداشتن مرز علم و دین»با عبارت  پرسش یا انتقاد چهارم

                                                   
ین گروه کسانی بودند که حتی یک روز بل یک ساعت هم با امام)ره( و نهضتش همراه نبودنهد مهی   اکثر افراد ا 9

تا به امروز در نهضت کوشیده و ههر بهال را بهه جهان خریهده، مخهالف        55کوشیدند کسی را که از جوانی و از سال 

 انقالب قلمداد کنند. 
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دغدغهه و   ،باشم این مرز کهن و دیوار دیرین را از میان علم و دین بردارم بسی افتخار می کنم

ههایش آن را بوجهود آورده و   نگرانیم این است که نتوانم این دیوار را )که ابلهیس بها تلبهیس    

 اسالم را مانند مسیحیت و بودائیات از علمیت ساقط کرده( از میان بردارم. 

مهی  « لیبهرال »مهندس بازرگهان و گهروهش را بها عنهوان      ،زمانی که عده ای 06در دهۀ 

طلبه ای در حوزه کتهابی بهر علیهه     9کوبیدند و امروز خودشان لیبرال تر از بازرگان شده اند،

را رد کرد. او می توانست سبک ویهژۀ بازرگهان را رد   « دین علمی»گان نوشت و صریحاً بازر

کند اما او دین علمی را از اصل و اساس رد کرد. و پس از وفات امام)ره( اوضاع چنهان آلهوده   

شد که دین شناس به کسی گفتند که خود را از هر علم منزّه بداند، حتی فقه را هم به چیزی 

رسماً و علناً و عمالً چنین شد که: شخص هر چه خرافی تر، هر چه ضهد علهم    نمی گرفتند. و

 تر. حتی شعر سعدی را که می گوید:  تر، هر چه کهانت باز تر، همانقدر دین شناس
 

 عارف و صوفی همه طفالن رهنهد 
 

 مرد اگر هست بجز عالم ربانی نیست 
 

 را عوض کرده و گفتند: 

 5عالم و صوفی همه طفهالن رهنهد  
 

 مرد اگر هست بجز عارف ربانی نیست 
 

 

 از صدا و سیما نیز پخش کردند.  ،و با این تحریف

می بینید که جوّ فکر و فرهنگ به کجا مهی رفهت. یهک باصهطالح اسهتاد دانشهگاه در       

در تلویزیون سخن می گفت چنان با شعف و افتخار دربارۀ عشق بهه   صوفی بزرگداشت عراقی

 نی می فرمود که دهنش کف کرده بود. پسر اَمرد و خوشگل، سخنرا

، یا علمی یمی شود. زیرا دین یا هر بینش دیگر« دین جهلی»اگر دین علمی نباشد بی تردید 

 شق سومی وجود ندارد.  ،است و یا جهلی

                                                   
، اینان از نو آنها را تأسیس کردند. و همگان می بینند بازرگان لیبرال، بانک های خصوصی را ملّی و مصادره کرد 9

 که اینان راه و روش مکتبی مقام معظم رهبری را بر نمی تابند. 
 توجه نمی کردند که صوفی و عارف هر دو یکی هستند؛ نفی تصوف نفی همین عرفان است.  5
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قرآن هر فکر و عمل انسان را یا علم می داند و یا جهل. کافی است در قرآن به کلمۀ علم 

مشتقاتش مراجعه کنید. آنگاه سرتاسر قرآن را مطالعه کنیهد آیها   و مشتقاتش و کلمه جهل و 

 ؟ -شقّ سومی پیدا می کنید

اهلل  سپس به دیگر متون اصلی دین مراجعه کنید آنهمه دعوت پیامبر و اهل بیت )صهلوات 

یهم( به دانش را مشاهده کنید ببینید آیا دین غیر علمی را می پذیرند؟ حتهی از عهامی تهرین    عل

اهند که حتی االمکان باورهای دینی شان را بر اسهاس و پایهۀ فکهری و علمهی و     عوام می خو

 استداللی مبتنی کنند. 

اگر چیزی بنام کشف و شهود در بودائیت و نیز مسیحیت ارزش داشهته باشهد، در اسهالم    

هیچ جایگاهی ندارد بل بعنوان کهانت و یا مقدمات کهانت رسهماً تحهریم شهده اسهت. اگهر      

ح کشف و شهود کارآئی داشت و بهه درد انسهان مهی خهورد، بومیهان قهارۀ       کهانت و باصطال

آمریکا که سرآمد آن بودند اسیر مهاجران اروپائی نمی شدند. و جامعۀ بهزرگ کهانهت زدۀ   

 هند مستعمرۀ انگلیسی ها نمی گشت.

ههم  « عرفان صادق»به میان می آید گوئی در این میان « عرفان های کاذب»گاهی سخن از 

چه امروز عرفان نامیده می شود همگی یک سنخ و یهک ماهیهت   نارد. در حالی که آوجود د

 دارند و همگی از نظر اسالم کهانت و حرام هستند. 

باشهد و فهرق شهان    « علم»آن عرفان در اسالم هست که دقیقاً هممعنی و مترادف با کلمه 

ارای یهک معنهی واحهد    دقیقاً دو لفظ متهرادف و د « عرفان»و « علم»فقط در لفظ باشد، یعنی 

 هستند. 

چنین نیست که معرفت در اسالم به دو قسم تقسیم شود و گفتهه شهود: معرفهت علمهی و     

عهین   ،معرفت عرفانی. علم قسمی از معرفت نیست بل عین معرفت است و بهالعکس: معرفهت  

 علم است نه مقسم آن.

 د ندارد. و در اسالم هیچ شناختی غیر از شناخت علمی وجو« شناخت»معرفت یعنی 

به کار می برند و این عرفان کذائی را نیز نوعی علم  بودن به معنی عالم را گاهی کلمۀ علم

قلمداد می کنند یعنی علم را مقسم قرار می دهند. اما در بینش اسالم، علم دقیقتهر و بها چههار    
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سهت؛  چوبه تر از آن است که این عرفان کذائی در آن بگنجد. این علم نیست بازی با جههل ا 

 بازی با برخی الفا  و مفاهیم و در مرحله بعدی کهانت است. 

یک چیز بدلی درست کرده  ،این عرفان تلبیس ابلیس است که برای هر چیز ناب و صحیح

 اینهم دین بدلی و کابالیسم است. 

( علم است، علم محض و به هیچ چیهز غیهر علمهی    السالم مکتب قرآن و اهل بیت )علیهم

البته باطل شیرین است و هیچ باطلی شیرین تر از ایهن عرفهان نیسهت کهه      .داذن ورود نمی ده
  «.الباطلِالٌوِوِاحلُقِمرِ »

جامعه هائی که اینگونه کهانت ها و عرفان ها را کنار گذاشتند، دستکم در مسیر تمهدن  

 غریزی پیش رفتند اما جامعه های عرفان زده از همه چیز باز مانده اند. 

ن ومتو  ی ازبلند صحیفه چوادر شویطانی کشویده و آن را یکو    می کوشند بر آفاق 

با همۀ ارادتی که به مرحوم سید علیخهان شهیرازی دارم از    عرفانی خودشان معرفی کنند.

، صهحیفه را  «ریاض السهالکین »نام کتابش )که در شرح صحیفه نوشته( خوشم نمی آید، عنوان 

ار می زند. گوئی صحیفه هیچ ارتباطی باشد کن «ریاض العلما»یا  «ریاض العالمین»از اینکه 

ی بن یبا علم و علوم ندارد فقط به درد سیر و سلوک عرفانی کذائی می خورد. در حالی که یح

کرده اسهت. همهانطور    تأییدنیز سخن او را السالم  نامیده و امام صادق علیه «علم»زید آن را 

 که در مقدمۀ مجلد اول به شرح رفت. 

 چشمۀ جوشان علم و دریای مواج علوم است.  صحیفه؛ این کتاب کوچک

ررهای مادی آنچه مهم است عمل به وظیفه است بنده به وظیفه ام عمل می کنم و همۀ ض

جمله اذیت و آزار روحی از ناحیه کاهنان و ارسطوئیان( را برجهان   و هزینه های آن )از آن

افع مادی و مرید بازی عده ای خریده ام. غیر از ضرر مادی نفع مادی ندارم اما گویا مزاحم من

 هستم. 

میان علم و دین هیچ مرزی وجود ندارد؛ علم صحیح عین دین است و دین عین علم صهحیح  

 است. به چه وضعی دچار شده ایم که پرهیز و فرار از علم، عین دین شده است؟!؟!
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 تقابل دنیا و آخرت، یا تقابل رری ه و فطرت
 

جههان و   تبیهین »اند: شما در آثارتهان بهویژه در کتهاب     فرموده پرسش )و انتقاد( پنجم:

و نیز در مجلدات شرح صحیفه، یک دین را توضیح داده و معرفی می کنید که در آن  9«انسان

هیچ تعارض و تقابلی میان دنیا و آخرت نیست، بل دنیا و آخرت در طول ههم قهرار دارنهد و    

رار می کنید. روشن است که ایهن روش  تعارض و تقابل را میان روح غریزه و روح فطرت برق

با روش و فرهنگ و برداشت همۀ مسلمانان از آغاز تا به امهروز، و نیهز بها فرهنهگ همهه      

 پیروان ادیان، زاویه باز می کند. 

اوالً بحث فرهنگ و برداشت عامه را کنار بگذارید. زیرا ههر نویسهنده ای حتهی     پاسخ:

که این را توسعه « ایجاد و ادخال چیزی در فرهنگ»نویسنده یک داستان هدفی ندارد مگر یا 

که این را اصالح فرهنهگ مهی   « حذف و پاالیش چیزی از فرهنگ»فرهنگ می نامند، و یا 

 5نامند. و اگر یکی از این دو هدف را نداشته باشد کارش عبث و بیهوده است.

 ۀرصه بویژه هر کار علمی همیشه در صدد ایجاد تحول )تحول کوچهک یها بهزرگ( در ع   

 نامید.  «زاویه باز کردن با فرهنگ عمومی»فرهنگ است، و نباید این کار را 

ثانیاً: کدام فرهنگ؟! اگر مراد فرهنگ برادران اهل سنت است که ما در این مسیر کاری 

با آن نداریم. و اگر مراد فرهنگ رایج در ایران است، درست است بنده در صدد پهاالیش آن  

ه دسهت نمهی گهرفتم. فرهنگهی کهه عهالوه بهر نفهوذ بودائیهات و          هستم و گرنه هرگز قلم ب

                                                   
و مقالۀ « جویان فیزیک و کیهان شناسیبا دانش»و کتاب « قرآن و نظام رشته ای جهان»و در کنار آن است کتاب  9

 «. اصول اساسی در کیهان شناسی»
و نمونه ای از این کار در جامعه امروزی ما برخی کتاب های روان شناسی است که مطالب کتاب های پیشین را  5

ری پیشین است و این تکرار می کنند. و یا تفسیر نویسی بر قرآن که در این ایام رایج شده و صرفاً، باز نویسی متون تفسی

بندۀ کوچک افتخار دارم که موضوع و مطلبی را که قبالً نوشته شده باز نویسی نکرده ام و از گرفتن وقت مردم بهرای  

 کار بیهوده بیزارم.
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خواجه نظام الملک جالد و قتال شیعیان از شخصیت های برجسهتۀ آن اسهت،    9ارسطوئیات،

( در بهاالی منبرهها کارهها و سرگذشهت     ههای شهعری  فرهنگی که هنوز هم )عالوه بر دیوان 

 ،ماق بدست بر مردمان دیگرسلطان محمود غزنوی خونریز، دشمن شیعه، غارتگر و مهاجم چ

 بنام جهاد، بعنوان موعظه و پند بازگو می شود. 

من در مقام نقد و ایراد گیری بر اهل تسنن نیستم، می گویم شما که شیعه هستید بهه ایهن   

 ایهن فرهنهگ   فرهنگ تکیه کرده و کار علمی را محکوم نکنید، لطفاً کمی با دقهت بنگریهد  

ز قم، کاشان و سبزوار( شیعه نبودند و همۀ سهتون فقهرات و   زمانی که همه جای ایران )غیر ا

 بحدی که ورد زبان همگان بود:  رایج بود، اسکلت فرهنگ، غیر شیعی بود،
 

 اکهابر قهم  سگ کاشی به از 
 

 با وجود این که سگ به از کاشی است 
 

 

  5د.و یا: مردم ایران فرماندهان مغول را تشویق می کردند که مردم قم را قتل عام کنن

و امروز ببینید در شهرهای ایران چند خیابان و موسسه بنام خیام است و چند خیابهان و  

موسسه بنام خواجه نصیر است، در حالی که هر دو در ریاضیات کار می کردنهد و خواجهه   

دانشمندتر از خیام بود. خواجه جامعه ساز و هدایتگر بود، خیام فلسفه ای را بنا نهاد که دین 

 عه سوز بود و لذا غربیان همیشه مبلغ خیام هستند. سوز و جام

از نویسهندگان را   گروهیفرهنگی که محمد علی فروغی مانند چوپانی  کدام فرهنگ؟!

در اختیار گرفت و مرتجعانه فرهنگ بدوی ایران باستان را تزکیه و تبرئه کرده بر سر اسالم 

ان ایهن آتهش فشهان ارتجهاعی را     کوبید که انقالب اسالمی نیز با همۀ عظمتش نتوانست فهور 

خاموش کند. ارتجاعی که مانندش در تهاریخ ههیچ جامعهه ای وجهود نهدارد. یهک حرکهت        

هنگفت ارتجاعی که وارثانش امروز عرصۀ اینترنت را جوالنگاه خود کرده فکهر و اندیشهه   

یهو  ای ک»جوانان این جامعه را هدف گرفته اند، اخیراً با تقلید از سرقت های سهریال ژاپنهی   

                                                   
 ارسطوئیات که خود یونانیان و اروپائیان آن را به زباله دان تاریخ انداخته اند.  9
 .095ص « انیحکومت ایلخ»شیرین بیانی، در کتاب  5
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( و شخصیت ههائی ماننهد   السالم ین )علیهمؤمن، دانش ها و رفتارها و قضاوت های امیرال«سان

 ابوذر را به کورش و داریوش می بندند. 

مشغول باشیم و از فعالیت کابالیست ها که در غهرب نشسهته انهد    « دین غیر علمی»ما به 

د؛ برای ما تاریخ مهی سهازند:   به تحریف تاریخ پس از اسالم مان نیز مشغول ان غافل باشیم که

بانو )علیهها سهالم(   ر شیعه بودن این بود که خانم شهرایران از اول شیعه بود!!! و انگیزه شان د

 برای تشیع معرفی می کنند.  یببینید چه منشأ کاذب 9ایرانی بود. ،مادر امامان شیعه

جعول می گفت: این بافته های م تأثیرمرحوم سید جعفر شهیدی استاد بزرگ تاریخ تحت 

( بودند زیهرا در طهول زمهانی کهه     السالم مردم یمن از اول شیعه و طرفدار خاندان علی )علیه

 تحت سیطرۀ ایرانیان بودند، خاندان دوستی و توارث حاکمیت را از ایرانیان آموخته بودند. 

عه معلوم نیست با این حساب چرا خود ایرانیان سنی تر از سنیان دیگر ممالک بودند و شی

 کشی را واجب می دانستند!؟!؟

 و معلوم نیست با این حساب چرا آمار شیعیان در دیگر ممالک خیلی بیشتر از ایران بود!؟

اسهی  شده و با فعالیت های بظاهر علمی و در واقهع سی  تأسیسمراکزی در اروپا و آمریکا 

یعه رای شه به ساختن تاریخ جعلی و تعیین آبشهخورهای جعلهی به   « شیعه شناسی»تحت عنوان 

دوازده امامی، مشغول هستند. پس از مرگ هانری کربن5- این مهوفقترین جاسهوس غهرب در    

 یرایشو نوعی با البته کنند می و کردند دنبال را او راه اروپا در و داخل در ایرانی ای عده -ایران

د. نهد نفوذ ایرانیان مغز به را خود سمّ نیز ایران انقالب از پس و امروزی شرایط با بتواند تا  

آیا تشیع «. هانری کربن آفاق تفکر معنوی در اسالم ایرانی»عنوان کتاب شایگان را ببینید: 

است؟! پیش از آنکه ایران شهیعه شهود آنهمهه شهیعیان دوازده امهامی حجهاز،       « اسالم ایرانی»

 مراکش، مصر، لبنان، سوریه، ترکیه، عراق و... چه بودند؟ آیا عدم بودند!؟

                                                   
 از مقاالت امیر معزی. و این فقط یک نمونه است.  9
هانری کربن در سال پیروزی انقالب اسالمی در فرانسه درگذشت. او می کوشید تشیع را عین تصهوف و بهودائی    5

 قلمداد کند. 
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کهه بها   « چشم اندازهای معنوی و فلسفی اسالم ایرانی»خود کربن با عنوان  همچنین کتاب

 ترجمه انشاء اهلل رحمتی منتشر شده است. 

کارهای مادلونهگ و کهالبرگ اسهت کهه مدرسهی طباطبهائی و چنهد نفهر         نمونۀ دیگر، 

همکارش در آمریکا نشسته پیرو و مبلغ او هستند و می کوشند با فراز کردن و درهم آمیختن 

 )که به را انداخته شده اند، تشیع والئی ما ر طول تاریخ از تشیع مطرود و دورفرقه هائی که د

انقالبی که بینی مسهتکبرین را تها بهه امهروز بهه خهاک        ؛آورندۀ انقالب اسالمی است وجود

متهم کرده و باورهای مردم به آن را سست کنند تا خدمتی بهه جههان   « غلّو»مالیده( به نوعی 

 کرده باشند.  کابالیست

مرکز استراسبورگ در این باره فعالیت دیرینی را ادامه می دهد؛ آنهمهه آثهار صهوفیان و    

 چاپ کرده و در میان مسلمانان بویژه شیعیان پخش کرده و می کند.  را محی الدین

 کرده است.  تأسیسرا « مریمیّه»دکتر حسین نصر در غرب به فعالیت مشغول و فرقۀ 

 یز در غرب به کار مشغول است.آقای انصاریان ن

آقایان جویا جهانبخش و محمد کاظم رحمتی نیز در غرب به غمخواری شیعه پرداخته و 

 مان را اصالح کرده و به اعتدال برگردیم. وشند به ما گوشزد کنند که عقایدمی ک

 را نوشته است. « غنوصیان در اسالم»هاینتس هالم کتاب 

شترک هستند: می کوشند بها فهراز کهردن فرقهه ههای      همۀ این جریان ها در یک چیز م

کوچکی که در طول تاریخ شیعه دچار غلوّ شده و از عرصۀ شهیعه والئهی مطهرود شهده انهد،      

زیورا   9شیعه را از والیت دور کنند. می کوشند باور به والیت را مصهداق غلهوّ جلهوه دهنهد.    

  ضربۀ والیت بر کابالیسم جهانی بس محکم و کوبنده بوده است.

به کار می « علم دینی»برخی از ماها در حوزۀ علمیه هنوز عبارت  ،با این اوضاع و شرایط

م تر اینکه به : علم دینی و علم غیر دینی. و مشئوبریم و عمالً علم را بر دو نوع تقسیم می کنیم

                                                   
مکتهب در  »کتاب: رجوع کنید به « وصایتیان»و « والیتیان»دربارۀ  -و شیعیان وصایتی را شیعۀ اصیل جلوه دهند 9

 www.binesheno.com« فرآیند تهاجمات تاریخی
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از بهین بهرود.   « ارزش»هر دو ارزش قائلیم و دغدغۀ مان این است که مبادا مرز میان ایهن دو  

 چاقوی بزرگ جراحی به دست گرفته و علم را جرّاحی می کنیم. 

از »می دانم که در این سطرها طوری پیش رفتم که گویا دارم به پاسخ پرسش چهارم یعنی 

ادامه می دهم. اما هدفم شرح آن فرهنگ است که در متن این « میان برداشتن مرز علم و دین

فرهنگ؟! فرهنگی که مراکز غربی با همیهاری  پرسش پنجم آمده، و می خواهم بگویم: کدام 

ایرانیان مهاجر برای مان پخته و بر سر سفره فکری جوانان )بل برخی محققان( ما می فرستند 

بدون هیچ مانع و رادع و بدون هیچ پاسخ و ردّیه ای، بدون دفاع علمی ای، بدون نقد و نقهادی  

  9علمی.

و اندیشهه جامعهه را در اختیهار سهیل      اینهم وضعیت فرهنگی امروزی ما که عرصۀ فکر

 والیت برانداز مقاالت و کتاب های کابالیست ها قرار داده ایم. 

اما آنانکه این پرسش و انتقاد پنجم را عنوان کرده اند می توانند بگویند: شما هم فرهنگ 

 کهن و هم فرهنگ امروزی ما را به زیر سوال بردید. 

امروزی اصل فرهنگ را به زیر سؤال نبهردم بهل    در پاسخ عرض می کنم: دربارۀ فرهنگ

چگونگی کارها و فعالیت های فرهنگی را به زیر سؤال بردم و این هم یک حقیقت اسهت و  

هم یک واقعیت. چگونه می توانم اصل یک فرهنگی را به زیر سؤال ببرم که توانست آنهمه 

نقالبهی کهه گفهتم بینهی     ا ؛ترین و اصیل تهرین انقهالب را بهه وجهود آورد     میشهید دهد و عظ

 کابالیسم جهانی را به خاک مالید. 

« پژوهش»تحت عنوان  ها بلی؛ بشدت نسبت به آینده نگرانم، دلهره دارم. زیرا کابالیست

                                                   
مدرسی طباطبائی منتشر شد و توسط مبلغین داخلی غوغائی به پا کرد، « مکتب در فرآیند تکامل»وقتی که کتاب  9

م. یکی از مؤسسات بزرگ حوزۀ علمیه طی اعالمیه ای اعالم کرد که ما برای پاسخ به مدرسی لجنه ای تشکیل داده ایه 

زمان ممتدی گذشت و خبری از لجنۀ مبارکه نشد. از آقائی خواهش کردم که برود و از پیشرفت کار حضرات خبری 

 آورد. گفته بودند: ما در این باره خروجی ای نداشتیم. 

در فرآینهد   مکتهب »نمی توانستم نظاره گر نفوذ کتاب مدرسی به ذهن جوانان )بل برخی محققهان( باشهم، کتهاب    

 را نوشتم. « یخیتارتهاجمات 
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 سخت دربارۀ ما کار می کنند؛ با ادبیات علمی نما و نوشتارهای القائی مسموم کننده. 

م است: بارها در نوشته هایم گفته ام: اما راجع به فرهنگ کهن ما که آغاز آن آغاز اسال

( بسته شد همیشه در تنگناهای سیاسهی  السالم درب خانه اهل بیت )علیهم که شیعه از روزی

و قتل عام ها و کشتارهای بی امان به سر برده است، هیچ جریان فکهری و مکتبهی در تهاریخ    

ظ کنهد و ایهن تنهها    یافت نمی شود که با وجود چنین شرایطی بتواند موجودیت خهود را حفه  

شیعه است که بدلیل فطری و انسانی و علمی بودن اصولش، توانسته به موجودیت خود ادامهه  

سرزمین های اسالمی در میان فرهنگ غیر  ۀدهد. اما پیروان این جریان اوالً همیشه و در هم

 اتی از آنها بر می داشتند. تأثیرشیعی می زیستند و 

 نده در آن شرایط تنگنا و قتل عام ها و کشهتارها تنهها توانسهت   ثانیاً علما و دانشمندان شیع

د و در رشته های دیگر نتوانستند چنانکه بایهد کهار   نیک فقه دقیق، کامل و جاودانه بپروران

 کنند. همیشه در تفسیر پیرو برادران اهل سنت بودیم هنوز ههم احادیهث اههل بیهت )علهیهم     

فسیری نشده اند. باید توجهه داشهت بخهش عمهده و     ( در قفسه ها مانده و وارد متون تالسالم

 قریب به اتفاق عرصۀ فرهنگ را متون تفسیری به جامعه داده اند و می دهند. 

 و همچنین در تاریخ، و دیگر علوم انسانی از قبیل روان شناسی، جامعه شناسی و... و...

می کنم. می گویم درست است بنده این فرهنگ را نقد می کنم اما هرگز با آن زاویه باز ن

باید کار کنیم، کار  9امروز که دستکم در داخل ایران از قتل عام ها و کشتارها مصون هستیم

 هم( نتوانستند انجام بدهند، را انجام دهیم. س سرّدر موضوعات و علومی که گذشتگان ما )قدّ

تقابول دنیوا و آخورت، یوا تقابول رریو ه و       »پس از این مقدمه طوالنی می رسیم بهه  

که اصل این پرسش پنجم است ابتدا باید ببینیم آن دنیائی که در تقابل با آخرت است  «فطرت

 چیست؟ چه ماهیتی دارد؟ تعریف آن چیست؟ 

ت می گذارد که نعمت های دنیویاگر دنیا بد است پس چرا در قرآن اینهمه بر انسان منّ

                                                   
و مانند شیعیان مظلوم سوریه، لبنان، عراق و یمن نیستیم )که کابالیسم جهانی داعش را برای قتل عام آنان بهه راه   9

 انداخته و مانند قرون گذشته به شیعه کشی مشغول اند( یک فراغت و ایمنی داریم پس باید کار کنیم. 
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بهل مهی    هسهتند ت گذاری ین منّ؟ قرآن پر است از آیه هائی که در مقام ا-به او داده است را

 توان گفت سرتاسر قرآن در این مسیر است. 

( دنیا را نکوهش کرده و آخرت را السالم در طی قرون گفته ایم قرآن و اهل بیت )علیهم

. اما هرگهز تعریفهی از ایهن    ند. یا: دنیا گرائی را نکوهش و آخرت گرائی را ستوده اندستوده ا

؟ با مراجعه به قهرآن و حهدیث مهی    -چیست و ماهیتش چیست؟دنیای منفی ارائه ندادیم که 

بینیم که این تعریف برای دنیای نکوهش شده ممکن نیست مگر بر اسهاس آیهات و احادیهث    

انسان شناسی، روان شناسی و شخصهیت شناسهی. و بوضهوح مهی بینهیم کهه آنچهه محکهوم و         

ی فطهری اسهت کهه در    نکوهیده است دنیای غریزی است. و آنچه ممدوح و ستوده است دنیا

اینصورت است نعمت ها نعمت می شوند و منّتش را خداوند بر انسان می گذارد. و در دنیهای  

نَْيتاِ»غریزه همۀ نعمت ها به نقمت مبدل می شوند. و آخرت محصول این دنیها اسهت کهه:     اِلُّ

دنیای غریزی با پس ابتدا در همین دنیا یک تقابل و تعارض شدید هست میان  «.َمْزَرعَُةِاْْلآِختَرة

و نهه  « مطلهق دنیها  »دنیای فطری. سپس آنچه در تقابل با آخرت است دنیای غریزی است نهه  

 «. دنیا مطلقاً»

 

 ارزش اخروی
 

این پرسش را نیز که در چند بیان و با ادبیات مختلف آمده، در قالب یک  پرسش ششم:

 ستی؟نوشته هایت چقدر ارزش قائل ه وبرای کار عبارت واحد می آورم: 

 ارزش کاری که دربارۀ مکتب باشد، در دو زمینه بررسی می شود:  پاسخ:

اهمیت علمی و کاربردی در تبیین، ترویج فکری و علمی و فرهنگی و دفاع از اصول و  -9

فروع مکتب: بدیهی است از این دیدگاه بهاالترین و ارجمنهدترین ارزش را بهرای کهارم قائهل      

گی را فدای آن کرده ام، گرچه فقر و عدم تهوان مهالی بهر    هستم که مقام، ثروت، راحتی زند

و از ایهن بابهت از    هامکهان ویهرایش نوشهته هها را از مهن گرفته       حتهی همین کارم لطمه زده 
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 9خوانندگان محترم شرمنده ام.
اهمیت و ارزش کار در روز محشر و مقبولیت آن عنداهلل: در این باره نمی دانم؛ نمهی   -5

تلخیص نیّت و رهائی از اقتضاهای روح غریزه، موفق بوده ام؛ انگیزه  دانم چقدر در اخالص و
غریزه. گاهی به همسرم و بقول قدیمی هها   درد دین بوده یا نفسانیت های نفسام در این کار، 

به مادر بچه ها )که در راه کمک به من از آسایش، رفاه و طمطراق زندگی صرفنظر کهرده و  
ت زنان تحمل نمی کنند( می گویم: نتیجه اخروی کهار مهن   زحماتی را متحمل شده که اکثری

معلوم نیست زیرا مسئلۀ نیّت تعیین کننده است، اما اجر تو محفو  است که غیر از ایثهار و  
 خدمت به مکتب نیّتی نداری. 

که در بهاالی منبهر خوانهده و دل     است برای روز محشر و آخرت، امیدم به روضه هائی

شهداء خامس آل عبا کرده ام، بیشتر است تها بهه آثهار و    لسید ا های مردم را متوجه حضرت

 نوشته هایم. شاید در برخی از آنها با نیّت خالص عمل کرده ام و در این تناسب گفته ام: 
 

 دلتنگم از این زیستن جویان و پویهان مهی روم  
 

 اندر سهرا  محشهرم افتهان و غلطهان مهی روم     
 

 ایهن سهبیل  گم کرده ام تقوای دل، حیرانم اندر 
 

 در چنگ عصیانم ذلیل، ناالن و گریان می روم
 

 آشفته است دریای غم بشکسته موجش زورقهم 
 

 باور نما در آب یهم سهوزان و بریهان مهی روم    
 

 عمرم چرا این گون سیه گریده است آری تبهه 
 

 با ایهن همهه بهار گنهه پایهان میهزان مهی روم       
 

 ای دل اگر لطفش بود زهرای اطهر)ع( سر رسد
 

 رومات ارجی نهد خندان و شادان میبر روضه
 

                                                   
شرف مرد بعلهم اسهت، شهرف     -گفته است: مرا معلوم شد در آخر حالالبته به سخن آن شاعر معتقد نیستم که  9

 علم به مال. 
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 پلورآلیسم در واقعیت و پلورآلیسم در حقیقت 
 

 دیف این مسائل مقدماتی، الزم استگمان کردم یادآوری یک مطلب در ر مسئلۀ هفتم:

 و آن تفکیک میان واقعیت و حقیقت در مسئلۀ پلورآلیسم است:

اعم از فیزیکیات و مفهومات؛  -هر چه هست واحد و اَحَد، فقط خداوند است، غیر از او

همگی متکثّرند و اگر )بر فرض( تکثّر را از کل کائنات منها کنید،  -ذهنیات و حتی توهمات

 را از یک جزء آن منها کنید:  تکثرنتیجه اش صفر خواهد بود. همینطور است اگر 

 9کائنات. -تکثّر= کائنات -کائنات

 .اتم -اتمتکثر=  -اتم

 انسان.  -کثر= انسانت -انسان

 تفکر.  -تکثر= تفکر -تفکر

 موهوم.  -تکثر= موهوم -موهوم

باشد( بدون تکثّر  رای حقیقت و خواه شیئ فاقد حقیقتپدیده، شیئ مخلوق )خواه شیئ دا

 است. « حقیقت»است بل « واقعیت»داشته باشد. و این نه تنها یک « معنای وجودی»نمی تواند 

رآلیستی، و کثیر دیهدن حقهایق اشهیاء و واقعیهت شهان، صهحیح و       ، این نگرش پلوبنابراین

 پلورآلیست هستم.  ،خالف آن، نادرست است. و بنده نیز در این مسئلۀ خاص

و اساساً فرق میان مکتب قرآن با بودیسم و تصوف که امروز عرفان نامیده مهی شهود، در   

کثهرت را یهک سهری    همین اصل اساسی است؛ بودیست ها و صوفیان، منکر تکثهر هسهتند،   

شده و متکثهر  « تعیّنات»عوارض غیر بنیادین دانسته و هستی را یک واحد می دانند که دچار 

وجود را از ماهیت جدا می کنند، آنگاه ماهیهت هها را   « انتزاع ذهنی»جلوه می کند؛ با یک 

هست؛ تعدد « هست»است: تنها یک « وجود واحد»دور انداخته و نتیجۀ ذهنی می گیرند که 

 و تکثر جز خیال چیزی نیست: 
 

                                                   
 این فرمول ها از راست به چپ خوانده می شوند.  9
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ِمتتتاِفتتت ٌُِهِاوِخيتتتالیِاخللتتتقِوتُك 
ِ

ِیِاملتتتراايِاوِظتتتاللتاوِعکتتتوٌفِفتتت 
ِ

 

اما در جهان فکر واندیشه، موهوم ترین توهم، مفاد همین شعر است، تفکیهک وجهود از   

ماهیت، یک موهوم ذهنی است و هرگز در خارج از ذهن معنائی ندارد. شگفت است؛ وقتهی  

واقعیات را، توهم و توهمات را واقعیت  و بیماری ذهن گرائی می شود، حقایق که انسان دچار

می انگارد. آنگاه اینگونه شعر سروده و مانند دیوانه ای کهه خهود را عاقهل تهر از همهه مهی       

 پندارد و عاقالن را دیوانه می داند، جنون خود را عین عقل و عقل دیگران را جنون می داند. 

هسهتی شناسهی در عرصهۀ    »، «هست هها »ر پلورآلیسم که محور آن د« بحث اول»این بود 

 است. « مخلوق

نیز متکثّر اسهت؟  « شناخت این هستی متکثر»آیا فکر، تفکر، عقل و تعقل در  بحث دوم:

آری بتعداد انسان ها، افکار و تعقل های متفاوت، هست؛ تفاوت فکرها و اندیشه ها نیز ههم  

ن است که انسهان هها اندیشهه ههای متفهاوت دارنهد،       حقیقت است و هم واقعیت؛ حقیقت ای

اسهت. پهس در   « وحدت فقط از آن ذات مقدس خداوند»همانطور که در بحث باال گفته شد 

 این مسئله نیز نوعی پلورآلیسم درست و حق است. 

نیسهت، مطلهق   « حقیقهت مطلهق  »و « حق مطلق»غیر از خداوند، هیچ چیزی  بحث سوم:

 فقط خداوند است. 

نیست. حتی موهومات « بطور مطلق فار  از حقیقت»غیر از موهومات، هیچ چیزی و نیز: 

آمیهزه ای از حهق و   »نیز مدرّج هستند، برخی از آن ها عنصری از حقیقت دارند که می شود 

پس در برابر انسان، آمیزه ای از حق و باطهل قهرار دارد،   «. باطل محض»، تا می رسد به «باطل

 یسم، درست است، اما تنها در واقعیت نه در حقیقت.در این مسئله نیز پلورآل

در همین نقطه است که باید حقیقت از واقعیت تفکیک شود. زیرا باید در این آمیزه هها  

عنصرهای حقیقت شناخته شده و گزینش شوند و عناصر باطل نیز تشخیص داده شوند و کنار 

د تسلیم واقعیت های باطل شهد. و  گذاشته شوند. و نباید هر واقعیت را حقیقت دانست، و نبای

 ش، معاف کرد. مسئولیتانسان را از رسالت و 
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، مبارزه با واقعیت های باطل است، باطل یعنی آنچه به یاساساً زندگی هر موجود جاندار

ضرر اوست. و این مبارزه اش محدود به زمان حال نیسهت بهل یهک برنامهۀ تفکیکهی میهان       

 دارد از همین یک ساعت بعدش تا پایان عمرش. حقیقت ها و باطل ها، برای آینده 

می پذیرند، اشکال شان در برنامهه   دربارۀ فرد این نوع برنامه گرائی را پلورئالیست ها نیز

 ای است که برای آیندۀ جامعه تا پایان عمر جامعه در روی زمین، باشد.

برنامۀ مشهخص  است باید برای آیندۀ جامعه یک « جامعه دار»آیا انسان که تنها موجود 

 ؟ -؟ و انسان چنین رسالتی دارد یا نه ؟-بدهد یا نه ؟

؟ اگر شخصیت دارد پس -همه چیز بر می گردد به اینکه آیا جامعه شخصیت دارد یا نه ؟

همانطور که برای هر فرد یک برنامۀ آینده نگرانه الزم است، بهرای شخصهیت جامعهه نیهز     

شخصیت است، پهس پلورئالیسهم دربهاره اش     یک نسخه علمی الزم است. و اگر جامعه فاقد

 درست است. 

نمی تواند تکثر را از ذات کائنات حذف کند کهه گفتهه    انسان رسالت انسان چیست؟

 شد: 

 کائنات. -تکثر= کائنات -کائنات

بهتر است اول به سرا  حیوان برویم: جانداران وقتی که به وجهود مهی آینهد خهود را در     

ند، خوراک های الزم و خوراک های کشنده، سرمای کشنده مقابل یک کثرت عظیم می بین

و گرمای کشنده، نوش ها و نیش ها، شهدها و سم ها، گازهای الزم و گازهای کشنده و پیش 

کهه ههم    -آمدها و حوادث مختلف طبیعی، حیوان از مگس تا فیل، در برابر ایهن کثهرت هها   

هسهتند؛  « گزینش»به  مأمورریزه تسلیم نمی شوند، بل بحکم غ -حقیقت دارند و هم واقعیت

 آنچه را بر می گزینند که به نفع شان باشد. 

پهس   و بایستگی گ ینش نی  یک حقیقوت و واقعیوت اسوت.   « گ ینش»، بنابراین

 حیوان )هیچ حیوانی( پلورآلیست مطلق، نیست بل بر اساس گزینش عمل می کند. 

د؛ از آسیب ها، آفت ها و خطرها انسان نیز در دایرۀ امور غریزی همان روح غریزه را دار

سازد، و بهرای ههر    می )که این ها نیز هم حقیقت دارند و هم واقعیت( پرهیز می کند، خانه
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می کند، و اگر نتوانست و دچار آسیب شد به جبهران و درمهان    تأمینآسیبی عامل بازدارنده 

 می پردازد و... 

 شود.  نمی تسلیم «تکثّر» مقابل در و ستنی پلورآلیست غریزی امور دربارۀ انسانی( )هر انسان

ان در امور غریزی خود در برابهر تکثهر تسهلیم نمهی شهود و      وقتی که انس بحث چهارم:

بیشتر از حیوان در مقام مهار تکثرات به نفهع خهود، اسهت پهس ایهن هیهاهوی پلورآلیسهم و        

؟! این -رده اندسینگلیسم، چیست که دو عنوان در تقابل با هم در آمده و گوش جهان را کر ک

 ؟!-چه گرفتاری است که اندیشمندان و مراکز علمی و فکری را به بازی گرفته است

را به عنوان یک امر مسلّم پذیرفته اند، در عین حال برخی از آنان « تخصص»چرا همگان 

 دم از پلورآلیسم می زنند.!؟! مگر تخصص، غیر از گزینش بهترین فکر، و بهترین تعقل، است؟ 

تخصص ها دربارۀ جامعه شناسی از یک طرف، و نهدای پلورآلیسهم دادن از طهرف     تأیید

 دیگر، تناقض نیست؟ 

پس رابطۀ عملی انسان با جهان متکثر )بل رابطه یک حیوان و بل رابطۀ یک مجنهون بها   

جهان متکثر( رابطۀ پلورآلیسم نیست، پس مشکل پلورآلیست ها در کجاست؟ منشأ این شعار 

 وجود و درون انسان است؟  نادرست در کجای

پاسخ این پرسش در عرصۀ علوم انسانی غربی هرگز پیدا نمی شود و تا  پرسش بی پاسخ:

امروز نیز پیدا نشده، و طرفداران هر دو طرف مسئله حتی برای خویشتن فهردی خهویش نیهز    

ر دو طرف دستکم خودشان را قانع کنند، ه تاپاسخ قانع کننده ای نداده اند، ندارند که بدهند 

 رفتار می کنند حتی دربارۀ خویشتن خویش. « االّ بختکی»در این باره باصطالح بطور 

در این میان، واماندگان بی انصاف )در هر دو طرف( لجوجانه سر موضع گیری خهود مهی   

ما نموی فهمویم و بایود بوه ایون      مانند، اما برخی بر سر انصاف آمده و اعالم کرده اند که: 

آمد این واقعگرایهان منصهف اسهت، تسهلیم شهدن در      ماکس وبر که سر یم.واقعیت قانع شو

« این قانع شدن به نادانی با تکیه به ناتوانی بشهر »برابر تکثر اندیشه ها را پذیرفت. و اعالمیۀ 

 را صادر کرد. 
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انطور کهه  مه او فیلسوف نبود، یک جامعه شناس بود کهه علمهش فلسهفه ای را زائیهد، ه    

 دانش فیزیکش فلسفه ای را داد.  شتین فیلسوف نبود،یان

هر جامعه شناس با انباشتی از تکثرات رو به رو می شود. و از دیدگاه مکتب قرآن و اهل 

تا چهه   9( تکثر در وجود یک فرد انسان معادل تکثر در کل کائنات استالسالم بیت )علیهم

ه هها دربهارۀ امهور    رسد به تکثر در امور اجتماعی و جامعه. و تا چه رسد به افکار و اندیشه 

 اجتماعی. 

گهزینش   مأمور، طبیعت حق داد که انسان را در رابطه اش با جهان و ماکس وبر،باید به 

بهه   مهأمور بداند، اما در برابر رابطۀ انسان با خویشتن خویش و مسائل جامعه و اجتماع، تنها 

گر را محکوم کند. از ناحیۀ متفکرین دی« ارائۀ نسخه برای جامعه»تحقیق و بررسی، بداند و 

 5.«ما نه پیامبریم و نه سیاستمدار، ما دانشجو هستیم»ر دهد که سو ندا 
به نظر او تخصص و گزینش در پزشکی الزم است و باید بر اساس آن نسخه داده شود، اما 

 3در مسائل اجتماعی تخصص الزم است لیکن نسخه دادن برای جامعۀ انسان، ممنوع است.

 که مراکز علمی را گیج کرده است چیست؟  پس آن سوال بی پاسخ

ان بها چیسهتی حیهوان    در اینجا به گام اول پاسخ می رسیم و آن فرق ماهوی و چیستی انس

هده می کنیم که همگان اجماع دارند کهه انسهان بایهد در امهور غریهزی ههم       است. زیرا مشا

آیندۀ جامعهه مهی    تحقیق گرا، هم تخصص گرا و هم نسخه دهنده باشد، برخی ها تنها دربارۀ

و  ،یمو برای جامعه یک نسخۀ بایهدی ارائهه دهه    یمبیاور« باید»گویند هرگز نباید سخنی از 

 جریان تاریخ باید های آینده را روشن خواهد کرد. خود

ان آن را نودارد   ویو د و حآنچوه انسوان دار  »پس؛ همۀ این هیاهوها برمی گهردد بهه   
 «.جامعه

                                                   
 اتزمعِان کِجرمِصغریِِِِِِِِوِفيکِانطویِالعاملِالاکرب 9
 «. پیامبر و سیاستمدار»ماکس وبر، سخنرانی  5
پلورآلیسم از هر کسی سخن می گویند، اما نامی از ماکس وبر  من تعجب می کنم از برخی کسانی که در مسئلۀ 3

 نمی برند. 
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گم شده است؛ انسان چیست؟ منشأ جامعه « نسان شناسیا»کلید این قفل در  کلید طالئی:

به شهرح رفهت، و    صحیفه سجادیهدر کانون وجودی انسان کجاست؟ در شرح دعای دوم از 

که انسان عالوه بر روح غریزه یهک روح دیگهر دارد بنهام     9نیز در مقدمۀ مجلد اول بیان شد

 زیبا شناسی و زیبها خهواهی،   روح فطرت که منشأ جامعه، تاریخ، حیاء، اخالق، حسن و قبح،

 .گریه و خنده و منشأ هر آنچه که انسان دارد و حیوان فاقد آن است

لم غریهزه فهرق   اعالَم فطرت غیر از عالم غریزه است و شناخت آن نیز باید با شهناخت عه  

داشته باشد و اگر این اصل مورد توجه باشد پلورآلیسم در امور اجتماعی نیز از بین می رود و 

 است.  برای آیندۀ جامعه می شود که رسالت انسان، گزینش و تخصص و ارائه نسخه معلوم

بر است از جانبی در مقام انصاف ور که گفته شد در رأس شان ماکس وران مذکاانصافمد

قانع نشدند لیکن، دچار یک بی انصافی سترگ دربهارۀ انسهان شهدند    « خود فریبی»آمده و به 

از حیوان ساقط کرده و تخصص و گهزینش او را سهترون کهرده و    که انسان را در حدّ پائینتر 

ارائه راه عملی برای همان تخصص و گزینش را مسهدود کردنهد: ای انسهان در امهور غریهزی      

نسخه بده، اما در امور اجتماعی و جامعه که اصلی ترین تمایز تو با حیوان است، پست تر از 

 حیوان باش و نسخه نده. 

آن انصاف بود، وقتی که انحراف زاویه باز کند، انصافمندی نتیجۀ بی  این بی انصافی نتیجۀ

 انصافی می دهد. 

نخواهد رسید. زیرا مطلق « اطالق»درست است: هیچ نسخه ای در صحت و درستی به حد 

فقط خداوند است. همانطور که انسان در پزشکی نیز به حد اطالق نخواههد رسهید. و همهه    

ای جامعه نیز مانند نسخه ها برای بدن، مدرّج خواهند بود، اما نسخه ها بر ،چیز مدرّج است

 نفی اطالقگرائی غیر از نفی رسالت انسان است، آنهم انسانی ترین رسالت انسان.

چون همۀ نسخه ها با همدیگر فهرق خواهنهد داشهت، و از جانهب دیگهر       بحث پنجم:

شود و نیز هر نسهخه ای   نسخه های متعددی برای زیست اجتماعی بشر داده خواهد شد و می

                                                   
 و در موارد دیگر تکرار شد. و الزاماً در مباحث آینده نیز تکرار خواهد شد.  9
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در میان پیروان خود، برداشت ها و تفسیرهای متکثر پیدا خواهد کرد، این نیز یک حقیقهت  

واکنش )در برابر این نسخه ها در عرض هم و نیهز در درون ههر کهدام(     اما و واقعیت است،

 پاک کردن صورت مسئله از تختۀ کالس انسان نیست. 

 باطل را دیگران نسخۀ و صحیح را خود نسخۀ دهنده نسخه هر جامعه، دربارۀ است بدیهی و

 کنیم.  نمی پزشکی در مثالً که کاری همان نیست، نسخه نفی این، الزمۀ اما دانست. خواهد

یت و رسالت انسان را سلب کنیم، بل بایهد  مأموربا بیان دیگر: این تکثر الزم نگرفته که 

د جنگ میان نسخه ها حذف شهود، نهه خهود    او را به تحمّل این واقعیت ها دعوت کنیم. بای

نسخه ها. همانطور که اسالم نسخه های رسهمی را برسهمیت شهناخته و اههل کتهاب )یعنهی       

را برسمیت می شناسد و اصهولی   9یهودیان، مسیحیان، مجوسیان، صابئین، هندوئیان و بودائیان(

 برای همزیستی با آنان تعیین می کند. 

ی که جنگ را توجیه می کند، جنگیهد و دفهاع کهرد. و بهرای     البتّه باید در برابر نسخه ا

نباید اندیشۀ بشری را محبوس کرد و شعار داد کهه اگهر نسهخه هها     « جنگ دفاعی»گریز از 

ی مخهالف  نبودند، جنگی رخ نمی داد. بوضوح می بینیم کهه دو جنهگ جههانی را لیبهرال هها     

یدئولوگ بدهند. و حتی اگهر ایهن   به راه انداختند گرچه می کوشند به هیتلر ماهیت ا نسخه،

ادعا دربارۀ او پذیرفته شود، یک ایدۀ نژاد پرستانه است نه ایدۀ فطرت گرایانه؛ غریزی است 

جهانی حهاکم اسهت ههر     ۀبر جامع« حذف نسخه ها»نه فطری. و امروز هم که لیبرالیسم و 

 روز صدای طبل جنگ نواخته می شود. 

پلورآلیسم »معرفت و شناخت. اما افراطی تر از آن، این بود پلورئالیسم در  مسئلۀ ششم:

و به تکثر در « کثرت حق»است. برخی ها به حدی تند رفته اند که اساساً به « دربارۀ حقیقت

رندۀ این موضوع ذات مقدس خدا معتقد شده اند، این بینش غیر از سفسطه چیزی نیست، و پذی

                                                   
 «. انسان و چیستی زیبائی»در این باره رجوع کنید به  9
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 رۀ وجود خودش. گونه سفسطه را بپذیرد حتی درباباید هر نوع و هر

ی در هر نسخه، مذهب و دین، بر اساس دلیل و علم، آری. اما رادباور و پای مسئلۀ هفتم:

 9نه فطری. یداری بدون دلیل و علم، تعصب است. تعصب غریزی،پا

آنچه در این مجلدات سخن از پلورآلیسم آمده و می آید، باید بر پایهۀ ایهن    سخن پایانی:

 رسی شود. تا با نظریه های ژورنالیستی مخلوط نشود. مبحث که در اینجا آمد، بر

                                                   
انسانی انسان است. شرح بیشتر در تعصب نیز دو نوع است: تعصب غریزی نادرست است و تعصب فطری وظیفۀ  9

 مباحث آینده.



 

 

 

 

 

 

 

 

 دعای هجدهم
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 24دعای هجدهم  
 

 

 

 

 

 

 متن دعا
 

اَلُمِ َِوِاَكَنِِمْنُِدعَائِِهِعَلَْيِهِالسَّ

َذرُِ َذاُِدِفَعَِعْنُهَِماََِيْ
ِ
َِمْطلَُبهُِا َلََِلُ ِ،َِأْوَُِع ِ

ِالَْحْمُدِعىََلُِحْسِنِقََضائَِك،َِوِِبَما1)ِ َِِلَ َّْ َّهُ اِتَكِِ(ِالل َ َْ ت ِِمتْنَِر َعْلَِحظ ِ ِِمْنِباََلئَِك،ِفاََلََِتْ فَْتَِعّن ِ َِصَ

ْنِيَُكتْنَِمتاَِظِللْتُت2َِماََِعَّلَْتِِِلِِمْنِعَاِفيَاَِكِفَأَُكوَنِقَْدَِشِقيُتِِبَماَِأْحَهْبُتَِوَِسِعَدِغرَْیِيِِبَماَِكرِْاُت.ِ)
ِ
(َِوِا

ِِفيِهِِمْنَِاِذِهِالَْعاِفيَِ َِمتاِِفيِهَِأْوِِبتُّ تْرَِعتّن ِ تْرَت،َِوَِأخ ِ ْمِِِلَِمتاَِأخَّ ِ ِيََدْيِباََلٍءِاَلِيَْنَقِطُعَِوِِوْزٍرِاَلِيَْرتَِفُعِفََقد  ِةِبَْيَ

ْمَت. آَِل3ِِ)ِقَدَّ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ ِقَِليٍلَِماِعَاِقَهُاُهِالَْبَقاُء،َِوَِصل ِ َِكثِرٍیَِماِعَاِقَهُاُهِالَْفنَاُء،َِوِغرَْیُ ِ.(ِفََغرْیُ

 

 

 عنوان دعا
 

َذرُِ َذاُِدِفَعَِعْنُهَِماََِيْ
ِ
اَلُمِا َِمْطلَُبهَُِوِاَكَنِِمْنُِدعَائِِهِعَلَْيِهِالسَّ َلََِلُ ِ:،َِأْوَُِع ِ

است که هرگاه بلیّه ای از او دفع، یا حاجت او زود بر آورده  السالم از دعاهای امام علیه

 می شد.

به ما یهاد مهی دههد کهه      السالم امام علیهاست و « دعای شکر»و با عبارت دیگر: این دعا 

، و نیز هنگامی که یک خواستۀ مان زودتهر بهر آورده شهود، چگونهه     ههنگام دفع یا رفع بلیّ

 شکر آن را به جای آوریم. 

اما در متن این دعا لفظی از شکر و مشتقات آن نیامده، و به جای شکر و سهپاس، حمهد و   

 ستایش آمده است. چرا؟ برای اینکه: 

انطور که قبالً نیز به شرح رفت، هر شکری حمد است اما هر حمهدی شهکر نیسهت؛    هم
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ع واست و در برابر هیچ نعمتی یا دفع نقمتی نیست که البته این نه « ستایش محض»گاهی حمد 

حمد و  ۀمی گوئیم. گاهی نیز انگیز« پرستش»حمد باالترین عبادت است که در فارسی به آن 

ت یا دفع یک نقمت است. اینگونه حمد باالترین شکر را در ستایش خداوند، وصول یک نعم

خود دارد؛ ستایشی است همراه با سپاس؛ وقتی که انسان در این مقام اسهت بهاالترین شهکر را    

 کرده است گرچه لفظ شکر را به زبان نیاورد. 

برای شکر هر نعمت، یا دفع و رفع هر نقمت، می توان با هر عبهارتی و   ویژگی این دعا:

آمهده اسهت.    ییانی شکر کرد؛ بطوری که در قرآن و نیز در احادیث عبارت ههای گونهاگون  ب

در صدد است یک نکته بل یک اصل مهم را  السالم ویژگی این دعا در این است که امام علیه

« عاجهل و آجهل  »بها اصهطالح    السهالم  به ما بشناساند که در ادبیات قرآن و اهل بیت علهیهم 

اد می دهد که تنظیم اعتدال میان نعمت عاجل یا نقمتی که عاجالً دفع معروف است. و به ما ی

چگونه باید باشد. و یک اصل انسان شناسی دیگهر )کهه    ،شده، با آینده نگری و آجل خواهی

یک اصل روان شناسی مهمی نیز هست( را به ما معرّفی می کند. و شرح این موضوع مههم در  

 بررسی متن دعا خواهد آمد.

 

 

 دعا  بخش اول

 ؟ «حجیت قول لغوی»

 حمد و شکر

 قضاء و قَدَر

 خیر و شر -حسن و قبح
 

اِِ َ َْ َعْلَِحظ ِ ِِمْنَِر ِِمْنِباََلئَِك،ِفاََلََِتْ فَْتَِعّن ِ ِالَْحْمُدِعىََلُِحْسِنِقََضائَِك،َِوِِبَماَِِصَ َِِلَ َّْ َّهُ َكِالل

خدایا ستایش تو را  :َماَِأْحهَْبُتَِوَِسِعَدِغرَْیِيِِبَماَِكرِْاُتَِماََِعَّلَْتِِِلِِمْنِعَاِفيَِاَكِفَأَُكوَنِقَْدَِشِقيُتِبِِ
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است بر حسن قضایت، و )ستایش تو را است( برای آنچه از بالیت از مهن دور سهاختی، پهس    

خهاطر  بهرۀ مرا تنها همین عافیت که اکنون به من داده ای قهرار مهده، زیهرا در آن صهورت ب    

 دیگران از آنچه من ناخوش می داشتم سعادتمند شوند. شوم، و محبتم به این عافیت بدبخت

 

 شرح
 

است؛ ههم یکهی از   « معاف بودن»به معنی « عفو»از مادّه  عافیت حجّیت قول لغوی؟:

 مصدرهای این باب است و هم اسم مصدر است. 

و تکلیهف، و   مسهئولیت و معاف بودن مصادیق مختلف دارد مانند معهاف بهودن از یهک    

شدن از بیماری، از فقر، از هرگرفتاری. در محاورات عوامانه عافیت تنها  معاف بودن یا معاف

به رهائی از بیماری و حصول تندرستی گفته می شود. لیکن ایهن درسهت نیسهت بهل معنهی و      

اسهت. کسهی کهه از    « رهها شهدن از ههر بهدی    »و نیهز  « مصون ماندن از هر بدی»کاربرد آن 

می کند و عافیت تنها آن نیست که شهخص بهه   گرفتاری ها مصون است او در عافیت زندگی 

 بالئی گرفتار شود سپس از آن نجات یابد. 

و با بیان دیگر: عافیت فقط به معنی نجات از نقمت نیست، بهل اصهل گرفتهار نشهدن بهه      

 نقمت نیز عافیت است. یعنی چنین شخصی از ابتال به بالها معاف شده است. 

اسهت کهه عافیهت را در اینجها بهه معنهی       شگفت از برخی شارحان و مترجمان صهحیفه  

)!( در حالی که در عنوان دعا یهک عبهارت کلّهی آمهده و شهامل ههر        9گرفته اند« تندرستی»

َذر»گرفتاری است:  َذاُِدِفَعَِعْنُهَِماََِيْ
ِ
فقهط صهحت بهدن و     السهالم  مگر همّ و غم امام علیه «.ا

 عافیت از امراض بوده است؟!

نیز عافیت نامیده شده. یعنهی  « شدن حاجتش هبرآورد» ،السالم و نیز در این بیان امام علیه

                                                   
آيةصحیفۀ سجّادیّه با ترجمه و شرح عالمه »بعنوان نمونه رجوع کنید به  9 ترجمهه و  »و « اهلل ابوالحسهن شهعرانی   أ

 و دیگران چند. «. شرح صحیفه سجادیه بقلم حاج سید علینقی فیض االسالم
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داشتن هر نعمتی معاف بودن از نداشتن آن است؛ کسی که ثهروت دارد از فقهر معهاف اسهت،     

کسی که آبرو دارد از بی آبروئی معاف است، کسی که صهحت بهدن دارد از بیمهاری معهاف     

 از هر نقمتی نیز عافیت است.  است. پس داشتن هر نعمتی عافیت است همانطور که نجات

به تندرستی معنی  طاین شارحان و مترجمان با یک مراجعه مثالً به المنجد، عافیت را فق

. و در 9کرده اند و توجه نکرده اند که بهترین و دقیقترین منبع لغت خود قرآن و حدیث است

به معنی عام، شامل و همه نصّ عنوان این دعا و نیز در نصّ متن آن می بینیم که امام عافیت را 

 به کار برده است. (که گذشت یبه شرح)جانبه 

را « قول لغوی»حق با علمائی است که « اصول فقه»باز در اینجا می رسیم به اینکه در علم 

متعبّدانه برخورد « قول لغوی»این شارحان و مترجمان به حدی با  متأسفانهنمی دانند.  حجّت

را مخهدوش   السالم به قول لغوی داده اند که سخن امام علیه ت راکرده اند که باالترین حجّی

 بل حتی )نعوذ باهلل( مغلوط کرده اند. 

در مباحث مجلد اول دربهارۀ معنهی حمهد و فهرق آن بها شهکر بحهث         حمد و شکر:

 مشروحی گذشت. و نیز در شرح عنوان همین دعا نیز اشاره ای شد. 

 

 قضا و قدر
 

ِالَْحْمتُدِعَتىَلُِحْستِنِ»ر اولین جملۀ این دعها مهی گویهد:    د السالم امام علیه قضاء: َِِلَ َّْ َّهُت الل

 خدایا ستایش تو را است بر حسن قضایت.  «:قََضائِك

توجه نکرده اند؛ قضاء یعنی « قَدَر»و « قضاء»به فرق میان باز شارحان و مترجمان مذکور 

چگهونگی  »اسهت از  امها قهدر عبهارت     «.مشیئت خدا»که مساوی است با « خواست خدا»

« شهاء یشهاء  »توجه کنید: مشیئت از بهاب   «.شیّت خدام»که مساوی است با « اجرای قضاء

اسهت و دومهی   « خواست و خواستن»است. اولی به معنی « مشی یمشی»است و مشیّت از باب 

                                                   
 این موضوع قبالً نیز به شرح رفته است.  9
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 به معنی راه، روش و رفتار است. 

و فعلش کائنات را بهر   قَدَر یعنی قوانین خلقت و فرمول های آفرینش که خداوند در عمل

 اساس آنها به جریان انداخته است. پس قَدَر محصول قضاء الهی است.

تقدیر عمومی کائنات، و نیز هر تقدیر موردی دربهارۀ چیزهها و نیهز ههر تقهدیر       تقدیر:

دربارۀ انسان ها حتی استجابت دعاها و اعطای نعمت ها و دفع بالها، همگی مسبوق به قضهاء  

 الهی هستند. پس تقدیر تحقق فعلی و عملی قضاء است.  و مبتنی به قضاء

« تقهدیر »را آورده، امها حضهرات آن را بهه    « قضاء»در این کالمش لفظ  السالم امام علیه

معنی کرده اند، و این سزاوار شرح صحیفۀ سجادیه نیسهت. در مجلهدهای قبلهی بحهث ههائی      

 «دو دسوت خودا  »له بهه کتهاب   دربارۀ قضا و قَدَر گذشت و در همۀ آنها اصل و اساس مسئ

 حواله شد که در آن کتاب مسئله را در حد توان اندکم شرح و توضیح داده ام. 

درست است هم می توان قضاء و قضاهای الهی را تحمید و تمجید کرد، و ههم مهی تهوان    

دربارۀ قَهدَرها اسهت. زیهرا سهتودن و     قَدَرها و تقدیرهای الهی را. بویژه بهترین حمد و ستودن 

 تایش بر دو نوع است: س

با یک نگاه کلّی به جهان و کائنات و ستودن قدرت و عظمت خداوند. در این ستایش  -9

 جنبۀ ستودن قضاء الهی بیشتر لحا  است. 

ستایش همراه با اندیشه در قوانین و فرمول های آفهرینش؛ مهثالً اندیشهۀ یهک کیههان       -5

ونههد وادار مههی کنهد، یهها اندیشههۀ یههک  شهناس در قههوانین کیهههانی کههه او را بهه سههتایش خدا  

فیزیولوژیست و اندام شناس دربارۀ بدن. و همچنین یک گیاه شناس و زیست شهناس و... ایهن   

 نوع ستودن بیشتر ستایش تقدیر و قَدَرهای الهی است. 

، بیشتر ما را به حمد از نوع دوم ترغیب و تشویق کرده اند. السالم قرآن و اهل بیت علیهم

در اینجا به حمد قضائی پرداخته است؟ برای اینکه مقام، مقام قضاء  السالم علیهپس چرا امام 

است؛ هر کسی که دربارۀ چیزی دعا می کند خواسهتار  « قضاء خواهی»است؛ هر دعائی یک 

است که این قضاء بیاید و در رونهد قَهدَرها دخالهت کنهد تها تغییهری در       « قضاء جدید»یک 

چنین شخصی وقتی که دعایش مستجاب می شود، بهتر اسهت  زندگی دعا کننده حاصل شود. و 
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نسبت به آن قضاء و خواست الهی که موجب تغییر در روند زندگی او شده، حامهد و شهاکر   

 باشد. 

این دو با  حمد و شکر در آراز دعا، و حمد و شکر پس از استجابت دعا:

بهه حمهد و شهکر خهدا      هم فرق دارند؛ در آغاز دعا پیش از عنوان کردن خواستۀ خود، بایهد 

پرداخت تا در قلب و جان مان برای مان مشخص شود که با چه کسی، با چه قادری، با چهه  

یمی و با چه عظیمی روبه رو هستیم و با او مخاطبه می کنیم و از چه کسی در مقام طلب حر

حاجت هستیم. بدیهی است این نوع حمد و شکر هر چه جنبۀ قدری و همراه بها اندیشهه در   

دَرهای الهی باشد بیشتر ما را به درک عظمت خدا که اینک مخاطب ماسهت، متوجهه مهی    قَ

 کند. 

اما حمد و شکر برای مستجاب شدن دعا، پس از بر آورد شدن حاجهت، بهتهر اسهت بهل     

شدن خواسهتۀ مها را    هآوردکه لطف فرموده و بر -صل قضای خداست که ابتدا دربارۀ االزم ا

 پردازیم و دربارۀ همین اصل به ستایش و سپاس بپردازیم. به حمد و شکر ب -قضاء کرده

 

 خیر و شر -حُسن و قبح
 

ِالَْحْمُدِعىََلُِحْسِنِقََضائِكَِ»از عبارت  السالم مراد امام علیه حسن قضاء: این نیست که  ،«َِلَ

خداوند دو نوع قضاء دارد یکی قضاء حَسَن و دیگری قضاء غیر حَسَن. زیرا غیر حسهن یعنهی   

و خداوند هیچ کار قبیحی ندارد. هر قضاء و هر فعل خدا حسن است. اینگونه تعبیرات  قبیح،

یا تفکیک نیست، همانطور که امهام  « قید»به معنی  السالم در ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم

ِ»به ما یاد مهی دههد:    دعای سحراین موضوع را با بیان مشروح در  السالم باقر علیه ِ ِ
ِ
ِا َّْ َّهُت الل

هَأسِْ ِِبَبهَائَِكُِك ِ َِأْسأَُِلَ ِ ِ
ِ
ِا َّْ َّهُ ِالل ي ٌّ َِّبَائَِكَِّبِ ِِمْنَِّبَائَِكِِبأَّْبَاُهَِوُُِكُّ و فقرات دیگهر آن دعها.    ،«أَُِلَ

گوئی اساساً دعای سحر برای این درس آمده است. و در اینجا باید گفت: بحسن قضائک و کل 

 قضائک حَسَن. 

و « حسهن و قهبح  »ه صدرویان ما در این است که از فرق میان و اشتباه ارسطوئیان ما، بویژ



 03دعای هجدهم  
 

غافل هستند و این دو را با همدیگر مخلوط می کنند و نعهرۀ صهوفیانه سهر مهی     « خیر و شر»

 ی نیافریده است و محی الدین دوزخ را یک عشرتکده می داند. شردهند که خداوند هرگز 

ر اساس حکمت اسهت و ههیچ قبحهی    ب اما آفریدن خیر و شرخداوند فعل قبیح نمی کند، 

ی نمی آفرید، قبیح می شد. اگر گناهکاران و ظالمان مجازات نمی شهدند بهر   شرندارد بل اگر 

 خالف عدالت و بر خالف حکمت بود. 

نه بر اسهاس اشهتباه    9آنان با این خلط و اشتباه )و صد البته برخی از آنان مانند محی الدین

م( آنهمه آیات قرآن و احادیث را نادیده گرفتند بل مسهلّمترین  بل عمداً برای از بین بردن اسال

 مسلمات عقلی را انکار کردند و مصیبت عظمائی بر سر دین آوردند. 

ِالَْحْمُدِعىََلُِحْسِنِقََضائِك»با جملۀ  السالم امام علیه َِِلَ َّْ َّهُ مطلهق قضهای الههی و همهۀ      «الل

« حمهد مطلهق  »باشد و خواه بر نقمهت، و ایهن    قضاهای خدا را می ستاید خواه قضاء بر نعمت

ِِمْنِباََلئِك»است. سپس با جملۀ  فَْتَِعّن ِ آمهده و در ایهن   « حمهد شهکری  »در مقام  «َوِِبَماَِِصَ

 به حمد و ستایش می پردازد که شکر را نیز شامل است.  -یعنی دفع بالء -مورد خاص

کائنات؛ زمین و آسمان، ابر  آفریدن -در حمد مطلق، همۀ فعل های خداوند ستودنی است

بیماری، آفریدن بهشهت و دوزخ،  کشان ها، جسم انسان و جانش، صحت و و باد، ذرّات و که

و...، همگی قابل ستایش است. زیرا هر چیزی در این کائنات آئینۀ قدرت و عظمهت خداونهد   

آنههائی  است و این قدرت و عظمت ستودنی است خواه آنهائی که به نفع انسان است و خهواه  

 . ان است؛ خواه خیر باشد و خواه شرکه به ضرر انس

ارسطوئیان ما و صوفیان در این است که گمهان مهی کننهد چهون      اتیکی دیگر از اشتباه

 یشهر  همۀ افعال خداوند ستودنی است پس همه فعل های او خیر محض است، پهس خداونهد  

نجند و گمان می کنند تنها چیزی تاجرانۀ خود می س ا مذاقنیافریده است. اینان همه چیز را ب

                                                   
بهودن   -کابالیسهت  -دلیل بر مسیحی یهودی 59مجلد دوم بخشی که « محی الدین در آئینۀ فصوص»وع کنید رج 9

« : کابالیست بزرگ که کابالیسم را در میهان مسهلمانان نفهوذ داد   55دلیل »را طی مقالۀ  55محی الدین آورده ام و دلیل 

 آورده ام. 
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ستودنی است که به نفع شان باشد. در حالی که ستایش خداوند برای قدرت و عظمت او است، 

است خواه با لفظ شکر و « شکر»نه برای انتفاع. آنچه در برابر برخورداری ها باید انجام داد 

 خواه با لفظ حمد که شکر را در برداشته باشد. 

ها، انکار بهدیهی تهرین و مسهلّمترین    وان اشتباه نامید، زیرا انکار شر و شراما این را نمی ت

را  شهر مسلّم هاست، جنون است نه اشتباه. پس همانطور که نباید میان حسن و قبح و خیهر و  

اشتباه کهرد. جملهۀ اول    را «حمد شکری»با  «حمد مطلق»خلط کرد، همانطور نیز نباید میان 

 است و جملۀ دوم حمد شکری است.  حمد مطلق السالم امام علیه

 

 انسان و تداوم نیاز

 خوف و رجاء

 انسان و نگرانی

 سعادت و شقاوت

 لذت و سعادت
 

ِاَكَِماََِعَّلَْتِِِلِِمْنِعَاِفيَِاكَِ َ َْ َعْلَِحظ ِ ِِمْنَِر صهیب مهن از   نپهس )ای خهدا( حهظّ و     :فاََلََِتْ

ه؛ خدایا نیاز من به رحمهت و نعمهت   رحمتت را همین عافیتی که اکنون به من دادی، قرار ند

 کرم نموده و دائماً و تا ابد بر من رحمت کرده و نعمت بده.  ،های تو مداوم و ابدی است

و تا ابد نیازمند است.  نانسان موجودی است )مانند همۀ مخلوقات دیگر( همیشه و هر آ

ن به یهک نعمهت   روح فطرت این نیازمندی ابدی را درک می کند، لیکن روح غریزه با رسید

مشعوف شده اصل و اساس نیازمندی را فراموش می کند گوئی دیگر همه چیز تمام شده و به 

سعادت ابدی رسیده است. در اینصورت تعادل رابطه اش با خداوند برهم می خورد؛ رابطه ای 

رجهائش نیهز    هباشد، خوف را از دست می دهد و در نتیج« خوف و رجاء»که باید بر اساس 

 مبدل می شود. « ورغر»به 
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بهه شهما رسهید،     -خواه نعمت و خواه دفع نقمت -امام به ما یاد می دهد: وقتی که عافیتی

مشعوف نشوید، گاهی یک عافیت موجب می شود کهه احساسهات و تحرکهات غریهزی بهر      

 اقتضاهای فطری غلبه کند و عافیت به بالء مبدل شود؛ ظاهراً عافیت و باطناً بالء گردد. 

خوف رجاء یعنی نسبت به آینده هم باید امیدوار بود و هم بایهد نسهبت بهه آن     نگرانی:

نگران بود. کامیابی ها و برخورداری ها نباید اصل و اساس نگرانهی را از بهین ببهرد. نگرانهی     

باصطالح همزاد انسان است. انسان بدون نگرانی و بدون آینهده اندیشهی چهه مهی شهود؟ بهی       

ردد. انسان منهای نگرانی، انسان نیست. پس نایل شدن به یهک  ارزشتر از هر چیز دیگر می گ

نعمت، یا رهیدن از یک نقمت نباید انسان را مشعوف کند وگرنه از حیثیت انسانی ساقط می 

شرحی کهه در زیهر   است به « شقی»را چه بنامیم؟ نامش « آینده اندیشی»گردد. انسان فار  از 

 می آید: 

ِاتَكَِمتاََِعَّلْتَتِِِلِِمتْنِِفَتاَلِ»می گوید:  با چه بیان زیبا و عمیق و دقیق َ َْ ت ِِمتْنَِر َعتْلَِحظ ِ ََتْ

خدایا به این لطف که دربارۀ من کردی قانع نمی شوم زیرا من همیشه نیازمند لطهف   «كعَاِفيَِات

اکنون به من داده ای تمام نمی شود، و اگر این لطهف   تو هستم و نیازم تنها با این لطف که هم

 :فَأَُكوَنِقَْدَِشِقيُتِِبَماَِأْحهَْبتو بس بدانم بدبخت می شوم و از سعادت باز می مانم: تو را کافی 

 )اگر چنین باشم( بوسیلۀ همین عافیت که برایم محبوب است بدبخت می شوم. 

در اثر حبّ شدید به این نعمت، مشعوف می شوم و بهر آینهدۀ خهود نمهی اندیشهم و ایهن       

ی کسی است که در اثر برخهورداری، آینهده نگهری و آینهده     شقاوت و بدبختی است. پس شق

 اندیشی را از دست بدهد. این است تعریف شقی. 

، و اساساً این دعا به محور امهور دنیهوی و نعمهت ههای دنیهوی      السالم این سخن امام علیه

است. اما مطابق آیات و احادیث، شقاوت بزرگ، از دست دادن آینده اندیشی دربارۀ آخهرت  

 است. 

انسان که موجود دائماً نیازمند است، پس باید دعایش نیز متداوم باشد. دعا ههر چهه    دعا:

است خواه به محور آینده نزدیک مثالً یکهی دو سهاعته باشهد و خهواه     « آینده خواهی»باشد 

برای آیندۀ دور. دعا نشان از سالمت شخصیت درونی انسان است که دچار شهقاوت نشهده و   
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دارد؛ یعنی ی را از دست نداده است. پس خود دعا بعنوان دعا، موضوعیت آینده نگری و نگران

خواه مستجاب شود و خواه مستجاب نشود، خودش هم نشان سالمت درون اسهت و ههم بهر    

 سالمت درون می افزاید. 

اینجاست که دوباره به رابطۀ دعا با سعادت و شقاوت انسان، می رسیم که قرآن از زبهان  

َِشتِقياا»است: حضرت زکریا آورده  َِأُكْنِِبُدعائَِكَِرب ِ ْْ َ خدایا در دعها بهه درگهاه تهو شهقی       9«:َوِل

ِ»ستم نه تارک دعا. و از زبان حضرت ابراهیم آورده است: هنیستم. یعنی اهل دعا  َوَِأْدُعواَِرّب ِ

َِشتِقيااَِعىس یهد و بخهاطر اینکهه    و خدایم را می خوانم )دعا مهی کهنم( بام   5«:َأالََِّأُكوَنِِبُدعاِءَِرّب ِ

 نسبت به دعای پروردگارم شقی نباشم. 

کسی که دعهایش  »برخی از مفسرین و مترجمین قرآن، شقی را در این آیه ها به  متأسفانه

درجه معکوس. زیرا شخص  966معنی کرده اند، که غلط است آنهم غلط « مستجاب نمی شود

دعایش مستجاب شود و خهواه   دعا کننده و شخصی که اهل دعا است هرگز شقی نیست خواه

مستجاب نشود. کسی که اهل دعا است راهش راه سعادت است با درجاتی کهه در اصهل دعها    

 بودن دارد. 

يت»و از زبان حضرت عیسی آورده است:  اِِبواِِلَ َعلّْنَِوِبَرا ََِيْ ْْ َ )خداوند مهرا(   3«:َجهَّارا َِشتِقيااَِوِل

 ه. جبّار و شقی قرار ند مادرم نیکوکار قرار ده و مرانسبت به 

یعنی ترک دعا مساوی است با شقاوت و از الزمه های شقاوت جباریت است. جباریهت  

در انسان یعنی روحیه سنگدلی و تحکم غیر انسانی نسبت به دیگران. در اینجا به یک قاعهدۀ  

میان تارک دعا بودن، و سنگدل بوودن  مهم در انسان شناسی و روان شناسی می رسیم که: 

ابطۀ حتمی هست؛ انسان به هر نسبت تارک دعا باشد به همان نسبت سنگدل می ر

جمعی را چه کسانی اختهراع کهرده و   ه اینهمه بمب های اتمی و سالح های کشتار دست شود.

                                                   
 سورۀ مریم.  5آیۀ  9
 سورۀ مریم.  56آیۀ  5
 سورۀ مریم.  53آیۀ  3
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 ؟ -ساخته اند غیر از آنان که کاری با دعا ندارند

 آن و اهل بیت علهیهم قاعدۀ دوم: در اینجا به قاعدۀ دوم در انسان شناسی و روان شناسی قر

کسی که تارک دعوا باشود شوقی اسوت و از مالزموه هوای حتموی        ، می رسیم: السالم

ْكتتر » اسووت:« تووذک ر ناپووذیری»شووقاوت  ِ  ْ ْنِنََفَعتتِتِا
ِ
ْرِا كَُّرَِمتتْنَِ ْ تتِ-فَتتَذك ِ َيذَّ َوِيََاَجنَُّبهَتتاِِ-ستت َ

ته باشد فهوراً تهذکر را   و کسی که خشیت داش -پس تذکر بده اگر تذکر مفید باشد 9:«اْْلَْشَقى

 و کسی که شقی باشد از تذکر دوری می جوید.  -می پذیرد

باشد، همهان  « خوف و رجاء»در رابطۀ متعادل انسان با خدا که باید بر اساس  خشیت:

 5.خوف و نگرانی از آینده و آینده اندیش بودن، یعنی خشیت

 

 عاجل و آجل
 

طوری نباشد که حبّ نعمت و یا شیرینی دفع نقمت مهرا   )خدایا، :َوَِسِعَدِغرَْیِيِِبَماَِكرِْاتُتِ

و توجهم را از آینده بگسلد شقی شوم و دعا را دوست نداشهته باشهم( و کهس     کردهمشعوف 

 بدلیل دعا که من دوستش نداشته باشم، سعادتمند گردد.  یدیگر

مهی  مراد امام )نعوذ باهلل( حسادت نیست که نسبت به سعادتمندی دیگران حسادت کند، 

خواهد به ما یاد بدهد: کسانی که به نعمتی نایل می شوند و یا از نقمتی معاف می گردنهد، دو  

گروه اند: مشعوف شوندگان که آینده نگری را از دست داده و شقی می شوند، و دیگران کهه  

نیل به نعمت یا معافیت از نقمت، بر آینده نگری و دعای شان می افزاید که اینان اهل سعادت 

 ند.هست

در عرصۀ علوم انسانی روز، یکی از مسائل اساسی که مورد بحث اسهت   لذت و سعادت:

                                                   
 سورۀ اعلی.  99و  96، 1آیه های  9
قبالً نیز در این باره بحثی داشته ایم، اگر با لطف توجه شود روشن می شود که این مباحث تکرار گذشته نیست،  5

 بل مسئله را از بعد دیگر بررسی می کند. 



 انسان و علوم انسانی در صحیفۀ سجادیّه  06
 

؟ هر طهرف مسهئله   -است که آیا هدف از زندگی لذت است یا سعادت؟ «هدف از زندگی»

 «عاجول و آجول  »بصهورت   السهالم  طرفدارانی دارد. این موضوع در ادبیات اهل بیت علیهم

و «. لذت خواهی ای که فار  از آینده نگری باشهد »نی یع« عاجل خواهی»اصطالح شده است؛ 

یعنی آینده را نیز در نظر داشتن و آجل را فدای عاجل نکهردن، کهه سهعادت    « آجل خواهی»

ِاتَكَِمتاََِعَّلْتَتِِ ِِفَتاَلِ»است. به کالم امام از نو نگهاه کنهیم:    َ َْ ت ِِمتْنَِر َعتْلَِحظ ِ زیهرا در   «.ََتْ

 در مبحث زیر:« عاجل و آجل»تکمیل بحث  «.ُكوَنِقَْدَِشِقيتفَأَِ»اینصورت من شقی می شوم: 

 

 

 بخش دوم

اگر بنا باشد که یکی از عاجل و آجل فدای دیگری شود بهتر است عاجل 

 فدای آجل شود. 

 لذت ناب و لذت سراب
 

َِ ِيََدْيِب ِِفيِهِِمْنَِاِذِهِالَْعاِفيَِةِبَْيَ ْنِيَُكْنَِماَِظِللُْتِِفيِهَِأْوِِبتُّ
ِ
ْمَِوِا اَلٍءِاَلِيَْنقَِطُعَِوِِوْزٍرِاَلِيَْرتَِفُعِفَقَد ِ

ْمَت.ِ) َِماِقَدَّ ْرَِعّن ِ ْرَت،َِوَِأخ ِ ِقَِليٍلَِماِعَاِقهَُاُهِالَْبقَاُء،َِو3ِِِلَِماَِأخَّ َِكِثرٍیَِماِعَاِقهَُاُهِالَْفنَاُء،َِوِغرَْیُ (ِفَغَرْیُ

آَِلِِ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ ن نعمت که در آن قرار گرفتم، یا شب را با آن سهپری  و )خدایا،( اگر ای :َصل ِ

ف نشدنی بر دوش من باشد، پس مقدم بدار آنچه رکردم همراه با گرفتاری مداوم و باری بر ط

را که مؤخّر کرده ای، و موخّر بدار آنچه را که مقدم کرده ای. زیرا هر آنچه عهاقبتش فنهاء   

نهدک نیسهت. و درود فرسهت بهر محمهد و      است زیاد نیست، و هر آنچه عاقبتش بقاء است ا

 آلش. 

 

 شرح
 

ۀ آزاد بهتر است مطابق شرحی که در بخش قبل گذشهت، ایهن بخهش را بها یهک ترجمه      
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است این نعمت عاجل که به من دادی مرا مشعوف کند و از آینده مشاهده کنیم: خدایا اگر بن

ئمی بر دوشم آید، از تهو  اندیشی باز دارد؛ دچار گرفتاری )شقاوت( دائمی شوم و بار سنگین دا

 تقاضا دارم که همین نعمت عاجل را از من بگیری و آن را فدای آجل و آیندۀ من بکنی. 

و کهالم   رست و کامل معنی نکرده اندشارحان و مترجمان، این بخش را بطور د متأسفانه

از آغهاز تها   در این دعا  السالم امام را به دنیا و آخرت معنی کرده اند. در حالی که امام علیه

هیچ کاری با آخرت ندارد و محور سخنش نعمت و یا دفع نقمت دنیوی است کهه صهد    ،پایان

خورد صحیح با نعمت و یا با نقمتهی کهه دفهع شهده، و     در نتیجه به ما یاد می دهد که برالبته 

سعادت دنیوی راه سعادت اخروی  مصون ماندن از شعف غریزی، سعادت دنیوی را می آورد و

 است. 

تْرت»و  «َماََِعَّلَْتِ»مراد از  و است که اگهر  « عاجل و آجل»همان اصطالح اهل بیتی  «َماَِأخَّ

 در سیر دنیوی تنظیم شود عین تنظیم سیر اخروی است. 

در این سخن امام بسی قابل توجه است؛ به ما یاد داده انهد کهه ههر    « اِن= اگر»واژۀ  اگر:

هم عاجل ها را و هم آجل ها را. و نباید بگهوئیم  نعمت و هر دفع نقمت را از خدا بخواهیم؛ 

خدایا من عاجل ها را نمی خواهم فقط آجل ها را می خهواهم. مها بایهد ههر نعمهت ریهز و       

 9درشت و دفع نقمت درشت و ریز حتی پاره نشدن بند کفش مان را نیز از خدا بخواهیم.

ایهن سهخن یهک درس     در این سخن نیز امام ما را به نخواستن عاجل ها دعوت نمی کنهد، 

رد خطرناک سقوط را به ما می شناسهاند، و سهخن امهام    ابزرگ است برای ما که یکی از مو

است یعنی اگر قرار باشد یکی از عاجل و آجل فدای دیگری شود، عاجهل  « سخن اگری»یک 

را فدای آجل بکنیم و اگر بر عکس عمل کنیم سقوط خواهیم کرد؛ سقوط به ورطۀ شقاوت. 

و نیز مراد این نیسهت  «. سعادتجوئی»خواهد بود نه « لذتجوئی»ندگی در نظرمان و هدف از ز

باید خود را از لذایذ محروم کند، اتفاقاً لذایذ حتهی لذایهذ غریهزی نیهز در ایهن       مؤمنکه فرد 

، همهۀ لذایهذ را بها    «عاجهل پرسهتی  »مسیر ناب تر و خالص تر می شود. اما لهذتجوئی بمعنهی   

                                                   
 . 366ص  16بحار، ج  9



 انسان و علوم انسانی در صحیفۀ سجادیّه  46
 

این واقعیهت را بها چهه بیهانی      السالم راه می کند. ببینید امام علیههم ،عناصری از ناقض لذت

َِكِثرٍیَِماِعَاِقهَُاُهِالَْفنَتاءُِآورده است:  نیست.  یآنچه موقت و زود گذر است چیز زیاد و مهم :فَغَرْیُ

ِقَِليٍلَِماِعَاِقهَُاُهِالَْبقَاءُِ  است. و اندک و زود گذر نیست آنچه عاقبتش بقاء و دوام  :َوِغرَْیُ

لذت عاجل در مسیر آجل نگری، دوام دارد و زود گذر نیست، لذت عاجهل بهدون آجهل    

نگری فانی و زود گذر است. و لذت در اینصورت نه اقناع کننده می شود و نه اشهباع کننهده،   

نمی رسد؛ تشنگی را شدیدتر می کند. لهذت دو  « کامیابی»بل به سراب مبدل شده و هرگز به 

  و لذت سراب.لذت ناب نوع است: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 دعای نوزدهم
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 متن دعا
 

اَلُمِ َِوِاَكَنِِمْنُِدعَائِِه،ِعَلَْيِهِالسَّ

ِِعْنَدِااِلْسِتْسَقاِءِبَْعَدِالَْجْدِبِ

ِ(1ِ ِِ تَااِبِالُْمَِْستا ِِمتَنِالسَّ ِِ َاتَكِِبَغْيثِتَكِالُْمْغتِد َ َْ ِعَلَْينَتاَِر ِاْسِقنَاِالَْغْيَث،َِوِانُُْشْ َّْ َّهُ تَكِ(ِالل ِِ ِلنََبتاِتَِأْر

(ِ. ِِ يتتعِِاْْلآفَتتا ِ َِ َاتتَرِة،َِوَِأْشتتهِْد2ِالُْموِنتتِقِيِفِ ِِبتتاَلَدَيِِبُبلُتتو ِِالزَّ ََّمتتَرِة،َِوَِأْكِ ينَتتاَِِالث
ِ
ِعَتتىَلِِعَبتتاِدَيِاِب ْ ُْ (َِوِاْمتت

َفَرَةِبَِسْقٍ ِِمنَْكََِّنِفعٍ،َِداِِئٍِغُْزُرُه،َِواِسعٍِِدَررُِ تٍل.ِ)َماَلئَِكتََكِاْلِكَراَمِالسَّ ِِ تِيِِبتِهَِمتاِقَتْد3ُِه،َِواِبٍلَُِسِيتعٍِعَا (ُُِتْ

اِك  ِ ُعِِبِهِيِفِاْْلَْقتَواِت،َِحَتااب ُِمتَاَ ِ آٍت،َِوِتَُوس  رُِجِِبِهَِماُِاَوِأ ِِبِهَِماِقَْدِفَاَتَِوُُِتْ َِانِئئتا َِمرِيًتا َِطَبقتا َِماَت،َِوِتَُردُّ

َِوْدقُُه،َِوِاَلِخُِ ُِمِلث ٍ ،ِغرَْیَ ِاْسِقنَاِغَْيثا ُِمِغيثا َِمرِيعا ُِمْمرِعا َِعرِيضا َِواِسعا ِغَزِيترا ،ِتَتُرد4ُِّلٍَّبِبَْرقُُه.ِ)ُمَجلَْجال  َّْ َّهُ (ِالل

ِِبِهِالَْمهِيَضِ) رُبُ ت5ِبِهِالنَّهِيَض،َِوََِتْ ِِمنْتُهِالِْجَبتاَب،َِوِتَُفج ِ َراَب،َِوِتَْمََلُ يُلِِمنُْهِالظ ِ ِاْسِقنَاَِسْقيا ِتُس ِ َّْ َّهُ ُرِِبتِهِ(ِالل

يعِِاْْلَْمَصاِر،َِوِتَْنَعُشِِبِهِالَْبهَت ِ َِ َِوِالَْخلْتَق،َِوِتُْمِتُلِاْْلَْْنَاَر،َِوِتُْنِبُتِِبِهِاْْلَْْشَاَر،َِوِتُْرِخُصِِبِهِاْْلَْسَعاَرِيِفِ اِِئَ

تََِ ْ ِِبِهِالَضَّ َِوِتُِدرُّ ََ ْر ،ِوِتُْنِبُتِلَنَاِِبِهِالزَّ ِِ ْز ِ َباِتِالر  تِنَتا.ِ)ِلَنَاِِبِهَِطي ِ َ ِقُوَّ
ِ
ة ِا َعتْل6َِوِتَزِيتُدََّنِِبتِهِقُتوَّ ِاَلََِتْ َّْ َّهُت (ِالل

َعْلَِصْوبَُهِعَلَْينَاُِرُجوما ،َِوِاَلِ َعْلِبَْرَدُهِعَلَْينَاُِحُسوما ،َِوِاَلََِتْ وما ،َِوِاَلََِتْ ِعَلَْينَاََِسُ ُ اِتا .ِِظَّلَّ َِ َعْلَِماَءُهِعَلَْينَاُِأ ََتْ

َِصل 7ِِ) َّْ َّهُ َِشِِ(ِالل ََّكِعىََلُُِك ِ ن
ِ
َماَواِتَِوِاْْلَْرِض،ِا ٍد،َِوِاْرُزْقنَاِِمْنِبََراَكِتِالسَّ آِلُِمَحمَّ ٍدَِوِأ ٍِءِقَِديٌر.عىََلُِمَحمَّ

 

 

 عنوان دعا
 

اَلُمِِعْنَدِااِلْسِتْسقَاِءِبَْعَدِالَْجْدِبِ ت اس السالم از دعاهای امام علیه :َوِاَكَنِِمْنُِدعَائِِه،ِعَلَْيِهِالسَّ

 هنگام درخواست باران پس از خشکسالی. 

 سقی: آب دادن به انسان و جانوران، و آبیاری کردن گیاهان. لغت:

اصهطالح شهده اسهت؛ آب    « خواسهتن بهاران  »استسقاء: آب خواستن برای نوشیدن، که در 
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ت. زیرا اس ه زبان، دعاخواستن از خدا، یا باران خواستن از خدا، خواه در قلب باشد و خواه ب

ِالِْعَبتاَدةِِ»است. و چون دعها عبهادت اسهت بهل      که هر خواستن از خدا دعا عَتاُءُِمت ُّ پهس   9«اِلُّ

درخواست رفع نیاز شخصی عبادت است تا چه رسد به باران خواهی که برای رفع نیاز عموم 

 است. 

استسقاء با هر لفظی و با هر کالمی می شود و یک عبارت خاصّی برای آن تعیهین نشهده.   

با این دعا استسقاء می کرده، پس بهتر است ما نیز بدینصورت و بها   السالم ام سجاد علیهاما ام

 قالب این دعا استسقاء کنیم. 

ویژگی این دعا: این دعا ظاهراً فقط باران خواهی است، لیکن نظام آن از آغهاز تها پایهان،    

فقره از فقرات آن،  یک درس مهمی را دربارۀ دعا )هر دعا( به ما یاد می دهد؛ هر جمله و هر

بُعدی از ابعاد آنچه در دعا می خواهیم را در نظر دارد. بهتر است این درس مهم را بهه شهرح   

متن دعا واگذاریم و پس از طی فقراتهی از دعها و آشهنائی بها روح و رونهد ایهن دعها، بهه آن         

 بپردازیم. 

 

 

 بخش اول 

 زیبائی طبیعت مقدم بر منافع مادی آن

 ستحفاظت از محیط زی

 هنر

 تبلیغات حالل و تبلیغات حرام

 اَمان از دست دو گروه

 زیبائی و زیبا خواهی در قرآن
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 زیبائی و زیبا خواهی در حدیث

 گل و گیاه معیار زنده بودن شهر است -شهر زنده

 حرکت ابرها از روی اقیانوس ها به آسمان خشکی ها
 

ِاْسِقنَاِالْغَْيثَِ َّْ َّهُ ِعَلَْينَاِرَِالل تَكِ،َِوِانُُْشْ ِِ ِِلنََبتاِتَِأْر ِِ تَااِبِالُْمَِْستا ِِمتَنِالسَّ ِِ اََكِِبغَْيِثَكِالُْمْغِد َ َْ

(ِ. ِِ يعِِاْْلآفَا ِ َِ َاَرة2ِِالُْموِنِقِيِفِ ِِباَلَدَيِِبُبلُو ِِالزَّ ينَاَِِالثََّمَرِة،َِوَِأْكِ
ِ
ِعىََلِِعَباِدَيِاِب ْ ُْ خدایا، ما  :(َِوِاْم

های درشهت از ابرههای   ه با باران پربار که با قطر -ر ماباران سیراب کن و رحمتت را ب ارا ب

بگسهتران، و بها رسهیدن میهوه هها بهر        -فرح آفرین زمینت در همۀ آفهاق  روان، برای گیاهانِ

 بندگانت احسان کن، و با بلو  گل ها شهرهایت را زنده کن. 

 غیث: باران سودمند و کافی. لغت:

ِِِ  فراوان. :الُْمْغِد

ِِِ چیزی که آن را از پشت برانند مانند گلّه و  -اده شده: به پیش رانده شدهسوق د :الُْمَِْستا

 از ساق یَسُوقُ. -رمه.

ِِِ  . یَنْسقُاز نسق  -م و مرتب و پی در پی.منظّ :الُْمَِْسا

ِِِ  از هر دو ریشه مذکور در باال.  -شیوه، منوال. :الُْمَِْسا

در زیبائی در حدّی که زیبائی آن بر تعجب آور و شگفت آفرین  -زیبا و فرح آور. :الُْموِنقِِ

 هر زیبائی فائق آید و بر هر زیبائی دیگر ترجیح داده شود. 

ِِِ آفَا  : جمع افق: انتهای دور دست دید انسان در زمین. أ

 

 زیبائی طبیعت مقدم بر منافع مادی آن
 

َكِالُْموِنقِِ ِِ  برای گیاهان زیبای فرح آفرین زمینت.  :ِلنََباِتَِأْر

در این کالم در سال خشکسالی، پیش از آنکه رزق و روزی؛ مواد غذائی؛  السالم امام علیه

که معنی آن باالترین « المونق»دانه ها و میوه ها را به زبان آورد، سخن از زیبائی آنهم با واژۀ 
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 و برترین زیبائی است، می گوید. چرا؟ 

اهمیهت مسهاوی دارد. و   برای اینکه وفور و فراوانی خوراکی ها برای انسان و حیوان  -9

آنچه ویژۀ انسان است زیبائی است. درک زیبائی از ویژگی های انسان است که منشأ آن روح 

فطرت است و روح غریزه از درک زیبائی ناتوان است. قبالً بحثی در این باره گذشت و شرح 

ام دعهای  آورده ام. امام در این دعها در مقه   «انسان و چیستی زیبائی»بیشتر آن را در کتاب 

 کند. بیان استسقاء برای انسان ها است پس الزم است انسانی ترین خواسته را برای انسان ها 

باشهند، مهواد غهذائی    « مونق»بدیهی است اگر باران به حدی ببارد که گیاهان در حد  -5

برای پرندگان و چرندگان، وافر خواهد بود و همچنین دانه ها و میوه ههای غهذائی. مصهداق    

 «. ونکه صد آمد نود هم پیش ماستچ»مثل 

اهمیت دادن به زیبائی طبیعت، انسان را از تخریب  حفاظت از محیط زیست: -3

 هست: نظم طبیعی و نظم هندسی. « نظم»طبیعت باز می دارد. در دنیای بشر دو نوع 

، الف: نظم طبیعی: اولین رابطۀ نظم طبیعی با انسان، زیبائی آن است: زیبا در نظهام کیههانی  

زیبا در اعتدال عناصر خلقت، زیبا در عناصر پدید آورنهدۀ انسهان حتهی در دو عنصهر جهنس      

مخالف، زیبا در اعتدال بوها و عطرها، و باالخره زیبا در عناصر مواد غذائی و هوا. و باالتر از 

زیبائی دیداری مناظر و زیبائی شهنیداری آواهها و آهنهگ     ،همه برای انسان در شأن انسانیت

 بیعت و موجودات آن. های ط

ب: نظم هندسی: یک با  هندسی که همراه با تفکیهک گیاههان و درختهان از همهدیگر     

است، و یک ساختمان هندسی که بر اساس تفکیک عناصر طبیعهت از همهدیگر اسهت، بهر     

خالف و بر ضد نظم طبیعی است؛ دشمن طبیعت است؛ تخریب طبیعت است. در جهت از بین 

 است. بردن زیبائی آفرینش 

نْساَنِيف»اما انسان هم زیباست و زیباترین مخلوق خدا است: 
ِ
ما  9«:َأْحَسِنِتَْقتو ٍِِلََقْدَِخلَْقنَاِااْل

انسان را در زیباترین قوام آفریدیم. اگر خهود زیبهائی خهود را پهاس بهدارد؛ قهوام زیبها را بها         
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زیبها بها سهیرت پلیهد     آسودگی های غیر انسانی نیاالید، زیباترین مخلوق اسهت، واالّ صهورت   

می شود. یعنی سپس انسان را در امکانِ پست ترین پسهت هها    9«ُُثََِّرَدْدَّنُهَِأْسَفَلِساِفليَِ»مصداق 

 قرار دادیم. 

به این انسان زیبا اذن داده شده که در طبیعت تصرف کند، اولین شهرط ایهن تصهرف ایهن     

چیست؟ تصرف بر « تخریب» با« تصرّف مجاز»است که تصرف باشد نه تخریب. معیار میان 

 سه نوع است: 

افزودن بر زیبائی طبیعت: این نوعی از اقهدام بهه نظهم هندسهی اسهت کهه در جههت         -9

پرورانیدن طبیعت است گرچه هر نظام هندسی بر علیه نظام و زیبهائی طبیعهت اسهت لهیکن     

انسان است افزودن بر زیبائی طبیعت کاری است که در میان مخلوقات شأن عالی و توان برتر 

 که خداوند به او داده است. 

کاستن از زیبائی طبیعت: کاستن از زیبائی آفرینش بهیچوجه مجاز نیست مگهر آنکهه    -5

 جبران شود.  هنربوسیلۀ 

اگر انسان به تصرف در طبیعت مجاز شده، این اذن مشروط است به اینکهه یها بهر     هنر:

ن وارد می کند، جبران کند؛ هنر واسطۀ میان زیبائی طبیعت بیفزاید و یا کاسته ای را که بر آ

انسان تصرفگر و طبیعت است. هنر در کشاورزی، در باغهداری، در سهاختمان سهازی، جهاده     

سازی، آشپزی، آواها و صداها، و... باید در حدّی باشد که اگر بر زیبائی طبیعت نمی افزایهد،  

که روح فطرت بهر روح غریهزه   ممکن است  زمانیدستکم کاستی وارده را جبران کند. و این 

مدیریت داشته باشد. زیرا که روح غریزی توان درک زیبائی را ندارد تا چه رسهد کهه آن را   

جبران کند. پیشتر بیان شد که اگر روح غریزه بر روح فطرت مسهلط شهود، درک زیبهائی و    

 حس زیبا خواهی فطرت انسان را نیز به خدمت غرایز می گیهرد و در اینصهورت اسهت کهه    

مبدل می شود؛ موجودی پست تر از حیوان که  «َأْسَفَلِساِفلي»به موجود  «َأْحَسِنِتَْقو ٍِ»انسانِ 

 را به خدمت غریزه اش گرفته است.  ، هر دونه درک زیبائی دارد و نه زیبا خواهی

                                                   
 .2، آیۀ همان 9
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این اسهت: ههر   « هنر حالل و هنر حرام»در جائی از این نوشته به شرح رفت که تعریف 

خدمت روح فطرت باشد و یا دستکم با امضاء روح فطهرت باشهد، هنهر حهالل     هنری که در 

 است، و هر هنری که در خدمت روح غریزه و بر علیه فطرت باشد، حرام است. 

م با کاستن باشد و بوسیله هنر فطری قابل جبران أتصرف در زیبائی طبیعت اگر تو بنابراین

حرام است، و اگر با هنری که توسط غریهزه  باشد، مجاز است. و اگر بدینوسیله جبران نشود 

مصادره شده همراه باشد، حرام اندر حرام و اسفل سافلین است که هم تخریهب اسهت و ههم    

سوء استفاده از طبیعت جهان و سوء استفاده از طبیعت آفرینش انسان، و سهوء اسهتفاده از آن   

 ، و سوء استفاده از استعداد ممتاز انسانی است. «اذن»

ب طبیعت: تعریف: تخریب طبیعت آن است کهه ههدف از تصهرف در طبیعهت     تخری -3

صرفاً منافع مادی، غیر قابل جبران، یا بدون جبران، باشد. این نوع تصرف در طبیعت بها یهک   

در جان و روان، بیونش و تفکور   از دیگر تصرفات، مشخص می شود: معیار:  ،معیار روشن

  تصرف کننده، کیفیت فدای کمیّت شود.

است، وجهودش، رفتارههایش و حضهورش، بخشهی از     « محض غریزی»ن که موجود حیوا

می شود زیرا کهه  « مخّرب طبیعت»طبیعت و مکمّل محیط زیست است. تنها انسان است که 

انسان به یک نیروی دیگر بنام فطرت مجهّز است؛ وقتی کهه ایهن نیهروی عظهیم در خهدمت      

 ان مخرّب مبدل می کند.غریزه گرفته می شود، انسانِ سازنده را به انس

فدا کردن کیفیت طلبی و زیبا خواهی انسهان بهه    تبلیغات حالل و تبلیغات حرام:

کمیت ها، بل ابزار کردن زیبا خواهی انسان بر کمیت ها رفتار ضد انسانی است چنین کسهی  

کند، بل حهس زیبها خهواهی    کمیّت می فدایزیبائی را که ارزشمندترین خواستۀ انسان است، 

ن را در خدمت کمیت ها می گیرد؛ به تبلیغات های تلویزیونی توجه کنید مشهاهده مهی   انسا

سیر نمی شوند، چگونه زیبائی ها  ،کنید که سرمایه داران کمیت گرا که با هیچ کمیّتی از سود

را در خدمت کمیت سود خود گرفته اند از قبیل زنان و مردان زیبها، آواهها و آهنهگ ههای     

آرایش سن و صحنۀ زیبا و... ایهن بهارزترین و روشهنترین مصهداق اسهتخدام      زیبا، مناظر زیبا، 
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اقتضاهای فطری است در خدمت اقتضاهای غریزی. این مصداق مصادرۀ هنهر اسهت بهر علیهه     

 فطرت هنر خواه. 

کمیت گرائی و غفلت از کیفیت و زیبائی، ماهیت حیوان است. اما استخدام زیبا خهواهی  

دن کمیت ها، کار پلیدی اسهت کهه حیهوان هها نیهز از آن منهزه       انسان ها برای به دست آور

 هستند، و این است معنای اسفل سافلین. 

هنر در تولید کاالهای کشاورزی و صنعتی و نیز در امور خدماتی، اگر به نفع کمیّت هها  

 مصادره نشود، باالترین شأن انسانیت است. 

هر نوع تبلیغی که منهزه از دو رفتهار   معیار تبلیغات نیز همان معیار هنر است؛  تبلیغات:

 باشد حالل است: 

سوء استفاده از غرایز بشری: اگر در تبلیغات از حس های غریزی انسان استفاده شهود،   -9

 اهانت بر مخاطب است و دقیقاً مصداق اغواء و کالهبرداری است. 

ی فطهر  های غریزی مخاطب بر اقتضاهاینتیجۀ تبلیغات، در جهت مسلط کردن اقتضا -5

 9او، نباشد. واالّ هم اغواء و کالهبرداری است و هم خیانت شدید بر مخاطب.

این در صورتی است که متن تبلیغی دارای عنصر درو  نباشد، وگرنه خود همان درو  در 

َهَِوِعَلَيِْ»اسفل سافلین بودن تبلیغ کننده کافی است که  ِْ ُدِالَْو ِ َُّهِيَُسو  ن
ِ
َيَِوِالَْكِذَبِفَا ايَّ

ِ
ِا ِِ ْد ِ َكِاِبلص 

َُّهُِمهَاَرٌيَِوِالَْكِذَبُِشْؤٌمِالَْخرَبَِ ن
ِ
 5«.فَا

امان از دو جریان فکری: جریهانی کهه زیبها خهواهی و غریهزه       امان از دست دو گروه:

گرائی را یکی می دانند و اینچنین نیز زندگی می کنند. و جریانی که دیندار هستند اما نه روح 

زیبا خواهی انسان را، و مانند جریهان اول زیبها خهواهی را     فطرت را می شناسند و نه ماهیت

                                                   
انسهان و  »و « دانهش ایمنهی در اسهالم   »دربارۀ تصرف در طبیعت و حفظ محیط زیست، و هنر، در کتهاب ههای    9

« نقهد مبهانی حکمهت متعالیهه    »در مقدمه کتهاب  « نظم طبیعی و نظم هندسی»بحث کرده ام. و دربارۀ « چیستی زیبائی

 شرحی داده ام. 
 .66ص  1مستدرک الوسائل، ج  5
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 عین غریزه گرائی می پندارند و گمان می کنند پرهیز از زیبا خواهی یعنی زهد. 

که باجماع سنی و شیعه و نیز باجماع تاریخ و مورخان، زاهدترین  السالم امام سجاد علیه

بر همۀ نیازهای طبیعی انسان مقدم داشته  زیبائی طبیعت را ،استسقاء یزاهدها بود، در این دعا

صهوفیان  »با اینهمهه همیشهه یهک عنصهری از بیهنش      «. مونق»است، آنهم با به کارگیری لفظ 

در زاهدان ما هست. و مشکل تر اینکه اگر کسی یا شخصیتی از دینهداران طرفهدار   « مالمتیه

حمایهت مهی کنهد و بهر      با بینش باصطالح روشنفکرانه از بینش خهود  متأسفانهزیبائی باشد، 

اساس علوم انسانی غربی به توجیه زیبا خواهی خود می پردازد، بدون اینکه معلوماتی دربهارۀ  

روح فطرت و روح غریزه و چگونگی تعامل این دو روح در وجود انسان داشته باشد. آنان از 

ل بیهت  آن طرف و اینان از این طرف سقوط می کنند که هر دو انحراف از مکتب قرآن و اه

 است.  السالم علیهم

است؛ زینت و زیبائی عبادت کنندگان. آیها مهراد کمیهت     «زین العابدین»لقب این امام، 

عبادت است؟ کمیت که زینت و زیبائی نیست. گرچه این امام در کمیت عبادت نیز برتر بود 

 اسهت  یشخصیت او کننده. سجده بسیار یعنی «سجّاد» است: آنحضرت دیگر لقب معنای این اما

 است.  ملقّب نیز «مردمان زینت و زیبائی العباد  زین» به لذا و است زیبا زندگیش همۀ که

و « عبهادت »اینکه رفتارهای انسان در زندگی را به دو بخش تقسیم می کنیم و می گوئیم 

، مهؤمن یک تقسیم نسبی است واالّ همۀ رفتارها و روند عمومی زنهدگی انسهان   « غیر عبادت»

غیر عبادت است. و کسهی   مؤمنغیر  فرد زندگی و همۀ رفتارها و روند عمومی عبادت است.

و کسوی کوه رونود    که روند زندگیش بر اساس اقتضاهای روح فطرت است او عابد اسهت.  

زندگیش بر اساس تسلط روح رری ه بر روح فطرت است او عابد نیست. هر نفوس  

حتی التهذاذات جنسهی،   عبادت. و هر دم و بازدم یک فرد انسان یا عبادت است یا ریر 

 دوست داشتن فرزند و اوالد و...

؛ انسان شناسهی مکتهب قهرآن و اههل بیهت      انسان شناسی استاولین الزمۀ عابد بودن، 

 منزه باشد.  یت اساساز آف. تا عابد بودن السالم علیهم
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 رری ه مقوّم فطرت است
 

باید غافل بود؛ تا غرایز بطور داشتن روح فطرت است، اما از یک اصل مهم ن ،امتیاز انسان

سالم و بقدر کافی اقناع نشوند، روح فطرت نمی تواند بطور سالم کار کند؛ غریزه مقوّم فطرت 

است؛ انسانی که بشدت گرسنه است درک زیبائی و زیبا خواهی او از کار باز می ماند. یک 

کهه: ایهن چهه     جوان گرسنه وقتی که جنس مخالف زیبا را مشاهده می کند تصور مهی کنهد  

 خوردنی لذیذی است. 

فقر اولین آسیب حس زیبا شناسی و زیبا خواهی انسان است؛ فهرد فقیهر    فقر و زیبائی:

همه چیز طبیعت را درشت و خشن، و همه چیز جامعه را بر علیه خود می بینهد. و مشهکل   

ناتوان مهی   انسان این است که اگر فقیر باشد از درک زیبائی آفرینش و جامعه )چنانکه باید(

شود. و اگر غنی باشد به پرورش و فربه کردن غرایهز و مسهلط کهردن روح غریهزه بهر روح      

 فطرت می پردازد. 

فقر نیز بر دو نوع است: فقر ناخواسهته کهه از جانهب جامعهه و عهدم عهدالت در نظهام        

اجتماعی بر کسی تحمیل می شود و یا در اثر ضعف و تنبلی خود فرد بر او عهارض مهی شهود.    

اَكَدِالَْفْقتُرَِأْنِيَُكتوَنِ»آنچه در رابطۀ فقر و زیبائی گفته شد همین نهوع فقهر اسهت. و حهدیث     

اَريْن»و حدیث  9«ُكْفراِ  ِهِيِفِاِلَّ ِْ  دربارۀ این نوع فقر است.  5«الَْفْقُرَِسَواُدِالَْو

ل فقر ارادی است که شخص در اثر ایثار و دستگیری از دیگران و پرهیهز از مها   ،نوع دوم

حرام، و بدلیل داشتن روحیّه حریت، فقیر می شود. این فقر نه مانع درک زیبائی اسهت و نهه   

تزاحمی با زیبا خواهی انسان دارد، بل خود زادۀ زیبا خواهی است؛ چه چیزی زیباتر از انسان 

دوستی و ایثار، چه چیزی زیباتر از گشودن گره از کار دیگران، چه کاری شهیرین تهر بهرای    

                                                   
 .364ص  5ج  کافی )اصول( 9
 .36ص  01بحار، ج  5
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از تماشای سیمای شاد کسی که در اثر ایثار مالی او شاد شده است. اگر بهاران شهاخه    ایثارگر

ای را در طبیعت شکوفا کرده و زیباترین منظره را به وجهود آورده، ایثهار ایثهارگر فهردی را     

شکوفا می کند که هدف آفرینش طبیعت و زیباترین پدیدۀ طبیعت است. دربارۀ این نوع فقهر  

می گوید:  السالم فقر افتخار من است. و آزاد مرد تاریخ علی علیه 9«:ْقُرِفَْختِريالْفَِ»آمده است: 

لَْبتاابِ » ِِ ِِللَْفْقِرِ دوست دارد پس باید برای  اهل بیت را اکسی که م 5«:َمْنَِأَحهَّنَاَِأْاَلِالَْبئِْتِفَلُْيِعدَّ

د و آسوده بپوشهد در  آماده کند. یعنی دوستدار من نمی تواند آسوده بخور 3یبفقر خودش جلبا

حالی که مستمندان بی غذا و بی لباس باشند. هر زیبائی زیبا است، اما زیبا شناس ترین و زیبها  

خواه ترین انسان کسی است که شادی و شکوفائی روح و سیمای فرد رهیده از بالء را بخوبی 

 درک کند و از آن لذت ببرد. 

و « سهن حُ»مهورد واژۀ   964در قهرآن حهدود    زیبائی و زیبوا خوواهی در قورآن:   

مشتقات آن آمده است که دربارۀ زیبائی طبیعت و زیبائی انسهان، زیبهائی شخصهیت و روان،    

زیبهائی   السهالم  اندیشه و کردار، و زیبائی سخن و کالم است. و چون موضوع سخن امام علیه

 و انسان است چند آیه را در این باره مشاهده کنیم:  5طبیعت

َِشِْ»سورۀ سجده:  4آیۀ  يَِأْحَسَنُُِكَّ َّْ او خدائی است که زیبا آفرید هر چهه را   «:ٍءَِخلََقتهُِا

 که آفرید. 

َِأْحَسُنِالْخاِلقيَِ»ون: مؤمنسورۀ  95آیۀ  ُ است خداونهدی کهه    مبارک و همایون «:فَتَباَرَيِاّلِلَّ

 2زیبا آفریننده ترین آفریدگان است.

آیا بت بعل را می پرستید و  «:َِوِتََذُروَنَِأْحَسَنِالْخاِلقيََِأِتَْدُعوَنِبَْعالِ »سورۀ صافّات:  952آیۀ 

                                                   
 .36ص  01بحار، ج  9
 . 92ص  52بحار، ج  5
کهنهه  »جلباب: تنپوشی که بدون برش و بدون دوخت بدن انسان را بپوشاند. در ادبیات فارسهی بهه نهوعی از آن     3

 گفته می شود. « رداء
 زیبائی طبیعت این جهان و طبیعت بهشت.  5
 «. صفت ذات»است نه « فعل صفت»در این آیه « احسن»کلمۀ  2
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 زیبا آفریننده ترین آفریدگان را ترک می کنید؟!

َرُُكِْفَأَْحَسَنُِصتَوَرُكُِْ»سورۀ غافر:  05آیۀ  و تصویر کرد شهما را و زیبها کهرد صهورت      «:َوَِصوَّ

 های شما را. 

َرُُكِْفَأَحِْ»سورۀ تغابن:  3آیۀ  تکرار ایهن آیهه در دو سهوره بخهاطر زیبهاتر       «.َسَنُِصَوَرُكَُِْوَِصوَّ

 بودن انسان است. 

ىن»سورۀ حشر:  55آیۀ  ِاْْلَْس ُءِالُْحس ْ ُرََِلُ ِ ِالْخاِلُقِالْباِرُئِالُْمَصو  ُ اوست خداونهدی کهه    «:ُاَوِاّلِلَّ

 خالق، پدید آورنده، صورتگر، و از آن اوست اسم های زیبا. 

 ی که بر زیباکاری و زیبا سازی داللت کند، از آنِ خداوند است. توضیح: یعنی هر اسم

نْساَنِيف»سورۀ تین:  5آیۀ 
ِ
ما انسان را در زیباترین صورت و قوام  «:َأْحَسِنِتَْقتو ٍِِلََقْدَِخلَْقنَاِااْل

 آفریدیم.

رۀ سهو  25( را نیز بهه شهگفتی وا مهی دارد: آیهۀ     و آله یهاهلل عل پیامبر )صلّی ،زیبائی انسان

نُهُنَِّ»احزاب:  َبتَكُِحست ْ ِِمتْنَِأْزواجٍَِوِلَتْوَِأَْعَ َلِِّبِنَّ ِالِ ِساُءِِمْنِبَْعُدَِوِالَِأْنِتََبدَّ َِِلَ لُّ بعهد از ایهن    «:الََِيِ

دیگر زنی از زنان بر تو حالل نیست، و نمی توانی همسرانت را به همسران دیگر مبدّل کنهی  

برگزینی( ههر چنهد زیبهائی آنهان تهو را بهه        )بعضی را طالق دهی و همسر دیگری به جایش

 شگفتی وا دارد. 

َكُبوااَِوِزينَتةِ »سورۀ نحل:  6آیۀ  و اسب ها، قاطرها و اال  هها   «:َوِالَْخْيَلَِوِالِْبغاَلَِوِالَْحمرَیِِلَاْ

 )را آفریدیم( که سوارشان شوید و زیبائی برای شما. 

اران، نخیهل، اعنهاب، عیهون، و بهویژه در     و آیه های فراوانی در توصیف زیبائی های ابر، ب

زیبائی گاو نر )اخته نشده( که در طول تاریخ خیلی از جامعه ها را به پرستش خودش جذب 

کرده از آن جمله گاو طالئی رنگ بنی اسرائیل که مجسمه اش بدست سامری ساخته شد، و 

ی طالئهی رنهگ در   پس از آنکه مجسمه پودر شده و به دریا ریخته شد، قداست گاو نر زیبا

میان شان ماند تا آنکه آن ماجرا پیش آمد و گاوی با همان مشخصات بدسهت خهود سهامری    

زیبائی و عظمت و هیبت اینگونه گاوها خهارج شهوند. قهرآن     تأثیرذبح شد تا بنی اسرائیل از 
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ِالنَّتاِظرينَِ»دربارۀ اینگونه گاوها می گوید:  اش و شادمان زیبائی آن نگاه کنندگان را بشّ 9«:تَُْسُّ

 می کند. 

ِفيهاَِج ٌلِاَيِتُرَُيوَنَِوِاتَيِ»و دربارۀ زیبائی دامداری و رابطۀ انسان با دام می گوید:  َوِلَُُكْ

ُحونَِ و در آنها برای شما زیبائی دلنشین است هنگامی که آنها را به استراحتگاه شان باز  5«:تَْْسَ

 می فرستید. می گردانید و هنگامی که )صبحگاهان( به صحرا 

این زیبائی امروز در دامداری های صنعتی تا حدود زیادی از بین رفته است. زیرا کیفیهت  

ها فدای کمیت ها شده و رابطۀ دامدار با دام تنها رابطۀ اقتصادی محض شده اسهت و دامهدار   

هیچ رابطۀ احساسی با دام مورد پرورش خود ندارد؛ هر نگاهی که به آن می اندازد بسهرعت  

دار وزن گوشت آن یا شیر آن را ورانداز می کند. وقتی که روحیۀ مان، رابطۀ مهان بها دام   مق

ها هممذاق می شویم، برای گرگ کمیت دام مهم است و او ههیچ   گها چنین می شود، با گر

ی با طبیعت است و از مصادیق از رابطۀ غیر انسان ینیز نوع دیگر درکی از زیبائی ندارد. و این

است که شرحش گذشت. چه می تهوان کهرد مدرنیتهه     ،یعت بدون جبران هنریاز طب کاستن

 است. « کمیت گرائی»عصر 

کهه   یمی توان دریافت که با چادرنشهینان یها روسهتائیان    زمانیابعاد زیبائی را در این آیه 

بطور طبیعی زندگی می کنند، آشنا بود، واالّ شهر نشینان کمیت زده ههیچ بههره ای از زیبهائی    

 حتوای این آیه ندارند. های م

نْياِِبزينٍَةِاْلَكواِكِبِ»سورۀ صافات:  0آیۀ  یبائی کیهان:زقرآن و  َّنَّاِالسَّ َءِاِلُّ َِزي َّنَّ
ِ
ما آسهمان   «:ا

 یش داده و زیبا کرده ایم. اپائین را )که همۀ کهکشان ها در درون آن هستند( با کوکب ها آر

َّنَّاِالسَّ »سورۀ فصّلت:  95آیۀ  نْياِِبَمصتابيَوَِزي و آسمان پائین را با کهرات نهور دهنهده     «:حَءِاِلُّ

 آرایش داده و زیبا کرده ایم. 

َّنَّاااِلِلنَّتاِظرينَِ»سورۀ حجر:  90آیۀ  و در آسمان بهرج ههائی    «:َوِلََقْدَِجَعلْناِيِفِالسَّ ِءِبُُروِا َِوَِزي
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 سورۀ نحل.  0آیۀ  5



 62دعای نوزدهم  
 

 قرار دادیم و آن را زیبا کردیم برای تماشا کنندگان.

َّنَّاااَِوِماِلَهاِِمْنِفُُروجٍِ»سورۀ ق:  0آیۀ  َِكْيَفِبَنَئْناااَِوَِزي ْْ َ ِالسَّ ِءِفَْوقَهُ
ِ
ِيَْنُظُرواِا آیها آنهان    «:َأِفَََلْ

نکرده اند که ما آن را بنا کهرده ایهم و زیبها کهرده ایهم و ههیچ        نگاهبه آسمان باالی سرشان 

 شکافی )هیچ خالئی( در آن نیست. 

ِلَهتا»سورۀ کهف:  4ن است زیبا است: آیۀ و هر آنچه در زمی َِجَعلْنتاِمتاِعَتىَلِاْْلَْرِضِزينَتة  َّنَّ
ِ
 «:ا

 ما هر آنچه در زمین است زینت و زیبائی برای زمین قرار دادیم. 

َّتي»سورۀ اعراف:  35تشویق به زیبائی: آیۀ  ِال ِ َمِزينَتَةِاّلِلَّ بگهو چهه    «:َأْختَرَجِِلِعبتاِدهِِِقُْلَِمْنَِحرَّ

 تهای الهی را که برای بندگانش آفریده حرام کرده است. کسی زین

َِمْسِجدٍِِايِبَّن»سورۀ اعراف:  39آیۀ  ِِعْنَدُُِك ِ آَدَمُِخُذواِزيَِتَُُكْ ای اوالد آدم زینت های تان را  «:أ

هنگام رفتن به مسجد با خود داشته باشید. در نکوهش عهدم توجهه بهه زیبهائی و نازیبهائی و      

را به حساب دینداری مهی گذارنهد،   « زیبائی گریزی»نکوهش کسانی که ژولیدگی، بویژه در 

می گوید چه کسی زیبائی و زینت های الهی را که برای زیبائی بندگانش آفریده حرام کهرده  

ِالَْفواِحَشِماَِظهََرِِمنْهاَِوِماِبََطَنِ»سورۀ اعراف می فرماید:  33است؟! سپس در آیۀ  َ َمَِرّب ِ َّ َِحرَّ ن
ِ
قُْلِا

ِْلِِبتِهُِستلْطاَّن َِوَِأْنِتَُقولُتواِعَتىَلِِوَِ ِيُتَِّ  ْْ ِمتاِلَت ِ َِوَِأْنِتُُْشُِكواِاِبّلِلَّ ِ ِالَْحق  َِوِالَْبْغَ ِِبَغرْیِ ُْثَ
ِ
ِمتاِالِتَْعلَُمتونَِااْل ِ  «:ِاّلِلَّ

بگو: خداوند تنها اعمال بد را چه آشکار باشد و چه پنهان، حرام کرده است، و نیهز گنهاه و   

از جان و مال دیگران، و همچنین اینکه چیزی را که خداوند بر آن نقشی سهم خواهی بناحق 

 در الوهیت نداده )بت( شریک خداوند قرار دهید. 

بر خالف آنچه در عرف مردمی  -فواحش: قبیح ها، پلشت ها. -فاحش: قبیح: پلشت لغت:

 رایج شده، فاحش یا فاحشه عنوان فعل و هر رفتار قبیح است، نه عنوان شخص. 

پیشتر در موارد متعدد بیان شد کهه منشهأ    نسان شناسی: رابطه انسان با زیبائی:ا

روح فطهرت اسهت و روح غریهزه چیهزی از     « زیبا خواهی انسان»و نیز منشأ « درک زیبائی»

نیز روح فطرت است. « منشأ حیاء»زیبائی نمی فهمد؛ حیوان درکی از زیبائی ندارد. و همچنین 

 :«فاحش، فاحشه، و فواحش»اکنون می رسیم به تعریف 

تعریف: فاحشه رفتاری است که خوبی ها و زیبائی هوای ناشوی از روح فطورت    
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)در اثر عصیان روح رری ه و تسلطش بر روح فطورت( توسوط روح رریو ه مصوادره     

 شده و در خدمت ررای  قرار گیرند. 

در اینصورت شخصیت فرد معکوس شده و بهه جهای اینکهه روح فطهرت روح غریهزه را      

روح فطرت را مدیریت می کند. و این بر خهالف آفهرینش انسهان     روح غریزه مدیریت کند،

را در  ندارد تا آن است. و حتی بر خالف آفرینش حیوان است زیرا حیوان درکی از زیبائی ها

، سوء استفاده از زیبائی ها و خوبی هها بهرخالف کهلّ آفهرینش     بنابراینخدمت غرایز بگیرد. 

بیح ها و پلشت ترین پلشت ها است. و در اینجا باز می رسیم بر اینکه ایهن  است؛ قبیح ترین ق

 سقوط کند. « اسفل سافلین»تنها انسان است که می تواند به مغاک 

گیری خوبی ها و بدی ها بکارابلیس و شیطانیتش تنها در یک جمله خالصه می شود: 

رین گناه اسهت، و یکهی   است که کبیرت« ریاء»که یکی از مصداق هایش  در خدمت ررای .

 نیز استخدام زینت و زیبائی ها در مسیر هوس. 

غریزه باید از زینت ها و زیبائی ها بقدر کافی بهرمند شود؛ نه تنهها سهرکوبی غریهزه بهل     

روح فطرت که امتیاز انسان  باید محروم کردن آن از زیبائی ها در اسالم حرام است. و اساساً

ئی را با زیبائی ها آشنا کند و آن را از این موهبت های الهی نیز است روح غریزۀ ناآشنا با زیبا

برخوردار کند، و همراه با این عطایا و دهش ها که به روح غریزه می دههد، آن را مهدیریت   

نیز بکند. اما اگر توان مدیریت را از دست بدهد و مغلوب روح غریزه شود شخصیت فرد بهر  

از اسفل سافلین در می آورد. چنین شخصهی بیمهار    خالف جریان کل آفرینش می گردد و سر

است، فاقد انسانیت و وجودش بر علیه انسهانیت اسهت. معیهار تشهخیص سهالمت و بیمهاری       

 شخصیت در این باب چیست؟ 

هم منشأ زیبا خواهی و هم منشأ حیاء، روح فطرت است، وقتی که زیبها خهواهی    پاسخ:

 است که شخصیت فرد دچار بیماری است. بر علیه حیاء به کار گرفته شود، دلیل این 

معیار: وقتی که یکی از اقتضاها و انگی ش های فطری بر علیه دیگوری بوه کوار    

و در مسئلۀ زیبائی؛ وقتهی کهه زیبها خهواهی،      گرفته شود، نشان بیماری شخصیت است.
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حیاء را سرکوب کند، معلوم است که حس زیبا خواهی از دست روح فطرت خهارج شهده و   

 ه اقتضاهای فطرت به کار گرفته شده است. بر علی

هر رفتاری که مورد امضای روح فطرت باشد، معهروف اسهت. و ههر     معروف و منکر:

رفتاری که بر علیه اقتضاهای فطرت باشد، منکر است. معروف یعنی آنچه روح فطرت آن را 

 نکهار و رد ا دوست نهدارد و آن را ا به رسمیت می شناسد، منکر یعنی آنچه روح فطرت آن ر

 می کند. 

از زیبائی آخهرت نهداده اسهت؛     رکوکاران وعده ای غیینخداوند برای  زیبائی و بهشت:

در شهرح دعهای هجهدهم     و وعده داده است را حتی زیبائی های غریزی با امضای روح فطرت

عر کهه بقهول شها    9«َوَِكواِعتَبَِأْتتراابِ »قرآن بحدّی در این باره پیش رفته که سخن از  دیدیم که

و پستان های تازه بر آمدۀ حوریان را نیز ناگفته نگذاشته اسهت.  « شوخ ممه»معروف شهریار 

برخی از مفسرین و مترجمین بر طبق مذاق خودشان، یا برای رعایت مهذاق مریهدان    متأسفانه

خود کواعب را که به معنی پستان های تازه برآمده است، به چیز دیگر معنی کرده انهد کهه   

  است. نادرست

اَلَِرْاَباِنيَّتَةِيِفِ»رهبانیت است که فرمهود  « غریزه کشی»زهد به معنای  زهد و زیبائی:

ْساَلمِِ
ِ
زهد در اسالم عبارت است از مدیریت غرایز بوسیلۀ روح فطهرت. غرایهز نعمهت     5«.ااْل

های الهی هستند، نعمت های بسی ارزشمند و حیاتی، و آنچه این نعمت ها را به نقمهت و بهه   

غیر انسانی مبدل می کند تسلط روح غریزه بر روح فطرت است و بایهد از ایهن آفهت    ماهیت 

انسانیت برانداز دوری جست. غرایز بدون مدیریت روح فطرت تنها به کمیت ها می انجامهد  

و از زیبائی ها عاری می گردد حتی در امور جنسی. زندگی بهشهتی دنیهوی و زنهدگی بهشهتی     

 و فطریات تحت مدیریت فطرت.  اخروی یعنی بهرمندی از غرایز

برنامۀ اسالم و نسخه ای که اسالم برای زندگی  زیبائی و زیبا خواهی در حدیث:
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خوورداری از زیبوائی هوا بوا     راه بر»می دهد را می تهوان در یهک جملهه خالصهه کهرد:      

 که« راه برخورداری از زیبائی ها با رفتارهای پلید». و زندگی اهریمنی یعنی «رفتارهای زیبا

در اینصورت مفهومی برای زیبائی نمی ماند. و حس زیبا خواهی انسان به ابزار دست اههریمن  

 مبدل می شود. 

در بهداشت محیط، حفظ زیبائی های محیط زیست و پرهیز از آلوده کردن و تخریب آن 

حدیث های فراوانی داریم که نمونهه ههائی از    9و نیز پرهیز از ازبین بردن گونه های طبیعی،

آورده ام و در اینجا تکرار نمی کنم. و به چند حدیث دیگر  «دانش ایمنی»ها را در کتاب آن

 می پردازم: 

يِلِالِْوَااِدَِوُِمْخِصِبِالن َِجادِِنهج البالغه:  -9 َِخاِلِقِالِْعَباِدَِوَِساِطِحِالِْمهَاِدَِوُِمس ِ ِ َوِِ...الَْحْمُدِّلِِلَّ

َرِفَأَْحَسَنُِصتوَرتَهُِ خداوند را سزاست که آفریننده بندگان، و گسترانندۀ زمهین، و  ستایش  5:َصوَّ

پست، و رویانندۀ گیاهان در زمین های بلنهد اسهت... و    یروان کننده آب فراوان در زمین ها

 تصویر کرد آنچه را که تصویر کرد و زیبا کرد صورت آن را. 

ُنهُِنهج البالغه:  -5 ست ِ ِاْمِرٍئَِماَُِيْ مت هر کس آن کاری است که آن را ارزش و قی :ِقميَُةُُِك ِ

 یعنی قیمت هر کس تخصص او است که همراه با هنر زیبا کاری باشد.  3زیبا انجام می دهد.

َكِالُْموِنتقِِ: السالم صحیفۀ سجادیه: همین سخن امام علیه -3 ِِ که موضوع بحهث   .ِلنََباِتَِأْر

 ما است. 

ِ: السالم از امام صادق علیه -5 آَِلِصَِ)قَاَلِالنَِِّبُّ ِعَلَْيِهَِوِأ ُ ِاّلِلَّ ِِ(ىلَّ ِ ْعُرِالَْحَسُنِِمْنِِكْستَوِةِاّلِلَّ الشَّ

 الهی است پس مو را گرامی بدارید.  اعطائی موی زیبا از پوشش های 5:فَأَْكرُِموهُِ

تهَِ: السالم امام صادق علیه -2 ِْ ِالَْو َ َِ تِهِالَْحَستِنَِوِالنََّظتُرِِ؛َأْربَتٌعِيُْضت ِْ َ ِالَْو
ِ
َ ِالَْمتاِءِالنََّظتُرِا

ِ
ا

                                                   
 حتی پرهیز از کشتن بی دلیل مار و عقرب.  9
 . 903، فیض خ 905نهج البالغه، ابن ابی الحدید، خ  5
 .46نهج البالغه، قصار  3
 . 63ص  43بحار، ج  5
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ِةَِوِالُْكْاُلِِعْنَدِالنَّْوم َ ِالُْخَْضَ
ِ
چهار چیز است که سیمای انسهان را نهورانی    9:الَْجاِريَِوِالنََّظُرِا

می کنند: نگاه کردن به صورت زیبا، و تماشای آب جاری، و نگریستن به سبزی )گیاه سبز(، و 

 سرمه کشیدن به هنگام خواب. 

تلُِ: سالمال امام باقر علیه -0 ُِ تالِلالرَّ ِالِر تبُّ اَلِيِفِِمثِْلَِماَُِيِ َِ ِ َِأْنِيََريَْنِالر  ِبْْبَ [َِأْنِالِ َِساُءَُِيْ

ِينَتةِِ زنان دوست دارند شوهران خهود را همهانطور ببیننهد کهه مهردان       5:يََر ِِفيِهِالِ َِساَءِِمَنِالز 

 دوست دارند زنان شان را در زینت و زیبائی ببینند. 

دربارۀ زیبائی طبیعت و حفظ محیط زیست، و زیبائی انسان و آراستگی و  اگر حدیث ها

دانوش  »زینت را در اینجا جمع کنم یک مجلد ضخیم می شود، برخهی از آنهها را در کتهاب    

مشاهده می کنیم،  السالم آورده ام. در اینجا آنچه در ادامه کالم امام علیه «ایمنی در اسالم

 کافی است، بشرح زیر: 

 

 گل و گیاه معیار زنده بودن شهر است -دهشهر زن
 

َاَرةِِ ِِباَلَدَيِِبُبلُو ِِالزَّ ينَاَِِالثََّمَرِة،َِوَِأْكِ
ِ
ِعىََلِِعَباِدَيِاِب ْ ُْ و با رسیدن میوه ها بر بندگانت  :َوِاْم

 احسان کن، و با بلو  گل ها شهرهایت را زنده کن. 

بر بهرمندی از زیبائی گل ها، مقدم داشته  در این فراز از دعا، بهرمندی مادی از میوه ها را

 است که حتی همین مقدم داشتن نیز خالی از عنصر زیبا شناختی نیست. زیرا: 

بهرمندی از میوه ها را آورده بدون اینکه پیش از آن بهرمندی از دانه های غهذائی را   -9

 ذکر کند؛ میوه ها عالوه بر جنبۀ غذائی شان زیباتر نیز هستند. 

دال: مقدم داشتن میوه ها بر گل ها، توصیه ای است بر اعتهدال. زیهرا زیبها گرائهی     اعت -5

می کنهد  « به معنی لغوی عرشا»افراطی انسان را از اعتدال درک واقعیات باز می دارد و او را 

                                                   
 . 15ص  43، ج بحار 9
 . 969همان، ص  5
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که همواره در عالم خیالپردازی به سر می برد و از درک حقایق و واقعیات باز می ماند. امام 

در آغاز دعا، زیبائی طبیعت را بر منافع مادی آن مقدم مهی دارد تها اولهین امتیهاز      السالم علیه

انسان یعنی روح فطرت که درک کننده زیبائی است را فراز کرده باشد که اگر بهاران بهرای   

حیوانات مواد غذائی می آورد، برای انسانیت انسان نیز زیبائی می آورد. سپس در این عبارتش 

 دم می دارد تا هر دو جانب )هم تغذیه و هم زیبائی( را تذکر داده باشد. میوه را بر گل مق

درست است انسان موجود زیبا شناس و زیبا خواه است اما قوام حیات بهر غرایهز اسهت؛    

از درک زیبائی باز می ماند  فردی که گرسنه است هر زیبائی را فدای غذا می کند و یا اساساً

زیبا شناسی است؛ فرد فقیر و جامعۀ فقیر چندان رابطهه ای بها   و لذا فقر یکی از موانع بزرگ 

زیباگرائی ندارد همانطور که به شرح رفت. قوام حیات با غرایهز اسهت و زیبهائی حیهات بها      

 ین جهت غرایز بر فطریات مقدم است. ا فطریات است. پس، از

بها  جامعه و شهر فقیر با نسبت فقرش مهرده اسهت، شههر و جامعهۀ زنهده آن اسهت کهه        

برخورداری از نیازهای غریزی تحت مدیریت روح فطرت، به نصاب کامل زنده بودن برسهد.  

معیار به نصاب رسیدن زنده بودن یک شهر چیست؟ معیار: حضور گل هها در حیهاط خانهه    

 معبر ها و خیابان ها است.  9ها،

اش دچار هر شهری که فاقد مناظر گل و گیاه باشد، یا دچار فقر شدید است، و یا جامعه 

ضعف زیبا شناسی و زیبا خواهی است که حاکی از ضهعف روح فطهرت اسهت، یعنهی چنهین      

 شهری یا با مرگ مادی گریبانگیر است و یا با مرگ شخصیتی روانی. 

َاَرة ِِباَلَدَيِِبُبلُو ِِالزَّ  و زنده کن شهر هایت را بوسیلۀ بلو  گل ها.  :َوَِأْكِ

خود. اگر باران نباشد گل ها پیش از موعهد طبیعهی    رسیدن هر چیز به کمال نهائی بلوغ:

خود پژمرده می شوند، یا پیش از موسم خود به ثمر می نشینند که میهوۀ شهان نهاقص و غیهر     

                                                   
عرض کرده ام که من برای ستودگی گل و گیاه در درون خانهه هها، و نیهز در    « دانش ایمنی در اسالم»در کتاب  9

نکوهش آن، نه آیه ای یافتم و نه حدیثی. ظاهراً اسالم به حضور گیاه در داخل خانه تشویق نمی کند. شاید چرائی ایهن  

 اه باشد که قابل توجه متخصصین این رشته باید باشد. مسئله در نفس کشیدن گی
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 مطلوب می گردد. 

و زمین « زمین»را در این کالم به معنی « بالد»برخی از شارحان و مترجمان صحیفه واژۀ 

 می شود از آن جمله:  ییدتأها گرفته اند، این تفسیر از جهاتی 

بلو  می ه باران تنها گل های شهرها را خرّم نمی کند، گل های دشت و صحرا را نیز ب -9

نیز در ظاهرش عام و مطلق است پس بهتر است بالد به معنی  السالم رساند. و کالم امام علیه

 سرزمین ها تفسیر شود. 

تربیت  -که قبالً به آن اشاره شد -برای بلو  گل های شهری که بر اساس نظم هندسی -5

می شوند؛ یعنی عالوه بر باران نیازمند اقدامات و خدمات نیروی انسانی نیز هستند. و امام در 

مقام نیازهای طبیعی و بیان نظام طبیعی است. این نیز ایجاب می کند که لفظ بالد به سرزمین 

 ها معنی شود. 

ایجاب می کنهد کهه    -که خواهیم دید -ه هارعایت مناسبت سخن امام با برخی از آی -3

 بالد را به زمین ها و سرزمین ها معنی کنیم. 

می شهود از   تأییدو برخی دیگر واژه بالد را به معنی شهرها دانسته اند. این نیز از جهاتی 

 آن جمله: 

ترتیب و سیاق کالم امام نشان می دهد که موضوع را از طبیعت شهروع کهرده و بهه     -9

جملهه از   ایهن  است و سهخن در « عام به خاص»ی رسد؛ روال و روند کالم از سان مزندگی ان

مرحلۀ عمومی طبیعت و دشت و صحرا، گذشته و به محور زندگی فردی و اجتماعی رسهیده  

ی طبیعت با باران. و همهین روال ترتیبه   با باران است نه رابطۀ« عباد»است، و سخن از رابطه 

کهه   -ن سخن امام را در جوّی دیگر از جهوّ برخهی آیهه هها    کالم است که ایجاب می کند ای

 ببینیم. -خواهیم دید

ِمتاِيِفِاْْلَْرِضِ»طبیعت در خدمت و برای خدمت به انسان است:  َََِّّتَرِلَتُُكْ َ ِاّلِلَّ ِتَتَرَِأنَّ ْْ  9«:َأِلَت

نمی بینی که خداوند هر آنچه در زمین است را برای شما تسخیر کرده است. پس متناسب آن 

                                                   
 سورۀ حج.  02آیۀ  9
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 که سخن امام نیز در این منساق باشد.  است

درست است که بالد به معنی سرزمین ها نیز آمده، لیکن معنی اصلی بلد و بلده، شهر  -5

و یا هر مجتمع انسانی شامل دهکده، روستا و شهر است. و دشت و صحرا بتبع روسهتا و شههر   

د روستا و شهر نه بلد گفته مشمول معنی بلد می شوند، نه بعنوان مستقل. و لذا به سرزمین فاق

 می شود و نه بالد. 

اسالم در جامعه غیر مدنی آمده  9«گوئه اسپانیائیالاو»اسالم مدنیت گرا است و بقول  -3

 اما مدنی ترین آئین را آورده است. 

و زندگی بَدَوی را نکوهش کهرده اسهت:    -یعنی چادرنشینان و بیابانگردان -اعراب ،قرآن

را بهه  « یثهرب »بادیه نشینان از نظر کفر و نفاق شهدیدترند. و نهام    5«:ُكْفرا َِوِِنفاقاِ ِاْْلَْعراُبَِأَشدُِّ»

ش شه مدینه مبدل می کند و حتی شهر نشینی را بهه روستانشهینی بشهدت تهرجیح داده و سفار    

است. اگر در این کالم، بالد را به شهرها معنی کنیم با این اصل مههم   «ْعليُكِابلسوادِاْل عظت»

مجهت می شود؛ ائّمه طاهرین علیهم السالم بهر مها توصهیه کهرده انهد کهه همیشهه        اسالمی ه

 همجهتی کالم شان با قرآن را در نظر بگیریم. 

اینکه گفته شد بلو  گل های شهری بر اساس نظم هندسی است در حهالی کهه سهخن     -5

متناسب تر « سرزمین ها»و « زمین»در عرصۀ نظام طبیعی است، پس با معنی  السالم امام علیه

است، این تنها دربارۀ کمربند کویری کرۀ زمین درست است؛ منطقه ای که گل ههای شههری   

نیازمند آبیاری مصنوعی هستند و تنها باران برای شان کافی نیست. اما نظر و چشم انداز امهام  

جهان یاد می دهد. در اکثر مناطق جهان  مؤمنکل طبیعت است، و دعا را نیز به همۀ مردمان 

 ل های شهری نیازمند آبیاری مصنوعی نیستند و تنها با آب باران به بلو  خود می رسند. گ

البته که بهتر است سخن امام را عام و مطلق معنی کنیم که شامل سهرزمین هها و شههرها    

 )هر دو( باشد. و این شمول در آیه ها هم هست. 

                                                   
 «.هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسالمی»اگناسیو اوالگوئه در کتاب  9
 سورۀ توبه.  14آیۀ  5
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 حرکت ابرها از روی اقیانوس ها به آسمان خشکی ها
 

ِِمنَِِبغَيِْ ِِ ِِِِِثَكِالُْمْغِد َااِبِالُْمَِْسا ِ:السَّ

« سهق نینسهق  »هم می تواند از « منساق»را این جمله را به دو گونه می توان معنی کرد. زی

از ابرههای  »باشد. در صورت اول معنی چنین مهی شهود:   « ساق یسوق»باشد و هم می تواند از 

برخهی از شهارحان و   «. دنشهو  ابرههائی کهه رانهده مهی    »و در صهورت دوم:  «. مرتب و منظم

مترجمان معنی اول را برگزیده اند، و برخی دیگر معنی دوم را و دیگرانهی بها اجمهال عبهور     

 کرده اند. 

معنی دوم است، زیرا منطق و شیوۀ قرآن است  السالم لیکن بدیهی است که مراد امام علیه

ايَحِبُُْشا ِبَت»که می فرماید:  ِ يِيُْرِسُلِالر  َّْ َِوُِاَوِا َّتْتَِحتااب ًِِقتاال ُِستْقناُهِِلتَبَ ٍ ذاَِأقَل
ِ
ِا اِتِهَِحتإَّ َ َْ ِيَتَدْيَِر ْيَ

ِالثََّمراِتِ ٍتِفَأَْنَزلْناِِبِهِالْ َءِفَأَْخَرْجناِِبِهِِمْنُُِك ِ بشهارت دهنهده را در    یاوست خدائی که بادهها  9«:َمي ِ

)بدین وسیله( آن مل کنند، رحمتش به راه می اندازد تا ابرهای سنگین بار را ح 5میان دو دست

مرده می فرستیم و نازل می کنیم بوسیله آن ابرها آب و گونه های  3رها را به سوی سرزمینبا

 »مختلف میوه در می آوریم. و می فرماید: 
ِ
ايَحِفَتُثرُیَِحااب ِفَُسْقناُهِا ِ يَِأْرَسَلِالر  َّْ ِا ُ تٍتَِِوِاّلِلَّ َِمي ِ بَتَ ٍ

 5«.ْرَضِبَْعَدَِمْوهِتافَأَْحيَْيناِِبِهِاْْلَِ

بهه  « ساق یسهوق »از مادّه  السالم یه باید لفظ منساق در سخن امام علیهآبه شهادت این دو 

از  -که از تبخیر آب اقیانوس ها به وجود مهی آینهد   -باشد؛ بادها ابرها را« رانده شده»معنی 

 رانند و به آسمان خشکی ها می رسانند.  می روی اقیانوس ها

استسقاء است و به محور خشکسالی است. تابش خورشید بر دریاها و اقیانوس دعا، دعای 

                                                   
 سورۀ اعراف.  24آیۀ  9
 «.دو دست خدا»برای معنی دو دست خدا، رجوع کنید به کتاب  5
 ها هستند که در سطرهای پیش به آنها اشاره شد و هر دو شامل شهر و صحرا هستند.  این آیه و آیۀ بعدی، همان 3
 سورۀ فاطر.  1آیۀ  5
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ها نقش حمهل  بادها همیشه و در همۀ سال ها یکسان است، خشکسالی وقتی رخ می دهد که 

ابرها و راندن آنها به مناطق خشکی را انجام ندهند و ابرها بر خهود دریاهها و اقیهانوس هها     

 یک منطقه انجام ندهند و آن منطقه دچار خشکسالی شود.ببارند. یا نقش خود را نسبت به 

 

 

 بخش دوم

 الزم است در استسقاء یادی از فرشتگان باران نی  بشود

 تهیه و فراهم آوردن باران  مأمورفرشتگان 

 ملکوت
 

َفَرَةِِبَسْقٍ ِِمنَْكََِّنِفعٍ،َِداِِئٍِغُْزُرُه،َِواِسعٍِ لٍَِِوَِأْشهِْدَِماَلئَِكتََكِالِْكَراَمِالسَّ ِِ و  :ِدَرُرُه،َِواِبٍلَُِسِيعٍِعَا

ان از جانب تو هستند، بهرای آب رسهانی نهافع    مأمورآن فرشتگانت را که گرامی و  ،()خدایا

 گسیل فرما؛ بارانی که پُری آن دائم و ریزش آن گسترده، همه گیر، سریع و پرشتاب باشد. 

 

 شرح
 

کاربرد اول ایهن لفهظ بهه معنهی     «. شهدشهد ی»صیغۀ امر حاضر از باب اِفعال  :َأْشتهِدِْ لغت:

یت مأمور -گسیل کن -بیرون آور -نشان بده»است. لیکن کاربردهای دیگر آن « گواه بگیر»

 است. « مشخص کن -بده

کشاورزان بهه گنهدمزاری کهه بوتهه ههای آن نزدیهک بهه         -پُر: غیر تُنک الغَِزَرُة:ِ-الغَِزر

بوته هایش نزدیهک بهه همهدیگر باشهند مهی      و به آنچه «. تُنُک»همدیگر نباشند، می گویند 

 هایش فراوان و نزدیک به هم باشد. ه در اینجا مراد بارانی است که قطر«. پُر»گویند 

رر: ت َءِعَلَتْيُُكِْ»مانند ریزش فراوان شیر از پستان و باران از ابر:  -ریزش فراوان اِل  يُْرِستِلِالسَّ
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 .9«ِمْدراراِ 

ِابْاِغتاَءَِمْرِتاِتِ»بقره می فرماید:  سورۀ 502در آیۀ  -شدید. الوابل: ُْ يَنِيُْنِفُقوَنَِأْموالَهُ َّْ َوَِمثَُلِا

ِيُِ ْْ ْنِلَت
ِ
ِفَتا ْعَفْيِ ِِ آتَْتُِأُكَهاِ ٍَّةِِبَربَْوٍةَِأصاَّباِواِبٌلِفَأ ََِكَثَِلَِجن ْْ َِوِتَثْبياا ِِمْنَِأنُْفِسهِ ِ ِِبت ِاّلِلَّ ُ َِوِاّلِلَّ ِصتْبهاِواِبتٌلِفََطتلٌّ

مَثَل کسانی که اموال خود را برای خشنودی خدا و تثبیت )خصایل انسهانی در(   «:بَصتریٌِتَْعَملُوَنِ

پُهر  »روح خود، انفاق می کنند، همچون باغی است که در زمین حاصلخیز باشهد و بهاران پُهر    

و درشت به آن برسد، و میوۀ خود را دو چندان دهد، و اگهر شهدید و درشهت بهه آن     « قطره

 آن می رسد. و خداوند به آنچه عمل می کنید بیناست. نرسد، بارانی نرم به 

 

 به تهیه و فراهم آوردن باران مأمورفرشتگان 
 

ِ»در دعای سوم که عنوان آن  َِوُُِك ِ ِِ ِالَْعتْر ََلِ َ ََ اَلِةِعىََلِ اَلُمِيِفِالصَّ َوِاَكَنِِمْنُِدعَائِِهِعَلَْيِهِالسَّ

ب ُِمقَرَّ تَااِبِدیدیدم:  مالسال بود، از بیان امام علیه «َمََلٍ اِنِالَْمَطِرَِوَِزَواِجِرِالسَّ و )خدایا،  :َوُِخزَّ

 درود فرست به( خزانه داران باران و رانندگان ابرها. 

ُعتودِِ ُلِالرُّ َِ يِِبَصْوِتَِزْجِرِهِيُْسَمُعَِز ِ َّْ و به فرشته ای که از صدای راندنش بانگ رعدها  :َوِا

 شنیده می شود.

َبَحْتِِبِهِحَِ َذاِس َ
ِ
وَِوِا َااِبِالْاََمَعْتَِصَواِعُقِالرُْبُ و چون بصدای راندن او ابر درهم  :ِفيَفُةِالسَّ

 صاعقه های برق می درخشد.  5پیچیده، به شنا در آید،

و در آنجا گفته شد: هر قانون و هر قاعدۀ طبیعی که انسان آن را کشهف و شناسهائی مهی    

ست هستند و علم و دانش انسان هسهتند(  کند و به آن قانع می شود، همگی )در عین اینکه در

زیر سوال قرار دارند. روی هر کدام از قوانین و قواعد علمی طبیعی یک عالمت سؤال هست؛ 

و به این قانع می شویم و « یدروژن مساوی است با آبهاکسیژن بعالوۀ »مثالً اینکه می گوئیم 

زیهر سهوال اسهت کهه: چهرا       حقیقت و واقعیت نیز همین است و باید به آن قانع شهویم، بهاز  

                                                   
 سورۀ نوح.  99سورۀ هود،  25آیه های  9
 ابر در هوا شناور است. 5
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مجموع و ترکیب این دو عنصر، آب را تشکیل می دهند؟ چرا آب از ترکیهب عناصهر دیگهر    

 حاصل نشده؟ 

انسان دربارۀ قوانین و قواعد طبیعت بنا را بر آنچه طبیعت چنان اسهت گذاشهته اسهت. و    

ببرد بهه جهائی   وظیفه اش نیز در تحصیل علم همین است. و اگر آنها را در عمل به زیر سؤال 

نخواهد رسید و بنا نیست که انسان همه چیز را بداند. کافی است بداند کهه پشهت سهر ههر     

قانون و هر قاعده طبیعی یک عامل دیگر نیز هست و آن عوامل عبارتنهد از فرشهتگان. کهار    

فرشتگان چگونه است؟ پاسخ به این پرسش از حیطۀ علم بشر و نیز از مسئولیت دانش پژوهی 

 رج است. بشر خا

ممکن است کسی بگوید: ترکیب آب از غیر از دو عنصر مذکور، محال است. گفتهه مهی   

شود: این درست، اما چرا محال است؟ الکترون به دور هسته می چرخهد و محهال اسهت کهه     

هسته به دور الکترون بچرخد. این درست، اما چرا اینچنین شده است؟ محال است کهه آتهش   

 دۀ طبیعی مسلم است، لیکن چرا چنین شده است؟ و این یک قاع 9نسوزاند،

به باران، معلوم می شهود کهه    مأموربا رجوع و نگاه دیگر به دعای سوم دربارۀ فرشتگان 

َفَرَةِِبَسْقٍ ِِمنْتَكََِّنِفتعٍِ»در این دعا از عبارت  السالم مراد امام علیه  «َوَِأْشهِْدَِماَلئَِكتََكِالِْكَراَمِالسَّ

ان هستند از قبیل: خزانه داران باران، رانندگان ابرها، آنان که تالقی ابهر  چند گروه از فرشتگ

. و آنان یت شان استمأمور، در با بار مثبت و ابر با بار منفی که موجب رعد و برق می شود

و آنهان کهه سهرعت و     ، کار آنان است.که فرمول های درشتی و ریزی باران، و پُر ریزش آن

ئی که پشت سر ههر کهدام از قهوانین و    «چرا»است و... یعنی هر آن کندی باران بوسیلۀ آنان 

 دارد.  قرار فرمول های باران است، یک عامل فرشته ای

پیشتر دربارۀ ملکوت بحثی گذشت و در اینجا در تکمیل آن باید گفهت: اگهر    ملکوت:

                                                   
 گفته می شهود. « محال قَدَری»به آن  السالم است که در ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم« محال طبیعی»بحث در  9

ممکن می شود چنانکه در ماجرای حضرت ابراهیم ممکن شد. بهرای شهرح بیشهتر رجهوع     « قضاء»این محال با رسیدن 

 «. دو دست خدا»کنید به کتاب 
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دیث که در قرآن و حه « ملکوت»ارسطوئیان ما، مسئله را تخریب نمی کردند، معنی و مفهوم 

« عهالم ناسهوت  »را از « عهالم ملکهوت  »آنان جغرافی بندی کرده و  متأسفانهآمده، روشن بود. 

 جدا کردند، چنانکه عالم های دیگر نیز از خودشان ساختند.

پشت صحنۀ »ملکوت چیزی جدای از ناسوت نیست. ملکوت )باصطالح( عبارت است از 

این صهحنه و پشهت صهحنه بها ههم       که در همه جای کائنات،« قوانین و فرمول های طبیعت

 هستند. دو عالم نیست، تنها یک عالم است با دو صحنه. 

َِشِْ» قرآن: بگو: کیسهت آن کهه ملکهوت ههر چیهز در دسهت        «:ءٍِقُْلَِمْنِِبَيِدِهَِملَُكوُتُُِك ِ

 ون.مؤمنسورۀ  66؟ آیه -قدرت اوست

َِشِْ» يِِبَيِدِهَِملَُكوُتُُِك ِ َّْ ْبااَنِا  سورۀ یس. 63آیۀ  -«ءٍِفَس ُ

ْبراامَيَِملَُكوَتِالسَّ واِتَِوِاْْلَْرِضِ»
ِ
ِنُريِا  سورۀ انعام. 42آیۀ  -«َوَِكذِِلَ

ِيَْنُظُرواِيف» ْْ َ  سورۀ اعراف.  962آیۀ  -«َملَُكوِتِالسَّ واِتَِوِاْْلَْرِضَِِأَِوِل

ل گویند ملکوت در همه چیز و در همه جا و شامبا وجود اینهمه آیات که بطور نصّ می

 کل کائنات است، به جغرافی بندی پرداخته اند.

این آیه ها از انسان می خواهند که توجه کند علم و دانش، قوانین و فرمهول هها    توضیح:

که عرصۀ شناخت طبیعت هستند، این عرصه یک پشت صحنه ههم دارد؛ ههر قهانونی و ههر     

و آیهه هها انسهان را بهه     کافی است « توجه کلّی»فرمول یک تکیه گاه ماورائی دارد. و همین 

 دعوت نمی کنند. « عرصۀ ماوراء»شناخت چون و چرا و جزئیات این 

 هر فرمول، یعنی قوام آن فرمول.  لْکمَ -: قِوام.لْکمَلغت: 

 . لْکمَملکوت: اسم مصدر است از 

 9و قوام فرمول، کار اوست. لْکمَمَلَک: )جمع آن مالئکه(: یعنی عامل و موجودی که 

                                                   
 این بحث مختصر، نوعی تکرار در تکمیل این موضوع بود که در شرح دعای سوم گذشت.  9
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 بخش سوم 

 ؟-صدای رعد، یا صدای باران؟

 زنده کردن مرده

 جبران مافات

 هر نعمتی که از حد بگذرد، نقمت می شود -عدل و اعتدال
 

ْقَواِتِ ُعِِبِهِيِفِاْْلَ آٍت،َِوِتَُوس ِ ِرُجِِبِهَِماُِاَوِأ ِِبِهَِماِقَْدِفَاَتَِوُُِتْ ِيِِبِهَِماِقَْدَِماَت،َِوِتَُردُّ ُُِتْ ااب  ،َِحَ

اِك  ِاَِ َِوْدقُُه،َِوِاَلُِخلٍَّبِبَْرقُتهُُِمَاَ ُِمِلث ٍ ،ِغرَْیَ ُِمَجلَْجال  َِطَبقا  َِمرِيًا  که بوسیلۀ آن )باران( آنچه را  :ِنئئا 

که مرده است، زنده گردانی. و آنچه از دست رفته جبران کنی، و آنچه آمدنی اسهت بیهرون   

دایا، مهی خهواهیم از تهو(    آوری، و بوسیلۀ آن )باران( روزی ها را فراخی و فراوانی دهی. )خه 

دار، که بارش آن همیشگی نباشد )تها موجهب ویرانهی     ابرهای متراکم دلنشین و گوارا و صدا

 شود(، و برقش فریب دهنده نباشد )ابر پر رعد و برق بی باران نباشد(. 

 

 شرح

 ؟-صدای رعد، یا صدای باران؟
 

ِ  فراگیر و با صدا باشد.  :َطَبقا ُِمَجلَْجال 

 را فرا گرفت.  السحاب: الجوّ: غشّاه: ابر جوق طبّ لغت:

آیا مراد صدای رعد و برق است؟ یا صدای اصابت قطرهای باران  -: آنچه صدا داردُمَجلَْجل

اما نظهر   باید گفت مراد صدای ابر است نه صدای باران.« سحاباً»بر زمین است؟ نظر به کلمه 

های زیر و ریهز  ود، و معموالً به صدااطالق نمی شهای بم و درشت به صدا« جلجل»به اینکه 
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است، زیرا صهدای  « اسناد مجازی»یک نوع « اسناد»گفته می شود، مراد صدای باران است که 

 باران نیز به ابر مربوط است. 

جُلجل، به رشته ای از زنگوله های ریز گفته می شود که به گردن و سینۀ اسهب   -جَلجَل

وعی از آن از زنگوله هائی تشکیل می شد ههر کهدام   می آویختند. جلجل دو نوع بوده است؛ ن

آزاد در درون، و نهوع دیگهر تنهها     یکوچکتر از گردو، دارای یک پوکه و یک مههرۀ کهرو  

بر صهداهای متعهدد ریهز و پهی در پهی و       بنابراین 9پوکه داشته و فاقد مهرۀ درون بوده است.

آن صهدای اصهابت قطهرات    همراه با هم، جلجل و جلجله گفته می شد که بهاالترین مصهداق   

آمده، می باشد. نه صدای رعهد   السالم ابل، که در کالم امام علیهوباران غدق، غُزر یا درر، و 

َُِِسَااباِل»لغت در معنی  متون که بم ترین و درشت ترین صدا است. گرچه برخی از ، «َجلَْجلامل

اصول »هستند و لذا در علم  ابرهای پر رعد، آورده اند، که لغویّون معموالً تابع محاورات عامّه

 حجیت قول لغوی بشدت زیر سؤال است. و بهترین منبع لغت خود قرآن و حدیث است. « فقه

در این جمله در مقام توصیف زیبائی های محض بهاران اسهت، امها     السالم و نیز امام علیه

 صدای رعد همیشه زیبا و دلنشین نیست. 

ِِ-دعا با صیغۀ اسم مفعهول این در صورتی است که لفظ مجلجل در متن  خوانهده   -ُمَجلَْجتال 

 -لُمَجلْجِِ -شود که در نسخه های صحیفه نیز چنین آمده است. و اگر آن را با صیغۀ اسم فاعل

نیهز  « اِسهناد »بخوانیم و چنین قرائتی هرگز بعید نیست، صورت مسئله روشهنتر مهی گهردد و    

  می شود. یعنی ابری که جلجل آور باشد.« اسناد حقیقی»

 

 زنده کردن مرده
 

ِيِِبِهَِماِقَْدَِماَتِ گیاه خشکیده که مرده و بهه گوشهه ای افتهاده را     ،می دانیم که باران ؛ُُتْ

                                                   
ه است که نوع اول از نظر اسالم نکوهش شده و آمد« آلودگی صوتی»مبحث  «دانش ایمنی در اسالم»در کتاب  9

 نوع دوم مجاز است. 
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اوالً رویش مجدد گیاه از ریشه ای که هنوز زنده است و  السالم زنده نمی کند. مراد امام علیه

فعلیت رسیدن دانه هائی که است. و ثانیاً: مقصود به  ،جایگزین شدن آن در جای گیاهان مرده

ل، مانند دانه گندم و هر بذر دیگر. دانه ها و بذرها زنهده نیسهتند،   نه بالفعبالقوّه زنده هستند 

اسهت   «ءَِالَْخْبِ»بالقوّه می توانند زنده شوند. به فعلیت رسیدن حیات بالقوّۀ دانه ها از مصادیق 

ترُِجِالَْختْبَِأالَِّيَْستُجُدِو»سورۀ نمل آمده است:  52که در آیۀ  يُِ ْ َّْ ِا ِ ت واِتَِوِاْْلَْرِضَِوِاِّلِِلَّ َءِيِفِالسَّ

ُفوَنَِوِماِتُْعِلنُتو ِماُُِتْ چرا برای خداوندی سجده نمی کنند که آنچه در آسمان ها و زمین  «:نيَْعََلُ

 شکار می کنید می داند. آو آنچه را پنهان می دارید یا  9مستقر است خارج می کند،

ق های قدرت خداوند یک به یک بیان شده، در این آیه نیز قدرت خدا در در قرآن مصدا

به فعلیت رسانیدن هر چیزی که بالقوه است و یکی از آنها حیات بالقوه در دانه ها است که 

 خداوند آن را به فعلیت می رساند. 

ام در اینجها در مقه   السهالم  خداوند قادر است هر چیز مرده را زنده کند، اما امهام علیهه  

 عرصۀ قَدَرهای الهی است نه در مقام عرصۀ قضای محض الهی. 

 کشاورزان، بزرگ مشکالت از یکی تراکتور، پیدایش از پیش گیاهان: از برخی ویژگی

می  زراعت مزاحم و کرده رشد بسرعت و زدند می جوانه ها چمن بود، چمن علف با مبارزه

به حدی سرسخت است که اگر ریشهه   شدند. کشاورزان به تنگ آمده می گفتند: این مزاحم

 اش هفت سال در آشیانه لک لک بماند وقتی که به زمین مرطوب بیفتد جوانه می زند. 

ریشۀ چمن، بند، بند است، در هر مفصل از بندهایش موادی بالقوّه زنده هست کهه ماننهد   

 دانه گندم مستعد رویش است. و همین طور است نوعی از تاک مو. 

ل هر دانه و ریشه ای نیازمند باران است؛ خدایا بهاران و بهاران ههای پهر     زنده شدن بالفع

برکت بفرست تا همۀ گیاهان زنده و مرده، سبز و خرّم شوند؛ گل ها شکفته شده و بهه ثمهر   

اَكََِِكِوَِلي َِوِالَْعاِبِدينَِِزيْنِِِالُْحَسْيِِِبْنِِِعَِلِِِِِبَقِِبنشیند  َِعيَِِعىََلِالَْخلْقُِِِحجَّ ِْ ٍدَِوَِأ ِعىََلُِمَحمَّ َِوَِصل ِ

َِعيَِ ِْ َِأ آَِلِ ِ.أ

                                                   
 یعنی هر آنچه در آسمان ها و زمین بطور بالقوه هستند را به فعلیت می رساند.  9
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 جبران مافات
 

است. این لفظ ظاهراً یک اسم است امها در واقهع   « جبّار»یکی از صفات و اسماء خداوند 

 دارد: « جبّار»خداوند سه اسم 

به معنی ترمیم شکستگی ها و شکسته بندی؛ خداوند جبّهار اسهت یعنهی    « جَبَر یجُبُر» -9

 ها در اجسام و در امور را ترمیم می کند.شکستگی 

 به معنی مجبور کردن، وادار کردن اجباری.« یجُبُر رجَبُ» -5

ِمی گویند:  .به معنی جبران مافات و برگردانیدن آنچه از دست رفته« ر یجُبُربَجَ» -3 ترَبَ َِ

ُِمِصيبَتَه ُ َِما:ِاّلِلَّ را که از دسهتش  یعنی آنچه  خداوند مصیبت فالنی را جبر کرد، :َذَاَبِِمنْتهُِردَّ

 کرد.  رفته بود به او رد

ِِبتِهَِمتاِقَتْدِفَتاَتِ»در جملۀ « تردّ»کلمۀ  السالم در کالم امام علیه بهه همهین معنهی     «َوِتَُردُّ

؟ -«و تجُبُهر بهه مافهات   »جبران مافات و برگشتن آنچه از دست رفته، است. چرا نگفته است 

آمده آنهم به معنی دوم. و یکی از اصول « جبّار»ط لفظ برای اینکه در قرآن از این واژه ها فق

روی کننهد.  که سعی داشتند از ادبیات قرآن پیاین است  السالم مسلّم در منطق اهل بیت علیهم

اَِأْنِِاَءِالْبَشرُیَِألْقاُهِعىَل»دربارۀ حضرت یعقوب می فرماید:  ِبَصتریاِ ِفَلَمَّ ِهِفَاْرتَدَّ هنگامی کهه   9«:َوُْجِ

 ورنده فرا رسید، آن پیراهن را بر صورت او افکند، بینائیش برگشت. مژده آ

می گوید: خدایا، بارانی به ما برسان که بوسیلۀ آن، آنچه از دست رفتهه   السالم امام علیه

 برگردد و جبران شود. 

برگشتن خود همهان چیهزی کهه از دسهت رفتهه: ماننهد        -9جبران مافات، دو نوع است: 

 یعقوب، و مانند از نو روئیدن گیاه و درخت مرده از ریشۀ خودش.  برگشتن بینائی حضرت

جبران چیز از دست رفته، بوسیلۀ چیز دیگر: مانند اینکه کسی )مهثالً( مهال کسهی را     -5

                                                   
 سورۀ یوسف.  10آیۀ  9
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 تلف کند سپس آن را از مال خودش جبران کند. 

 در ایهن جملهه   السالم گذشت، مراد امام علیه« زنده کردن مرده»همانطور که در مبحث 

آنچه امهام در ایهن    بنابراینهمان معنی اول است که گیاهان از نو از ریشه یا دانه ها برویند. 

جمله از سخنش می خواهد، جبران خود گیاهان است، نه جبران منافع از دست رفتۀ آنهها، و  

ْقَواِتِ»جبران منافع را با جملۀ  ُعِِبِهِيِفِاْْلَ  آورده است.  «َوِتَُوس ِ

 بر را گیاهان خود جبران که رسیم می السالم علیه امام کالم در دیگر افتظر به دقت این با

 داشت.  مقدم آن مادی منافع بر را طبیعت زیبائی که همانطور دارد، می مقدم آنها منافع جبران

 

 عدل و اعتدال

 بگذرد، نقمت می شود هر نعمتی که از حد
 

اعتهدال محیطهی کهه در آن     -9: در جهان کائنات، هر چیزی نیازمند دو نوع اعتدال است

قرار دارد. یعنی هر چیزی وقتی می تواند به بقای خود ادامه دهد که میان او و محیطش یک 

 رابطه ای معتدل و هماهنگ برقرار باشد، وگرنه، از بین خواهد رفت.

اعتدال در وجود خودش: از بین رفتن هر چیز و نیز مرگ یک جاندار وقتی است که  -5

 دی خود را از دست بدهد.اعتدال وجو

انسان نیز موجودی است که فقط در محیطی می توانهد بقهاء داشهته باشهد کهه اعتهدال و       

 هماهنگی الزم را برای او داشته باشد، و االّ از بین می رود. 

اعتدال بدن و  هر آن چیزی که در اعتدال محیط عمومی، و محیط خصوصی، و در نعمت:

نامیده می شود. و هر چیزی که بر خالف آن باشد، نقمت می  روح انسان، موثّر است، نعمت

نه نعمت است و نه نقمت. بهل بسهتگی دارد بهه رابطهۀ     « بما هو شیئ»، هر شیئ بنابراینشود. 

انسان، و هیچ چیزی نیست که بطور مطلق نعمهت باشهد. و یکهی از مشهکالت      ااعتدالی آن ب

می داند و بدون توجه به رابطهۀ اعتهدالی   انسان این است که گاهی چیزی را بطور مطلق خیر 
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نْساُنِاِبِل»آن چیز با خودش، آن را آرزو می کند؛ 
ِ
ِااْل َُ نْساُنََِعُوالُِشَوِيَْد

ِ
َِوِاكَنِااْل  9.«ُدعاَءُهِاِبلَْخرْیِ

آیه منشأ این اشتباه و اطالق گرائی انسان را نیز مشخص می کند که از عجهول بهودنش ناشهی    

بُّواَِشئْئا َِوُِاَوَِِأنَِِْعىس»می شود. و   5.«لَُُكِِْرشُُتِ

نعمهت هها. لهیکن اگهر از حهد بگهذرد؛ یعنهی از آن اعتهدال          ازباران یک نعمت اسهت،  

هماهنگ با وجود انسان، و محیطی که انسان می تواند در آن بقاء داشهته باشهد بگهذرد، بهه     

 نقمت مبدل می شود؛ سیل و طوفان به راه می افتد. 

چه کار کنیم که دعای مان مشمول نکوهش  3یاد می گیریم: درسی که از این دعا

نْساُنِاِبِل»آیه 
ِ
ِااْل َُ این دعا را برای پاسخ بهه   السالم نباشد؟ گوئی امام علیه «ُدعاَءُهِاِبلَْخرْیُِِِشَوِيَْد

همین پرسش آورده است؛ او در مقام استسقاء اسهت و فقهط آب و بهاران را از خداونهد مهی      

د از ابعاد خواستۀ خود را شرح می دهد: کدام باران را می خواهد، آن را خواهد، لیکن هر بُع

برای کدام آثارش می خواهد، کدام باران را نمی خواهد، و کدام آثار آن را نمی خواهد، همه 

 باشد. « دعای آگاهان»را یک به یک شرح می دهد تا دعایش 

گهام دعها ابعهاد، صهفات، و     خداوند به آنچه در ضمایر است آگاه است، پس چرا باید هن

جزئیات خواستۀ مان را برای خداوند شرح دهیم؟ او )مثالً( می داند که ما کدام باران با کدام 

 شرح و بیان خواستۀ مان بپردازیم؟  به یم پس چه نیازی هست کههشرایط را می خوا

 سخن در جانب خدا نیست، در جانب خودمان است. و امادرست است؛ خداوند می داند 

 این شرح و بسط برای خودمان است که آثار زیر را دارد: 

دعا، یأس آور است؛ وقتی که دعای انسان مستجاب نمی شود، احساس  تبعدم استجا اول:

می کند که ایمان یا رابطه اش با خداوند سست است که دعایش مستجاب نشده است. و ایهن  

مهی کنهد و رابطهه اش را از     سبک« خوف»را در برابر « رجاء»یأس خطرناک است و کفۀ 

                                                   
 سورۀ اسراء.  99آیۀ  9
 سورۀ بقره.590آیۀ  5
 به آن اشاره شد. « ویژگی این دعا» این همان درس مهم است که در شرح عنوان همین دعا تحت عنوان 3
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اءِِ»اعتدال  َِ ِالَْخْوِفَِوِالرَّ خارج می کند. مرتب از خود می پرسد چرا دعهایم مسهتجاب    9«بَْيَ

نشد. و چون دعایش در قالب کلّی و بدون شناسائی ابعاد و جزئیات خواسته اش بوده، سلسهله  

جب گنگی علت عهدم  ای از علل عدم استجابت در ذهنش ردیف می شوند؛ گنگی خواسته مو

ی خود را نمی یابد و باصطالح گهیج  «چرا»پاسخ  بت می گردد. در این موضوع بس مهماستجا

 می شود. 

اما اگر خواستۀ خود را بطور همه جانبه مشخص کنهد و جزئیهات آن را شهرح دههد، از     

تعداد مجهوالت کاسته می شود؛ آنچه مستجاب نشده، مشخص و معین می گردد. و چهرخش  

ز عناصر مختلف به عنصر واحد مشخص منحصهر مهی گهردد. در اینصهورت در مهوارد      ذهن ا

بیشتری برایش روشن می شود که چرا دعایش مستجاب نشده؛ اصهل دعهایش مشهروع نبهوده؟     

بُعدی از ابعاد آن برایش ضرر داشته؟ و... و اگر هیچ چیزی از این قبیل معلوم نگردد، دسهتکم  

 یز مشخص است نه چیزهای پراکنده و مختلف. جهول می ماند یک چمآنچه برایش 

 ،دو این اگر علت آن را نداند، غیر از« عدم استجابت دعا»و با بیان دیگر: انسان در هنگام 

 ندارد:  یراه

یا باید نتیجه بگیرد که استجابت این دعا بنفع من نبوده و این عدم اسهتجابت رحمهت    -9

 ست. خدا بوده است. در اینصورت وظیفه اش شکر ا

یا باید نتیجه بگیرد که ایهن عهدم اسهتجابت ناشهی از گنهاه خهودم بهوده اسهت. و در          -5

اینصورت باید آن گناه را شناسائی کند و از آن توبه کند، و اگهر قهادر بشناسهائی آن نباشهد،     

 بصورت کلّی به استغفار بپردازد. 

ی روشن مهی گهردد   تشخیص این دو راه از همدیگر وقتی آسان می شود و در موارد بیشتر

 که انسان با یک مجهول معین روبه رو گردد نه با مجهوالت متعدد و مختلف. 

َِوْدقُه ُِمِلث ٍ )خدایا، بارانی می خواهیم که( بارش آن همیشگی نباشد. بل بمقدار اعتدال  :غرَْیَ

 باشد. 

                                                   
اءِِ»در مباحث گذشته به شرح رفت که رابطۀ انسان با خدا باید بر اساس  9 َِ ِالَْخْوِفَِوِالرَّ  باشد.  «بَْيَ
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مه: لغت: ِاملطر:ِدامِااي   ایّامش دائمی شد.  لث 

 باران، دانه های باران.  -آسمان باریدن گرفت. طرت:دقتِالس  ء:َِامالودِ:َِاِو

 و برقش فریبنده نباشد.  :َوِاَلُِخلٍَّبِبَْرقُهُِ

 ابر بی باران. -الخُلّب: زیبای فریبنده

 امام اما شود. می فریبنده نبارد اگر و است زیبا که زیرا شود، می گفته خلّب باران، بی ابر به

خود ابر و  زیبائی دهد؛ می توجه است ابر در که زیبائی دو به «برقه» لفظ آوردن با السالم علیه

زیبائی برقش. اگر ابری بدون برق بیاید و بدون بارش برود، فریبنده است. اما اگر ابری با رعد 

 و برق و هیاهو بیاید و بدون بارش برود شدت فریبندگی اش چند برابر می گردد. 

اي» قرآن: ِ يِيُْرِسُلِالر  َّْ ِا ُ ِاّلِلَّ َِ ِِكَسفا ِفَتَاَ ِالْتَوْد َعَُّلُ ِفَيَبُْسُطُهِيِفِالسَّ ِءَِكْيَفِيَشاُءَِوََِيْ َحِفَتُثرُیَِحااب 

ونَِ َابُِْشُ ِيَس ْ ذاُُِهْ
ِ
ذاَِأصاَبِِبِهَِمْنِيَشاُءِِمْنِِعباِدِهِا

ِ
ِفَا ُرُجِِمْنِِخالَِلِ اوست خدائی که بادها را می  9«:َ ْ

نهد، سهپس آنهها را در آسهمان آنطهور کهه مهی خواههد         فرستد تا ابرها را به حرکت در آور

گسترانیده و متراکم می کند، پس می بینی که دانه های باران از البه الی آن خارج می شهود.  

 وقتی که آن را به هر کس از بندگانش می رساند، آنان خوشحال و شادمان می شوند.

وقع نعمهت بهودنش را   برق و آذرخش، یکی از چیزهائی است که انسان در یک آن، هم ت

ااَبِالث ِقالَِ»دارد و هم احتمال نقمت بودنش را.  َِخْوفا َِوَِطَمعا َِوِيُِِْشُئِالسَّ َِ يِيُريُُكُِالرَْبْ َّْ و  5«.ُاَوِا

َِخْوفا َِوَِطَمعاِ » َِ آايتِِهِيُريُُكُِالرَْبْ  3«.َوِِمْنِأ

کلمه « خبت یَخبَتُ» است، اِخبات از «اِخبات»یکی از لوازم و شرایط زمینۀ دعا،  دوم:

ای است که چهار عنصر خشوع، تواضع، اطمینان، وسهعت، گسهتردگی، را بهه همهراه دارد و     

نتیجۀ این چهار عنصر، تسلیم است؛ عبد بودن بدون تسلیم معنی ندارد در این حالت است که 

 و تردید و از هر آفت منزّه می شود.  ابطۀ عبد با خدایش از هر گونه شکر
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کافی نیست، باید عمل صالح باشد، و ایمان و عمل صالح نیز کهافی نیسهت، بایهد     تنها ایمان

 »اِخبههات باشههد: 
ِ
تتاِلااِتَِوَِأْخَهُاتتواِا لُتتواِالصَّ آَمنُتتواَِوََِعِ يتتَنِأ َّْ ِا نَّ

ِ
ِفيهتتاِِا تتاُبِالَْجنَّتتِةُُِهْ ُْ ُِأولًِتتَكَِأ ْْ تت ِ َرّب ِ

ونَِ  خبات باالترین درجۀ ایمان است. حالت اِ 9«.خاِِلُ

ِتتدرونِمتاِالتستلميسِفستكتناِفقتال:ِاتوِوِهفرمهود:  السهالم   امام صادق علیهه ث: حدی ِأ 

 5.االإخهات

شرح و بسطی که امام دربارۀ باران؛ گونه های مختلف باران، زیبائی صدای بارشهش و... و  

نیز دربارۀ رعد و برق و خطرهای باران و... آورده است، چه قهدر دعها کننهده را بهه حالهت      

دیک تر می کند؛ او را در برابر خدایش خاشع، متواضع، بها رابطهه ای مطمهئن، بها     اِخبات نز

 بینش گسترده و باالخره با حالت تسلیم، می کند. 

خهود را عنهوان    ۀاگر امام مانند اکثر دعا کنندگان، با دو جمله مختصر و خالصه، خواست

ر اِخبات خالی مهی شهد.   می کرد، گفتگویش با خداوند، فاقد این عناصر می گشت. و از عناص

تِ»چنین دعائی دعای مسلمان است اما دعهای مخبتهین نیسهت؛     ِ َِأْستِلُمواَِوِبَُش ِ ٌَلِواِاتٌدِفَتََّلُ
ِ
ِا لهُُُكْ

ِ
فَتا

 3«.الُْمْخِبايَِ

ِالِْعَباَدةِِ»دعا عبادت است بل  سوم: عَاُءُِم ُّ دعها کننهده ههر مقهدار در پدیهده ههای        5«.اِلُّ

ار جایگاه عبد بودن خود را بهتهر و بیشهتر مهی شناسهد و بهه      آفرینش فکر کند به همان مقد

ِيَْنُظتُرواِيف»عظمت، جالل و قدرت خدا پی می برد؛  ْْ َ ت واِتَِوِاْْلَْرِضَِوِمتاَِخلَتَقَِِأَِوِل َملَُكتوِتِالسَّ

ِِمْنَِشِْ ُ ِيََاَفكَُّرواِيف»و  2«ءٍِاّلِلَّ ْْ َ ِالسَّ واَِأَِوِل ُ ِماَِخلََقِاّلِلَّ ْْ اِبلَْحق َِِأنُْفِسهِ الَِّ
ِ
و ده  0«ِتَِوِاْْلَْرَضَِوِماِبَئْنَهُ ِا

ها بل صدها آیۀ دیگر که به مطالعه و بررسی جهان هستی و آنچه در آن هست، دعوت مهی  
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 کنند تا انسان هم مقام خدایش را بشناسد و هم جایگاه خودش را. 

همهه جانبهه و بها ابعهاد      در این دعا پدیده ای بنام باران را بطهور السالم  سخنان امام علیه

مختلفش بررسی می کند؛ زیبائی های باران و منافع آن، و نیز مضهرات و خطهرات آن، بهویژه    

می شمارد؛ در هر جمله ای آیتهی از آیهات و   خطر و منفعت را توأماً دارد،  رعد و برق را که

نتیجهه  نشانه ای از نشانه های عظمت، جالل و قدرت خهدا را بهه نمهایش مهی گهذارد. و در      

 اِخبات. سخنش هم دعا است، هم درس و هم

عَاِءَِوِانُْظْرَِمْنِتَْدُعوَِوَِكْيَفِتَْدُعوِفرمود: السالم  امام صادق علیه حدیث: آَداَبِاِلُّ اْحَفظِْأ

اَيَءُهَِوِعَاِيْنِِبقَلِْبَكِِعلَْمُهِِبَماِيِفَِضِِ َِوِِكرْبِ ِ َِيَِوِِلَماَِذاِتَْدُعوَِوَِحق ِْقَِعَظَمَةِاّلِلَّ اَلعَُهِعىََلُِِس  ِ رِیَيَِوِاط 

ت ِِبَ ْ َ اِتتَكَِوَِااَلِكتَكَِكتْياَلِتَتْدُعَوِاّلِلَّ َِاَ َِ َِوِالَْباِطتِلَِوِاْعتِرْفُِطتُر ِ ٍءِِمنْتُهَِوَِماِيَُكْنِِفيِهِِمَنِالَْحق 

ِ لَّ َِ َِوِ َِعزَّ ُ اتََكِقَاَلِاّلِلَّ ِِفيِهَِاَ ِ»َااَلُكَكَِوَِأنَْتِتَُظنُّ
ِ
ِااْل َُ نْساُنُِِشنْساُنِاِبِلَوِيَْد

ِ
َِوِاكَنِااْل ُدعاَءُهِاِبلَْخرْیِ

آداب دعا را رعایت کهن، و ببهین چهه     9...:َوِتََفكَّْرَِماَِذاِتَْسأَُلَِوَُِكِْتَْسأَُلَِوِِلَماَِذاِتَْسأَلِ«.ََعُوال ِ

کسی را می خوانی، چگونه می خوانی، و برای چه دعا می کنی، و عظمت خدا و کبریائش را 

کن، و درک کن با قلبت علم خدا را به آنچه در ضمیرت هست و آگاهی او به آنچه  بررسی

پوشیده می داری، و آنچه در درونت هست از حهق یها باطهل. و بشناسهی راه ههای نجهات و       

هالکت را، تا نخواهی از خدا چیزی را که منشأ هالک تو باشد در حالی که گمان می کنهی  

نْساُنِاِبِل»لّ می گوید: نجات تو در آن است؛ خدای عزّوج
ِ
ِااْل َُ نْستاُنُِِشَوِيَْد

ِ
َِوِاكَنِااْل ُدعاَءُهِاِبلَْخرْیِ

 و فکر کن که چه چیز می خواهی، برای چه می خواهی، و چه قدر می خواهی،... «.ََعُوال ِ

السهالم   می شمارد، می بینیم که امام سهجاد علیهه  السالم  این آداب را که امام صادق علیه

داده و به ما نشان می دهد و مهمتر این که در بقیۀ فقرات دعا )بخش چههارم کهه   عمالً انجام 

 می آید( با تعبیرات دیگر از نو به این آداب می پردازد: 
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 بخش چهارم
 

 شرح مجدد دربارۀ خواسته 

 باران ر یر، و محیط زیست. 

 دعا برای نشاط همه چی  و محیط زیست

 های مشمئ کنندهوارا و خوراکیهای گخوراکی -رزق طیّب و رزق خبیث

 رذای حالل نیرو آور، و رذای حرام ضعف آور است
 

ِِبهِِ رُبُ ِِبِهِالنَّهِيَض،َِوََِتْ َِواِسعا ِغَِزيرا ،ِتَُردُّ َِعرِيضا  ُِمْمِرعا  َِمرِيعا  ُِمِغيثا  ِاْسِقنَاِغَْيثا  َّْ َّهُ (5ِالَْمهِتيَضِ)ِالل

يُلِِمنْهُِ ِاْسِقنَاَِسْقيا ِتُس ِ َّْ َّهُ اَر،َِوِِالل ْْنَاَر،َِوِتُْنِبُتِِبِهِاْْلَْْشَ ُرِِبِهِاْْلَ ِِمنُْهِالِْجَباَب،َِوِتَُفج ِ َراَب،َِوِتَْمََلُ الظ ِ

ُلِلَنَاِِبِهَِطي ِِ َِوِالَْخلَْق،َِوِتُْمِ يعِِاْْلَْمَصاِر،َِوِتَْنَعُشِِبِهِالَْبهَاِِئَ ِ َِ ،ِوِتُْرِخُصِِبِهِاْْلَْسَعاَرِيِفِ ِِ ْز ِ َباِتِالر 

ِتنَاتُِ َ ِقُوَّ
ِ
ِا ة  َِوِتَزِيُدََّنِِبِهِقُوَّ ََ ْ ِِبِهِالَضَّ َََِوِتُِدرُّ ْر خدایا، ما را سیراب کن با بارانی که  :ْنِبُتِلَنَاِِبِهِالزَّ

و پروراندۀ گیاه باشد، پهر دامنهه و فراگیهر و فهرو رونهده باشهد.        هبه فریاد ما برسد، رویانند

گرادنی و گیاه خزنده را نیز )بهه حالهت سهالم(    الم( براه ایستاده را )به حالت سبوسیلۀ آن گی

برگردانی. خدایا ما را سیراب گردان با بارانی که نشت آن )بر الیه های زمین( روان باشهد، و  

در همۀ  چاه ها را از آن پرکنی. و نهرها را از آن بشکافی، و درختان را برویانی، و نرخ ها را

)همۀ( آفریدگان را به نشاط آوری، و کامل کنهی بهرای    پایان وشهرها ارزان گردانی، و چهار

ما بوسیلۀ آن روزی های گوارا را. با آن برویانی برای ما زرع را و پر شیر کنی ضرع )پسهتان(  

 ها را، و با آن بیفزائی توان بر توان ما. 

 

 شرح
 

شهده اسهت:   از دو کلمه که با هم همخانواده نیسهتند، ترکیهب    «غَْيثا ُِمِغيثتاِ »عبارت  لغت:
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است؛ غیث یعنی باران، اما مغیث از ریشهۀ  « اجوف واوی»و مغیث از « یئاجوف یا»غیث از 

ِاْستِقنَاِغَْيثتا ُِمِغيثتاِ و پناه دهنده و ایمن کننده است؛ « فریادرس»و به معنی « غوث» َّْ َّهُت یعنهی   ،الل

 نجات دهنده سیراب کن. و خدایا، ما را با باران فریادرس

 هر دو از یک ریشه به معنی: رویاننده، رشد دهندۀ گیاه.  :َُمْمِرمريعِوِ

دربهارۀ بهاران و غزیهر بحهث      -فرو رونده: چیزی که مانند سوزن فرو رونده باشد. غزير:

 مشروحی در زیر خواهد آمد. 

به معنی ایستاده: آنچه اقتضای طبیعتش ایستادن است ماننهد  « ینهض ضَنَه»از مادّه  :النَّهِتيض

 و درخت. بوته، درختچه

، که در اصل به معنی شکسته، می باشد. امها در ایهن کهالم    «یض یهیضهَ»از مادّه  :الَْمهِيض

 «. المجاز باب واسع»گیاه خزنده در برابر گیاه ایستنده است، که «: خزنده»امام به معنی 

میهان نههیض و مههیض    السالم  شارحان و مترجمان با وجود تقابلی که امام علیه متأسفانه

 تفسیر کرده اند. « پژمرده»ار داده، مهیض را به معنی قر

، هر دو کاربرد مجهازی خواههد   «خزنده»معنی کنیم و خواه به « پژمرده»خواه آن را به 

معنهی  « پژمرده»بود و از این جهت فرقی نمی کند. آنچه حضرات را وادار کرده که آن را به 

اند. جوّ روانی ناشی از اوضاع  کردهمعنی آن، بدینگونه  تأثیرکنند، جوّ روانی است که تحت 

و شرایط خشکسالی. در حالی که امام در این فقره از کالمش در مقام تقسیم گیاههان بهه دو   

 ها و خزنده ها. ه نوع است: ایستاد

ت»قرار گرفتن در حال و هوای خشکسالی و پژمردگی ها، موجب شده که به معنهی    «رُبََِتْ

ِتَجهَت«: جبر و ترمیم شکسهتگی »است، نه « تردّ»آن همان  توجه نکنند در حالی که معنی ُ َرِاّلِلَّ

ِعَلَْيِهَِماَِذَاَبِِمنْهُِ:ُِمِصيبَتَهُِ  خداوند آنچه را که از او رفته بود بازگردانید.  :َردَّ

ِِبهِِمی گوید: السالم  و امام علیه ِِبِهِالَْمهِيضالنَّهِيَضِِتَُردُّ رُبُ ده را، و برگردانی گیاه ایستا :،َِوََِتْ

 حیات و شادابی مجدد برگردانی.  یعنی آن ها را بهبازگردانی گیاه خزنده را. 
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 باران ر یر و محیط زیست
 

 وقتی که باران می بارد، آب فرو آمده از ابر سه بخش می شود: 

بخشی از آن تبخیر شده دوباره به هوا برمی گردد. اگر هوا گرمتر باشد بر مقدار ایهن   -9

شده و مقدار رطوبت هوا بیشتر می شود حالت شرجی پیش می آید. این بخش از  بخش افزوده

 فزاید، لیکن غزیر نیست. اباران گرچه در حدّ متعادل، بر لطافت هوا می 

بخش دیگر در روی زمین جاری می شود. ایهن بخهش گرچهه جویبارههای موقهت، و       -5

ط افهزوده و بهرای گیاههان دو    گاهی نهرهای موسمی را به وجود می آورد و به زیبهائی محهی  

اسهت  امور نظافت نیز به کار می رود امها موقهت    درجانب جویبارها و نهرها مفید است و 

 ها بطور مصنوعی ذخیره شود. مگر اینکه بوسیلۀ مخازن و سد

شدت می بارد و مدت آن کمتر می شود که زمین فرصت بلعیدن آن  گاهی باران بحدّی با

 ت به این بخش افزوده می شود و از بخش غزیر کاسته می شود. را نمی یابد، در اینصور

بخش غزیر: آنچه از باران به زمین فرو می رود، غزیر است که آب های زیر زمینی و  -3

ذخایر آب در طبقات زمین را تشکیل می دهد؛ چشمه ساران زیبا و دائمی از آنها جاری شده 

ئمی را بصورت سرشاخه های رود خانه هها  عالوه بر نقش حیاتبخش خودشان، جویبارهای دا

به وجود می آورند. اساس حیات زمین و زیبائیش و منافعش به ایهن بخهش از بهاران وابسهته     

غَِزيراِ است و لذا امام عنایت بیشتر به این بخش از باران دارد و می گوید:  پهناور،  :َعرِيضا َِواِسعاِ 

 گسترده و فرو رونده باشد. 

چشمه ساران نیز از رشته های متعدد زیر زمینی می آیند و در دهانه  پهناور و گسترده:

چشمه بصورت یک رشتۀ واحد جاری می شوند. پس هر چه بر گسترۀ باران افزوده شود هم 

بر حجم آبهای زیر زمینی افزوده می شود و هم بر تعداد رشته هائی که در زیر زمین به سوی 

چشهمه هها نیهز     ۀبارش باران محدود تر باشد، تغذیه  ۀدهانه چشمه می آیند. و هر چه منطق

بهاران  السهالم   محدود تر می گردد، و نیز از تعداد چشمه ها کاسته می شود. لهذا امهام علیهه   
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 پهناور و گسترده و غزیر می خواهد. 

هر قنات یک چشمه مصنوعی است، در مناطق کهویری از قنهات اسهتفاده مهی      قنات ها:

در گرو قنات است. اما از دیدگاه طبیعت شناسی و زمین شناسی، کنند و ظاهراً حیات کویری 

قنات عاملی است که به حالت کویری تداوم می دهد و در مهواردی بهه حالهت کهویری مهی      

افزاید. زیرا اگر قنات ها نبودند آب های جمع شده در زیر زمین باالخره به روی زمهین مهی   

ان عجول در اثر خصلت عجلۀ خهود آبهها را   آمدند و نقش طبیعی خود را ایفا می کردند. انس

نْستاُنِاِبِل»بوسیلۀ قنات از زیر زمین بیرون می کشد که باز می رسیم به آیۀ 
ِ
ِااْل َُ ُدعتاَءُهُِِشتَوِيَتْد

نْساُنََِعُوالِ 
ِ
َِوِاكَنِااْل به هر صورت چیزی بنام قنات بر علیه طبع طبیعت و بر علیه طبع  9«.اِبلَْخرْیِ

 . طبیعی محیط زیست است

بحث در بستر احکام فقه نیست، در هستی شناسهی، طبیعهت شناسهی و رابطهۀ انسهان بها       

طبیعت است؛ احکام فقهی جای خود را دارد و گاهی احداث قنات مستحب می شود و حتهی  

 گاهی واجب. 

اما کنهدن  « حق طبیعی»چاه کندن برای استفاده از آب زیر خاک، حقّ انسان است بعنوان 

جایز است، نه حق طبیعی. و مراد از چاه آن است که با قدرت یدی انسهان   قنات، برای انسان

کنده شود و آبش با دلو کشیده شود، نه چاه های عمیق و ماشینی که بها کشهیدن آبههای زیهر     

 فهدای زمینی دشت های خرّم را به کویر تبدیل می کنند. و انسان بوسیلۀ آنها آیندۀ طبیعت را 

 عجول است.  یه باز به پیام آیۀ باال می رسیم که انسان موجودمنافع آنی و فوری می کند ک

رد، وضهو گرفتهه و دو   انسان موتور عظیم چاه کنی را در نقطهه ای بهه غهرّش در مهی آو    

می خواند، در قنوت نماز و یا در پایان نماز دعا می کند: خدایا، مرا در کندن  رکعت نماز هم

 دست بیاورم و... شگفتا! دیدیم که امام صادق علیهه  این چاه عظیم موفق کن، تا آب فراوانی به

نْساُنََِعُوالِ »در آداب دعا چه گفت و آیۀ السالم 
ِ
را قرائت کرد. انسان موجودی اسهت   «اكَنِااْل

ینۀ قوی آب زمین کمیت فدا می کند؛ شبانه روز با مککه در اثر عجول بودنش کیفیت را به 
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ند تا روزی که به شوری برسد. در اینصورت ناچار را می مکد؛ بتدریج کیفیت آب اُفت می ک

ابتدا کیفیت فدای کمیوت موی شوود    است دست طمع آلود را از آن آب بردارد، در نتیجه 

سپس همان کمیت نی  فدای کمیت می گردد. در آراز هودف وسویله را توجیوه موی     

 طبیعت.  و این است قانون و ناموس کند، آنگاه همان هدف خود هدف را از بین می برد.

حتی از نگاه فقهی، اگر بهره برداری از آب های زیر زمینی بصورت قنات، جایز باشد، بی 

تردید بصورت چاه های عمیق به هیچ وجه جایز نیست. زیرا همۀ متخصصهین اجمهاع علمهی    

َِسعى»که این چاه ها مخرّب و تباهگر محیط زیست هستند.  9دارند ذاِتََو َّ
ِ
ُيْفِسَدِيِفِاْْلَْرِضِلَِِِوِا

ِالَْفسادَِ بُّ ِالَُِيِ ُ َّْسَلَِوِاّلِلَّ ِالَْحْرَثَِوِالِ َِلَ وقتی که روی برمهی گردانهد، بهرای فسهاد و      5«:فيهاَِوُُِيْ

تباهگری می کوشد تا در زمین فساد کند و زراعت هها و نسهل را تبهاه کنهد، در حهالی کهه       

 خداوند تباهگری را دوست ندارد. 

قابل تأمل است؛ نسل حاضر بها اینگونهه کارههایش نسهل      در این آیه خیلی «نسل»کلمۀ 

 آینده را تباه می کند. 

می گویند: با اینهمه افزایش جمعیت جهانی چاره ای غیر از کمیت گرائی نیست. اما ایهن  

کثرت جمعیت نیست که مدرنیته را به کمیت گرائی کشانیده است، بل این روند تبهاهگری  

 دیگر است:  دو عاملمولود 

سراف و تبذیر که شرحش نیازمند یک مجلد ویژه است. و آمارهای مربوطه اش نیز ا -9

 نیازمند چندین مجلد ویژۀ دیگر.

نظام اقتصادی که امروز بر جامعۀ جهانی حاکم است؛ این نظام که زائیهدۀ ذههن آدام    -5

راف اسمیت، و یا زائیچه های آن است، بر عنصر اسراف مبتنی است؛ در این نظام ها اگهر اسه  

نباشد سیستم اقتصادی سقوط می کند؛ هر چه مصرف بیشتر و هر چه اسراف بیشتر، تولیهد و  

اشتغال نیز بیشتر. و هر چه اسراف کمتر، اشتغال و تولید نیز کمتر. و این است گره کوری که 

                                                   
 و اجماع خبرگان هر چیز، دربارۀ آن چیز حجّت است.  9
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ابلیس در روند اقتصادی بشر ایجاد کرده است و قابیلیسم مدرنیتهه را بهر آن اسهتوار کهرده و     

جان باران غزیر کرده و آب های زیر زمینی را نیز بیرون کشهیده و در معهرض تبخیهر    بالی 

 قرار می دهد. 

َِّْ دهد: می شرح را غزیر باران آب طبیعی روند زیبائی بیان چه با السالم علیه امام َّهُت ِاْستِقنَاِالل

يلَُِِسْقياِ  َراَبِِِمنْهُِِتُس ِ  کنی.  می جاری را ظراب نآ از که بارانی با کن سیراب را ما خدایا :الظ ِ

منِش ئی:شماِِنظراب: جمع ظَرِب:  لغت:  آنچه از چیزی نشت کند.  أِ 

ال: صچیزی که از جای خود خارج می شود بدون انف نِينفصل:َاِِأ :َِخَرجِمنِموِعهِمنِغریشِن

 . دائمی خروج جریانیِ

آن و نیز: ممکن است لفظ ظراب صیغۀ جمع نباشد و مصهدر باشهد. در اینصهورت معنهی     

 می شود. « نشت»همان 

در صورت اول معنی چنین می شود: خدایا، بارانی به ما بده که نشهت هها را بهه جریهان     

باران غزیر و فرو رونده باشد که نشت کننده هایش به طبقات زمین جهاری باشهد. و    -اندازد

به زمین در صورت دوم چنین می شود: خدایا، به ما بارانی بده که نشتش جریان داشته باشد و 

 فرو رود. 

« تپه هها »شارحان و مترجمان صحیفه توجه الزم را نکرده و ظراب را به معنی  متأسفانه

گرفته اند و آب غزیر و فرو رونده را که مراد امام است به آن بخهش از بهاران کهه در روی    

زمین جاری می شود معنی کرده اند. گرچه یکی از معانی ظراب همین است اما منظهور امهام   

ِِمنُْهِالِْجَباَبِ»نیست. و شاهد آن جملۀ بعدی است:  ه هها را.  او پرکنی بوسهیلۀ آن چه   «:َوِتَْمََلُ

اگر سیالن آب از تپه ها باشد و چاه ها را پرکند، معلوم است که مصداق ویرانی می شود نهه  

 می خواهد. السالم  چیزی که امام علیه

ْْنَارَِ»و نیز جملۀ  ُرِِبِهِاْْلَ و بوسهیله آن نهرهها از دل زمهین منفجهر شهوند، همهان        «:َوِتَُفج ِ

ن که در قرآن آمده که چشمه ها از آب های نشت یافته به زمین و ذخیره شده در دمنفجرش
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ْرَّنِِخاللَهُ َِْنَراِ »آن، منفجر و شکافته می شوند:  ْرََّنِاْْلَْرَضُِعُيوَّنِ »و  9«َوِفَجَّ فَُقلْنَتاِاْرِْبِ»و  5«َوِفَجَّ

َةَِعْيناِ ِِبَعصايَِ  و آیه های دیگر.  3«.الَْحَجَرِفَانَْفَجَرْتِِمنُْهِاًَِْتاَِعُْشَ

ارَِ  و بوسیلۀ آن درختان را برویانی.  :َوِتُْنِبُتِِبِهِاْْلَْْشَ

يعِِاْْلَْمَصارِِ ِ َِ  همۀ شهرها ارزان کنی.  رو نرخ ها را د :َوِتُْرِخُصِِبِهِاْْلَْسَعاَرِيِفِ

َِوِالَْخلَْقَِوِتَْنَعُشِِبِهِالَْبهَ  و چهارپایان و )همۀ( مخلوقات را به نشاط آوری.  :اِِئَ

 

 دعا برای نشاط همه چی  و محیط زیست
 

پس از دعا بر خرّمی انواع گیاهان بوسیلۀ باران، بهه جهانوران رسهیده و    السالم  امام علیه

ۀ جانداران و نشاط آنان را از خداوند می خواهد، در این فقره نیز اول چهارپایان و سپس هم

مشمول دعای خود می کند و دربارۀ هر پرنده، چرنده و ههر  « خلق»جانوران را با لفظ مطلق 

ب. زیهرا همهه چیهز در    ونبنده ای دعا می کند حتی دربارۀ مار، عقهرب، بهاکتری و میکهر   ج

جایگاه خود و نقش خود برای این طبیعت الزم است و خداوند ههیچ چیهزی را بهدون نقهش     

 ن حکمت نیافریده است: مثبت، و بدو
ْبَعَِس واٍتِِطباقا ِماِتَر » يَِخلََقِس َ َّْ َِاْلِتَتر ِيفِا ِنِِمْنِتَفاُوٍتِفَاْرِجعِِالَْبََصَ َْ ِ-ِمتْنِفُُطتورٍَِِخلِْقِالرَّ

ًا َِوُِاَوَِحستریٌِ ِخاس ِ لَْيَكِالَْبََصُ
ِ
ِيَْنَقِلْبِا تَْيِ َِكرَّ هفت آسمان را بر  اوست خدائی که 5«:ُُثَِّاْرِجعِِالَْبََصَ

فراز همدیگر آفرید؛ در آفرینش رحمان هیچ زیهادتی و کاسهتی ای نمهی بینهی، پهس بگهردان       

سپس چشهم را )در عهالم خلقهت( بچرخهان      -نگاهت را آیا هیچ سستی ای مشاهده می کنی؟!

برای بار دوم، بر می گردد نگاهت به سوی خودت در حالی که )از یهافتن خللهی، سسهتی ای،    

 ی، کاستی ای( خسته و ناتوان گشته است. زیادتی ا
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بطور خاص در این موضوع آمده انهد کهه ههیچ چیهزی و نیهز ههیچ جهانور و         این دو آیه

جانداری در جهان کائنات، بدون نقش الزم آفریده نشده اند و این انسان است که باید خودش 

اگر انواع میکروب هها  را با آنها هماهنگ کند و در جهت معکوس با آنها قرار نگیرد. مثالً 

 نبودند کرۀ زمین در زیر زباله ها مدفون می گشت، و اساساً حیات عمومی به وجود نمی آمد. 

انسان حق ندارد چیزی از جهان را تخریب کند یا جانداری را بکشهد، مگهر در شهرایط    

 ر شهرح داده ام و در اینجها تکهرا    «دانش ایمنی در اسوالم »معین. و این شرایط را در کتاب 

 نمی کنم. 

َِوِالَْخلْق»در جملۀ السالم  امام علیه از جنبندگان  -نشاط همۀ جانداران ،«َوِتَْنَعُشِِبِهِالَْبهَاِِئَ

را از خداوند می خواهد، آنهم در عصری که همۀ مردمان، مهرگ   -ریز تا چهارپایان بزرگ

 و انهدام اکثر جانداران را آرزو می کردند. 

خداوند او را بلند  نعشهِه:ِرفعهِوِاقامه:ِتدارکهِمنِالکة: -«نعش» : از ریشۀتَنْعَش لغت:

 9کرد و بر پاداشت؛ او را از هالکت حفظ کرد.

 جانوران، ای همۀاز میان الفا  متعدد، برای این است که دعایش بر« تنعش»انتخاب واژۀ 

حفو  بمانند. پس همه بعدی باشد؛ هم نیروی الزم را داشته باشند و هم از عوامل هالکت م و

عالوه بر سهمت )امهام   ائمّۀ طاهرین تنها امام انسان ها نیستند بل »باید به آنان که می گویند: 

، حهق داد. امهامی کهه نیرومنهدی، نشهاط، قهوام،       «( امام همۀ موجودات هسهتند االنس و الجن

 ایدار حفاظت از هالکت همۀ موجودات را از خداوند می خواهد؛ برای شان دعا مهی کنهد.  

 که انسان امروزی تازه به آن نزدیک می شود.  است فرازترین و ریشه دارترین دانش و بینش

هر دخالت انسان در طبیعهت، یهک دخالهت هندسهی      نظام طبیعی و نظام هندسی:

خواه به صورت زراعت، باغکهاری، سهاختمان سهازی باشهد و      5است در نظام طبیعی طبیعت،

                                                   
 با مار کُشی و مار کشان آمده است. السالم  مبارزۀ امام کاظم علیه «دانش ایمنی در اسالم»در کتاب  9
شهرح نسهبتاً مشهروح آمهده      «نقد مبانی حکمت متعالیه»قبالً نیز بحثی در این باره گذشت. و در مقدمه کتاب  5

 است. 
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ا اینکه بها شهرایطش مجهاز اسهت، بهل در حهد خهودش        خواه به صورت صنایع. این دخالت ب

 یت انسان است، لیکن نباید از شرایط خود تجاوز کند. مأمور

ِقَريٌبُِمجيتب» یت:مأمور َِرّب ِ نَّ
ِ
لَْيِهِا

ِ
َاْغِفُروُهُُِثَِّتُوبُواِا َاْعَمَرُُكِْفيهاِفَاس ْ  9«:ُاَوَِأنَْشأَُُكِِْمَنِاْْلَْرِضَِوِاس ْ

آفرید و شما را بر آبادانی آن برگماشت، پس آمهرزش بخواهیهد از    اوست که شما را از زمین

 او و به سوی او برگردید که پروردگار من نزدیک است و خواسته ها را اجابت می کند. 

نظام طبیعی همیشه در صدد فرسایش نظام هندسی است تا هر غیر طبیعهی را بهر طبیعهت    

اسهت، خهود    مهأمور ردن و هندسهی کهردن   ند و بر می گرداند. اگر انسان به آباد که ابازگرد

است، و از این دیدگاه هیچ آفهت، آسهیب، و بهال در     مأمورطبیعت نیز برای حفاظت از خود 

طبیعت وجود ندارد و آنچه آفت و آسیب نامیده می شود، کار درسهت طبیعهت اسهت بهرای     

نسهان مجهاز   حفظ خودش. مبارزه با آفات با نحوه و وسایلی که در حدّ تخریب نباشد، برای ا

است. اما اگر در حد تخریب باشد و بر نظام طبیعهت خدشهه وارد کنهد، جهایز نیسهت کهه       

 می گردد و هر فسادی در اسالم حرام و ممنوع است. « فساد»مصداق 

باید کوشید راه مبارزه با آنچه آفت نامیده می شهود، در بسهتر خهود طبیعهت باشهد، نهه       

زیرا در اینصورت هندسی اندر هندسهی مهی    -کیحتی نه مصنوعات فیزی -مصنوعات شیمیائی

عف شه جای «. هندسی اندر هندسی»است، نه « هندسی»گردد. و آنچه با شرایطش مجاز است 

است که امروز در نظر همگان مضرات مبارزه با آفات بوسیلۀ سمپاشی، برای همگان روشهن  

 شده و راه های طبیعی جانشین سمپاشی می گردد. 

 

های مشمئ  های گوارا و خوراکیخوراکی -یثرزق طیّب و رزق خب

 کننده
 

َباِتِِِبهِِِلَنَاِتُْمِلُِِوَِ َِِِِطي ِ ْز ِ  را.  طیّب های خوراکی ما برای )باران( آن بوسیلۀ کنی کامل و :الر 
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قرآن در آیه های فراوان، انسان را به مطالعه و شناخت در طبیعت فرا مهی خوانهد. زیهرا    

نسان است که بایهد خهودش را بها طبیعهت و موجهودات آن      همانطور که به شرح رفت این ا

جهل و نهادانی دربهارۀ طبیعهت و     9هماهنگ کند. و هماهنگی امکان ندارد مگر با شناخت.

یاورها را به آفت، مبدل مهی کنهد.    و موجودات آن است که نعمت ها را به نقمت ها، و یار

پهس از  السهالم   کی ها، که امام علیهاین هماهنگی باید در همه ابعاد باشد بویژه دربارۀ خورا

می رسد. و رزق و روزی می خواهد اما هر رزق  ها به خصوص خوراکی ،ذکر و بیان عمومی

را و هر چیز قابل خوردن را سزاوار انسان که گل سهر سهبد آفهرینش اسهت، نمهی دانهد، آن       

 : بودندخوراکی را می پسندد که دارای دو شرط 

 طیّب= گوارا.  -9

 . ودنل طیّب بودن= در کمال گوارائی بدر کما -5

طیّب و گوارا یعنی چه؟ معیار طیب بودن و نبودن چیست؟ بدیهی است که معیار در ایهن  

مسئله باید یک معیار طبیعی و آفرینشی باشد، نه معیاری که از عادت هها یها از بیمهاری هها     

 ناشی شده باشد. 

 -سالم از نظر جسهمی و روانهی   -لمسا انسانطیّب آن است که برای جسم و جان  معیار:

 مطابق آفرینش طبیعی او، گوارا باشد. 

ِ»مهی نامهد:   « پلیهد »یعنهی  « خبیهث »قرآن مقابهل طیّهب را    ُْ ُِمِعَلَتْيهِ تر  بتاِتَِوَُِيَ ي ِ ِالطَّ ُْ ِلَهُت تلُّ َُيِ

خوراکی  -بر آنان خبیثات را. می کند حالل می کند برای مردم طیبات را و حرام 5«:الَْخبائِثَِ

 )یعنی آنچه که قابل خوردن است( را به دو قسم تقسیم می کند: گواراها، و پلید ها. ها 

مطهابق   -از نظهر جسهمی و روانهی    -معیار برای پلید بودن خوراکی: هر آنچه انسان سالم

 آفرینش طبیعی طبعش، از آن مشمئز شود، آن چیز خبیث و پلید است.

                                                   
تی شناسی و مطالعه در کائنات است، اولین ثمرۀ آن توحید و خدا شناسی است؛ مکتب قرآن این دومین ثمرۀ هس 9

 و اهل بیت علیهم السالم، هستی شناسی را طریق و صراط خدا شناسی می دانند. 
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ند، کسی کهه از کهودکی گوشهت خهوک     در این مسئله عادت ها و تربیت ها معیار نیست

 خورده، یا سوسک را خورده و به آن عادت کرده، طبع او معیار نیست. 

چگونه می توان تشخیص داد که طبع آنان که گوشت خوک را مهی   معیار برای معیار:

 ؟ و همچنین دربهارۀ سوسهک  -خورند، طبیعی و سالم است یا آنان که از آن پرهیز می کنند؟

 خواران. 

نی که در عمرش با خوک و زندگی خوک آشنائی ندارد، نه به خهوردن گوشهت آن   انسا

؛ او را مهی آورنهد تها چنهد     عادت دارد، و نه به پرهیز از آن. طبع چنین شخصی معیار اسهت 

ک و زندگی خوک را مشاهده کند، آنگاه از او می پرسند: آیا به خوردن گوشهت  روزی خو

 ؟ و همچنین )مثالً( دربارۀ سوسک. -می شود؟ این حیوان مشتاق است یا از آن مشمئز

باِ » باز هم از قرآن: اِيِفِاْْلَْرِضَِاالال َِطي ِ َاِالنَّاُفُِكُواِِممَّ ای مردم از آنچهه در زمهین    9«:ايَِأُيُّ

 است اگر حالل و طیب باشد بخورید. 

و مراد از  است؛ یعنی غصبی، سرقتی نباشد،« مجاز بودن از نظر اجتماعی»، «حالل»مراد از 

 طیب همان خصوصیت طبیعی است. 

باِ »و  َِاالال َِطي ِ ُ اَِرَزقَُُكُِاّلِلَّ باِ »و  5«.َوُِكُواِِممَّ َِاالال َِطي ِ ُ اَِرَزقَُُكُِاّلِلَّ  3«.فَُُكُواِِممَّ

انسان سالم از خوردن غذائی که طبیعت آن طیّب است لیکن غصبی یا سهرقتی اسهت، نیهز    

دن و ناگوارا بودن دو منشأ دارد: منشأ طبیعی و منشأ اجتمهاعی.  مشمئز می شود. پس گوارا بو

در این دعا باران و نقش طبیعی آن است و مهرادش از طیّهب،   السالم  اما محور سخن امام علیه

 ب طبیعی است و از طیّب اجتماعی در بیانات دیگرش سخن گفته است. طیّ

مهی شهود و از آن متنفّهر     انسان از خوردن گوشت انسان، مشمئز گوشتِ گوشتخواران:

است. و همچنین اصل و اصالت در رفتار انسان با خوراکی ها این است که از خوردن گوشتِ 
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گوشتخواران پرهیز می کند؛ این اصهل و اصهالت نشهان مهی دههد کهه طبهع انسهان گوشهت          

گوشتخواران را طیب نمی داند. اما این اصل بدلیل عادت ها و تربیهت هها در مهوارد زیهادی،     

 عایت نمی شود و مردمانی هستند که گوشت برخی از حیوانات گوشتخوار را می خورند. ر

اسالم از این حسّ انسان پاسداری کرده و گوشهت گوشهتخواران را تحهریم کهرده اسهت.      

 گوشت گوشتخواران حرام است.  قاعدۀ کل ی:

اده و به دنبهال  در مباحث فقهی گاهی دچار اشتباه می شویم و این قاعده را وا نه متأسفانه

عالئم و نشان هائی دربارۀ هر حیوان می رویم؛ مثالً می گهوئیم ههر پرنهده ای کهه سهنگدان      

 ، یها «دفیهف »باشد، نهه  « صفیف»داشته باشد، گوشتش حالل است یا در حین پرواز بال هایش 

 چنگال نداشته باشد. یا می گوئیم هر آبزی که فلس داشته باشد حالل است و اگر فلس نداشته

 باشد حرام است. 

در حالی که این عالئم و نشانه ها قاعدۀ اصلی نیستند؛ بل در موارد اضطراری و واماندگی 

به درد می خورند، رهچاره ای برای کسی هستند که نمی داند این حیوان گوشتخوار است یها  

نه. اگر گوشتخوار بودن یک ماهی مسلم باشد اگر سرتاسر پیکهرش پوشهیده از فلهس باشهد،     

حرام است. و اگر یک پرنده گوشتخوار باشد وجود سنگدان یها چگهونگی پهرواز او مجهوّز     

 گوشتش نمی شود. 

نشانه ها و عالئم مذکور طرق هائی هستند که شخص وامانده بوسیلۀ آنها به گوشهتخوار  

 نبودن حیوان برسد. 

ِ فرمود:السالم  امام رضا علیه َِ َِوِالُْوُحو رْیِ ِالطَّ ََ َبا َمِس ِ هَاِِمَنِالِْجَيِفَِوِلُُحتوِمَِحرَّ ُكَّهَاِِْلَْكِ

رْیِِ ِِمَنِالَْوْحِشَِوِالطَّ َِداَلئَِلَِماَِأَالَّ لَّ َِ َِوِ َِعزَّ ُ ِفََجَعَلِاّلِلَّ َبَهَِذِِلَ َمِالنَّاِفَِوِالَْعِذَرِةَِوَِماَِأش ْ َِوَِماَِحرَّ

اَلم ِقَاَلَِأِّبِعَلَْيِهِالسَّ بَِِمََكَ ِِذيََِّنٍبِِمَنِالست  ِ ُُِكُّ َِمتاِاَكَنََِلُ َِحتَراٌمَِوُُِكُّ ترْیِ اََِِوِِذيِِمْخلَتٍبِِمتَنِالطَّ

ِفََااَللٌِ رْیِ حرام است گوشت درندگان، خواه پرنده باشهد و خهواه از وحهوش،     9:قَاِنَصٌةِِمَنِالطَّ

زیرا خوراک آنها مردارها، گوشت انسان و کثافت ها و این قبیل پلیدهاست. خداوند نشهانه  
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حالل گوشت ها و حرام گوشت ها قرار داده است؛ همانطور که پهدرم   هائی در وجود خود

( گفته است: هر حیوانی که دندان ناب )درنده( دارد و هر مرغی کهه  السالم )امام کاظم علیه

 چنگال )درنده( دارد، حرام است، و هر مرغی که سنگدان دارد حالل است. 

. و نشانه های مذکور در موارد دنمعیار عبارت است از گوشتخوار بودن و گوشتخوار نبو

 و تردید به کار می آید. شک

اَلِسماعه بن مهران می گوید:  ِعَلَْيِهِالسَّ ِ َِوِالْتَوْحِشِِمَسأَلُْتَِأاَبَِعْبِدِاّلِلَّ ترْیِ َعِنِالَْمأُْكوِلِِمَنِالطَّ

ِِذيِِمْخلَت ُُِكَّ آَِلِ ِعَلَْيِهَِوِأ ُ ِاّلِلَّ َِصىلَّ ِ َمَِرُسوُلِاّلِلَّ ِِذيََِّنٍبِِمتَنِالْتَوْحِشِفَقَاَلَِحرَّ َِوُُِكَّ ترْیِ ٍبِِمتَنِالطَّ

ُبعا ِاَلِ ْنِاَكَنِست َ
ِ
ُبُعُِكُّتُهَِحتَراٌمَِوِا اعَُةِالس َّ ُبعِِفَقَاَلِِِلِاَيََِسَ ِالنَّاَفِيَُقولُوَنِِمَنِالس َّ نَّ

ِ
َِوِفَُقلُْتِا ََِّنَبََِلُ

آَِلِِ ِعَلَْيِهَِوِأ ُ ِاّلِلَّ َِصىلَّ ِ ََّماِقَاَلَِرُسوُلِاّلِلَّ ن
ِ
ِا از مرغهان و  السهالم   از امام صهادق علیهه   9:َِاَذاِتَْفِصتيال 

وحوش حالل گوشت و حرام گوشت پرسیدم، فرمود: پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله حهرام  

کرده هر نابدار از وحوش و هر چنگالدار از مرغان را. گفتم: مردم می گوینهد از درنهدگان.   

حرام است حتهی اگهر درنهده ای باشهد کهه نهاب       امام گفت: درنده هر گونه و هر نوع باشد 

 نداشته باشد، رسول خدا این نشانه ها را برای بازکردن و شرح مسئله گفته است. 

، یعنی می گویند از درندگان «مردم می گویند از درندگان»مراد سماعه از جملۀ  توضیح:

نهده و گوشهتخوار   تنها آنهائی حرام است که ناب داشته باشد. امام در پاسخش مهی گویهد: در  

 حرام است و نیازی به معیار ناب داشتن و نداشتن نیست. 

پدیهد گشهته،    9340جنون گاوی که یک پدیده جدید در حهوالی سهال    جنون گاوی:

یکی از معجزات علمی قرآن و اهل بیت علهیهم السهالم را نشهان مهی دههد؛ خهون هها را از        

را از قصابی ها، جمع کهرده تبهدیل بهه     کشتارگاه ها، و استخوان ها و پس مانده های گوشتی

پودر کرده و به خورد گاوها می دهند؛ گاو علف خوار را گوشتخوار مهی کننهد، نتیجهه اش    

 یجنون گاوی است. گرچه باحتمال زیاد در همین زمان های نزدیک علت آن را چیز دیگهر 

ابتدا بهی سهرو   رد ایدز همین سیاست را پیش گرفتند فی خواهند کرد، همانطور که در مومعر
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سامانی امور جنسی )از جمله همجنس بازی( را منشأ اوّلیهۀ آن معرفهی کردنهد، سهپس بهرای      

 حمایت از قابیلیسم )کابالیسم( جرم را به گردن میمون انداختند. 

به خورد مرغان هم دادند؛ مهر    ،اسم این غذای ضد طبیعی و ابلیسی را کنسانتره گذاشتند

دانوش  »بدل کردند و... که شرح بیشتر این موضوع را بهه کتهاب   ها را به خوک کثافتخوار م

 9وا می گذارم. «ایمنی در اسالم

 

 رذای حالل نیرو آور، و رذای حرام ضعف آور است
 

ة: ةِا ِقو   نیرو بر نیروی ما بیفزای.  )باران( و بوسیلۀ آن وِتزيدَِّنبهِقو 

ی بهداشت و حفظ سالمت از مبحث باال روشن شد که تحریم برخی خوراکی ها فقط برا

مفیهد  شده اند بهرای سهالمت و نیهروی انسهان      حاللو نیروی انسان است. خوراکی هائی که 

 هستند.  مضرخوراکی هائی که تحریم شده اند برای سالمت و نیروی انسان  و .هستند

« شهاهدانه »بخش دیگر محرمات، مخدّرها هستند از قبیل نوشیدنی های الکلی، تریاک و 

شتر، و... و... این نیز قاعدۀ کلی دارد: استفاده از هر مخدّر )خهواه بصهورت خهوردن و    بقدر بی

خواه بطرق دیگر( حرام است؛ شطرنج بعنوان شطرنج حرام است و ربطی به قمار ندارد، زیرا 

 مخدّر است و ارادۀ انسان را از او می گیرد و به بازی مشغول می کند. 

ان می خواهد، آنگاه سعۀ رزق و روزی را در اثر باران می از خداوند بارالسالم  امام علیه

خواهد، لیکن بی درنگ شرط طیب بودن خوراکی ها را به ما گوشهزد مهی کنهد، تها در آن     

هماهنگی که باید با محیط زیست دربارۀ خوراکی ها داشته باشیم دچار انحراف نشهویم. آن  

باشد، نه اینکه توان و قوّت بدن  «ِقوتناتزيدَِّنبهِقوةِا »خوراکی ها را می خواهد که مصداق 

تحریک کند و آیندۀ بدن را به قوت موقت فدا کنهد، ماننهد نوشهیدنی    « قوّت موقت»را برای 

 های الکلی و مخدّرات. 
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بهداشت و سالمت بدن مضر باشد، یا نیروی  اعدۀ کلی چنین می شود: هر آنچه برایپس ق

مخدر باشد و سلب اراده کند، حرام است. زیهرا  بدن را برای مصارف موقت تحریک کند، یا 

 اینها نه طیّب هستند و نه افزایندۀ نیرو.

مدرنیته هر نوع بهداشت را در نظر گرفته است مگر بهداشت نوع غذا، و بهداشت اصهل  

امور جنسی، و حفاظت از ارادۀ انسان در برابر مخدرات اصلی از قبیل شطرنج، قمهار، الکهل،   

بشری بهه اینهمهه   گر در این امور نیز به اصول بهداشت توجه می شد جامعۀ ماری جوانا و... ا

 بیمارستان، نیاز نداشت.  پزشک، نسخه، دارو و

مشکالت بزرگ مردان، ناتوانی  امروز با وجود اینهمه امکانات رفاهی و پزشکی، یکی از

 خهوراکی هها  رس در امور جنسی است. که علّتی غیر از عدم رعایت احکام اسالم دربارۀ زود

ةِال»که خوراکی ها در جهت  ندارد تنتاتتزيدِبهِقو  نیست، بل در جهت کاستن از نیروها  «یِقو 

 است؛ بدنی فربه اما ناتوان. 

امام می گوید: خدایا به ما بارانی ده که بوسیلۀ آن نیرو بر نیروی ما  سخن امام و قرآن:

َاْغِفُرواِ»ضرت هود می فرماید: سورۀ هود است که از زبان ح 25بیفزائی. این پیام آیه  ايِقَْوِمِاست ْ

 
ِ
ة ِا ِِمْدرارا َِوِيَِزْدُُكِْقُتوَّ لَْيِهِيُْرِسِلِالسَّ َءِعَلَْيُُكْ

ِ
ُُِثَِّتُوبُواِا َُُّكْ َّتْواُِمْجترِميََِِرب َِوِالِتََاَول ِتُُكْ از  ،ای قهوم مهن   «:قُتوَّ

 مأموراو باز گردید تا آسمان را  پروردگارتان آمرزش بخواهید؛ استغفار کنید، آنگاه به سوی

، و گناهکارانهه روی از  کند که باران ریزنده به شما بدهد، و نیهرو بهر نیهروی تهان بیفزایهد     

 نتابید. خداوند بر

َّتُهِاكَنِغَفَّتاراِ »و از زبان حضرت نوح می فرمایهد:   ن
ِ
ِا َّتُُكْ َاْغِفُرواَِرب ِِ-فَُقلْتُتِاست ْ ت َءِعَلَتْيُُكْ يُْرِستِلِالسَّ

َِأْْناراِ ِ-راِ ِمْدرا َعْلِلَُُكْ َّاٍتَِوََِيْ َِجن َعْلِلَُُكْ خدایا، من به قوم خهود گفهتم:    9«:َوِيُْمِدْدُُكِِْبأَْمواٍلَِوِبَنَيَِوََِيْ

کند که بهاران   مأمورتا آسمان را  -بر پروردگارتان استغفار کنید که او بسیار آمرزنده است

ندان نیرومند کند، و قرار دهد برای شما با  ها و شما را با اموال و فرز -ریزنده به شما بدهد

 و قرار دهد برای تان نهرها را. 
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توبه، بعنوان عامل جلب کنندۀ باران، معرفی شده اسهت. امها در    و در این دو آیه، استغفار

در آغاز این دعا، استغفاری نیسهت. چهرا؟ بهرای اینکهه امهام در مقهام       السالم  کالم امام علیه

خواهی است، و این دو آیه نمی گویند که در مقام استسقاء استغفار کنید بهل   استسقاء و باران

از انسان می خواهند که همواره و همیشه اهل استغفار باشد که یکهی از آثهار ایهن اسهتغفار،     

نزول باران است. اگر امام دعای استسقاء را با استغفار شروع می کرد، استغفار فقط بهه مقهام   

سیّد المسهتغفرین و معلهم بهزرگ اسهتغفار     السالم  ی گشت. امام علیهباران خواهی محدود م

است و به ما یاد می دهد که تنها در زمهان خشکسهالی یهادی از اسهتغفار نکنیهد؛ همیشهه و       

 پیوسته مستغفر باشید. 

ینی کهه اَههل   مهؤمن این دعا را به مؤمنین یهاد مهی دههد؛    السالم  و با بیان دیگر: امام علیه

ق این دو آیه هستند. نه از کسانی که استغفارشان موردی و یا موسهمی اسهت؛   استغفار و مصدا

ین استغفار را به موارد یا موسم های معین وا می گذارند در نتیجه استغفار برای مؤمنبرخی از 

 نمی شود؛ اینان استغفار کننده هستند اما اهل استغفار نیستند. « خصلت همیشگی»شان 

 است و در دین شناسی بس مسکین، می گوید:  زرگشخصیتی بحافظ که در هنر 
 

 من رند و عاشق در موسم گل
 

 آنگهههاه توبهههه اسهههتغفر اهلل   
 

 

 

 بخش پنجم 

 سایۀ باران

 های بارانه برخورد قطر

 آب شور تلخ م اج
 

َعْلِبَْرَدُهِعَلَْينَاُِحُسوما ،ِوَِ وما ،َِوِاَلََِتْ ِعَلَْينَاََِسُ ُ َعْلِِظَّلَّ ِاَلََِتْ َّْ َّهُ َعْلَِصْوبَُهِعَلَْينَاُِرُجوما ،َِوِِالل اَلََِتْ

اِا .ِ) َِ َعْلَِماَءُهِعَلَْينَاُِأ َماَواِتَِو7ِاَلََِتْ ٍد،َِوِاْرُزْقنَاِِمْنِبََراَكِتِالسَّ آِلُِمَحمَّ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ َِصل ِ َّْ َّهُ (ِالل
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َِشِ ََّكِعىََلُُِك ِ ن
ِ
ن قرار نده، و سهردی  قان( را برای ما خفخدایا، سایۀ آن )بارا :ٍءِقَِديرٌِاْْلَْرِض،ِا

قهرار  « رجهم »نکن. و اصابت آن را بر ما، « خرد کننده و براندازنده»آن را برای )گیاهان( ما 

قرار نده. خدایا، بر محمد و آل محمد درود فرست، و « شورِ تلخ مزاج»نده، و آبش را برای ما 

 و بر همه چیز توانائی. ما را از برکات آسمان ها و زمین برخوردار کن، که ت

 

 شرح

وماِ  سایۀ باران: ِعَلَْينَاََِسُ ُ َعْلِِظَّلَّ  ران را برای ما سَموم قرار نده. اخدایا، سایۀ ب :اَلََِتْ

 سُموم: )صیغۀ جمع(: سمّ ها.  لغت:

 . مانند بخار شدید: شرجی خفگان آور. ان آورقیغۀ مفرد(: گرم و هوای خفسَموم: )ص

با صهیغۀ مفهرد آمهده اسهت. امها اکثهر       « سَموم»یفه، بصورت در نسخه های مختلف صح

تفسیر کرده اند. که با اشکال های زیر مواجه « باد گرم»شارحان و مترجمان، آن را به معنی 

 است: 

ن هوا که ههر ابهر و   است. نه دربارۀ جریا« ظلّ= سایه»دربارۀ السالم  سخن امام علیه -9

 بین می برد. هر باران و سایه اش را از  سایه اش و

ابر که حضرات به آن توجهه نکهرده انهد.     ۀباران است نه سای ۀمراد از سایه نیز، سای -5

بهه   دارد و ارجهاع ضهمیر  « به»در آن آغاز دعا آمده که فاصلۀ زیادی با ضمیر « سحاب»لفظ 

است. می گوید: خدایا سهقی  « سقی»ادبی نادرست است، بل مرجع ضمیر  مرجع دورتر از نظر

 ان آور نباشد. قما بده که سایۀ آن خفای به 

خود باران سایه دارد، حتی وقتی که ابرها از پهنه آسمان می روند سایۀ تبخیرات باران به 

همین سایه است خواه در حین باران و خواه پس السالم  صورت مه می مانده و مراد امام علیه

 از آن. 

ت لِِ»امده: نی« باد گرم»واژۀ سَموم در قرآن نیز به معنی  -3 تاُبِالش ِ ُْ ت ِلِمتاَِأ اُبِالش ِ ُْ ِ-َوَِأ
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ميٍِِيف ََ وٍمَِوِ ُمومٍِِ-ََسُ ِِمْنََِيْ در  -و اصحاب شمال، چه اصهحاب شهمالی   9«:الِابِرٍدَِوِالَِكتر ٍِِ-َوِِظل ٍ

که نه خنک است و نه  -و سایه ای متراکم سیاه، قراردارند -ان آور حمیمقهوای گرم و خف

 آرامبخش. 

برخی از مترجمین قرآن نیز در این آیه ها سخن از باد و آتش آورده انهد کهه    انهمتأسفو 

 هیچ مناسبتی با متن آیه ها ندارد. 

نیز از آن « حمّام»لفظ  -حمیم: هوای بخار آلود و گرم که بشدت آزار دهنده باشد. لغت:

 آمده است. 

 ی شود. نیز یحموم گفته م« دود»هر چیز سیاهرنگ. از آنجمله به  یحموم:

در این آیه ها نه سخن از باد است و نه از آتش، بل بر عکس؛ سخن از ههوای گهرم بخهار    

ُمومِِ»آلود سیاهرنگ خفه کننده است. و در آیۀ  َِخلَْقناُهِِمْنِقَْهُلِِمْنَِّنِرِالسَّ نیهز سهموم    5«َوِالَْجانَّ

 صفت آتش است نه خود آتش. 

ِ»و اهل بهشت به همدیگر می گویند:  تُمومِِفََمنَّ ِعَلَْيناَِوَِوقاَّنِعَذاَبِالسَّ ُ خداوند بهر مها    3«:اّلِلَّ

 منّت نهاد و از عذاب سَموم ما را حفظ کرد. 

 معنی کرده است. در حالی« عذاب کشنده»را در این آیه به « سموم»حضرتی از حضرات، 

ِ-ُبهَتاِاْْلَْشتَقىَوِيََاَجنَِّ»بنصّ قرآن، در دوزخ نه کشته شدن هست و نه مردنی. که می فرمایهد:   که

يِيَْصىَلِالنَّاَرِاْلُكرْب  َّْ  5«.ُُثَِّالِيَُموُتِفيهاَِوِالََِيْىيِ-ا

 از بارش باران در موسم گرمای شدید کهعالوه بر خود انسان که در هوای شدید شرجی )

می شود( دچار اذیت می گردد، گاهی چنین هوائی موجب پوک شدن سمبل های گنهدم   ناشی

پس از آنکه از خدا مهی خواههد بهارانی    السالم  محصوالت می گردد. امام علیهو آفت دیگر 
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عدم این اذیت ها و آفات فرح و نشاط و فراوانی رزق و روزی شود،  زیبائی و بدهد که عامل

السهالم   ز می خواهد. و همانطور که در برگ های پهیش، از بیهان امهام صهادق علیهه     ها را نی

  شنیدیم.

در این دعا ماهیت بارانی را که می خواهد، بطور همه جانبه و بها  الم الس امام سجاد علیه

جزئیات آن، مشخص می کند؛ بارانی را می خواهد که کامالً و بطور همه بُعدی نعمت باشهد  

نْساُنِاِبِل»و هیچ نقمتی را بهمراه نداشته باشد. و بهیچوجه از مصادیق 
ِ
ِااْل َُ  ،«ُدعاَءُهِاِبلَْخترْیُِِِشَوِيَْد

 به ما یاد می دهد. السالم  د. و اینهمه درسی است که امام علیهنباش

َعْلِبَْرَدُهِعَلَْينَاُِحُستوماِ  کند:صل میأبارانی که مست و سهرمای آن )بهاران( را    :َوِاَلََِتْ

 صل کننده قرار نده.أبرای ما خرد کننده و مست

رد شهود، آب در روی  ، یا بدنبال باران ههوا شهدیداً سه   باشد اگر باران در هوای سرد شدید

بوته ها و شاخه ها یخ می زند و محل جوانه ها و شکوفه ها را از بین می برد، حتهی گهاهی   

سبب خشکیدن تنه درخت نیز می شود. این است باران حسوم؛ خرد کننده، براندازنهده، کهه   

 امام از خدا می خواهد بارانی که عطا می کند حسوم نباشد. 

می بارد که وزن سهنبل هها سهنگین شهده، آب بهاران آنهها را       گاهی نیز باران در موسمی 

 سنگین تر می کند، بوته های گندم و جو روی هم می خوابند و محصول از بین می رود. 

َعْلَِصْوبَُهِعَلَْينَاُِرُجوماِ  اصابت رجمی باران: و اصابت )قطرات( آن را برای مها،   :َوِاَلََِتْ

 رجمی نکن.

 رتاب کردن سنگ با نیرو که شتابش در اصابت، شدید باشد. رجم: انداختن سنگ: پ لغت:

گاهی باران با دانه های درشت همراه با باد شدید می آید گوئی هر دانۀ آن سهنگی اسهت   

 که به طرف بوته ها، شاخه ها و شکوفه ها، پرتاب می شود و به آنها آسیب می رساند. 

مدت کم می بارند کهه بارششهان    نگونه باران ها )که شبیه تگرگ می شوند( دریگاهی ا

 عالوه بر ضرر هیچ سودی ندارد. 

باران از تبخیر دریاها حاصل می شود و  بارانی که آبش شور و تلخ م اج باشد:
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تبخیر یک عمل پاالیشی است؛ نمک و شوری آب دریا را واگذاشته و آب شیرین را به وجود 

و قطرات باران هنگام باریدن بوسیلۀ  می آورد. اما گاهی محیط هوا با شوری آمیخته می شود

 آالینده های هوا، شور و تلخ مزاج می شود. این پدیده به سه صورت می شود: 

ساکنان اطراف دریاچۀ ارومیه این موضوع را بهتر می شناسهند؛ نمهک و یُهد     طبیعی: -9

جاج دریاچه هوا را آلوده می کند گاهی نمک هوا به سر و صورت انسان می چسبد و مزاج ا

هوا داخل بینی، حنجره و چشم را نیز می آزارد. در آن محیط مرحلۀ اول بهاران در تابسهتان   

ها شور و تلخ مزاج می شود و خدا را شکر که در حدی نیست تا آسیب جدی تری بزنهد. در  

 مراحل بعدی که هوا بوسیلۀ باران تصفیه می شود، شیرین می گردد. 

پس از تعریف و تمجید از ارومیه می گویهد: شهمالش    «نزاةِالقلتوب»اهلل مستوفی در حمد

 بسته است و هوایش عفونی است. 

پله  96پله باال رود به حدی خسته می شود که در ارومیه  56کسی که در شهرهای دیگر 

 باال برود. 

این نوع اجاج شدن باران، امروز به صهورت جههانی در آمهده     ریر طبیعیِ اجتماعی: -2

در قدیم پاکیزه ترین و گهواراترین آب محسهوب مهی شهد، امهروز قابهل       است، آب باران که 

خوردن نیست مگر پس از مراحلی که از بارش باران بگذرد. در اثر آالینده های هوا، ههوای  

دعا چهه تهذکر آگهاهی     نیدر االسالم  پاکی یافت نمی شود تا باران پاکیزه ای باشد. امام علیه

وائی باشد تا کیفیت ها فدای کمیت ها نشود و این کرۀ به انسان می دهد اگر گوش شن یبخش

 است محیط قابل زیست انسانی باشد. « خانۀ انسان»زمین که 

اِتاِ می گوید: السالم  امام علیه َِ َعْلَِماَءُهِعَلَْينَاُِأ )خدایا،( و آب آن را برای ما شهور   :َوِاَلََِتْ

 مزاج و تلخ مزاج نکن. 

 ری و تلخی آمیخته باشد، آمیختگی کم یا زیاد.اجاج: آبی که به نوعی شو لغت:

 و امروز باید گفت: ای انسان آب باران را برای ما اجاج نکن. 

گفته شد خود تبخیر از دریاها، یک عمل پاالیش طبیعهی اسهت.    ریر طبیعی قضائی: -3
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 است که آب شور دریاها بوسیلۀ قراردادهخداوند قَدَرهای طبیعی و فرمول های آن را طوری 

تبخیر پاالیش شود. اما اگر خداوند بخواهد و قضاء کند این قَدَر از کار باز می مانهد و عمهل   

 پاالیش انجام نمی یابد. 

بُونَِ» قرآن: يِتَُْشَ َّْ ِالْ َءِا ُنِالُْمِِّْلُتونَِِ-َأِفََرَأيُُْتُ َِأْنَزلُْاُموُهِِمَنِالُْمْزِنَِأْمََِنْ ُأِاِتا ِلَتْوِنَشتاُءَِجَعلْنتاُهِِ-َأَِأنُُْتْ

آیا شما آن را از ابر نهازل کهرده    -می نوشید توجه کرده اید؟آیا به آبی که  9«:فَلَْوِالِتَْشتُكُرونَِ

گزار نمهی  م آن را اجاج می کنیم آیا پهس شهکر  ؟ اگر بخواهی-اید یا ما هستیم نازل کنندگان؟

 شوید!؟

ی آیهد و آنهها را از   یعنی اگر خدا بخواهد؛ قضاء کند، قضاء الهی بر جریان قَدَرها وارد م

 و آبتان شور مزاج و تلخ مزاج می شود.  5کار می اندازد و عمل پاالیش طبیعی انجام نمی یابد

 و آخرین درس، صلوات است: 

ٍد،َِوِاْرُزْقنَاِِمْنِبََراَكِتِآخرین درس در این دعا صلوات است:  آِلُِمَحمَّ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ َِصل ِ َّْ َّهُ الل

َماَواِتِ که دعا باید همراه با قدردانی از پیامبر و آل )صلوات اهلل علیهم( باشد که  .َوِاْْلَْرِضِالسَّ

ما را عالوه بر توحید و ایمان، به اینهمه علوم هدایت کرده و می کنند. بهدنبال ایهن قهدردانی    

می شود. زیهرا هنگهامی کهه صهلوات     « برکات»بالفاصله در قالب یک عبارت کلی خواستار 

د، یک فرصت است باید آن را از دست نداد و چیزی از خداوند خواست، زیهرا  گفته می شو

هر صلواتی زمینۀ استجابت را فراهم می کند. بحث مشروح دربهارۀ صهلوات در شهرح دعهای     

  دوم گذشت. 

 

                                                   
 قعه. سورۀ وا 46و  01، 06آیه های  9
 مانند قضاء الهی که آمد و قَدَرهای آتش را در ماجرای حضرت ابراهیم، از کار انداخت.  5
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 دعای مکارم االخالق و شرح های فراوان آن
 

بر صحیفه نوشته اند، همچنانکه در همین حدود نیز بهر   اد شرح شناخته شدهبیش از هشت

نهج البالغه نوشته شده. این دو کتاب در این خصوصیت شبیه قرآن هستند. کمتر کتابی یافهت  

می شود که شرح های متعدد برایش نوشته شود اساساً شرح نویسی آنطهور کهه دربهارۀ متهون     

چ مردمی از دنیا رواج نداشته است، حتی با اندکی تسهامح مهی   مکتبی ما رایج بوده در میان هی

توان گفت: در تاریخ بشر شرح نویسی از مختصات مسهلمین بهوده اسهت. بهتهر اسهت دربهارۀ       

اندکی درنگ کنیم؛ این « عامل، منشأ، و انگیزۀ این پدیدۀ زیبا و حیاتبخش در میان مسلمانان»

 ع دو عامل و منشأ دارد: وموض

آن کتاب تدوین است دقیقاً مطابق کتاب تکوین؛ انسان هر چهه در شهناخت   قر قرآن: -9

آوری و شهناخت  هم ادامه راه در اکتشهاف هها و نهو    تکوین و علم در طبیعت، پیش برود باز

در برابهر  « علم انسان بهر طبیعهت  »طبیعت برایش هست، بطوری که همگان اعتقاد دارند که 

 بهاز  برونهد  پیش و بکوشند ها انسان چه هر پس وس.اقیان از است ای قطره «طبیعت بر جهلش»

 مهی  تفسهیر  قهرآن  بهرای  دانشهمندی  اسهت؛  چنین نیز قرآن هست. شان برای مجهول مسائل هم

 آن بهه  مفسّهر  آن کهه  ام رسهیده  مطهالبی  بهه  نیهز  من گوید: می آید می یدیگر دانشمند نویسد،

 ابد تا بشر چنانکه شد خواهد نوشته تفسیر و شرح قرآن برای ابد تا همچنین...، و است. نرسیده

 بود.  خواهد جدید اختراعات و جدید کشفیات دنبال به و کوشید خواهد شناسی طبیعت در

است؛ تبیان جهان و هر آنچهه در جههان اسهت. کتهاب تهدوین       «تبیان کل شیئ»قرآن 

جهان، مطابق کتاب تکوین است و تبیین کنندۀ آن. پس شرح و تفسیر آن مانند شرح و تفسیر 
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تمام شدنی نیست؛ هر اندیشمندی می آید گوشه ای، گوشه هائی، ذرّه ای و ذرّه هائی از آن را 

 9کشف می کند.

و این از بدیهیات و مسلمات است که در میان هیچ مردمی از مردمان جهان چنین کتهابی  

میهان   )اعم از کتب دینی و غیره( وجود ندارد و این موهبت عظیم است که شرح نویسی را در

 «اخِالقترأآن»مسلمانان یک پدیدۀ مبارک و مختص مسلمانان کرده اسهت. نههج البالغهه کهه     

ملقب شده بخاطر ماهیت شان اسهت کهه    «اختِالقرأآن»نامیده شده و صحیفۀ سجادیه که به 

 بر ماهیت قرآن نزدیکترند، هر چه بر آنها شرح نوشته شود باز راه برای نو آوری باز است. 

و همۀ علوم انسانی، ذات و طبیعت انسان را تبیین می کنهد؛   «سان شناسیان»صحیفه در 

 و طبیعت انسان نیز عصاره و خالصه ای از طبیعت جهان است: 
 

َّتتتكَِ َستتتُبَِأن َِصتتتِغریٌِِِجتتتْرمٌَِِوَُِتْ
ِ

ْكتتترَبِِ ِاْْلَ ُْ َ َِوِِفيتتتَكِانَْطتتتَو ِالَْعتتتال
ِ

 

ات و روح غریهزی )روح  نه تنها انسان خالصه ای از جهان طبیعت است، بهل بهدلیل حیه   

فردگرا( و روح فطرت )روح جامعه گرا( یک عالم اکبر دیگر نیز هست. پس راه نو آوری ها 

 اسهت کهه   و سیر کشف ها در صحیفه دو برابر راه و سیر علمی در طبیعت اسهت. و سهزاوار  

 5صدها شرح و تفسیر دربارۀ آن نوشته شود.

خالق( بیش از دعاههای دیگهر شهرح نوشهته     در این میان برای دعای بیستم )دعای مکارم ا

خیلی از این شرح ها تألیف و جمع آوری نوشته های قبلی است. اینگونه شهرح   متأسفانهشده. 

نویسی ها نه بدلیل امتیاز دعای بیستم است، زیرا همهه دعاههای صهحیفه ممتهاز هسهتند. ایهن       

 کثرت تالیف به دو دلیل است: 

اسهت و اشخاصهی کهه اخهالق را فقهط بهه       « اخهالق » برای اینکه نام و عنوانش رسماً -9

                                                   
« عرض قابل»البته این بحث به محور متون تفسیری ای است که براستی نویسنده آنها نو آوری دارند و باصطالح  9

های دیگر به تألیف مهی پهردازد تها سهری در     دارند. نه آن رسم رایج که هر فرد کم سواد قلم برداشته و از روی تفسیر

 میان سرها داشته باشد. 
 البته اگر تکرار متون پیشین و تضییع وقت نویسنده و خواننده نباشد.  5
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می دانند، پرداختن به این دعا را آسان و سهل « اخالق موعظه ای= پند و اندرزی= غیر علمی»

 المؤنه از نظر علمی می دانند. 

 با اذعان بر اینکه در میان آنها برخی هستند که واقعاً درد دین داشته اند. 

شرح نویسی )و این کار مبارک( در میان مسهلمانان،   ۀدرواج پدی عامل و منشأ دوم: -2

یک عامل و منشأ دیگر نیز دارد و آن علم فقه است. فقیهان بزرگ برای دو هدف به خالصه 

 نویسی در فقه پرداخته اند. 

می خواستند کتابی در مسائل و احکام بنویسند که مهردم در عمهل بهه آن مراجعهه      الف:

آورد و مردم  یمجلدات زیاد و ضخیم در م سر از وح می نوشتندکنند و اگر آن را بطور مشر

نمی توانستند مایحتاج خود را به آسانی بیابند، عالوه بر اینکه به دسهت آوردن خهود آنهمهه    

مجلدات برای اکثریت مردم امکان نداشت. مثالً محقق حلی)ره( کتاب شرایع را با این ههدف  

علم و دانش طلبان شرح کرده اند؛ شرح های متعهدد،   نوشته، دیگران آمدند و آن را برای اهل

مجلد شده است. و یا  53« جواهر الکالم»که شرح موسوم به  ،گوناگون، از دانشمندان متعدد

بهرای  « هعلمیّه  ۀرسهال »و باصطالح « رسم العمل»شهید اول)ره( کتاب کوچک لمعه را بعنوان 

آن را هم برای مردم و هم برای محققین  سربداران )آنهم در زندان( نوشته است که شهید ثانی

 شرح کرده است. « شرح لمعه»بصورت 

گاهی نیز فقهای ما )رضوان اهلل علیهم( بخاطر اهل تحقیق، به خالصه نویسی پرداخته  ب:

اند؛ می خواستند شاگرد پروری را در حد اعلی به انجام برسانند؛ تنها قواعد و مبانی را بهرای  

نسبت به سراسر فقه  ،ضیح داده و بشناسانند تا بوسیلۀ آن قواعد و مبانیگرا توشاگردان تحقیق

« خالصهۀ »شههید اول،  « قواعهد »عالمۀ حلهی،  « قواعد»آماده و مسلح باشند، از این باب است 

 دند که اهل تحقیهق در عالمه و..... دیگر دانشمندان می آمدند همین خالصه ها را شرح می دا

 مند شوند. مرحله باالتر نیز از آن بهر

این نوع خالصه نویسی و شرح نویسی بر خالصه ها، از عرصۀ فقه بهه عرصهۀ ادبیهات و    

 کالم نیز کشیده شده لیکن اصل و اساس آن در عرصۀ فقه نشأت یافته است. 
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 « مکارم اخالق»معنی و مراد از 
 

ِوِاك»به معنی  «کُرم»است از مادّۀ  «مةَمْكرَِ»صیغۀ جمع « مکارم» ۀواژ = کمیاب «نِنفئستاِ َعزَّ

 و نفیس. این کاربرد ارزشمندی خود یک چیز یا شخص را می رساند. 

و کاربرد دیگر آن به معنی خصلت و خاصیّت مفید بودن و سخی بودن است؛ می گوینهد:  

ااب»  = ابر مفید و پر سخاوت شد. «کُرمِالس 

= نفس خود را گرامهی تهر   «عنِاملعایصَِأْكَرَمِنَْفَسه»و به معنی گرامی داشتن نیز آمده است: 

 از آن دانست که مرتکب گناهان شود. 

ی آن بهه معنهی صهیغۀ صهفت     «َمْفَعَل=ِمْكرمتة»و از استثنائات این باب این است که صیغۀ 

ِمتاِ»و  «املکرمة:ِالکر »مشبهه )کریم( آمده است:  يطلقِالکر ِمنُِكِش ئیِعىلِاحس نهِوِعتىلُِك 

ر چیز به زیباترین و رضایت آورترین و ستوده ترین آن، کهریم  دربارۀ ه «:يریضِوَِيمدِىِاببه

 گفته می شود. 

 لق ها. مکارم اخالق یعنی زیباترین های اخالق؛ رضایت آورترین، و ستایش انگیزترین خُ

اخوالق جموع خقلوق، بوه معنوی      توجه کنیم: « اخالق»الزم است از نو به معنی  بنابراین

  اه خقلق مثبت و خواه خلق منفی.ویژگی های روحی و شخصیتی شخص. خو

 به معنی ویژگی جسمی شخص است ویژگی جسمی مثبت یا منفی. « قْخَل»همانطور که 

مثبهت تهرین   «= ترین»مکارم اخالق یعنی خُلق های مثبت، لیکن همراه با پسوند افضلیت 

 در می آید.  «َمْكرَمة»از صیغۀ ویژۀ « ترین»خُلق ها. این 

( واژۀ مکارم ههر جها   السالم در احادیث و ادبیات اهل بیت )علیهمو نکتۀ مهم این است: 

آمده، مراد ویژگی صرفاً شخصیت درونی نیست، بهل رفتهاری اسهت    « اخالق»که همراه کلمۀ 

که از ویژگی و ویژگی های درونی ناشی می شود. یعنی مقصود فعلی است که از انسان صهادر  

ا؛ رضایتبخش ترین رفتارها؛ سهتایش انگیزتهرین   می شود؛ مکارم اخالق یعنی زیباترین رفتاره

 . که از زیبائی های درون و شخصیت، ناشی می شوند کردارها
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در بدو امر به نظهر مهی رسهد کهه مکهارم اخهالق،        عناوین مشخص مکارم االخالق:

عبارتند از رفتارهائی با عناوین مشخص و با عدد معین که بتهوان آنهها را در ردیهف شهمارش     

اما چنین نیست. در حدیثی چنهد   ؛دستکم یک تعریف جامع و مانع برای آن گفتآورد، و یا 

رفتار نیکو بعنوان مکارم االخالق شهمرده شهده و در حهدیث دیگهر رفتارههای دیگهر و در       

 حدیث دیگر رفتارهای متفاوت با آن هر دو.

سهت؟  چرا چنین است؟ چرا رفتارها و کردارهای معین بعنوان مکارم اخالق تعیین نشده ا

برای اینکه افراد فرق می کنند؛ از فردی با توجه به شرایط سنی و امکانات و توان مالی و یها  

 می شود و از شخص دیگر یک رفتار دیگر.  «مکرمة»توان بدنی، یک رفتار مصداق 

و لذا می بینیم محدثین بزرگ ما در باب بندی احادیث، وقتی که بابی را به مکارم اخالق 

در آنهها  « مکارم االخهالق »در آن باب حدیث هائی را می آورند که لفظ  اختصاص می دهند

را  0بهاب  « ابواب جهاد الهنفس »نیامده، از باب مثال مرحوم حرّ عاملی)ره( در وسائل الشیعه 

ِِمنْهَتا»چنین نامیده است:  تََلٍ ْ ُِ َِوِِذْكتِرِ ِِ ِاْحَباِبِالاََّخلُِّقِِبَمََكِرِمِاْْلَْخاَل ه در مهتن  آنگها  «.اَبُبِاس ْ

که آورده، لفظ مکهارم االخهالق نیسهت، بهل      را باب، حدیث های دوم، سوم، چهارم و پنجم

 برخی رفتارها نام برده شده. 

 یعنی در کاربرد اصطالح مکارم االخالق، باید مصادیق آن را به دو بخش تقسیم کرد: 

انع بهودن،  آنچه دربارۀ هر کس و از هر کس صادر شود، مکارم است ماننهد: ورع، قه   -9

منشهأ خیهر    ،ت، غیر، شاکر بودن، با حیاء بودن، سخاوت، شجاعت9صبور بودن، بردبار بودن

 بودن، صدق در گفتار و ادای امانت. 

 ، از همان باب است. 9این پیام حدیث شماره 

َِمتْنِقَطَِ»مصادیق آن چنین آمده است:  0اما در حدیث شماره  َعتَكِالَْعْفُوََِعَّْنَِظلََمَكَِوِِصََلُ

َِوِلَْوِعىََلِنَْفِستكَِ ِ ْعَطاُءَِمْنَِحَرَمَكَِوِقَْوُلِالَْحق 
ِ
آیا میان این دو حهدیث تعارضهی هسهت؟     «.َوِا

                                                   
صبور بودن اعم از بردبار بودن است؛ صبوری ههم دربهارۀ مشهکالت فهردی و شخصهی اسهت و ههم در روابهط          9

 راد دیگر و جامعه است. اجتماعی. اما بردبار بودن در رابطه با اف
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تو. نشان می دهد که در تعیین این مصداق ها ویژگی های شهخص مخاطهب در   «= ک»ضمیر 

 نظر است.

  مکارم اخالق در سخاوت و حسن خلق، خالصه شده است. 1و در حدیث شماره 

آمده است: مکارم اخالق عبهارت اسهت از:    ،همان ابواب 5یک باب  هو در حدیث شمار
جَِ َةَِوِالشَّ َخاَءَِوِالْغَرْیَ َِوُِحْسَنِالُْخلُِقَِوِالسَّ ْكَرَِوِالِْاَْلَ َِوِالشُّ رْبَ  .اعََةَِوِالُْمُروَءةَِالَْيِقَيَِوِالْقَنَاعََةَِوِالصَّ

 ن خصلت ها. رفتار ناشی از آ 96خصلت و  96یعنی 

ِالَْبأِْفِهمان باب می فرماید:  5و در حدیث شماره  ُِ ْقَراُءِِِصْد
ِ
َِوِا ِْ ِح ِالرَّ َوَِأَداُءِاْْلََمانَِةَِوِِصََلُ

اِحِبِ ِِللصَّ ُْ ِِللَْجاِرَِوِالاََّذمُّ ُْ نَائِعَِِوِالاََّذمُّ ائِِلَِوِالُْمََكفَأَُةِعىََلِالصَّ ْطَعاُمِالسَّ
ِ
ْيِفَِوِا ِالَْحَياءَُِوَِرأِْالضَّ  9.ُسهُنَّ

 رفتار است که با خصایل و رفتارهای باال تفاوت دارند.  96خصلت و  96این نیز 

 .24 -22ص  5و همچنین است احادیث باب مکارم االخالق در کافی )اصول( ج 

گاهی به نظر می رسد که فرق میان این حدیث هها تنهها در کلهی بهودن و جزئهی بهودن       

لیل همۀ آنها مصادیق واحد را بیان می کنند. و نیز تفاوت هائی در مصادیق است و در مقام تح

لفظ است نه در معنی و پیام شان. لیکن با دقت بیشتر روشن مهی شهود کهه شهرایط افهراد در      

رفتار ها با هم فرق می کند؛ رفتاری از کسی در باالترین حد از زیبائی و ستودگی قهرار   مکرمة

 جای می یابد.  مکرمةشرایط دیگر دارد مثالً در ردیف دوم دارد که همان رفتار از کسی که 

دعهای  »که اینک موضوع بحث ما است گرچهه نهام و عنهوانش     صحیفهدر دعای بیستم 

تعبیر کرده و همۀ خوبی  5«معا ِالاخالِ»( با السالم است لیکن امام )علیه« مکارم االخالق

ا را از خداوند خواسته است. و به های خصایل و ویژگی های مثبت شخصیتی را شمرده و آنه

همگان یاد می دهد که چه چیزهای اخالق را باید از خداوند بخواهند، در اینصهورت همهۀ   

 محتوای این دعا مصادیق مکارم االخالق و معالی االخالق، می شود. 

                                                   
ترجمه: دفاع صادقانه و جانانه از دین، ادای امانت، صلۀ رحم، دعوت مهمهان، تغذیهه مسهتمند، در برابهر نیکهی       9

 دیگران نیکی کردن، صدق در گفتار، حمایت )مشروع( از همسایه، و حمایت از دوست، و رأس همۀ اینها حیاء است. 

 آمده است.« انصدق اللس»توضیح: در برخی نسخه ها 
 یعنی باالترین و اعلی ترین خُلق ها. 5
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در این دعا یکی از خواسته هها اسهت، نهه همهه     « معالی االخالق»شاید گفته شود: عبارت 

دعا، و )باصطالح( معالی اخالق قسیم فقرات دیگر و خواسته ههای دیگهر اسهت، نهه     محتوای 

 همۀ آنها. و معالی اخالق در کنار دیگر خواسته های مکارمی قرار می گیرد. 

در صورت پذیرش این سخن، باز مجموع محتوای دعا، مکارم االخالق نامیده شده است. و 

عا خواسته همگی بهرای همگهان اسهت نهه بهرای      مطلب مهم این است که آنچه امام در این د

 اشخاص با شرایط شخصی خاص. 

اما با توجه به احادیث دیگر که نمونه های شان گذشت، باز خوانندۀ دعا بایهد در یهک   

ببیند که کدام یک از این خواسته ها برای شخص او و ترمیم شخصهیتش، و یها   « خود شناسی»

همان برای او مکرمه تر و ضروری تر و در مرحلۀ درمان کمبودهایش، اهمیت بیشتر دارد و 

 عمل و رفتار، ستوده تر است، گرچه همۀ شان مکرمت و سازندۀ کرامت انسان هستند. 

مکرمت بیشتر اهمیت داده شده؛ در نهج  96با اینهمه باید توجه کرد که در حدیث ها به 

احلياءِوِالصدِِوِأ داءِاْل مانةِوِِالسخاءِوِ؛عُشِخصالِاْل خالِِمَكرم»البالغه نیز آمده است: 

 9«.الاواِعِوِالغریةِوِالشجاعةِوِاحلَلِوِالصربِوِالشكر

عالمۀ مجلسی )قدس سرّه( در بحار، یک سبک کلّی را انتخاب کرده؛ هر خوبی و نیکهی  

مسواوی  »و ههر بهدی و نکوهیهدگی را تحهت عنهوان       «مکوارم االخوالق  »را تحت عنوان 

شهروع مهی شهود و در     00مجلهد   339کارم االخالق از صهفحۀ  قرار داده است؛ م «االخالق

صفحه در مکارم االخالق اختصهاص یافتهه    163به پایان می رسد، یعنی  01مجلد  49صفحۀ 

 است. 

، آنهم در تقابل با همدیگر، مبتنی اسهت  «مسائت»و « مکرمت»این سبک، بر معنی لغوی 

ن اساس عمهل کهرده اسهت، نهه بهر اسهاس       که خوبی ها را در مقابل بدی ها قرار داده و بر ای

احادیث ویژۀ مکارم االخالق. زیرا این حدیث هها مکهارم را در تقابهل بها مسهاوی، در نظهر       

نگرفته اند، بل در مقام تقسیم خوبی ها به خوب و خوبتر، هستند. و دعای مکارم اخالق نیز 

                                                   
 ط احیاء التراث العربی.  542ص  56نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج  9
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این دعها نیامهده   در همین سیاق است، زیرا همۀ خوبی ها و خصایل نیک بطور تک، تک در 

، و امّهات خصایل نیک در این دعا آمده که همۀ خصهال نیکهو را   «امّی»گرچه خصایل بطور 

 در بر دارد. 

َذاَِرِغْبَتِ»( به پایان می آورم، فرمود: السالم ین )علیهمؤمناین مقدمه را با سخنی از امیرال
ِ
ِا

بهه   یهواخه  اگهر مهی   -رم و مکرمت ها میهل داری اگر به مکا «:فَاْجتَِنِبِالَْمَاتاِرمَِِالَْمََكِرمِِِيِفِ

 از حرام ها دوری کن.  -راسته شویت ها آممکر

هم توجه دارد: اگر می خواهی در جامعه و در نظهر مهردم   م ۀکوتاه به این نکت این جملۀ

 مکرمت ها و محترم باشی از حرام ها پرهیز کن، خواه حرام مخفی باشد و خواه علنی. دارای
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 متن دعا
 

اَلُمِ َِوِاَكَنِِمْنُِدعَائِِهِعَلَْيِهِالسَّ

َِِِِمََكِرمِِِيِفِ ِاْْلَفَْعالَِِِوَِمْرِضِِِاْْلَْخاَل

ميَاِن،َِوِاْجَعْلِيَِقيِّنَِأفَْضتَلِالَْيِقت1)
ِ
َِأَْكََلِااْل ِِ ميَا

ِ
،َِوِبَل ِْغِاِب آَِلِ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ َِصل ِ َّْ َّهُ َّتِيِ(ِالل ِِي،َِوِانَْاتِهِِبنِئ

اِل.ِ) َ َِأْحَسِنِاْْلََْعَ
ِ
َ َِأْحَسِنِالن ِيَّاِت،َِوِِبَعَمِلِا

ِ
تْحِِبَمتاِِعْنتَدَيِيَِقيتِّن،َِو2ِا ِ َُ ْرِِبلُْطِفَكِِنئَِّي،َِوِ َِوف ِ َّْ َّهُ (ِالل

(ِ. َاْصِلْحِِبُقتْدَرتَِكَِمتاِفََستَدِِمتّن ِ ،َِوِاْكِفتِّن3ِاس ْ آَِلِ تٍدَِوِأ ِعَتىَلُِمَحمَّ َِصتل ِ َّْ َّهُت َمتاِيَْشتَغلُِّنِااِلْااَِمتاُمِِبتِه،َِوِِ(ِالل

،َِوَِأْغنِِّنَِوَِأْوِسْعِعََلَِّ ِم ِِفميَاَِخلَْقتَِّنََِلُ َاْفرِْ َِأايَّ َاْعِملِّْنِِبَماِتَْسأَلُِّنِغَدا َِعْنُه،َِوِاس ْ ِاس ْ ِيِفِِرْزِقَك،َِوِاَلِتَْفِتتّن ِ

ِاِبلِْ َِوِاَلِتَبْتَِلَيّن ِ ِِ َِوِاَلِتُْفِسْدِِعَبتاَديِتِاِبلُْعْجتِب،َِوَِأْجتِرِلِلنَّتاِفِعَتىَلِيَتِدَيِاِبلنََّظِر،َِوَِأِعزَّ َِِلَ ِِ ْد ،َِوَِعب ِ ِكرْبِ

،َِوِاْعِصْمِّنِِمتَنِالَْفْختِر.ِ) ِِ ِاْْلَْخاَل ،َِوَِاْبِِِلَِمَعاِِلَ َِوِاَلِتَْمَحْقُهِاِبلَْمن ِ تٍدَِو4ِالَْخرْیَ ِعَتىَلُِمَحمَّ َِصتل ِ َّْ َّهُت (ِالل

،َِوِ آَِلِ الَِّأ
ِ
ا َِظتاِارا ِا تِدْثِِِلِِعتز  َِحَطْطَاِّنِِعْنَدِنَْفِِستِِمثْلَهَتا،َِوِاَلُُِتْ الَّ

ِ
ِا ة  َِ َأْاتَدًَْتِِِلِِاَلِتَْرفَْعِّنِيِفِالنَّاِفَِدَر

ِِعْنَدِنَْفِِسِِبَقَدِرَاا.ِ) ِاَبِطنَة  ٍد،َِوَِمت ِْعِّن5ِِذَّلَّ  آِلُِمَحمَّ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ َِصل ِ َّْ َّهُ ِّبُد  َِصاِلٍحِاَلَِأْستتَْهِدُلِِبتِه،ِ(ِالل

ِيِفِطَِ ترِيِِبتْذََّل  َِمتاِاَكَنَُِعُ ِِ تْر ِِفيهَتا،َِوََِع ِ ِاَلَِأزِيُغَِعْنهَا،َِوِِنيَِّةُِرْشتٍدِاَلَِأُشتكُّ ٍ َذاِاَكَنَِوَِطرِيَقِةَِحق 
ِ
اَعاِتَك،ِفَتا

ِ لَْيَكِقَْهَلَِأْنِيَس ْ
ِ
ْيَطاِنِفَاْقِهْضِّنِا رِيَِمْرتَعا ِلِلش َّ .ِ)َُعُ َاْحُِكَِغََضُبَكِعََلَّ ،َِأْوِيَس ْ َِلَّ ِ

6ِِبَقَِمْقتَُكِا َْ ِاَلِتَتَد َّْ َّهُت (ِالل

ِ ِيِفَّ تِْتَهَا،َِوِاَلُِأْكُروَمتة  َِحسَّ الَّ
ِ
َّتُبِِّبَتاِا ُِأَون َِأْصتلَْحَاهَا،َِوِاَلِعَائَِبتة  الَّ

ِ
ِا ِتَُعاُبِِمّن ِ َِأتَْمْمَاهَتا.ِ)َخْصََل  الَّ

ِ
ِا (7ََِّنِقَصتة 

َِّْ َّهُ آِنِالَْمَحبَّتَة،َِوِِمتْنَِحَستِدَِأْاتِلِالِِْالل نَأ تٍد،َِوَِأبْتِدلِّْنِِمتْنِِبْغَضتِةَِأْاتِلِالشت َّ آِلُِمَحمَّ تٍدَِوِأ ِعَتىَلُِمَحمَّ َبْغتِ َِصل ِ

ِ ِِ ِالَْواَليَتَة،َِوِِمتْنُِعُقتو اَلحِِالث َِقَة،َِوِِمْنِعََداَوِةِاْْلَْدنَتْيَ َة،َِوِِمْنِِظنَِّةَِأْاِلِالصَّ َذِويِاْْلَْرَاتاِمِالَْمترَبََّة،َِوِالَْمَودَّ

ِالُْماَلبِِستَيَِكترَِ ِالُْمَداِريَنِتَْصِحيَحِالِْمَقِة،َِوِِمتْنَِرد ِ َة،َِوِِمْنُِحب ِ َرِة،َِوِِمتْنِتَِْمِالِْعشتِمْنِِخْذاَلِنِاْْلَْقَرِبَيِالنَُّْصَ

اِلِمَيَِااَلَوَةِاْْلََمنَِة.ِ) 8َِمَراَرِةَِخْوِفِالظَّ َّْ َّهُ ،َِوِاْجَعتْلِِِلِيَتدا ِعَتىَلَِمتْنَِظلََمتِّن،َِوِ(ِالل آَِلِ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ َصل ِ

،َِوِقُْدَرة ِعىََلَِمت ِِ ،َِوَِاْبِِِلَِمْكرا ِعىََلَِمْنِاَكيََد ِِ ِّن،َِوَِظَفرا ِِبَمْنِعَانََد ،ِِلَساَّن ِعىََلَِمْنَِخاََصَ ِِ تَطهََد ِْ ِنِا

.ِ)َوِتَْكِذيبا ِِلَمْنِقََصَبِّن،َِوِسَِ ِِ ،َِوُِمتَابََعِةَِمْنَِأْرَشَد ِِ َد ْقِّنِِلَطاعَِةَِمْنَِسدَّ ،َِوَِوف ِ ِِ ْنِتََوعََّد ِِممَّ 9ِاَلَمة  َّْ َّهُ (ِالل

ِاِبلْترِب ِِ ِِ ِّنِاِبلنُّْصِح،َِوَِأْجزَِيَِمتْنَِجَتَر ِِْلَْنُِأعَاِرَضَِمْنِغَش َّ ِِ ْد ِ ،َِوَِسد  آَِلِ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ ئتَبَِمتْنِ،َِوُِأًَِِصل ِ

ْكِر،َِوَِأنِْ ِ  ْ َ ُِحْسِنِا
ِ
،َِوُِأَخاِلَفَِمِنِاْغَاابَِّنِا ََلِ ِ َِمْنِقََطَعِّنِاِبلص  نََة،َِوَِِحَرَمِّنِاِبلَْبْذِل،َِوُِأاَكيِفَ َأْشُكَرِالَْحس َ

ئَِة. ئ ِ َِعِنِالسَّ لْي11َِ)ُِأْغِِضَ ،َِوَِال ِِّنِِِبِ آَِلِ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ َِصل ِ َّْ َّهُ ِّنِزِينَتَةِالُْماَِّقتَي،ِيِفِ(ِالل اِلِاَي،َِوَِألِْبس ْ ِةِالصَّ

،ِوَِ ْصاَلحَِِذاِتِالَْبْيِ
ِ
َِأْاِلِالُْفْرقَِة،َِوِا ْطَفاِءِالنَّائَِرِة،َِوَِض ِ

ِ
ِالَغْيظِ،َِوِا ِْ فَْشاِءِالَْعارِفَتِة،َِوِبَْسطِِالَْعْدِل،َِوَِكْظ

ِ
ِا
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ِالَْعائَِبِة،َِوِِلِيِالَْعرِيَكتةِِ ِ ،َِوِِطيتِبِالُْمَخالََقتِة،َِوَِسْاِ ِ ترَیِة،َِوُِستُكوِنِالتر  ،َِوَِخْفتِضِالَْجنَتاحِ،َِوُِحْستِنِالس ِ

ِ، ِ َاِحق  ِالُْمست ْ فَْضاِلِعىََلِغرَْیِ
ِ
ِل،َِوِتَْرِيِالاَّْعِيرِی،َِوِااْل يثَاِرِالاََّفضُّ

ِ
،َِوِا َ ِالَْفِضيََلِ

ِ
ْبِقِا ْنِالس َّ

ِ
َِوِا ِ َوِالَْقتْوِلِاِبلَْحتق 

اِْكثَاِرِاِلَعزَِّ ِِمْنِقَْوِِلَِوِِفْعِل،َِوِاس ْ ْنَِكُُثَ
ِ
َِوِا اِْقاَلِلِالَْخرْیِ ِِمتْنِقَتْوِِلَِوِِفْعتِل،َِوَِأَْكِتْلُِِش،َِوِاس ْ ْنِقَتلَّ

ِ
َوِا

ْأِيِالِْ َاْعِمِلِالرَّ اعَِة،َِوِلُُزوِمِالَْجَماعَِة،َِوَِرفِْضَِأْاِلِالِْبَدَِ،َِوُِمس ْ ِِِلِِبَدَواِمِالطَّ 11ُِمْختَاََِ.ِ)َذِِلَ َِصتل ِ َّْ َّهُت (ِالل

َذاِنَِصبُْت،َِوِ
ِ
ِا تَِكِيِفَّ ُت،َِوَِأْقَو ِقُوَّ َذاَِكرِبْ

ِ
ِا ،َِوِاْجَعْلَِأْوَسَعِِرْزِقَكِعََلَّ آَِلِ ٍدَِوِأ ِاِبْلَكَستِلِعىََلُِمَحمَّ اَلِتَبْتَِلَيتّن ِ

،َِوِاَلِاِبلاَّعَِ َِعْنتَك،َِوِاَلَِعْنِِعَباَدتَِك،َِوِاَلِالَْعَمىَِعْنَِسِبيَِلَ َِ ِضِِلِخاَلِفَِمَحبَّاَِك،َِوِاَلُِمَجاَمَعتِةَِمتْنِتََفترَّ رُّ

لَْيَك.ِ)
ِ
لَْيَك12ُِمَفاَرقَِةَِمِنِاْجتََمَعِا

ِ
ِا َُ ِة،َِوَِأتَََضَّ َِ ِِعْنَدِالَْاا وَرِة،َِوَِأْسأَُِلَ ُ ِاْجَعلِّْنَِأُصوُلِِبَكِِعْنَدِالَضَّ َّْ َّهُ (ِالل

َذاِافْتََقتْرُت،َِوِاَلِِِعْنَدِالَْمْسَكنَِة،ِوَِ
ِ
ِِِلُستَؤاِلِغَترْیَِيِا تُطِرْرُت،َِوِاَلِاِبلُْخُضتَو ِْ َذاِا

ِ
اَِعانَِةِِبَغترْیَِيِا ِاِبالس ْ ِاَلِتَْفِتّن ِ

َِْ تَك،ِاَيَِأْرَحت َِ ْعَرا
ِ
ِِخْذاَلنََكَِوَِمنَْعَكَِوِا ِِبَذِِلَ َاِحقَّ َذاَِرِاْبُت،ِفَأَس ْ

ِ
َ َِمْنُِدونََكِا

ِ
ِِا َي.اِاِبلاَََّضَُّ ِ َِ ا (13ِ)ِلترَّ

َِوِالَْحَسِدِِذْكرا ِِلَعَظَماِتَك،َِوِ َِوِالاََّظّن ِ ْيَطاُنِيِفُِروِع ِِمَنِالاََّمّن ِ ِاْجَعْلَِماِيُلِْق ِالش َّ َّْ َّهُ تََفكُّترا ِيِفِقُتْدَرتَِك،ِالل

ِِمتْنِلَْفَظتِةِفُْحتٍشَِأوِْ ِِ َي،َِوَِماَِأْجَر ِعىََلِِلَستا ِ ِِعتْرٍضَِأْوَِشتهَاَدِةِاَبِطتٍلَِأِوَِِوِتَْدِبریا ِعىََلِعَُدو  ُْتِ ُجْتٍرَِأْوِشت َ

َِااِرٍِ َّنَاِءِعَلَْيَك،َِوَِذَاااب ِيِفِِاْغاَِياِبُِمْؤِمٍنِغَائٍِبَِأْوَِسب ِ ْغَراقا ِيِفِالث
ِ
،َِوِا ِنُْطقا ِاِبلَْحْمِدَِِلَ َبَهَِذِِلَ َوَِماَِأش ْ

ا ِِلِمنَنَِك.ِ)تَْمِجيِدَي،َِوُِشْكرا ِِلنِْعَماَِك،َِوِاْعِاَ ْحَصاء 
ِ
ْحَساِنَك،َِوِا

ِ
،َِوِاَل14ِفا ِاِب آَِلِ تٍدَِوِأ ِعَتىَلُِمَحمَّ َِصل ِ َّْ َّهُ (ِالل

تلَِّ ِِ ،َِوِاَلَِأ َِوَِأنْتَتِالَْقتاِدُرِعَتىَلِالَْقتْهِضِِمتّن ِ ،َِوِاَلَِأْظِلَمنَّ فْعَِِعّن ِ َِوَِأنَْتُِمِطيٌقِلِ َّ َِوِقَتْدَِأْمَكنَْاتَكُِأْظلََمنَّ نَّ

تتِدي.ِ)ِاتتَدا ِْ َِوِِمتتْنِِعْنتتِدَيُِو َِوِِمتتْنِِعْنتتِدَيُِوْستتِع ،َِوِاَلَِأْطَغتتَيَّ َ َِمْغِفَرتِتتَك15ِيَِي،َِوِاَلَِأفْتَِقتتَرنَّ
ِ
ِا َّْ َّهُتت (ِالل

َِوًِْقتُت،َِوِلَتئَْسِِعْنتِديَِمتاِيُوِجتبُِ َاْقُت،َِوِِبَفْضتَِلَ تاُوِزَيِاشت ْ َ ََِتَ
ِ
َ َِعْفتِوَيِقََصتْدُت،َِوِا

ِ
ِِلَِِوفَْدُت،َِوِا

ِفَْضتَُلَِ الَّ
ِ
ِِبِهَِعْفَوَي،َِوَِمتاِِِلِبَْعتَدَِأْنَِحَمْتُتِعَتىَلِنَْفِِستِا َاِحقُّ ِعَتىَلَِمْغِفَرتََك،َِوِاَلِيِفََِعَِلَِماَِأس ْ ،ِفََصتل ِ

(ِ. ْلِعَتَلَّ ،َِوِتََفضَّ آَِلِ ٍدَِوِأ َِوَِأنِْطْقتِّنِاِبلْهُتَد ،َِوَِألْهِْمتِّنِالاَّْقتو16َُِمَحمَّ َّْ َّهُت َِأْزَ،،َِوِ(ِالل َ َِ َّتِيِ ْقتِّنِلِل  ،َِوَِوف ِ

َاْعِملِّْنِِبَماُِاَوَِأْریَض.ِ) َّاَِكَِأُمتوُتَِوَِأْحيَتا.ِ)17اس ْ رِيَقَةِالُْمثىَْل،َِوِاْجَعلِّْنِعىََلِِمل ِالطَّ ِِّبَ ِاْسَُلْ َّْ َّهُ (18ِ(ِالل

،َِوَِمت ِْعتِّنِاِبالْقِتَصتا آَِلِ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ َِصل ِ َّْ َّهُ َشتاِد،َِوِِمتْنِالل ِالرَّ ِ تَداِد،َِوِِمتْنَِأِدَّلَّ ِد،َِوِاْجَعلْتِّنِِمتْنَِأْاتِلِالسَّ

ل ُِصهَا،َِوَِأبِْق19َِصاِلِحِالِْعَباِد،َِوِاْرُزْقِّنِفَْوَزِالَْمَعاِد،َِوِساَلَمَةِالِْمْرَصاِد.ِ) ُِخْذِِلنَْفِسَكِِمْنِنَْفِِسَِماُِ َ َّْ َّهُ (ِالل

ِنَْفِِستَِااِلَكتٌةَِأْوِتَْعِصتَمهَا.ِ)ِلنَْفِِسِِمْنِنَْفِِستَِمت نَّ
ِ
ْنَِحزِنْتُت،َِوَِأنْتَت21ِاِيُْصتِلُحهَا،ِفَتا

ِ
يِتِا َِأنْتَتِعُتدَّ َّْ َّهُت (ِالل

تاِفَتاَتَِخلَتٌف،َِوِِلَمتاِفََستَدَِصتاَلٌح،َِوِ ْنَِكرًِْتُت،َِوِِعْنتَدَيِِممَّ
ِ
اَِغاًَِيِا ْنُِحرِْمتُت،َِوِِبتَكِاست ْ

ِ
ِفميَتاُِمنَْاَجِع ِا

اَلِلِاِبلَأْنَكرِْ لَِبِاِبلِْجَدِة،َِوِقَْهَلِالضَّ ِقَْهَلِالَْباَلِءِاِبلَْعاِفيَِة،َِوِقَْهَلِالْطَّ ِعََلَّ ْ ُْ َشاِد،َِوِاْكِفِّنَِمئُونَتَةَِتِتَْغِيرٌی،ِفَاْم رَّ

ْرَشتاِد.
ِ
ِةِالِْعَباِد،َِوَِاْبِِِلَِأْمَنِيَْوِمِالَْمَعاِد،َِوِاْمنَْحتِّنُِحْستَنِااْل ،َِو21ِ)َِمَعرَّ آَِلِ تٍدَِوِأ ِعَتىَلُِمَحمَّ َِصتل ِ َّْ َّهُت (ِالل

َّتِّنِيِفَِذرَِ ِِبُصتْنِعَك،َِوَِأِظل ِِ ِِبنِْعَماِتَك،َِوَِأْصتِلْحِّنِِبَكَرِمتَك،َِوَِداِو ِِ ِِبلُْطِفَك،َِوِاْغُذ ل ِلْتِّنِاْدَرْأَِعّن ِ َِ اَي،َِوِ

ِاْْلُُموُرِِْلَِ َاَُكَْتِعََلَّ َذاِاش ْ
ِ
ْقِّنِا اَي،َِوَِوف ِ َِ َذاِتَنَاقََضتِتِالِْملَتُلِِر

ِ
تاُلِِْلَْزاَكَاتا،َِوِا َذاِتََشتاَّبَِتِاْْلََْعَ

ِ
ْاَداَاا،َِوِا

اَاا. َِ 22ِ)ِِْلَْر َِ تِّنُِحْستَنِالِْواَليَتِة،َِوَِاتْبِِِلِِصتْد ْجِّنِاِبْلِكَفايَِة،َِوَُِسْ ِ ،َِوِتَو  آَِلِ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ َِصل ِ َّْ َّهُ ِ(ِالل

ِالْهَِدايَِة،َِوِاَلِتَِ ِعَتَلَّ َِ ُِدعَتا ا ،َِوِاَلِتَتُردَّ ا َِكتد  َعْلِعَئِْ َِكتد  عَِة،َِوِاَلََِتْ َعِة،َِوِاْمنَْحِّنُِحْسَنِاِلَّ ِاِبلسَّ ا ،ِْفِتّن ِ َرد 

ا . ا ،َِوِاَلَِأْدُعوَِمَعَكِِند  د  ِِ ِ ِاَلَِأْجَعُلَِِلَ ِ ِ
ِ
،َِوِاْمنَْعت23)ِفَا آَِلِ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ َِصل ِ َّْ َّهُ تِف،َِوِ(ِالل َ ِّنِِمتَنِالْسَّ

ِِفميَا ِ َكِةِِفيِه،َِوَِأِصْبِِّبَِسِبيَلِالْهَِدايَِةِلِلْرِب  ْرَِملََكِيِاِبلرَْبَ ْنِِرْزِِقِِمَنِالاَّلَِف،َِوَِوف ِ ِ 24ُِأنِْفُقِِمنْتُه.ِ)َِحص  َّْ َّهُت (ِالل

،َِوِاْكِفِّنَِمئُونََةِااِلْكِتَساِب،َِوِارِْ آَِلِ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ َاِغَلَِعتْنِِعَباَدتِتَكَِصل ِ ِاْاِتَستاٍب،ِفَتاَلَِأشت ْ ُزْقِّنِِمْنِغَترْیِ
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ِتَِبَعاِتِالَْمْكَسِب.ِ) ِْصَ
ِ
لَِب،َِوِاَلَِأْحتَِمَلِا تا25ِاِبلطَّ تِتَكِِممَّ ِِبِعزَّ ِِ ِفَأَْطِلْبِّنِِبُقْدَرتَِكَِماَِأْطلُُب،َِوَِأِجتْر َّْ َّهُ (ِالل

ِعىََلِم26َُِأْرَاُب.ِ) َِصل ِ َّْ َّهُ َِأْاتَلِ(ِالل َِ ِز ْقتَاِرِفَأَْسَاْ
ِ
ِاِباْل َِ ا َِ ي ِاِبلْئََساِر،َِوِاَلِتَبْتَِذْلِ ،َِوُِصْنَِوُْجِ آَِلِ ٍدَِوِأ َحمَّ

َِِمْنَِمنََعِّن،َِوَِأنْت ،ِوُِأبَْاىَلِِبَذم  ِِ ِِِبَْمِدَِمْنَِأْعَطا اَرَِخلِْقَك،ِفَأَفْتَِِتَ َاْعِطَ ِرِشَ ِوَِِرْزِقَك،َِوَِأس ْ ْْ ت َِتِِمتْنُِدوِْنِ ِِلُّ

ْعَطاِءَِوِالَْمْنعِ.ِ)
ِ
يِف27ِااْل ِيِفِِعَباَدٍة،َِوِفََراغا ِيِفَِزَاتاَدٍة،َِوِِعلْت ِ  َّة  ُِ ،َِوِاْرُزْقِّنِ آَِلِ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ َِصل ِ َّْ َّهُ (ِالل

اٍل. َ ِْ
ِ
اِْعَماٍل،َِوَِوَرعا ِيِفِا تِل،َِوَِحق ِتْق28ِ)ِاس ْ َِ ِِبَعْفتِوَيَِأ ِاْختُِتْ َّْ َّهُ َ ِ(ِالل

ِ
اِتَكَِأَمتِل،َِوَِسته ِْلِا َ َْ تاِءَِر َِ يِفَِر

يعَِِأْحَواِِلََِعَِل. ِ َِ ْنِيِفِ ُبِل،َِوَِحس ِ اَيِس ُ َِ ْكترَِيِيِف29ِ)ِبُلُو ِِِر ِ ِْ هْتِّنِ ،َِوِنَب ِ آَِلِ تٍدَِوِأ ِعَتىَلُِمَحمَّ َِصتل ِ َّْ َّهُ (ِالل

َاْعِملِّْنِِبَطاَعاَِكِيِفَِأايَِّ ،َِوِاس ْ َِأْوقَاِتِالَْغْفََلِ َِستهََْل ،َِأَْكِتْلِِِلِِّبَتاَِخترْیَ َ َِمَحبَّاِتَكَِستِبيال 
ِ
ِِِلِا ْْ ،َِوِاْْنَ ِمِالُْمهََْلِ

نَْياَِوِاْْلآِخَرِة.ِ) ،َِوَِأنْتَت31ِاِلُّ َّْيَتِعىََلَِأَاٍدِِمتْنَِخلِْقتَكِقَتْهََّلُ ،ََِكَفَْضِلَِماَِصل آَِلِ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ َِوَِصل ِ َّْ َّهُ (ِالل

ِعىََلِ اِكَُِمَصل ٍ َ َْ ،َِوِِقِّنِِبَر نَة  َِوِيِفِاْْلآِخَرِةَِحس َ نَة  نْياَِحس َ آتِناِيِفِاِلُّ ِعَذاَبِالنَّاِر.َِِأَاٍدِبَْعَدُه،َِوِأ

ِ

ِ

 عنوان دعاء
 

اَلُمِيِفِ َِِِِمََكِرمَِِِوِاَكَنِِمْنُِدعَائِِهِعَلَْيِهِالسَّ ِ ِاْْلَْخاَل فَْعاِل:َِوَِمْرِضِ ِاْْلَ

 لق های نیکو و کردارهای پسندیدهاست در خُلسالم ا از دعاهای امام علیه

 

 شرح

 معنی مکارم االخالق

 تعریف اخالق

 منشأ اخالق

 معنی مرضیّ االفعال

 عمل صالح و عمل صالح
 

خُلق دو کاربرد دارد، مانند خَلق که آن نیز )در این مبحث( دو  -اخالق: جمع خُلق لغت:

 کاربرد دارد:

 هم اختار جسمی یک شخص، که مراد مجموعه و روییعنی چگونگی و نظام س خَلْق -9
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 رفته نظام اندام های اوست. 

یعنی چگونگی ساختار هر اندامی از اندام های انسان، کهه ههر کهدام بخشهی از      خَلْق -5

 کاربرد اول را ایفاء می کنند. 

لق یعنی چگونگی و نظام ساختار شخصهیتی درونهی یهک شهخص، کهه مهراد       خُ -9خُلق: 

 رفته نظام خصلت های اوست.  هم ویمجموعه و ر

لق یعنی چگونگی ساختار هر خصلت از خصلت های انسان، که هر کدام بخشی و خُ -5

 مؤلّفه ای از کاربرد اول هستند. 

 بزرگواری ها، ارجمندی ها، واالئی ها.  :مةَمْكرَِوُِِمْكَرم جمع مکارم:

سههجایای واالی  خصههلت هههای بزرگوارانههه، خصههایل ارجمندانههه، مکووارم االخووالق:

 شخصیت. خُلق های کریمه که شخصیت انسان را تشکیل دهند. 

انسان ها خُلق را به دو نوع تقسیم کرده اند: خلق پسندیده و خلق نکوهیده که گفته مهی  

 و هر کدام از این دو مدرّج هستند: خُلق قبیح، خُلق اَقبح.«. خلق قبیح»و « خلق حسن»شود 

 ین دعا است می توان به دو معنای متفاوت تفسیر کرد: مکارم اخالق را که عنوان ا

در مقابهل  « خلق های خهوب »مکارم در تقابل با قبایح؛ در اینصورت می شود به معنی  -9

 و شامل هر خلقی می شود که نکوهیده نیست. «. خلق های قبیح»

خلق »ود ؛ در اینصورت معنی مکارم اخالق می ش«مَالئم»و « لوائم»مکارم در تقابل با  -5

ترین درجهه از درجهات   یعنی خلق هائی که در باال«. خلق های خوب»در مقابل « های واالتر

 حُسن و پسندیدگی هستند. 

اسهت و بحهث در    ز خلق های اساسی، اصهلی و ریشهه ای  به اینکه در متن دعا سخن ا نظر

دوم است؛  لق های فرعی بر آنها متفرع هستند؛ باید گفت مراد معنیاصول اخالق است که خُ

خلق هائی در این دعا معرّفی می شوند که هر کدام مادر و منشأ و مبنای خلق های درجۀ دوم 

خلهق  »هستند. و مکارم اخالق یعنی پایه های اصلی و اساسی، و مادرهای خلق ها. نه به معنی 

 «. خلق های بد»در مقابل « های خوب
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ز بحث دربارۀ خلق های بد، عبور کهرده،  در این دعا، االسالم  و با عبارت دیگر: امام علیه

 در افق باالتری سخن می گوید؛ در مقام بیان خوبترها و اصیل ترها در برابر خوب ها است. 

رفتوۀ   هوم  تعریف اخالق: اخوالق عبوارت اسوت از مجموعوۀ هماهنوگ و روی     

همانطور که  خصلت ها و سجایائی که ساختار شخصیت انسان را تشکیل می دهند.

ساختار چگونگی جسهم و   که رفته و مجموعه، هم اندام های بدن بطور روی لْقِخَچگونگی 

 پیکر انسان را تشکیل می دهند. 

خصایل و سجایای خوب، شخصیت خوب را می سازند و خصایل و سجایای بد شخصهیت  

بد را. و غیر از معصومین، همۀ انسان ها در سلسله و نوار نسبیت قرار دارند؛ هر کسی بنسبت 

 یای خوب و بد خود، شخصیتش شکل می گیرد. سجا

انسان ها خُلق را بهه دو نهوع تقسهیم کهرده انهد؛ خُلهق       »اینکه گفته شد  منشأ اخالق:

عامل و منشأ این تقسیم چیست؟ آیا منشأ آن، قراردادها و اعتبارها «. پسندیده و خُلق نکوهیده

 می خیزد؟است؟ یا این تقسیم از گرایش ها و تنفّرهای ذاتی انسان بر 

غربی، و تعریفی که غربیان از انسان دارنهد و او  « انسان شناسی»علوم انسانی غربی، نظریه 

را حیوان می دانند، لزوماً و الزاماً ایجاب می کند که اخالق امری اعتباری و قراردادی باشهد.  

 زیرا برای حیوان چیزی بنام خُلق خوب یا بد، مطرح نیست. 

بر الزام و ایجاب تعریف مذکور، از زندگی عینی و عملی بشر نیز برخی از غربیان، عالوه 

مراحول  »دلیل می آورند که اخالق یک امر صرفاً قراردادی است؛ ریمهون آرون در کتهاب   

می گوید: گاهی یک رفتار در نظر یک جامعه بشدت  «اساسی اندیشه در جامعه شناسی

جامعهۀ دیگهر یهک کهردار کهامالً       منفور و ناهنجار است در حالی که همان رفتار در نظهر 

 معصومانه است. 

اما از نظر اسالم، انسان حیوان نیست بل دارای یک روح دیگر است؛ حیوان روح غریهزه  
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دارد و اخالق از اقتضاهای  9بنام روح فطرت یدارد اما انسان عالوه بر روح غریزه روح دیگر

جامعه، تاریخ، درک زیبهائی و   ه،رت است، همانطور که زبان، خانواداساسی و اصلی روح فط

، و «خود نکوهیدن= سرزنش خود= درگیری و کشمکش با خود»زیباخواهی، گریه و خنده، 

حیاء، و باالخره آنچه در زندگی انسان هست و حیوان فاقد آن است، همگی از روح فطهرت  

 و تعریف انسان. « انسان شناسی»ناشی می شوند. این از نظر 

ز رفتارها که در برخی جامعه ها جهرم شهناخته شهده و منفهور     و اما تمسک به برخی ا

هستند، و در برخی دیگر یک کردار معصومانه تلقی می شوند؛ این موضوع شبیه رابطۀ انسان 

کننده نفور و مشهمئز با غذا و خوراکی ها است؛ در نظر برخی جامعه ها خوردن فالن غذا، م

شود که گفته  طلوب است. آیا این دلیل میاست، و همان غذا در نظر جامعۀ دیگر، خوب و م

واقعیهت نهدارد و از   « حسّ اشهمئزاز »شود انسان ذاتاً نسبت به هیچ غذائی اشمئزاز ندارد؟! آیا 

عادت ها ناشی شده است؟! چه کسی می تواند ادعا کند که حس اشهمئزاز، از ذاتیهات انسهان    

 ؟-نیست

نند به وجود آورند، جهت جریان و آنچه عادت ها و تربیت ها، و حوادث تاریخی می توا

. حس های این چنینی محصول است، نه ایجاد اصل و اساس آن حس بستر کار حس های ذاتی

ار این واقعیت، بمثابهۀ انکهار همهۀ واقعیهت هها اسهت و سهر از        ند. و انکآفرینش و خلقت ا

 سفسطه در می آورد. 

را « بودها »ط می توانند وانگهی عادت ها و تربیت ها و قراردادها و اعتبارها، فق

عواج  هسوتند؛ یعنوی هرگو  نموی تواننود        نمبدل کننود، و از عکوس آ  « خوب»به 

مبدل کنند. مثالً: همجنس بازی که یک کردار نکوهیده اسوت،  « بد»را به « خوب»

در جامعه ای به کردار خوب مبدل می شود. اما هرگ  ازدواج بوا جونس مخوالف در    

و این یک اصهل   و نکوهیده مبدل نمی شود.« رفتار بد»هیچ جائی و در هیچ زمانی به 

                                                   
دربارۀ روح فطرت که انسان دارای آن و حیوان فاقد آن است، بهمراه آیه ها و حدیث های مربوطه، در مباحث  9

 داشتیم.  متعدد گذشته، بحث هائی با خوانندگان محترم
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 بزرگ و بس مهم است که دست اندرکاران علوم انسانی غربی از این اصل بشدت غافل اند.

چرا چنین است؟ چرا عادت ها و تربیت ها و قراردادها و اعتبارها، می توانند بدها را به 

ل کنند؟ و این پرسهش بهس مههم و از    خوب مبدل کنند، اما نمی توانند خوب ها را به بد مبد

در  متأسهفانه کلیدهای مشکل گشای علوم انسانی است که باید پاسخ علمی بهه آن داده شهود،   

 عرصۀ علوم انسانی غربی نه این سؤال عنوان می شود و نه پاسخی به آن داده می شود. 

، یهک  شکستن مرز هنجارها و ناهنجارها، و مبدل کهردن ناهنجارهها بهه هنجهار     پاسخ:

پشتوانۀ قوی دارد بنام روح غریزه که اقتضاهای غریزی در وجود انسان فشهار مهی آورد کهه    

وجود نداشته باشد؛ روح غریزه همیشه می کوشد بهر  « ناهنجار»عنوان و مفهوم و چیزی بنام 

 روح فطرت عاصی شود. 

خوشایند روح  اما مبدل شدن هنجارها به ناهنجار، هیچ پشتوانه ای ندارد. زیرا این کار نه

 غریزه است و نه خوشایند روح فطرت. 

 اما روح فطرت: این روح پاسدار هنجارها است، نه مبدل کنندۀ هنجار به ناهنجار.

و دشمن مفهوم و معنی این واژه اسهت و  « ناهنجار»و اما روح غریزه: این روح دشمن لفظ 

 کند. هیچ چیزی را ناهنجار نمی داند تا هنجار را به ناهنجار مبدل

ر است. نه در مسائلی که در درجه دوم قرا« انسان شناسی»البته این بحث در اصل و اساس 

؛ مانند )مثالً( امر به معهروف  هستندیۀ انسان، در مرحله دوم دارند و نسبت به اصول ذاتی اول

که از هنجارها است ممکن است در جامعه ای به عنوان رفتار ناهنجار و با عنوان مزاحمهت  

 یگران، شناخته شود. به د

و ممکن است یک جامعه ای به حالتی برسد که در آن به جای امر به معروف و نهی از 

( و آلهه  یهه اهلل عل منکر، امر به منکر و نهی از معروف شود همانطور که رسهول خهدا )صهلی   

َِعِنِالَْمْعُروِفِفرمود:  ِاِبلُْمْنَكِرَِوَِْنَْيُُتْ َذاَِأَمْرُُتْ
ِ
ِا معهروف ههای    ،اما در همان جامعه 9س-َكْيَفِِبُُكْ

نههی کننهده و نههی     نهی شهود خهود   د و اگر از آنهاندرجه اول هرگز به منکر مبدل نمی شو

                                                   
 . 21ص  2کافی ج  9
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شونده هر دو می دانند که این نهی از معروف است همانطور که یک شرابخوار دوست خهود  

 را به شرابخواری دعوت می کند و از خواندن نماز نهی می کند. 

و پاسخ آن، یکی دیگر از ادلّۀ روشن و برهان های قاطع است بهر صهحت و    همین پرسش

ایهن مجههول    ۀ، و نیهز گشهایند  السهالم  ن شناسی مکتب قرآن و اهل بیت علهیهم ااستواری انس

بزرگ است که علوم انسانی غربی از مواجهه با آن هراس دارد تا چه رسد که پاسخ علمی به 

 آن بدهد. 

گرچهه همهۀ    -در قرآن آیه ای شهگفت داریهم   سابی:اخالق کسبی و اخالق اکت

، «انسان شناسهی »که یک رکن اساسی را در علوم  -علمی هستند ۀآیات قرآن شگفت و معجز

بیان می کند و روشن می کند که: اوالً: انسهان موجهودی   « رفتار شناسی»و « شخصیت شناسی»

یت درونی انسان می تواند . ثانیاً: شخص«اکتساب»است و هم به  ردقا« کسب»م به است که ه

کسبی یا اکتسابی و یا با نسبتی از این دو باشد. ثالثهًا: رفتهار انسهان نیهز مهی توانهد بهر اسهاس         

 شخصیت کسبی و یا اکتسابی و یا با نسبتی از این دو باشد. 

اسهت و  « ایسهتا »حیوان فاقد این هر دو است؛ نه کسب دارد و نه اکتساب، زیرا موجودی 

  9است.« خوی غریزی»ق نیز هست. آنچه حیوان دارد لذا فاقد اخال

 کسب یعنی کسی آنچه را که دارد، به کار گیرد و بپروراند و به فواید و منافع آن برسد. 

 کسب یعنی بالنده کردن و پروراندن داشته ها. تعریف:

انسان موجودی است که با داشتن روح فطهرت، عناصهر اصهلی خُلهق ههای انسهانی را در       

خود دارد، اگر همان ها را بپروراند و بالنده کند و از آسهیب هها حفاظهت کنهد، او     آفرینش 

 نامید.  اخالق کسبیکسب کرده است. این را باید 

و اگر آنها را نپروراند و از آفت ها و آسیب ها محفو  ندارد، آن داشته ها را از دسهت  

                                                   
حیوان هیچ تغییری نمی تواند در خوی های خود بدهد. تنها می تواند در تکامل جسمی در طول زمان های مدید  9

تغییر یابد و همگام با آن تغییراتی در خوی هایش رخ دهد که هر دو از اختیار او خارج است. اما انسان عالوه بر ایهن  

 با اختیار خود نیز کماالت شخصیتی را بدست آورد.  تکامل طبیعی، می تواند
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ازد. زیهرا کهه انسهان    می دهد، و دیگر امکان کسب برایش نمی ماند، بهه اکتسهاب مهی پهرد    

موجودی است شبیه یک ظرف که امکان ندارد خالی باشد یا با چیزی پر مهی شهود و یها بها     

 هوا. انسان هم یا با اخالق کسبی پر می شود و یا با اخالق اکتسابی. 

 اکتساب یعنی کسی آنچه را که خود ندارد از دیگری بگیرد، یا: از دیگری برگیرد. 

با روح فطرت است، و قرار است روح غریزه و اقتضاهایش ابهزار   در وجود انسان، اصالت

دست روح فطرت باشد. وقتی که داشته های فطری از دست رفت، غریزه اصهالت مهی یابهد و    

انسان از انسانیت بیگانه می شود. زیرا او ابزار را هدف کرده است. لذا شخصیتش اکتسابی می 

 ه غیر اصیل است در وجود انسان.گردد، اکتساب از غیر؛ اکتساب از غریزه ک

 غریزه در وجود حیوان اصالت دارد و اصیل است نه در وجود انسان. 

اکتساب )در این اصطالح( یعنی داشته های اصیل خود را واگذاشتن و داشته های  تعریف:

 گرفتن.  داصیل حیوان را برخو

ُفِا»اینک به آیۀ مورد نظر و ویژگی آن، توجه کنید:  ُوْسَعهاِلَهاِمتاَِكَستبَْتِالِيَُُك ِ الَِّ
ِ
ِنَْفسا ِا ُ ّلِلَّ

خداوند هیچ کسی را جز به اندازۀ توانائیش مکلّف نمی کند؛ برای خهود   9«:َوِعَلَْيهاَِماِاْكتََسبَْتِ

 اوست آنچه کسب کرده، و بر علیه اوست آنچه اکتساب کرده. 

ه و دربارۀ خصایل را آورد« کسب»دربارۀ خصایل و رفتارهای خوب و مثبت، واژۀ  دقت:

را آورده است. اکتسابی ها را بر علیه انسان دانسهته و  « اکتساب»و رفتارهای بد و منفی واژۀ 

 کسبی ها را بر له او. 
و مشتقات شان )با اینکه اولی از ثالثهی مجهرد و دومهی از    « اکتساب»و « کسب»دو لفظ 

معنی واحد مهی شهوند، امها     دیگر به کار می روند و دارای یکیکباب افتعال است( به جای 
اولی به معنی مثبت و دومی به معنی  -مانند همین آیه -وقتی که در تقابل با همدیگر می آیند

 5منفی به کار می رود.

                                                   
 سورۀ بقره.  560آیۀ  9
ُْثِِ»سورۀ نور، بدون تقابل نیز به معنی منفی آمده است:  99در آیۀ  5

ِ
َِماِاْكتََسَبِِمتَنِااْل ْْ ِاْمرٍِئِِمنْهُ که اگهر بها    ،«ِلُك ِ

 می آمد، این مناسبت الزم از بین می رفت. « کسب»لفظ 
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اسهت؛  « انسان شناسی»اخالق علمی مبتنی بر علم  اخالق علمی و اخالق موعظه ای: -8

را کهه آیها رابطهه ایهن موجهود بها        «رابطۀ انسان با اخالق»باید اول انسان را شناخت، سپس 

به این معنی که اخالق ریشه در کانون وجود و ذات انسهان   است اخالق یک رابطۀ آفرینشی

 ناشی شده است؟ « قراردادها»دارد؟ یا از 

یک حقیقت در ذات انسان و یک ندای « قبح»و « حسن»و با بیان دیگر: آیا تفکیک میان 

 است؟ « محضاعتباری »درونی آفرینشی است؟ یا 

، از ذات درونی انسان «ناهنجار»و « هنجار»و با بیان سوم: آیا تفکیک رفتارهای انسان به 

 بر می خیزد؟ یا محصول تصمیم ها و آگاهی های محض بشر است؟ 

و با صالح دید افهراد جامعهه   قابل تغییر است؟  9و با بیان چهارم: آیا اصول اساسی اخالق،

نی اگر افراد انسان بنشینند و جلسه شور تشکیل بدهند و مصهلحت  پذیر است؟ یا نه؟ یعتغییر

بدانند که اصول اخالق را عوض کرده و آن ها را بر اساس قراردادی حذف کرده از بین ببرند 

و یا اصول دیگری را به جای آنها بگذارند، آیا این کارشان درست و علمی است؟ یها مصهداق   

 انحراف و گمراهی است؟ 

غربی ها همجنس بازی را که از آغاز پیدایش بشر )بل از آغاز پیهدایش ههر    از باب مثال:

موجود زنده( یک رفتار ناهنجار بود، به رفتار هنجار مبدل کردند، کارشان علمهی اسهت یها    

 ؟ -جاهالنه؟

پس از روشن شدن این مباحث، نوبت به اخالق موعظه ای می رسد؛ پهس از رسهیدن بهه    

ارۀ پرسش های باال، نوبت می رسد که مطابق آن مسلّمات به پند و پاسخ ها و نتایج مسلّم درب

اندرز و موعظه پرداخته شود. نه )باصطالح( ابتداء بساکن و بدون بحث در پایهه ههای علمهی    

 این موضوع. 

در صدد بیان و تعلیم اخالق علمی اسهت یها اخهالق     «مکارم االخالق»اینک: آیا دعای 

 ؟ -موعظه ای؟

                                                   
 فروعات، چیز دیگر است. بحث در  9



 951 «مکارم اخالق»دعای بیستم  
 

ول و در شرح مقدّمۀ خود صحیفه گفته شد که یحیی بن زید صحیفه را مۀ مجلد ادر مقد

صوحیفه  کهرده اسهت. و    تأییهد نیز دو بار سخن او را السالم  نامیده، و امام صادق علیه« علم»

آیا کار برخی ها که قلم برداشهته و بهه    علم است در قالب دعا و دعا است در قالب علم.

از پاسخ به پرسش های باال، و حتی از طهرح آن هها و   شرح صحیفه می پردازند، در حالی که 

بر اخالق صرفاً « مکارم االخالق»فهم آن ها عاجز هستند، یک کار شایسته است؟ شرح دعای 

موعظه ای و پند و اندرز محض، سزاوار است؟! آنهم در این روزگار که طوفان علهوم انسهانی   

 د. غربی همه چیز را با روند نادرست خود از بین می بر

ِالافعال:  کلمه مرضیّ نیز می تواند به دو معنی به کار رفته باشد:  مریض 

مرضیّ در مقابل مبغوض: در اینصورت هر فعل و کرداری که مبغوض نباشهد، مرضهیّ    -9

 ج هستند به درجاتی از خوبی و بدی. فعل مرضیّ و فعل مبغوض، هر دو مدرّ -است.

صورت مرضی آن کهرداری اسهت کهه نهه فقهط      در این«: غیر مرضیّ»مرضی در مقابل  -5

هم باشد. و متن دعا نشان می دهد کهه ایهن معنهی دوم مهراد     « رضایت آور»مبغوض نباشد بل 

عمول  »اسهت نهه بهه     «عمول صوالح  »بهه  السالم  است. زیرا خواهیم دید که توجه امام علیه

ه بر پهاک  . عمل صالح آن است که بدون فساد باشد اما عمل صالح آن است که عالو«صالح

بودنش از فساد، مستعد افعال صالح دیگر، نیز باشد؛ مادر نیکی ها و صالح ها باشد. در عهین  

اینکه خودش صالح است زایندۀ صالح های دیگر نیز باشد. همانطور که در قرآن هرگهز بها   

است. صالح صهیغۀ اسهم فاعهل اسهت،     « عمل صالح»تعبیر نشده و هر چه هست « عمل صالح»

حا ، باالخره اسهم  لیکن در هر صورت و با هر ل«. متعدی»است نه « الزم»آن  گرچه کاربرد

 است و حاکی از یک توان و استعداد است.  فاعل، اسم فاعل

صالح به معنی ضد فساد است. و صهالح بهه معنهی آنچهه فسهادی در آن       قانون آفرینش:

أ فسادهای دیگر مهی  نیست. و این قانون آفرینش است: هر چیزی که فسادی در آن باشد، منش

 شود. اما هر چیزی که در آن فساد نباشد بر دو نوع است: 

 است.  اول بمعنی مرضیّ این -دیگر. صالح زایندۀ نه و است فساد زایندۀ نه که کرداری -9
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این مرضیّ  -کرداری که هم فسادی در آن نیست و هم زایندۀ صالح های دیگر است. -5

تند، بل یعنی کردارهائی که نه تنها خوب هستند و بد نیس« عالمرضیّ االف»بمعنی دوم است. و 

مبنهائی هسهتند؛ کهردار     آبستن کردارهای خوب دیگر نیز هستند؛ خوب های اساسی، اصلی و

 را به کار گرفته است: « صالح»نیک که زایندۀ کردارهای نیک دیگر، است. و لذا قرآن واژۀ 

اِلا» لُواِالصَّ آَمنُواَِوََِعِ يَنِأ َّْ  اول ایمان و بالفاصله عمل صالح را می آورد.  9«.اِتِا

؛ گاهی عمل خیر به کرداری گفته می شود که مراد و همچنین است عمل خیر و عمل شر

ی در آن نباشد. و گاهی عمل خیر به کرداری گفته می شود کهه نهه   شراز آن عملی است که 

 شد. منشأ خیر یا خیرهای دیگر نیز با بل فقط شری در آن نباشد،

 

 

 بخش اول

 رابطۀ خدا با انسان، و بالعکس

 امر بین امرین و توفیق

 ویژگی دیگر این رابطه

 تجسم عمل

 قانون عمومی کائنات و زایندگی عمل

 خود دعا فی نفسه موضوعیت دارد

 حفاظت ایمان، یقین، نیّت و عمل، از آفت و آسیب

 نیّت

 هم مسئلۀ توفیق باز

                                                   
 که در تعابیر دیگر آمده است. « صالحات»بار در قرآن آمده، عالوه بر  26این جمله حدود  9
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 تصحیح یقین

 «اصول فقه»ع در علم طیقین و ق

 اما در خارج از فقه 

 جامعه شناسی رابطۀ عرب جاهلی با علم و افسانه 

 عصبیّت و عرب جاهلی

 بحس تعصّ هدایت و مدیریتِ

 امام در مقام شرح سخن امام 

 شخصیت انسان اگر به تکامل نرود به تباهی خواهد رفت
 

ميَِ
ِ
ْغِاِب ،َِوِبَل ِ آَِلِ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ َِصل ِ َّْ َّهُ ميَاِن،َِوِاْجَعْلِيَِقيِّنَِأفَْضَلِالَْيِقِي،َِوِانْاَِهِِبِنئَِّيِالل

ِ
َِأَْكََلِااْل ِِ ا

اِل.ِ) َ َِأْحَسِنِاْْلََْعَ
ِ
َ َِأْحَسِنِالن ِيَّاِت،َِوِِبَعَمِلِا

ِ
تْحِِبَمتاِِعْنتَدَي2ِا ِ َُ ْرِِبلُْطِفتَكِِنئَّتِي،َِوِ َِوف ِ َّْ َّهُ (ِالل

اَْصِلحِْ ِِيَِقيِّن،َِوِاس ْ ، بر محمد و آل او درود فرست، و ایمهان مهن را   یاخدا :ِبُقْدَرِتَكَِماِفََسَدِِمّن ِ

ده. و نیّتم را به انتهای زیباترین  به کاملترین )درجۀ( ایمان برسان، و یقینم را برترین یقین قرار

و  ت ها برسان، و عملم را به زیباترین اعمال. خدایا، با لطف خودت نیّهتم را قهوی و محفه   نیّ

بدار، و یقینم را به آنچه در نزد توست سالم )و با بهداشت( نگه دار، و با قدرت خود آنچه از 

 اصالح کن.  را من فاسد شده

 

 شرح
 

 به نهایت برسان، کامل کن. «: تهیانتهی ین»اِنته: صیغۀ امر از  لغت:

رِْ  صیغۀ امر از باب تفعیل: قوی، استوار، آسیب ناپذیر گردان.  :َوف ِ

بهدار. کهه در    گهردان، و سهالم   این کلمه را دو گونه می تهوان معنهی کهرد: سهالم     :صحّح

اصطالح به اولی درمان، و به دومی بهداشت می گوئیم. لیکن نظر به اینکه درمان را در جملۀ 
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ِ)بعدی  اَْصِلْحِِبُقْدَرِتَكَِماِفََسَدِِمّن ِ  است. « سالم بدار»آورده است، پس مراد بهداشت و  (َوِاس ْ

 

 ابطۀ خدا با انسان و بالعکسر
 

قبالً نیز در  آنچه خدا از بنده اش می خواهد، بنده نی  همان را از خدا می خواهد:

این باره بحثی داشتیم؛ خداوند از انسان ایمان می خواهد، انسان نیز همان ایمان را از خدا مهی  

ن می گوید خهدایا آن  خواهد که برایش بدهد؛ خدا می گوید ای انسان ایمان داشته باش، انسا

ایمان را که از من می خواهی به من بده. خداوند به بنده اش می گوید ایمان کامل داشته باش، 

بنده می گوید خدایا آن کمال ایمان را به من بده. خدا از بنده اش برترین یقین را می خواهد، 

بائی آن، و عمل و زیبها  گوید خدایا آن برتری یقین را به من بده. و همچنین نیت و زی یبنده م

 تر بودن آن.

نیست، زیرا دهنده و ستانندۀ هر دو خدا است و انسان در این میان فقهط  « داد و ستد»این 

پس اولین، کارسازترین، و بهترین عمل، دعا است. آنهم که «. دعا= خواستن»یک کار می کند 

ِقَريٌبُِأجيُبَِدْعَوَةِ»خودش وعده داده و می گوید:  ِ ِ
ِ
ذاَِدعانِِفَا

ِ
اَِِا  9«.اِلَّ

انسانِ بدون دعا، انسان تارکِ دعا، به جائی نمی رسد؛ نه به یقین و نه به کمال یقین، نه به 

 ؛نیّت و نه به کمال نیّت، نه به عمل و نه به افضل اعمال. خدا، خدا اسهت؛ ذوالفضهل العظهیم   

ةِالواسعهفضل عظیمی که انسان از درک آن عاجز است.  ی رحمت کهه انسهان از   ، فراخذوالَر

توان درک این گسترۀ رحمت او ناتوان است. برای جلب این فضل و رحمت تنها یهک چیهز   

 الزم است: دعا و خواستن. 

ا با بنده اش و بالعکس، نیز چیزی است که عقل و درک انسان از تحلیل آن این رابطۀ خد

از  یعهین حهال ههر انسهان    عاجز است. هر انسانی به واقعیت این رابطۀ خاص، بهاور دارد در  

آن « چیسهتی »بهاور دارد امها از   « هستی ایهن رابطهه  »تحلیل آن ناتوان است؛ یعنی هر کس به 
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است و بشر « هستی خدا»ناتوان است. زیرا آنچه انسان می تواند دربارۀ خدا درک کند فقط 

اسهت  ندارد. ابزار درک انسان عقل است و خود عقل مخلوق خداوند « چیستی خدا»راهی به 

ِريِعَلَْيِهَِماُِاَوَِأْجَراهُِ»و عرصۀ عملش نیز مخلوقات است و  چگونه جاری می شود  9«:َكْيَفََِيْ

 بر او چیزی که خود او آن را جاری کرده است. 

نده اوست، ویژۀ خود اوسهت  نهم دهنده و هم ستا هم خواهنده و این رابطۀ خاص نیز که

ی انسان قابل درک نیست با اینکه همهۀ انسهان   و لذا اصل و اساس چیستی و چگونگی آن برا

 ها به این رابطه باور دارند و آن را در روح و جان خود بطور تجربی در می یابند. 

برخی از شارحان و مترجمان صهحیفه، در معنهی و تفسهیر     امر بین امرین و توفیق:

گویا امام توفیق ایمان، را آورده اند که « توفیق»، لفظ السالم برخی از این جمله های امام علیه

توفیق یقین و توفیق احسن اعمال را از خداوند خواسته است. در حالی که هر چه می نگهریم  

اثری از این کلمه در بیان امام نیست. امام اصل ایمان، اصل کمهال ایمهان، اصهل یقهین و اصهل      

فیهق بهده کهه    کمال یقین و عمل احسن را از خداوند می خواهد؛ نمی گوید: خدایا، به مهن تو 

ایمانم را کامل کنم، توفیق بده که یقینم را افضل کنم. می گوید: کمال ایمان را به مهن بهده، و   

 افضل یقین را به من بده. 

 دعا و خواستن از خدا، در دو محور است: 

محور خواستن اصل هر چیز: در این محور جائی برای توفیق نیسهت، زیهرا توفیهق در     -9

 صل یک چیز را داشته باشد سپس در استفاده از آن موفق گردد. جائی است که انسان ا

 محور خواستن توفیق پس از داشتن اصل یک چیز. -5

ویژگی این رابطه میان خدا و انسان، و بالعکس، در این است که انسان هم اصل آنچهه را  

 که خدا از او می خواهد، از خدا بخواهد و هم توفیق استفاده از آن را. 

و نیز در تفسیر آیه های مربهوط  السالم  فسیری که حضرات از این بیان امام علیهاما در ت

                                                   
ص  5. و نیهز از امهام رضها)ع(؛ بحهار، ج     556فیض خ  -535از امیرالمؤمنین)ع(؛ نهج البالغه، ابن ابی الحدید، خ  9

536. 
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ن هها بها   اسه ین می رود و از سنخ رابطه های انبه این موضوع می کنند، این ویژگی رابطه، از ب

ُِ»همدیگر می شود. و لذا حضرات در معنی آیه هائی از قبیل  َأْنِيَشتاَءِاّلِلَّ الَِّ
ِ
 مهی  9«َوِماِتَشاُؤَنِا

 مانند و به راه دور می روند. 

درست است انسان مختار است و می توانهد ایمهان و بهی ایمهانی را برگزینهد، لهیکن ایهن        

؛ انسان مختار است نه مفوّض. حضرات انسان را پیشاپیش مفوّض «تفویض»است، نه « اختیار»

ار و تفویض، فرض می کنند، سپس همۀ خواسته های او را توفیق می نامند، که فرق میان اختی

َِوِاَلِتَْفِويَضِبَْلَِأْمٌرِ . می گوید:و مرز میان مختار بودن و مفوّض بودن را از بین می برند رْبَ َِ اَلِ

َِأْمَريْنِِ  ، نمی گوید: ال جبر و ال اختیار بل امرٌ بین امرین. بَْيَ

نقودهای عالموه   »و نیهز در کتهاب    «دو دسوت خودا  »شرح بیشتر این مسئله در کتاب 

 .«بائی بر عالمه مجلسیطباط

 

 ویژگی دیگر این رابطه
 

می فهمیم کهه ایمهان، یقهین،    السالم  از فقرات این کالم امام علیه نیّت در مسیر تکامل:

کهکشهان هها،   ند، همانطور کهه همهه چیهز جههان )    نیت و کردار زیبا، در مسیر تکامل هست

تکامل است. و همانطور که ههر  هر جماد و جانداری در مسیر  و منظومه ها، سیّاره ها، و...(

چیز این جهان ممکن است دچار آسیب و آفت شود، ایمان، یقهین، نیّهت و عمهل انسهان نیهز      

 ممکن است دچار آسیب و آفت شود. 

، هم حرکت تکاملی را می خواههد و ههم بهداشهت ایهن حرکهت را از      السالم امام علیه

خدا با انسهان را یهاد    ۀرابط بارۀدر آسیب ها و آفت ها. و بدین شیوه به ما یک ویژگی دیگر

صرف خواسهتن از  »یعنی  .«دارد خود دعا موضوعیت»می دهد، و آن عبارت است از اینکه 

 یک عامل حرکت دهنده در جهت تکامل است.  -حتی اگر مستجاب هم نشود -«خدا
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 دعا دو جنبه دارد: 

اسهت پذیرفتهه و   محتوای دعا: محتوای دعا و آنچه در آن خواسته مهی شهود، ممکهن     -9

 مستجاب شود و ممکن است نشود. 

یک عمل است؛ عمل نیک؛ یک عبادت اسهت. و ههیچ دعهائی     -دعا کردن -خود دعا -5

پذیرفته نشود. هر دعائی از هر کسی )حتی از فاسدترین کس( بعنوان « عمل»نیست که بعنوان 

 یک عمل پذیرفته است و در قیامت در ترازوی عملش خواهد آمد. 

از  -بعنهوان عمهل، نهه محتهوا     -دعا، دستکم یک گام اول است که اگر همین گهام و هر 

ِفيهتاِ»آسیب و آفت محفو  بماند، زایندۀ گهام ههای بعهدی اسهت:      ِنَتِزْدََِلُ نَة  َوَِمتْنِيَْقتَاِْفَِحست َ

ناِ   و هر کس برگیرد حسنه ای را بر نیکی اش می افزائیم. 9«:ُحس ْ

 وردن. اقتراف: به دست آ -يَْقَاِْفِ لغت:

« اقتهراف »؟ بهرای اینکهه در   -«ستبِحست نةوِمتنِِک»یا  «وِمنَِعلِحست نة»اما چرا نفرمود 

هم هست. « اغتراف»هست. همانطور که این عنصر در « جدا کردن»، «تکّه کردن»عنصری از 

ِِبَيِدهِِ» َمِنِاْغَاََفِغُْرفَة  الَِّ
ِ
 مگر کسی که یک غرفه با دست خود از آن آب بردارد.  5«:ا

ایعات اغتراف به کار می رود و در غیر آن اقتراف. بهه پهس انهداز کهردن و ذخیهره      در م

آمد جاری چیزی یها چیزههائی را جهدا کهردن و     اقتراف گفته می شود، یعنی از در کردن نیز

 بعنوان پس انداز کنار گذاشتن. 

پس، معنی آیه چنین می شود: هر کس در جریان زندگیش )خواه جریان عمومی آن مثبت 

شد یا منفی( یک تکّه عمل نیک انجام دهد بر نیکی آن عملش می افزائیم. خداوند اینگونه با

ولو خیلی کوچهک ههم باشهد،     انسان قرار داده است که هر عمل نیک؛ هر تکّه ای از رفتار

 زاینده باشد؛ هر نیکی نیکی دیگر را تولید کند. 

ناِ »می فرمایهد   ،«ومنِيقافِحس نةِنزدِىِجزائهِحس ناِ »توجه: نمی فرماید  ِفيهتاُِحست ْ  «.نَتِزْدََِلُ
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آیه در مقام بیان جزای حسنه نیست بل می فرمایهد در خهود آن عمهل نیهک، نیکهی را مهی       

افزائیم. اگر یک فرد فاسد اتفاقاً یک فعل کوچک خوب انجهام دههد، بهر نیکهی آن فعلهش      

 افزوده می شود. 

ُِ»قرآن می فرماید:  پرسش: َّ ِيََاَقهَُّلِاّلِلَّ ن
ِ
غیر از ایهن نیسهت کهه خداونهد از      9:«ِِمَنِالُْماَّقتيَِا

متقیان و پرهیزکاران قبول می کند. پس چگونه یهک عمهل کوچهک از کسهی کهه جریهان       

 عمومی زندگیش منفی و در گناهکاری است، پذیرفته می شود؟

و پرهیزکهار اسهت و   « متّقهی »اوالً: چنین شخصی در همان عمل کوچک مصهداق   پاسخ:

می باشد. زیرا آن وقت را برای آن عمل مختص کرده و در اعمال بد صرف نکرده  مشمول آیه

 لحظه ای از اعمال بد پرهیز کرده است. « سبحان اهلل»است؛ با گفتن یک 

ثانیاً: این آیه دربارۀ عملی است که هیچ عنصری از حُسن و نیکی در آن نبوده است؛ هابیل 

پذیرفته شد و از قابیل پذیرفته نشد، قابیل عصبانی شهد   و قابیل هر دو قربانی کردند، از هابیل

ِِمَنِالُْماَّقيَِو گفت: ترا می کشم. هابیل گفت:  ُ َّ ِيََاَقهَُّلِاّلِلَّ ن
ِ
  .ا

قربانی قابیل فاقد هر عنصری از عناصر حُسن بود؛ نه نیّت سالم داشت و نه در صهدد کهار   

ی کرد، اصل عملش عمل نیک نبود. اما بحث نیک بود، او صرفاً در مقام رقابت با برادر قربان

فردی باشد که روند عمومی  ا نیّت دعا، دعا کرده است گرچهما دربارۀ کسی است که واقعاً ب

زندگیش گناهکارانه باشد. که اگر محتوای دعایش نیز پذیرفته نشهود، خواسهته اش بهر آورد    

و می تواند زاینده باشهد   نشود، خود این روی به خدا کردن و دعا کردن یک عمل نیک است

ِالِنُضيُعَِأْجَرَِمْنَِأْحَسَنََِعَتالِ »و بر حُسن آن افزوده شود.  َّنَّ
ِ
ما اجر کسی را کهه یهک عمهل     5«:ا

نیک را انجام داده، ضایع نمی کنیم. وقتی اجر یک عمل از هیچ کس ضهایع نمهی شهود، پهس     

 زایش و زایندگی عمل نیک نیز از هیچ کسی ضایع نمی شود. 

آمهده توجهه کنیهد، یعنهی حتهی یهک عمهل        « تنوین وحدت»که با « عمالً»لفظ مفرد به 
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کوچک نیز ضایع نمی شود. و این تنوین جائی برای هیچ شرطی باقی نمی گذارد غیر از همهان  

فرد مورد بحث نیز دعا کرده است، خود دعا یک عمل حَسَن است خهواه  «. حَسَن بودن عمل»

 نیکهی را ضهایع    عمهل  پذیرفته نشود. و خداونهد عهادل ههیچ    خواسته اش پذیرفته شود و خواه

 نمی کند. 

 

 تجسّم عمل
 

در مباحث گذشته به شرح رفت که: هر عمل انرژی مصرف می کند، همانطور که انرژی 

های خورشید می آید و در زمین به ماده تبدیل می شود، انرژی های صادره از انسان نیهز مهی   

 ل می گردد. و در اینجا از تکرار آن خودداری می شود. رود به مواد بهشت یا دوزخ مبد

ُِِاَكنَِ قانون عمومی کائنات و زایندگی عمل: ِِْْاّلِلَّ َ خداوند بود  ٌء:َمَعتُهَِشِِيَُكنَِِْوِل

و هیچ چیزی با او نبود. مادۀ اولیۀ جهان را ایجاد کرد. آن را نه از وجود مقدس خودش خلق 

آن را ایجاد کرد. در مباحث گذشهته نیهز بهه    « کن فیکون»اَمر کرد و نه از چیز دیگر، بل با 

ِالَْخلْتُقَِوِ»شرح رفت که خداوند دو نوع فعل؛ دو نوع کار دارد: فعل اَمهری، و فعهل خلقهی.     ََلُ

 9«.اْْلَْمرُِ

در تکامهل کمّهی   »آن امر که مادۀ اولیه جهان را ایجاد کرد با دو امر دیگر همهراه بهود:   

. آن مادۀ کوچک اولیه از همان آغاز ههم در مسهیر گسهترش    «فی باشدر تکامل کی»و  «باش

کمّی است و هم در گسترش کیفی. که امروز آن ماده کوچک و ریز اولیهه بهه صهورت ایهن     

کائنات در آمده که تنها محتوای آسمان پائین، اینهمه کهکشان هها، منظومهه هها و فضهاهای     

 یفی. گستردۀ میان آنها است وهمچنین در سیر تکامل ک

اعهم از   -پس، همه چیز این جهان در زایش و زایندگی است؛ هیچ چیهزی در ایهن جههان   

 ،ماده، انرژی: جماد، جاندار، و هر حرکت و فعل و رفتار که از چیزی )اعم از مهاده، انهرژی  
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و کیفهی هسهتند. خداونهد     مل کمهی همگی زاینده و دائماً در تکا -جماد وجاندار( صادر شود

 یت جهان کائنات است. مأمورو اینگونه امر کرده است و این اینگونه خواسته 

ابتدا باید از نو توجه شود: هر عمل نوعی ماده اسهت.   زایندگی عمل بر سه گونه است:

سیمائی و شکلی از انهرژی اسهت. انهرژی     ،و عملی عمل انرژی مصرف می کند؛ هر رفتارزیرا 

اینک مهی رسهیم    9ادّه یعنی انرژی فشرده شده.نیز عین مادّه است: انرژی یعنی مادّه بسیط، و م

 به شمارش گونه های زایندگی عمل: 

ِفيها»زایندگی عمل در ماهیت خودش: آیه  -9 ِنَِزْدََِلُ نَة  که بحث شد، این  «َوَِمْنِيَْقَاِْفَِحس َ

نوع زایندگی را در نظر دارد. یعنی خداوند طبع طبیعی عمهل نیهک را طهوری قهرار داده کهه      

فزاینده باشد. این نوع زایندگی و فزایندگی، همان قانون عمومی جهان کائنهات اسهت    زاینده و

سال عمر کرده و اعمال نیک انجام داده، این اعمال به حهدی   46که به شرح رفت. انسانی که 

زایش دارند که بهشت با آن کمیت و کیفیت عظیم را بطور خالد و جاودان در پی می آورند. 

سال عمر کرده و به گناه پرداخته است، بوسیله اعمهالش دوزخهی را    46و همچنین کسی که 

 5برای خود ساخته است با آن کمیت و کیفیت و بطور خالد و همیشگی.

زایندگی و فزایندگی فضلی: خداوند )عالوه بر فزایندگی خود ماهیهت عمهل(، اعمهال     -5

تَِأْمثاِلهتاَمتْنِِتاَءِاِبلِْ»فضل و رحمت خودش ده برابر می کند:  نیک را با َِعُْشُ نَِةِفَتََّلُ ایهن   3«.َحست َ

ئَِةِفاَلَُِيْز »افزایش در اعمال بد، نیست که در ادامه می فرماید:  ئ ِ ِمثْلَهاَِوَِمْنِِاَءِاِبلسَّ الَِّ
ِ
 «.ا

پس از آنکه هر کس با اعمال زاینده و فزایندۀ خود و آن فضل الهی، بهشهت خهود را    -3

شت خود می گردد، خود عالم بهشت او به کمال مهی رود؛  می سازد، و پس از محشر وارد به

به کمال مهی رونهد. و    فرد بهشتی و عالَم بهشتی )مطابق قانون عمومی کائنات که بیان شد( رو

                                                   
هر عملی، هر حرکتی، حتی تحرکات ذهنی و فکری، انرژی مصرف می کند، از انرژی هائی که از مهواد غهذائی    9

 ل شده اند. حاص
 و نیز در مباحث گذشته. «. جهان و انسان تبیین»شرح بیشتر در کتاب  5
 سورۀ انعام. 906آیۀ  3
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 9این زایندگی و فزایندگی تا ابد ادامه دارد. زیرا مخلوقات ازلی نیستند اما ابدی هستند.

منفی است. دوزخ تنها نهوع اول از زاینهدگی و   آیا دوزخ زایندگی و فزایندگی دارد؟ پاسخ 

فزایندگی را دارد و دو نوع دیگر در آن نیست. دوزخ نیز جزئی از این کائنهات اسهت، لهیکن    

اگر دوزخ در ماهیت خودش رو به فزونی و زایش باشد، بر خالف آن قانون عمهومی تکامهل   

 کائنات می گردد، زیرا تزاید منفیات، ضد تکامل است. 

فزونی می یابد و نه کاهش؛ انباری است که آفت ها و آفتمندها در آن تلنبار می  دوزخ نه

شوند تا به دیگر بخش های کائنات سرایت نکنند، محبسی است که بهدی هها و بهدها در آن    

 انند و به تکامل خود ادامه دهند. دام های دیگر جهان کائنات سالم بممحبوس می شوند تا ان

اَرِاْْلآِختَرَةِ»مال حیاتمندی و در تکامل حیاتمندی است: بهشت عرصۀ حیات و در ک ِاِلَّ نَّ
ِ
َوِا

 5«.لَهِيَ ِالَْحَيواُنِلَْوِاكنُواِيَْعلَُمونَِ

َُّهِ»نه عرصۀ رشد حیات است و نه عرصۀ ممات: « در جا می زند»دوزخ عالَمی است که  ن
ِ
ا

َِالِيَُموُتِ َُِجََّنَّ ََِلُ نَّ
ِ
َُّهُِمْجرِما ِفَا يِيَْصتىَلِالنَّتاَرِاْلُكترْب ِ-يََاَجنَُّبهَاِاْْلَْشتَقى»و:  3«فيهاَِوِالََِيْىيَِمْنِيَأِْتَِرب َّْ ِ-ا

 5«.ُُثَِّالِيَُموُتِفيهاَِوِالََِيْىي

یهک   -حتی از یک فرد گناهکار که سرانجامش دوزخی بهودن اسهت   -نفس دعا نتیجه:

از محشهر و در ایهن    عمل حسنه است و مطابق نیروی خودش زاینده و فزاینده است هم قبهل 

آن  جایگاه دنیا، و هم پس از محشر. و لذا جایگاه دوزخیان در دوزخ با همدیگر تفاوت دارد.

که گاهی عمل حسنه انجام داده اند )بویژه دعا کرده اند گرچه محتوای دعای شان  یدوزخیان

 فرق می کند. که این گونه اعمال را انجام نداده اند،  یپذیرفته نشده(، با جایگاه دوزخیان

دعا فی نفسوه، موضووعیت   د ر این دعا به ما یاد می هد که خودالسالم  و امام علیه

                                                   
 و نیز در مباحث گذشته.«. جهان و انسان تبیین»شرح بیشتر در کتاب  9
 سورۀ عنکبوت. 05آیۀ  5
 سورۀ طه.  45آیۀ  3
 سورۀ اعلی.  93و  95، 99آیه های  5
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پس باید دعا کرد خواه محتوای آن مستجاب شود و خواه مسهتجاب نشهود. زیهرا ههیچ      دارد.

نباشد. و از این دیدگاه باید گفت: ههیچ دعهائی نیسهت کهه     « حسنه»دعائی نیست که مصداق 

ستکم نفس دعا، پذیرفته است بدون استثناء، در هر بهاره ای باشهد و از ههر    مستجاب نشود، د

 کسی باشد. 

بهرای   -بد خوب یا -می آموزیم: هر چه هستیم، هر کسی هستیمالسالم  از بیان امام علیه

مان، و نیت مان و عمل مان، دعا کنیم و این تکامل در این موارد را از  تکامل ایمان مان، یقین

 . بهتر است دوباره به این فقرات از کالم امام بنگریم: خدا بخواهیم
ميَاِن،َِوِاْجَعْلِيَِقيِّنَِأفَْضَلِالَْيِقيِِ

ِ
َِأَْكََلِااْل ِِ ميَا

ِ
ْغِاِب ،َِوِبَل ِ آَِلِ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ َِصل ِ َّْ َّهُ ،َِوِانْاَِهِِبِنئَِّيِالل

َ َِأْحَسِنِالن ِيَّاِت،َِوِِبَعَمِلِ
ِ
َ َِأْحسَِا

ِ
الِِِا ِ.ِنِاْْلََْعَ

 

 حفاظت ایمان، یقین، نیّت و عمل، از آفت و آسیب
 

شهناخت چگهونگی   »بهویژه در   السهالم  ادبیات قرآن و اهل بیت علهیهم  در بینش، شیوه و

اگور نعمتوی از خودا موی     مدّ نظهر بهوده و هسهت:     ، یک اصل همیشه«انسان با خدا ۀرابط

ی که )مثالً( صحت بدن از خهدا مهی   وقت خواهید، حفاظت از عکس آن را نی  بخواهید.

خواهید، بهتر است مصون ماندن از بیماری را نیز بخواهید، اگر ثروت مهی خواهیهد، مصهون    

ماندن از فقر را نیز بخواهید. گرچه در اینگونه موارد هر دو صورت قضیه به یک معنی بهر  

الزمتر است  هتر وهر دو صورت این سکّۀ واحد، ب می گردد، لیکن عنوان کردن هر دو بُعد و

و دعا را دقیقتر می کند و این دقت در دعا حضور قلب را تقویت می کند. و در این جهان هر 

حرکت به سوی یک نعمتی، فرار است از یک نقمتی. پس بهتر و کاملتر آن است که ههر دو  

 جانب قضیه هم در ذهن و نیت و هم در لفظ و کلمات دعا آمده باشد. 

تا اینجای سخنش نعمت هائی را خواست و اینهک حفاظهت از آفهت و    السالم  امام علیه

آسیب که ایمان را ضعیف می کنند و همچنین یقین و نیت و عمل حسهن را، از خداونهد مهی    

 خواهد: 
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ْرِِبلُْطِفَكِِنئَِّيِ َِوف ِ َّْ َّهُ  . گردان «َوفْر»مرا خدایا، بلطف خودت نیّت  :الل

غهذا را بهرای فالنهی کامهل و غیهر       وف رِلفالنِطعامه: -ل.تمام: غیر ناقص: کام :َوفْرال لغت:

 ناقص کرد. 

ه:محفو : مصون:  :َوفْرال  آبروی فالنی را محفو  و مصون داشت.  َوفََرِلفالنِِعِر

بی عیب و بی نقص بودن اصهل نیّهت.    -9در این جمله، دو لطف از خداوند خواسته شده: 

این خلوص نیّهت از آفهت و    -5ر آلوده نباشد. که خالص برای خدا باشد و با انگیزه های دیگ

 آسیب محفو  باشد و خللی بر آن عارض نشود. 

 

 نیّت
 

یا رفتاری وادار می کند، خواه رفتهاری باشهد    ه: انگیزه ای که انسان را به کارنیّت: انگیز

که به صورت یک فعل از او صادر شود و خواه رفتاری باشهد کهه فعلهی را در درون وجهود     

جاد کند مانند نیّت تحوّل در وجود خودش مثالً تصمیم می گیرد که حلهیم و مهوقّر   خودش ای

 باشد. 

به مرحلۀ قصد و تصمیم برسهد،   که نیست، انگیزه ای است« انگیزۀ محض»نیّت به معنی 

گاهی انگیزه ای خوب یا بد در انسان به وجود می آید اما بدلیلی به مرحلهه قصهد و تصهمیم    

 نمی رسد. 

بر دو نوع است: گاهی انگیزه بدلیل ناتوانی و عجز بایگانی می شود، و گاهی بدلیل این نیز 

 سنجش و تشخیص عقلی کنار گذاشته می شود. 

این نیز باز بر دو نوع است: گاهی بدلیل تشخیص و سهنجش عقالنهی عقهل فطهری، کنهار      

میهده مهی   گذاشته می شود که مصداق خودداری از یک رفتار بد می شود کهه پرهیزکهاری نا  
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 کنار گذاشته می شود. « عقل نکرائی»و گاهی انگیزه ای بدلیل تشخیص 9شود.

ههوی=  »و  راهکار روح فطهرت « عقل»عقل نکرائی: در مباحث گذشته به شرح رفت که 

راهکار روح غریزه است، اگر غریزۀ کسی بر فطرتش مسلط شود و فطرتش سهرکوب  « هوس

وح غریهزه عقهل را مصهادره کهرده و از دسهت روح      شده و از مدیریت غریزه ناتوان گردد، ر

فطرت می گیرد و آن را در خدمت هوی و هوس به کار می گیرد، که مثهال بهارز آن، عقهل    

 5معاویه و عمروعاص است.

افراد خوب که فطرت شان سالم مانده و سرکوب نشده نیز همیشه در معرض انگیزه های 

به مها  السالم  گیزش های غریزی است. امام علیهبد هستند، زیرا انسان دارای روح غریزه و ان

بهاز  « رسیدن انگیزه های بد به مرحلۀ قصد»یاد می دهد که اوالً از خداوند بخواهیم ما را از 

دارد تا نیّت و نیّت های مان سالم باشد. و ثانیاً سالم بودن آن تا پایان عمل دچار آفت و آسیب 

 نگردد. 

وار و پیچیده است، و از جهتی بس آسان و سهل است؛ پس مسئلۀ نیت، از جهتی خیلی دش

 همه چیز بر می گردد به تعادل و توان ایجاد تعادل میان اقتضاهای غریزی و اقتضاهای فطری. 

خداونهد فالنهی را   »توفیق یعنی چه؟ اینکه گفته می شود  باز هم مسئلۀ توفیق الهی:

در اینجای بحث به جائی رسیده ایهم   معنایش چیست؟« خدایا به من توفیق بده»یا « موفق کرد

ظریف را که از مسائل بشدت دقیق است، تا حدودی بشکافیم؛ توفیق  و که این مسئلۀ بس مهم

در جائی است که اصل انگیزه و نیّت سالم را داشته باشیم، یعنی قصد عمل داشته باشیم و برای 

در این کالمش اصل نیّت سهالم  م السال موفّق شدن در آن، از خداوند توفیق بخواهیم. امام علیه

 را از خداوند می خواهد، نه توفیق عمل به آن را، توفیق خواهی در مرحلۀ بعدی است. 

                                                   
زگار، هر دو درست است با این فرق که اوّلی صهفت فعلهی و کهرداری اسهت، دوّمهی صهفت       پرهیزکار، و پرهی 9

شخصیتی و خصلت درونی همیشگی است. بدیهی است دومی بهتر از اولی است زیرا اولی مورد به مورد اسهت و دوّمهی   

 خصلتی است جاری، فعال دربارۀ همه موارد. 
 ی. اصول کاف« کتاب العقل و الجهل»حدیث سوم از  5
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اگهر همهه    پس مختار است، یبرخی از شارحان و مترجمان، نظر به اینکه انسان موجود

خود انسان  چیز را از خداوند بخواهد، و اگر بنا باشد همه چیز را خدا به او بدهد، پس برای

را در شرح سخن امام آورده اند، « توفیق»چه نقشی باقی می ماند؟ بر اساس این بینش فوراً لفظ 

 یا آن لفظ را در میان پرانتز در ترجمه جای داده اند. 

و مراحل عمل به آن را از همدیگر تفکیک می کننهد و  « اصل نیت»این بزرگواران میان 

را از خداونهد  « فهروع »را خهود انسهان داشهته باشهد و     « اصول»مقصودشان این است که باید 

، باید همه چیز را از السالم قرآن و اهل بیت علیهم نظر بخواهد. و توجّه نکرده اند که مطابق

خداوند خواست هم اصول را و هم فروع را؛ هم اصل نیت را و هم توفیق عمل به آن را. زیرا 

در اصل نیّت نیز مفوض نیست، و فرق است میان نیست، حتی « مفوّض»انسان مختار است، اما 

مختار بودن و مفوّض بودن. و این نکته ای است بس ظریف و دقیق که در مباحث قضا و قدر، 

 معموالً از آن غفلت می شود. 

بهاز ههم   )انسان در داشتن نیت نیز مفوّض نیست و باید آن را از خداوند بخواهد. و حتهی  

ز خداوند بخواههد. یعنهی خواسهتن نیهت سهالم را نیهز از خهدا        را نیز ا« خواستن»خود  (حتی

 بخواهد. 

و « خواسهتن اصهل نیهت   »اما با اینهمه بحث و شرح که من حقیر نیهز در تفکیهک میهان    

، بیان کردم، باز یک سؤال سرجای خهود مهی مانهد: اینکهه مهی      «خواستن توفیق عمل به آن»

عنی باید از خدا خواسهت کهه مها را بهه     ، ی«اصل خواستن را نیز باید از خدا خواست»گوئید 

سهرجای خهود هسهت. و    « توفیهق خهواهی  »خواستن موفق کند؛ توفیق دعا را به ما بدهد. پس 

 ین علیهه مؤمنجائی ندارد. و لذا امیرال« خدا و انسان و بالعکس ۀرابط»اینگونه تفکیک ها در 

ِفاََلِتَْسلُِ»دربارۀ قضا و قدر فرمود: السالم  ٌرََِعِيٌقِفاََلِتَِلُجوُهَِطرِيٌقُِمْظَِلٌ ًَِلََِثِنيا ِفَقَاَلَِِبْ ُكوُهُُِثَِّس ُ

ِفاََلِتَاََُكَُّفوهُِ ِ ِاّلِلَّ ِفَقَاَلُِِسُّ ًَِلََِثِلثا  راهی است تاریک پس در آن راه نپیمائید، و دریهائی   9«:ُُثَِّس ُ

 دازید. است ژرف پس در آن فرو نروید، و سرّ خداوند است خود را برای کشف آن به رنج نین

                                                   
 . 541فیض  -513نهج البالغه، قصار الحکم، ابن ابی الحدید  9
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در این صورت از من می پرسند: پس چرا وارد این راه تاریک و دریای عمیق می  پرسش:

حوالهه   «دو دست خدا»شوی و این بحث ها را میکنی و شرح بیشتر را در این باب به کتاب 

 می کنی؟ 

بزرگانی که دربارۀ این مسئله بحث کهرده انهد )قهدّس اهلل اسهرارهم(، در ههر       -9 پاسخ:

معنی کرده اند تا مختار بودن انسان را محفو  بدارنهد و  « توفیق»را به « اعطای الهی»موردی 

اسهت و  « مفوّض دانستن انسان»توجه نفرموده اند که این حفاظت از اختیار انسان نیست، بل 

َِوِاَلِتَْفِويَضِبَْلَِأْمٌرِبَْيَِتفویض در مکتب ما نفی شده همانطور که جبر نفی شده است:  رْبَ َِ ِاَلِ

بحث من تنها در همین نکته است که بخاطر فرار از جبر به تفویض سقوط نکنیم کهه   .َأْمَريْن

 باشد. « بخاطر ترس از مرگ خودکشی کردن»مصداق مَثَل 

، در پاسخ بدعت «دو دست خدا»بحث های بنده در برخی نوشته هایم، بویژه در کتاب  -5

صهفات  »خدا را که در قرآن نیز آمده، به  عرفان گرایان عرفان اصطالحی است که دو دست

تفسیر کرده اند و بر اسهاس ایهن انحهراف انحرافهات دیگهری       9خدا« جمالصفات »و « جالل

ایجاد کرده اند که سیمای مکتب را آلوده کرده اند، و دینی درست کرده اند که هیچ ارتباطی 

 ندارد.  السالم با مکتب قرآن و اهل بیت علیهم

اسهت کهه چگونهه ایهن راه     السهالم   ین علیهمؤمنشرح همین سخن امیرال مباحث بنده، -3

تاریک است و چگونه این دریا بس عمیق است، و چگونه انسان از طی این طریق )که بتوانهد  

این مسئله برسد( عاجز و ناتوان است. تا بتوانم این شعار را فهراز کهنم کهه:     عمقباصطالح به 

. بنده همهین ظلمهانی   هر مسئله ای برسد عمقو به  بنا نیست همه چی  را انسان بداند

بودن و عمیق بودن را شرح داده ام و هیچ جائی در صدد رسیدن به عمق مسئله نبوده و نیسهتم  

 کرده ام.  ن فرمایش حضرت را در همه جا فرازو همی

 پس توفیق دو نوع است: 

                                                   
چه الفا  و اصطالحات شیرینی!! و همیشه اینگونه شیرینی ها عامل انحرافات بوده و معهانی قهرآن را بهه زیهر      9

 رسوبات برده است.
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رها نشده، مختار است  که انسان در برابر خدا به سر خود«: نفی تفویض»توفیق بمعنی  -9

 اما مفوّض نیست. 

 توفیق بمعنی کمک و یاری خدا در اقدام ها و عمل ها.  -5

آن بزرگانی که یاد کردم تنها به نوع دوم توفیق توجه دارند، هر دعا و هر خواستن را به 

 این نوع معنی می کنند. 

َّتَكِ ت:در ضمن حدیث مفصّل فرمود: ایهوب گفه  السالم  امام صادق علیه حدیث: ن
ِ
ِا اَيَِرب ِ

ُِهَاِعىََلِنَْفت َِأَخْذُتِِبأََشد ِ الَّ
ِ
َِطاعٌَةِا ُُهَاَِِلَ ِيَْعِرْضِِِلَِأْمَراِنِقَطُِّلِِكَ ْْ َ َُّهِل َِأن ِـلَاَْعََلُ ْْ تْدَيَِأِلَت َ َْ َِأ ْْ ِِسَِأِلَت

آاَلِفِلِِ تِةِأ ْاَكِقَاَلِفَنُوِدَيِِمَنِالْغََماَمِةِِبَعَُشَ ب ِ ُِأس َ ْْ َ َِوَِأْشُكْرَيَِأِل َ َيِتَْعُبتُدِاّلِلَّ َ ُّتوُبَِمتْنَِصتریَّ َستاٍنِاَيَِأي

ِِ ِعىََلِاّلِلَّ ُهَِوِالنَّاُفَِعْنُهِغَاِفلُوَنَِأِتَُمنَّ َ َاُهَِوِتَُكرب ِ ب ِ َمُدُهَِوِتُس َ ِِفيِهِِالنَّاُفَِعْنُهِغَاِفلُوَنَِوَُِتْ ِالَْمنُّ ِ ِبَماِّلِِلَّ

اَبِفَوَِ َ ُّوُبِالاُّ ِِّبِعَلَْيَكِقَاَلِفَأََخَذَِأي يِفََعلَْتَِذِِلَ ِ َّْ َِأنَْتِا ِالُْعْاََبِاَيَِرب ِ َعُهِيِفِِفيِهُُِثَِّقَاَلَِِلَ ای  9:َِ

پروردگار من، تو می دانی هرگز دو عمل بر من عارض نشده که هر دو طاعت تو بوده، مگهر  

تهو را   اینکه سخت ترین آنها را برگزیدم؛ آیا تو را ستایش نکردم؟ آیا تو را سپاس نگفتم؟ آیا

 تنزیه نکردم؟ 

ندائی با ده هزار زبان از ابری آمد که: ای ایوب چه کسی تو را عبادت کنندۀ خدا کرد در 

؟ چه کسی تو را اینگونه کرد که خدا را ستایش کنی و تنزیه -حالی که مردم از آن غافل اند

گهذاری بها   ؟ آیا بر خهدا منّهت مهی    -کنی و بزرگ بداری، در حالی که مردم از آن غافل اند

؟ ایوب خاکی را برداشت و بر دهان خود گذاشت، -چیزی که خدا را منّت است در آن بر تو

 سپس گفت: خدایا رضایت تو باید جلب شود، توئی که این نعمت ها را به من داده ای. 

السهالم   ، مثل همین حدیث را از امام کاظم علیهه 40ص  9صدوق)ره( در علل الشرایع، ج 

َِألَْزْمُتِایوب گفت: آورده است که:  الَّ
ِ
ِيَْعِرْضِِِلَِأْمَراِنِقَطُِّا ْْ َ َُّهِل َِأن ابْاَلَْيتَِّنِِّبَِذِهِالَْبِليَِّةَِوَِأنَْتِتَْعََلُ

ِايَِللَزِْمُتِ ِيَِتمٌيِقَاَلِفَِقيَلََِلُ ِِ َِوِعىََلِِخَوا الَّ
ِ
ِِمْنَِطَعاٍمِا ِأُْكَة  آُُكْ ِأ ْْ َ َِوِل ِِ نَهَُماِعىََلِبََد ُّوُبَِمْنِ[َِأْخش َ َِأي

ِ َعُهِيِفِِفيِهُُِثَِّقَاَلَِأنَْتِاَيَِرب ِ َِ اعََةِقَاَلِفَأََخَذَِكف ا ِِمْنِتَُراٍبِفََو لَْيَكِالطَّ
ِ
 5.َحهََّبِا

                                                   
 . 353ص  95بحار، ج  9
 .350ص  95و نیز، بحار، ج  - 5
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در متن هر دو حدیث کلمۀ توفیق یا چیزی از مشتقات آن نیامهده اسهت، در حهدیث اول    

لَْيَكِ»ه و در حدیث دوم آمد ،چه کسی تو را اینگونه گردانید«: رکمن صیّ»عبارت 
ِ
َمْنَِحهََّبِا

اعَة چه کسی طاعت را بر تو شیرین و محبوب کرد، آمده است. و هر دو داللت دارند بر  «:الطَّ

 اعطای اصل این نعمت، نه بر توفیق آن. 

درست است در کاوش عقلی، هر دو حدیث به توفیق به هر دو معنی داللت دارنهد لهیکن   

 ، داللت دارند. عِوِالفرعيةلا بالصاله، و بر توفیق بمعنی دوم باور بابر توفیق بمعنی اول بط

و هر دو حدیث در کنار احادیث فراوان، و اصول مکتب، هیچ داللتی بر جبر ندارند، بهل  

ُِ»مانند آیه  َأْنِيَشتاَءِاّلِلَّ الَِّ
ِ
که در کنار آنهمه آیات فهراوان و جهان قهرآن، ههیچ      9«َوِماِتَشاُؤَنِا

 می کند. بر ندارد بل تفویض را ردلتی بر جدال

 

 تصحیح یقین
 

ْحِِبَماِِعْنَدَيِيَِقيِّنِ ِ َُ  تصحیح کن. به آنچه در نزد توست، ( یقینم راو )خدایا :َوِ

؟ پاسخ اولیۀ هر کس ایهن اسهت   -از هر کسی بپرسی آیا شک و تردید بهتر است یا یقین؟

اما همیشه چنین نیسهت و   انی است.که یقین بهتر است، زیرا شک و تردید آوارگی و سرگرد

 «جهول مرکوب  »از هر شک و تردیدی خطرناکتر اسهت و اولهین مصهداق    « صحیحیقین نا»

جهل به حقانیت بت هبل و آئین بت پرستی، بدتر و خطرنهاکتر از ههر تردیهد    است؛ یقین ابو

 است؛ آواره و سرگردان بودن بهتر از بت پرست بودن است. 

 ین بر دو نوع است: صحیح و نادرست بودن یقنا

یقینی که از اصل و اساس نادرست است؛ مانند یقین ابوجهل. و مانند یقهین صهدرویان    -9

 «. صادر اول»و « صدور»ما به 

یقینی که اصل آن درست است لیکن به نقص و عیب دچار است و یا به آفت یا آفاتی  -5

                                                   
 سورۀ تکویر.  51سورۀ انسان، و آیۀ  36آیۀ  9
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 آلوده است. 

صهحت   اوالًمله، صورت دوم است. زیهرا  در این جالسالم  بدیهی است که مراد امام علیه

خواسته است که هم اصل یقین را شامل می  «َوِاْجَعْلِيَِقيِّنَِأفَْضَلِالَْيِقتي»اصل یقین را در جملۀ 

از نهو   «ذکترِختابِبعتدِالعتام»شود و هم فضیلت و صحت آن را. و در این جمله مطابق قاعهدۀ  

خواسهتۀ  »یا بگوئیم « ستۀ خاص بعد العامخوا»فضیلت و صحت نیت را می خواهد اما در این 

دارد. یعنهی   ،توجه ویژه ای به امکان آلوده شدن یقهین افضهل، بهه آفهات     9،«مقیّد بعد االطالق

خدایا آن یقین افضل که به من عطا می کنی آن را از آفات نیز محفهو  بهدار، و اگهر دچهار     

و امتحان اسهت، ابلهیس نیهز     فت شود آن را تصحیح کن. زیرا انسان همیشه در معرض ابتالءآ

کار خود را می کند ای بسا اهل یقین صحیح، که یا یقین شان را زیر پا گذاشته اند مانند خود 

 ابلیس و سران آگاه کابالیسم، و یا یقین درست شان دچار آفت شده است. 

ْحِِبَماِِعْنَدَيِيَِقيت»کلّی عبارت  آنچه گفته شد بار معنای استدراک: ِ َُ است. لهیکن   «ِّنِـَوِ

با دقّت در جزئیات آن، می توان آن را به دو گونه معنی کرد و نمی توان یکی از این دو معنی 

 را بر دیگری ترجیح داد: 

ْحِِبَماِِعْنَدَيِيَِقيتِّنِ -9 ِ َُ یعنهی   -و بوسیلۀ آنچه در نزد توست یقیهنم را تصهحیح کهن.    :َوِ

تم می کند. یعنی: با لطفت نیّ تأییدن معنی را در جملۀ قبلی ای« لطفک»بوسیلۀ رحمتت. و لفظ 

، «بهه »و باصطالح ادبی در اینصورت حرف  -را تقویت کن، و با رحمتت یقینم را تصحیح کن.

 می شود. « باء وسیله»

ْحِِبَماِِعْنَدَيِيَِقي -2 ِ َُ یعنی یقیهنم را   -یقینم را به آنچه در نزد تو است تصحیح کن. :ِّنِـَوِ

و به معنی « باء تعدّی»، «به»در اینصورت حرف  -تو حق است، صحیح گردان. بر آنچه در نزد

 ،یقهین مهرا بهر توحیهد، معهاد     «: و صحح علی ما عندک یقینهی »می شود و معنای آن با « اعلی»

 . ، مساوی می شودبهشت و دوزخ و... صحیح گردان

                                                   
 یعنی در جمله قبلی علی االطالق افضلیت را خواسته و در این جمله بطور مقید حفاظت از آفت را خواسته باشد.  9
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« بمها عنهدک  »آنچهه در بهادی رأی از عبهارت     9،«اصول فقه»نظر به اینکه باصطالح علم 

می کنهد. گرچهه    تأییداین تبادر نیز معنی دوم را  ،متبادر می شود معنی دوم است، نه رحمت

سیاق جملۀ ما قبل و نیز جملۀ مابعد، معنی اول را ایجاب می کند. و در اینجا مهی رسهیم بهه    

، کهه  «حجّیهت »تها حهدّ   « وحدت سیاق»و لزوم و عدم لزوم رعایت  «سیاق»مبحث پردامنۀ 

 ند مجال دیگر است و به متون مربوطه واگذار می گردد. نیازم

گفته شد: یقین نادرست خطرناکتر از شهک و تردیهد    انسان شناسی: استدراک دوم؛

بعنوان مثال ذکر شد. شاید آمار یقین این چنینهی در محورهها و مهوارد     ابوجهلاست، و یقین 

سان شناسی و... حتی در مسهائل  اعم از باورهای هستی شناسی، خدا شناسی، ان -مختلف زندگی

بعنهوان   ابوجهلبیش از آمار مجموع یقین های درست و شک ها، باشد. و یقین  -ریز زندگی

 بارزترین مصداق آن ذکر شد. 

يَُظنُّون»ها می گوید:  ابوجهلاما قرآن دربارۀ همین یقین  الَِّ
ِ
ِا ْنُُِهْ

ِ
ِا ِِمْنِِعَْلٍ ِِبذِِلَ ْْ و  5«.َوِماِلَهُ

«َِّ ْنِيَت
ِ
ُرُصتتونَِا ْ َ الَِّ

ِ
ِا ْنُُِهْ

ِ
َِوِا تتنَّ الظَّ الَِّ

ِ
ُرُصتتونَِ»و  3«.ِهُعتتوَنِا َُتْ الَِّ

ِ
ِا ْنَِأنْتتُُتْ

ِ
َِوِا تتنَّ الظَّ الَِّ

ِ
َِّهُعتتوَنِا ْنِتَت

ِ
ْنِ»و  5«.ا

ِ
ا

َو ِاْْلَنُْفس َِوِماِهَتْ نَّ الَِّالظَّ
ِ
َِّهُعوَنِا ن ِِ»و  2«.يَت ِالظَّ ََ ات ِبا الَِّ

ِ
ِا ِِبِهِِمْنِِعَْلٍ ْْ  و آیه های دیگر.  0«.ماِلَهُ

انسان موجودی م، السال بر این اساس مطابق انسان شناسی مکتب قرآن و اهل بیت علیهم

 ظهن تنها می توانهد بهر آن    است که هرگ  نمی تواند بر حقانیت یک باطل یقین کند.

داشته باشد. کسی که می گوید: یقین دارم معادی در کار نیست، درو  می گوید، او حهداکثر  

                                                   
 اصول فقه، بخش اصول الفا .  9
 سورۀ جاثیه.  55آیۀ  5
 سورۀ یونس.  00و آیۀ  -سورۀ انعام. 990آیۀ  3
 سورۀ انعام.  956آیۀ  5
 سورۀ نجم. 53آیۀ  2
 سورۀ نساء.  924آیۀ  0
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اما این دروغگویان  9داشته باشد نه یقین. و همچنین در دیگر اصول. ظنواند به عدم معاد می ت

 خود را یقین می پندارند. چرا؟ و همین مشکل بزرگ بشر است. چگونه؟  ظنواقعاً 

تَو ِاْْلَنُْفتُسِ»پاسخ این دو پرسش همان است که در آیه  َِوِمتاِهَتْ تنَّ الظَّ الَِّ
ِ
َِّهُعتوَنِا ْنِيَت

ِ
یم. دیهد  «ا

با هوای نفس تشدید شود، شخص گمان می کنهد کهه ظهنش یقهین اسهت. و ایهن        ظنوقتی که 

 را یقین جلوه می دهد.  ظنکه  است بیماری ای

بخش پنجم، مبحث حدیث جنود عقل و  -در مباحث گذشته بویژه در شرح دعای هفدهم

وح غریزه راهکار ر« هوی= هوس»بیان شد که عقل راهکار روح فطرت است و  -جنود جهل

است. اگر روح غریزه بر روح فطرت عاصی و مسلط شود، عقل نیز از دست فطهرت مصهادره   

در نظر چنین شخصی،  ظنشده و به استخدام غریزه در می آید و یکی از آثار آن این است که 

باشد به اینگونه داوری می رسد. و پیهام آیهه    ایقین جلوه می کند. عقلی که تحت سیطرۀ هوی

 شود: چنین می 

 = مبدل شدن ظن به یقین. اعقل+ سیطرۀ هوی

 و این بیماری شخصیت درون است. 

ع طه ق»اینکه در علم اصول فقهه گفتهه مهی شهود کهه       «:اصول فقه»یقین و قطع در علم 

 ، باید به دو شرط مشروط باشد: «حجت است

چون موضوع بحث، فقه است و فقه یک علم تعبدی اسهت، بایهد یقهین و قطعهی کهه       -9

قطهع  »اصل می شود منشأش آیه و حدیث باشد، نه هر قطع و یقهین. آنهان کهه مهی گوینهد      ح

 سخت در اشتباهند. « حجت است حتی اگر از پریدن کال  حاصل شود

شخص قاطع، از سیطرۀ اقتضاهای غریزی مصون باشد. بدیهی اسهت کهه بحهث دربهارۀ      -5

اما این همۀ مطلب نیسهت،  شخصی است که مجتهد، عادل، و با سالمت شخصیت درون است. 

شهرایط محهیط و    تهأثیر شخص عادل و دارای سالمت روحی و شخصیتی نیهز دسهتکم تحهت    

                                                   
در اصول، اما در موارد غیر اصولی مانند حوادث زندگی و امورات اجتماعی می تواند مسائل غیر واقعی را تعینهاً   9

 واقعی بداند. 
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اء و کنار رود خروشان دجلهه زیسهته   یش است، مثالً مجتهدی که در سامرشرایط تربیتی خو

دربارۀ شستن ظرف ها )حتی گاهی( دوبار شستن را کافی نمی داند و به وجوب سه بار فتهوی  

د، و آن دیگری که در کویر ایران زیسته )حتی گاهی( یک بار شستن را نیز کافی مهی  می ده

داند. و نیز یک شخص اشراف زاده کمتر می تواند از گرایش به اشرافیت خهودداری کنهد تها    

ر گهرایش بهه   شخصی که فقیرزاده باشد. و عکس قضیه نیز صادق است که شخص فقیهرزاده د 

ابی به اعتدال برای هر دو تا حدودی نیازمنهد دقهت اسهت، واالّ    و دستی فقرا دچار افراط نشود

 گاهی ظن شان بصورت یقین جلوه خواهد کرد.

نیست « پذیرش متعبدانه»و در عرصه ای که در آنها جائی برای  اما در خارج از فقه؛

 اسهت  که شامل اصول دین و اصول عقاید )اعم از هستی شناسی، خدا شناسهی، و دیگهر علهوم(   

يَُظنُّتونَِ»رسش باال و مشکل باال را آیۀ پاسخ پ الَِّ
ِ
ِا ْنُُِهْ

ِ
ِا ِِمْنِِعَْلٍ ِِبذِِلَ ْْ ِِبتِهِ»و آیۀ  9«.َوِماِلَهُ ْْ متاِلَهُت

ن ِِ ِالظَّ ََ الَِّات ِبا
ِ
ِا  ظهن می دهند؛ یعنی چون اندیشۀ شان فاقد عنصر تبیین علمی اسهت لهذا    5«ِمْنِِعَْلٍ

 شان برای شان بصورت یقین جلوه می کند. 

می کند که اینان نسبت به باورهای خودشان، در شک نیستند بل  تأییدن می پذیرد و قرآ

دارند. شک یعنی طرفین مسئله مساوی باشند و شخص نتواند یکهی را برگزینهد. امها ظهن      ظن

 -وان سمبل شان ذکر شدنبع ابوجهلکه  -طرف قضیه برایش راجح است. گمراهان یک یعنی

چیسهت؟ و   ظندارند نه شک. اکنون باید دید منشأ این  ظننسبت به باورهای نادرست خود 

 چگونه باورهای شان برای شان راجح شده است؟ 

باز مسئله بر می گردد به شاه کلید علوم انسانی؛ یعنی مسئله روح غریهزه و روح فطهرت؛   

علم کار عقل است و روح فطرت آشیانۀ عقل است، عقل راهکار اقتضاهای فطری است، وقتی 

ید و باورهای یک فرد یا یک جامعه )در مسائل هسهتی شناسهی، خداشناسهی، انسهان     که عقا

شناسی و دیگر علوم( بر مبنای تبیین های علمی نباشد، بر مبنای امور غریهزی خواههد بهود از    
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 قبیل تعصبات نژادی، جغرافی، قومی و قبیله ای و خانوادگی.

َِّهُعِماَِألَْفْيناِعَلَيِْ» قرآن: آابَءَّنقالُواِبَْلِنَت آابَءَّن»و  9«.ِهِأ ْدَّنِعَلَْيتِهِأ َِ َِّهُعِماَِو فَقتالُواَِأِبََُشتا ِ»و  5«.قالُواِبَْلِنَت

َِّهُعهُِ َّاِواِادا ِنَت  3«.ِمن

انسان موجودی است که قهراً و جبراً نمی تواند بدون عقاید و باورها باشد. و باورهایش یا 

خواهد بود. و راه سهومی بهرایش    ریزیاست و یا بر اساس توصیفات غ بر اساس تبیینات علمی

اقتضاهای غریزی جای آن را پر مهی کنهد و همهین حالهت      ،نیست. در فقدان تبیین های علمی

مبدل می کند. یعنی انگیزش های غریزی یهک طهرف    ظناست که حالت شک را به حالت 

 . قضیه را که مطابق اقتضاهای غریزی است راجح می کند؛ رجحان غریزی نه رجحان فطری

 بهتر است اندکی در این باره درنگ کنیم به شرح زیر: 

مسهئلۀ فهوق در یکهی از     رابطۀ عرب جاهلی با علم و افسانه: جامعه شناسیِ

مباحث گذشته نیز باشاره گذشت و در تکمیل آن باید گفت: انسان موجودی است پرسشگر، 

، چگهونگی پدیهده ههای    و نمی تواند مانند حیوان نسبت به جهان و اشیاء جهان، منشأ جهان

یها بها    و پاسخ پرسش هایش را یا با تبیین های علمی خواههد یافهت،   وجهان، بی تفاوت باشد. 

 افسانه سازی حس پرسشگری خود را اقناع خواهد کرد. 

یونانیان افسانه های شیرین و دل انگیز و گاهی دراماتیک و گاهی نیز تراژدیک، دربهارۀ  

ان، خدایان و الهه ها از زئوس تا آتنا، دیانا و ده ها خهدای  منشأ جهان، چگونگی پیدایش جه

دیگر، درست کردند؛ به محور هر الهه نیز داستان های خیال انگیز ساختند، بحدی که یونان 

 افسانه سازترین جامعۀ تاریخ بود. مصر قدیم در رتبۀ دوم و پس از آن جامعه های دیگر.

درو  و انگیزش آن روح غریهزه اسهت. درو     افسانه درو  است؛ درو  نظاممند. و منشأ

 مسئولیتگرا باز می کند. علم گرائی دو دکانی است که روح غریزه در برابر روح فطرت علم

                                                   
 سورۀ بقره.  946آیۀ  9
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عمهل بهه علهم. و روح غریهزه      مسهئولیت دارد: پذیرفتن زحمت اندیشه و تفکهر و تحقیهق، و   

. و لهذا شهیرین و   ولیتمسئگریز است. افسانه پاسخ است بر پرسش ها بدون این دو  مسئولیت

دلچسب است. از باب مثال اگر شاهنامۀ فردوسی را مطالعه کنید می بینید که هر چه در آن 

پیش می روید از شیرینی آن کاسته می شود، زیرا با افسانه محض شهروع شهده و بتهدریج بهه     

را از واقعیت ها نزدیک می شود تا می رسد به ساسهانیان کهه تقریبهاً آن شهیوائی افسهانه ای      

دست می دهد و می شود مانند دیگر متون تاریخی گرچه بیان شیرین فردوسی سرجای خهود  

 هست. 

بخش افسانه ای شاهنامه ساخته هائی است که همراه آریائیان از آسیای مرکزی به ایهران  

 آمده گرچه در کمّ و کیف به پای افسانه های عموزادگان شان که به یونان رفتند نمی رسد. 

عهرب هها    ،هلی در اینگونه افسانه سازی مهارت نداشت؛ در میان مردمان قهدیم عرب جا

لهد  وکمترین افسانه را ساخته اند؛ در موضوعاتی از قبیل منشأ جهان، خهدا و خهدایان، زاد و   

خدایان از همدیگر، هیچ شرح و بیانی نداشته اند. و اگر در متون عربی افسهانه ههائی در ایهن    

چکدام ساختۀ عرب ها نیست؛ مثالً بخش اول تاریخ طبهری، تهاریخ   باب مشاهده می کنید هی

 هب و... همگی مانند بخش اول شاهنامه افسانه های آریائیان ایران است. ذمروج ال
از این دیدگاه می توان گفت عرب جاهلی رئالیست ترین و واقع گراترین مهردم بهوده، بها    

نه و شعر هر دو خیزشگاه مشترک دارند اینکه در احساسات شعری مستعدترین بوده اند. افسا
که نیروی احساسات است. و این یک مسئلۀ پیچیدۀ جامعه شناختی است که چرا عرب ها با 
وجود احساسات قدرتمند شعری به افسانه سازی نپرداخته اند؟ قوت احساسات شان نشان می 

را نداشته اند. یعنهی در   دهد که آنان از افسانه سازی ناتوان نبوده اند بل مهارت افسانه سازی
این باره تمرین و ممارست نکرده اند. واالّ می توانستند در افسانه پردازی سرآمد همه مردمان 

 باشند. 

می رسیم به پرسش دیگر: چرا آنان به این تمرین و ممارست نپرداخته اند؟ پرسشی که از 

بت پرست بهوده، امها    نظر جامعه شناسی بس مهم است. عرب جاهلی خدایان خیالی داشته و

برای هیچکدام از آنها توصیفات همه جانبۀ افسانه ای نداشته است، بت های عرب هرگهز از  
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خارج نشده. مفهوم هر کدام از آنها شبیه پرچم ههای امهروزی نشهان    « توتم»و « آرم»معنای 

صهدها   حتی دربهارۀ  9می رسیده و مورد پرستش قرار می گرفته.« الهه»قبیله بوده که به مقام 

 بت عرب به قدر یک الهۀ یونان افسانه ای وجود ندارد. 

نمی رسانید بل که از رسیدن به « حقیقت»گرائی عرب گرچه آنان را به عاین خصلت واق

حقیقت باز می داشت، اما از سقوط به مغاک افسهانه نیهز بهاز مهی داشهت. عناصهر جامعهه        

 شناختی این خصلت را باید در عوامل زیر جستجو کرد: 

 5سرزمین عرب اولین خاستگاه انسان بوده است. -9

بکّه اولهین دهکهدۀ    -سرزمین عرب اولین خاستگاه جامعه و زیست مدنی بوده است. -5

 3انسانی در جایگاه مکّه پدید آمده است.

از آن محهیط  « صهابئین »سرزمین عرب اولین خیزشگاه اندیشۀ کیهان شناسی بوده که  -3

 داشته خورد محاسباتی و ریاضینه سرائی دربارۀ اجرام آسمانی برسابرخاسته اند و به جای اف

بها   -که خود شاخه ای از عرب کهن بودنهد  -بهرمندی از آنها پرداخته اند که کلدانیان به و

دریاههای   ۀتأسی از صابئین، علم نجوم را در خدمت دریا نوردی به کار گرفتند و تقریبها همه  

 5جهان را شناسائی کردند.

 نبوت ها بوده است. تأثیرین عرب و نواحی آن بیش از هر سرزمین دیگر، تحت سرزم -5

شاید تصور شود که عرب ها بدلیل ویژگی محیط شان که کویر و فاقد امکانهات رفهاهی   

طبیعی بوده اند، فرصت افسهانه پهردازی نیافتهه انهد. بایهد گفهت اواًل همهین مهردم فقیهر در          

عهرب   ۀویژ ،ه اند. ثانیاً این خصلت پرهیز از افسانهمردمان بود ۀاحساسات شعری سرآمد هم

عدنانی غیر متمدن نیست، بل عرب قحطانی )مردمان یمن( که از جامعه ههای متمهدن دیهرین    

بوده اند نیز به افسانه در حد دیگر جامعه ها نپرداخته اند و دقیقاً در این خصهلت بها عهرب    

                                                   
 «. تک واژۀ الرحمن در انهدام توتمیسم عرب»در کتابچۀ  شرح بیشتر 9
 «. جامعه شناسی کعبه»رجوع کنید به کتاب:  5
 رجوع کنید؛ همان. 3
 سال سی ام.  64شمارۀ « خواندنیها»مجلّۀ  5
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 عدنانی یکی هستند. 
ر مقایسه با جامعه های دیگر، می توان گفت: عهرب نهه تنهها    با این افق دیدگاهی؛ یعنی د

افسانه پرداز نبود، بل افسانه ستیز بود و هر چه را که نمی پسندید آن را به افسانه بودن متهم 
 را اینگونه متهم می کردند:  و آله یهاهلل عل می کرد چنانکه قرآن و نبوت پیامبر اکرم صلی

يتَنَِكَفترُِ» قرآن: َّْ لتيَِيَُقتوُلِا َأستاطرُیِاْْلَوَّ الَِّ
ِ
ْنِاتذاِا

ِ
ِقتالُواِ»و  9«.واِا ُّتُُكْ ِمتاِذاَِأْنتَزَلَِرب ْْ ذاِقيتَلِلَهُت

ِ
َوِا

ليَِ لتيَِ»و  5«.َأساطرُیِاْْلَوَّ َأساطرُیِاْْلَوَّ الَِّ
ِ
ْنِاذاِا

ِ
لتَيِاْكَاتََههتاِفَهِتيَ ِتُْمتىل»و  3«.ا عَلَْيتِهَِِوِقتالُواَِأستاطرُیِاْْلَوَّ

ذاِتُْاىل»و  5«.الِ بُْكَرة َِوَِأصي
ِ
ليَِِا آايتُناِقاَلَِأساطرُیِاْْلَوَّ  2«.عَلَْيِهِأ

بدیهی است که کفار عرب می کوشیدند بدترین لقب را به قرآن بدهنهد، پهس اسهطوره و    

 افسانه در نظر شان منفور و محکوم بوده است. 

 یجاهلآنچه از این بحث نسبتاً مشروح به دست می آید این است که چون عرب  نتیجه:

به افسانه سُرائی نمی پرداخت، حسّ پرسشگری خود را با یک امهر کلّهی و بهدون توضهیح و     

اداموۀ راه آبواء و   توصیف نظاممند افسانه ای، اقناع می کرد و این امر کلّهی عبهارت بهود از    
 . که آیه های مربوط به آن را مشاهده کردیم. اجدادی خودشان

م به دسهت بیهاورد   سش های خود را از راه عقل و علپس: انسان پرسشگر، یا باید پاسخ پر
ز و یا از راه توضیحات و توصیفات افسانه ای، و اگر جامعه ای افسانه سا که راه فطرت است

، دو راه هر د، که اینشپیروی از نیاکان خود، اقناع خواهد  نباشد از راه کلی و بدون توضیح با
 غریزه است.  راه

و پرستش نیاکان عنصری است که در جوامع افسانه ساز نیز بها  نطفه پرستی و نژاد گرائی 
 قوت حضور دارد، و تنها عقل گرائی است که این عنصر را تا حدود زیادی خنثی می کند. 
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احساس ها و انگیزش های درونی انسان باید کهار کنهد و    عصبیت و عرب جاهلی:

گهر یکهی از آنهها در مسهیر     هر کدام از آنها باید انرژی مخصوص به خود را مصهرف کنهد. ا  

حقیقی خود کار نکند، انرژی مربوط به آن از بین نمی رود بل در مسیر دیگهر مصهرف مهی    

نهدارد انهرژی    یشود. مثالً فرزند خواهی و فرزند دوستی یک حس است، کسهی کهه فرزنهد   

 د. کنمربوط به این حس، در مالدوستی یا مقام پرستی صرف می 
انسانی است، اگر در بستر عقل و علم به کار گرفتهه  حس پرسشگری که قوی ترین حس 

نشود، در بستر افسانه سازی جاری می شود. و اگر مردمی از افسانه پردازی نیز پرهیز کننهد،  
در بستر نیاکان پرستی قرار می گیرد. و لذا عرب ههای جهاهلی    شان همۀ نیروی پاسخ خواهی

ن یه شان بودند که آیه های مربهوط بهه ا  متعصب ترین مردم نسبت به راه آباء و اجدادی خود
 خصلت آنان را مشاهده کردیم. 

این نیاکان گرائی در حدّی در میان آنان شدت یافته بود که عرب عدنانی تا ظههور اسهالم   

قبایل عهدنانی را   ،نتوانست یک دولت مرکزی تشکیل دهد. زیرا نیا گرائی و تفاخر به پدران

له ای حاضر نبود که در رأس حاکمیت قرار نگیرد. ایهن  از همگرائی باز می داشت و هیچ قبی

عنصر روان شناختی اجتماعی در حدی شدید بود که پس از آمدن اسالم و اعالم اصل اساسهی  

َِأتْقاُكُِْ» ِ ِِعْنَدِاّلِلَّ َِأْكَرَمُُكْ نَّ
ِ
و اجرای عملی آن و حذف نیاکان گرائی، باز می بینیم که در عرصۀ  9«ا

جتماعی بود( تفاخر به نیاکان در حدی حضور دارد که دو شاعر نامدار شعر )که تنها رسانۀ ا

یعنی فرزدق و جریر به مفاخرۀ نیاکانی می پردازند که فرزدق پس از شرح امتیازات اجدادش 

 جریر را به مناظره در مجامع دعوت می کند: 
 

ِّنِمبتتتتثلهْـأ ولًتتتتكِأآابَِ ئتتتت
ِ

ذاِِعانتتتاِايِجريتتترِا تتتامع  ِاإ
ِ

 

  یاورتو هم( مانند آنان را ب یتوانیمن )اگر م یاکاناست ن ین: ا

 که من و تو را جمع کند. یدر هر مجمع 
 

                                                   
 سورۀ حجرات.  93آیۀ  9
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بینیم امام  ، عصبیت مردم بود، مشکلی که میالسالم ین علیهنمؤو یکی از مشکالت امیرالم

ِِمْنِِنرَیاِنِالَْعَصِبيَِّ»نالد:  می آن از حق  خاموش پس 9«:ِةَِوَِأْحقَاِدِالَْجاِاِليَّةِِفَأَْطِفئُواَِماََِكََنِيِفِقُلُوِبُُكْ

 است.  کرده رسوب شما های جان در که را جاهلیت زمان های عقده و عصبیت های شعله کنید

در خطبۀ قاصعه ده بار از نکوهیدگی عصبیت و تعصب و مضرات آن سخن گفتهه اسهت،   

صهبیت یکهی از   یعنی چندین بخش از آن خطبه به محور عصبیت اسهت. و سهرانجام همهان ع   

عوامل بزرگ موفقیت معاویه گشت؛ قبایل متعدد بودند که بخشهی از آنهها در میهان لشهکر     

معاویه و بخش دیگرشان در لشهکر امهام بودنهد از آنجملهه قبیلهه بهزرگ اشهعریان، اََزد و...        

هنگامی که قرآن ها بر سر نیزه ها رفت، آمدند گفتند: یا علی به فراخوان آنان جواب مثبت 

 زیرا که آنان برادران دینی ما هستند. اما در واقع مرادشان برادران قبیله ای بود نه دینی.  بده

عصبیّت یک حس غریزی است و از شاخه های  هدایت و مدیریت حس تعصب:

و گفتهه شهد همهۀ انگیهزش هها و      «. خودخهواهی »است که می رسد بهه  « حس حفظ خود»

هیچکدام از آنها نه زاید و نه بی فایده بل همگهی  اقتضاهای غریزی برای انسان الزم هستند و 

ضروری هستند. آنچه مهم است چگونگی رابطه غرایز با فطریات اسهت؛ غرایهز بایهد تحهت     

 مدیریت روح فطرت باشند. 

ْنِدر خطبۀ قاصعه پس از نکوهش تعصبات جاهلی می گوید: السالم  ین علیهمؤمنامیرال
ِ
فَتا

ِِمَنِالَْعَصِبيَِّ َّتتاَكَنِاَلِبُدَّ فَْعتاِلَِوَِمَااِستِنِاْْلُُمتوِرِال ِِلَمتََكِرِمِالِْخَصتاِلَِوَِمَااِمتِدِاْْلَ تُبُُكْ  ِتِِِةِفَلْتَيُكْنِتََعصُّ

ِغيبَِ ِالرَّ ِِ لَْتِِفيهَاِالُْمَجَداُءَِوِالنَُّجَداُءِِمْنِبُُيوََتِتِالَْعَرِبَِوِيََعاِسئِبِالقَهَائِِلِاِبْْلَْخاَل َِ ِةَِوِاْْلَْاتاَلِمِتََفا

ََثِرِالَْمْحُموَدةِِ َِوِاْلآْ   .الَْعِظميَِةَِوِاْْلَْخَطاِرِالَْجِليََلِ
َِوِالَْمْعِصيَِ اعَِةِِللرِْب ِ َماِمَِوِالطَّ ِ  ْ ُبواِِلِخاَلِلِالَْحْمِدِِمَنِالِْحْفظِِِللِْجَواِرَِوِالَْوفَاِءِاِب َِوِاْْلَْخِذِفَتََعصَّ ِةِِللِْكرْبِ

َِعِنِالِْ ِِللْغَْيظَِِوِاْجِتنَاِبِالَْفَساِدِيِفِاِبلَْفْضِلَِوِالَْكف ِ ِْ نَْصاِفِِللَْخلِْقَِوِالَْكْظ
ِ
ْعَظاِمِِللْقَْتِلَِوِااْل

ِ
َبْغِ َِوِااْل

و اگر انسان ناچار است که تعصب داشته باشد )و چنین هم هست( پس باید تعصهب   :اْْلَْرِضِ

اموری که شخصیت ههائی  تان به محور مکارم خصال، و کردارهای ستوده، و امور زیبا باشد؛ 

سرآمد و برجسته از خاندان های عرب و از رهبران قبائل با آن خصهایل و کردارهها برتهری    

                                                   
 .535، فیض 536نهج البالغه )خطبۀ قاصعه( ابن ابی الحدید،  9



 944 «مکارم اخالق»دعای بیستم  
 

یافتند که عبارت است از: خُلق های پسندیده، و اهداف پسندیده، و ایده های بزرگ، و آثهار  

 ستوده.

و وفا به  9پس برای خصلت های ستوده تعصب داشته باشید، از قبیل: رعایت حق همسایه،

و  5ر،به کاری، و عصیان در برابهر کبهر و تک  ، و فرمانبری در جهت نیکی و نیکوعهد و پیمان

، و قتل انسان را )جرم( عظیم دانسهتن، و  خودخواهیفراگیری خوبی ها، و خودداری از بغی و 

 رعایت کردن انصاف دربارۀ مردم، و فرو نشاندن خشم، و اجتناب از فساد در روی زمین. 

اگر غریزۀ تعصب بوسیله روح فطرت مدیریت شود، عامل سهازنده ای بهرای    -9 :توضیح

 شخصیت انسان می شود، زیرا که نیروئی قوی می شود در جهت مکارم خصال. 

تعصب داشته باشد « انسانیت»پس هر تعصبی مذموم و محکوم نیست؛ انسان باید برای  -5

د. و چنین فهردی خطرنهاکتر از ههر حیهوان     واالّ هیچ ارزشی به انسان بودن خود قائل نمی شو

 درنده می شود. 

روند فرهنگ مدرنیته که بر مبنای لیبرالیسم کابالیستی مبتنی است، واژۀ تعصب را گهرز  

تعصهب  »بر سر طرفداران انسانیت می کوبد؛ هر باور مخالف خهود را بهه    و کوبنده ای کرده

د. فرهنهگ مدرنیتهه کهه    نکرده باش دتأییاصول علمی آن را  ۀمتهم می کند گرچه هم« منفی

را « حیهاء »غریزی ترین فرهنگ است همۀ فطریات را مصداق تعصب منفی می دانهد. بهویژه   

 )که از برجسته ترین امتیازات انسان بر حیوان است( فدای غریزۀ جنسی می کند. 

 البدّ است که انسان تعصب داشته باشد، و این موجود نمی تواند بهدون تعصهب باشهد،    -3

یها تحهت    .یمهمّ این است که این تعصب، تعصب صرفاً غریزی باشهد ماننهد تعصهبات حیهوان    

مدیریت روح فطرت در جهت مکارم خصایل باشد. بینش مدرنیته خود متعصب تهرین بیهنش   

است و در تاریخ بشر هرگز نسبت به غرایز اینهمه تعصب اعمال نشده که در عصهر مدرنیتهه   

                                                   
باشد که در مباحث گذشته به شهرح رفهت. و جملهۀ    « پناه دهی و پناه خواهی»آن « جوار»ممکن است مراد از  9

 بعدی نیز این معنی را تأیید می کند.
 عاصی باشید و هم نسبت به افراد متکبر دیگر.  یعنی هم بر تکبر خودتان 5
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 شده و می شود. 

ترجیح مرجوح بر »ی چیست؟ تعصب منفیِ غیر عقالنیِ غیر علمی، یعنی تعصب منف -5

  «.راجح در اثر انگی ه های خود خواهانه

انسان باید چه چیز را بر چیز دیگر ترجیح دهد؟ و با چه معیاری ترجیح  معیار ترجیح:

قرار باالتر از حیوان  یکه انسان را در سطح یدهد؟ معیار: هر چیز، و هر روش، و هر گزینش

که انسان را به سهطح حیهوان بکشهاند،     یدهد، راجح است. و هر چیز، هر شیوه و هر گزینش

مرجوح است. که باز هم برگشت مسئله به تعادل میان روح غریهزی حیهوانی و روح فطهرت    

 انسانی است.

حیوان فاقد فرهنگ است، زیرا یک موجود صرفاً غریزی و فاقد روح  فرهنگ انسانی:

نگ انسانی آن است که بر انگیزش های محض غریهزی مبتنهی نباشهد. واالّ    فطرت است. فره

 «َأْستَفَلِستاِفلي»قهرآن   ه گفتهۀ انسان فرهنگمند به فرهنگ غریزی، پست تر از حیوان و به 

َُُّكِْ»قرآن حیوان از آن منزه است:  به گفتۀگشته و دچار فرهنگ قوم لوط می گردد که باز  ن
ِ
ا

ِِّبتتاِِمتتْنَِأَاتتٍدِِمتتَنِالْعتتالَميَِلََاتتأْتُوَنِالْفاِحَشتتَةِ َبَقُُكْ لههوط بههه آن قههوم گفههت: شههما مرتکههب  9«:متتاِستت َ

 -م ها مرتکهب آن نشهده اسهت.   ناهنجارترین عمل می شوید که پیش از شما هیچکدام از عالَ

یعنی همجنسبازی که نه در عالَم جماد )از: اتم، انرژی( سابقه دارد و نه در عالَم گیاه و حیوان. 

ِِّباِِمْنَِأَاٍدِِمَنِالْعالَميَِ»ی گوید: و باز م َبَقُُكْ َُُّكَِِْأِ»و نیز می گوید:  5«.َأِتَأْتُوَنِالْفاِحَشَةِماِس َ ن
ِ
ِلََاتأْتُونَِِا

ِِالَِ بيلَِِتَْقَطُعونَِِوَِِالر   دهیهد!؟  مهی  انجام جنسی عمل مردها با شما آیا 3«:الُْمْنَكترََِِّنديُُكُِِيفِتَأْتُونَِِوَِِالسَّ

 نیز و شوید!؟. می مرتکب تان عمومی میدان در را منکر عمل این و کنید می قطع را انسانیت راه

تون» گوید: می ِتُْبَِصُ آیا این عمل منکر را در پهیش چشهم عمهومی تهان      5«:َأِتَأْتُوَنِالْفاِحَشَةَِوَِأنُُْتْ

                                                   
 سورۀ عنکبوت.  56آیۀ  9
 سورۀ اعراف.  66آیۀ  5
 سورۀ عنکبوت.  51آیۀ  3
 سورۀ نمل.  25آیۀ  5
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انجام می دهید؟! مدرنیته فراتر از فرهنگ شهر لوط رفت و در حقوق بشرش، همجنس بازی 

را حق مشروع بشر دانست و در پارلمان ها تصویب کرد، در پارک های عمومی و در میهدان  

 های عمومی کپنهاک، استکهلم و... کیوسک های ویژه برای همجنس بازان ساخته شد. و...

اگر کسی از اقتضاهای فطری حمایت کند و بر این جنون غریزی ایراد بگیرد، به تعصهب  

تعصب برای غرایز حیوانی، نه تنها تعصب نامیده نمی شود بل عنهوان  متهم می شود. اما اینهمه 

آزادی و حریّت به خود می گیرد؛ بردگی شهوت به لقب حریّت ملقب می شود، آنهم شهوت 

و غریزه گرائی که غریزه ای ترین موجود یعنی حیوان از آن منزّه است. چنین فرهنگی کهدام  

 پشتوانۀ علمی را دارد؟ 

ادی بر سر جامعۀ جهانی کشیده شود تا بشر امروزی تکانی بخورد و بفهمد باید چنان فری

 9که مدرنیتۀ کابالیسم هم واژه و مفهوم تعصب را مصادره کرده و هم واژه و مفهوم آزادی را.

، برای ما مههم اسهت، عبهارت    السالم ین علیهمؤمنموضوع پنجم که در این کالم امیرال -2

اکنون در شرح دعای بیسهتم از دعاههای صهحیفۀ سهجادیه      است، زیرا که «مکارم الخصال»

است. گوئی این دعها در مقهام شهرح آن اصهول      «دعای مکارم االخالق»هستیم که عنوانش 

 در این سخنش شماره کرده است که عبارتند از: السالم  مکارم خصال است که علی علیه

جتماعی و مدنی که از فطریهات  که زیست ا -رعایت حقوق همسایگی. :الِْحْفظِِِللِْجَوارِِ -9

 انسان است بدون این رعایت، امکان ندارد. 

َمامِِ -2 ِ  ْ پیمان ها از قبیل: پیمان ازدواج که خهانواده را حفهظ    وفا به عهدها و :َوِالَْوفَاِءِاِب

 می کند و خانواده از فطریات انسان است. و دیگر پیمان ها؛ معامالت، قراردادها و... 

اعَِ -3 تنها باید امور، باورهها،   -خصلت پذیرش و اطاعت در جهت نیکی ها. :ر ِِتِِِةِِللْهتَوِالطَّ

« نیکهی »پیام ها و رفتارهائی را پذیرفت که در جهت نیکی ها و هنجار هها باشهد. و معیهار    

 داوری روح فطرت است. 

                                                   
بحثی نسبتاً مشروح دربارۀ آزادی و تعریف درست آن گذشت، که آزادی غریزی نهاقض خهودش اسهت و آزادی     9

 «. تشیع و فراگیری جهانیش»کتاب فطری آزادی است. و شرح بیشتر، در 
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در برابر کبر و خواه  -و عصیان و گردنکشی در برابر کبر و استکبار. :َوِالَْمْعِصَيِةِِللِْكرْبِِ -7

 استکبار فرد باشد، یا در برابر جامعۀ متکبر و مستکبر. 

 راه فضیلت ها را برگزیدن.  :َوِاْْلَْخِذِاِبلَْفْضل -5

باشد. و فضل انسهان هها آن اسهت کهه     « فوق عدل»فضل خدا آن عطایا است که  توضیح:

، کهافی نیسهت بهل بایهد     باشد. یعنی برای انسانیت انسان تنها عمل به وظایف« مافوق وظایف»

« این مشکل شماست»انسان سعی کند که با دیگران در افق مافوق وظایف عمل کند. اصطالح 

 که در فرهنگ مدرنیته رایج است از مکارم خصایل و مکارم اخالق نیست. 

َِعِنِالَْبغِْ -8  و خودداری از بغی.  :یَوِالَْكف ِ

؛ «برای خود خواسهتن »یل آن: بغی یعنی قبالً دربارۀ بغی بحث شده اینک در تکم توضیح:

همه چیز را برای خود خواستن؛ مقدم داشتن منافع خود بر منافع جامعه و امّت. که نتیجه اش 

است که قهرآن  « بغی سیاسی»فدا کردن مصالح جامعه بر مصالح فردی خود است. بدترین بغی 

ت کهه مهی خواههد    در سورۀ حجرات آن را بشدت محکوم کرده است. باغی سیاسی کسی اس

قدرت سیاسی در اختیار او باشد، و یا دستکم سههمی از قهدرت بهرای او باشهد، بهدون اینکهه       

خواهانهه اسهت کهه مهی     سانی که بنای فکری شان بحهدّی خود استحقاق آن را داشته باشد. ک

 ، اینان باغی هستند. «دیگی که از برای من نجوشد، سر سگ در آن بجوشد»گویند 

ْعظَِ -1
ِ
در نظر حیوان قتل یک چیهز معمهولی،    -قتل را جرم بزرگ دانستن. :اِمِِللْقَْتلَِِوِااْل

پیش پا افتاده، و غیر مهم است. انسان آن است که قتل همنوع خود را دقیقاً مانند قتل خودش، 

بس هولناک، جرم بزرگ، و ناهنجارترین رفتار بداند تا چه رسد به بمب های اتمی مدرنیته. 

 5نه از جرم های دیگر. -قتل قابیل هابیل را -9ابلیس از قتل شروع شده کابالیسم و سلطۀ

نَْصاِفِِللَْخلْقِِ -5
ِ
ه آن ه حیوان نه چیزی ک -و انصاف برای مردم و هر مخلوق دیگر. :َوِااْل

را درک می کند و نه آن را می فهمد، انصاف است. انصاف از اقتضاها و انگیهزش ههای روح   

                                                   
 «.کاباال و پایان تاریخش»شرح بیشتر در کتاب  -که اولین پیمان و بیعت قابیل و ابلیس بود 9
 چه معنای عظیمی دارد. السالم  و این یک جملۀ امیرالمؤمنین علیه 5
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 فطرت است. 

ِِللْغَتْيظَِوِالَْكظِْ -1 این نیز بهه شهرحی کهه دربهارۀ      -فرونشاندن و در هم شکستن خشم. :ِْ

 انصاف گفته شد. 

فسهاد در   -خودداری از فسهاد در روی زمهین.   و پرهیز :َوِاْجِتنَاِبِالَْفَستاِدِيِفِاْْلَْرِضِ -93

و خهواه فسهاد در    9روی زمین خواه فساد در طبیعت زمین و باصطالح محهیط زیسهت باشهد،   

 ۀ روی زمین باشد. جامع

این ده اصل، اصول مکارم خصال و مکارم اخالق هستند، هیچ دانشمند دست اندر  تحدّی:

نه می تواند یک اصل دیگر بهه آن بیفزایهد، و نهه    « انسان شناسی»کار علوم انسانی بویژه علم 

 5می تواند یک اصل از این اصول بکاهد.

در این دعای مکارم اخهالق،  السالم  امام سجاد علیه امام در مقام شرح سخن امام:

 سه کار را انجام می دهد: 

آن عناصر خصلتی که زمینه را برای رشد این اصول دهگانه فراهم مهی کننهد، را مهی     -9

 شمارد. 

 خود این اصول را تبیین و به مرحلۀ شناخت می آورد.  -5

ک اصهول  موانع و نیز آفت ها و آسیب های این رشهد را بررسهی مهی کنهد. تهک ته       -3

 دهگانه را در این دعا خواهیم دید. 

 

 شخصیت انسان اگر به تکامل نرود به تباهی خواهد رفت
 

موضوع را از ایمان، یقین، نیّت، و عمل زیبا، شروع کرده. آنگاه به مها یهاد مهی دههد کهه      

اَْصتِلْحِِبُقتْدَرِتَكَِمتاِفََستَدِترمیم نواقص شخصیتی خهود را از خهدا بخهواهیم کهه:      و  : تِمن ِتَوِاس ْ

                                                   
 بحث هائی در این باره گذشت.  91در شرح دعای  9
 ست. ا« اصول»و « اصل»توجه: سخن در  5
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 )خدایا( با قدرت خودت آنچه از من )از شخصیت من( تباه شده را اصالح کن، ترمیم کن. 

این جمله در مقام بیان تباه شدن در اثر آفات نیست. بل در مقام بیان طبیعت مسئله است: 

جهان کائنات و همۀ پدیده هایش، همواره در تغییر هستند؛ هیچ چیزی راکد و بهدون تغییهر   

و یا در  -و این جریان غالب است -؛ هر چیزی یا در مسیر تکامل در تغییر مداوم استنیست

 است. « حوادث موردی»مسیر تنزل و تباهی تغییر می کند. و این جریان غالب نیست و 

شخصیت درونی انسان نیز هرگز نمی تواند راکد بماند؛ یها در مسهیر تکامهل اسهت و یها      

شهود. ایهن تبهاهی    هائی است که در اثر آفات حادث مهی تباهی دچار تباهی. این تباهی غیر از

 شود. می تباهی عین آن خالء نباشد، تکامل جهت در تغییر اگر که «تکامل عدم» از است عبارت

بازماندن از تکامل، در هر صورت، در اثر یک مانع و یا یک آفهت اسهت. مهراد     توجه:

اسهت کهه بدانیهد:    « هستی شناسی»این اصل در  در این فراز از سخنش، تذکّرالسالم  امام علیه

بازماندن از تکامل، همان تباهی است. ابتدا این اصل را یاد بگیریم و بدانیم که به هر نسهبت  

 در سیر کمال دچار کُندی شویم به همان نسبت در تباهی هستیم. 

اََو ِيَْوَماُهِفَهَُوَِمْغبُِفرمود: السالم  امام صادق علیه حدیث: اَيَدَةِيِفِ،ِونٌَِمِنِاس ْ ِ ِيََرِالز  ْْ َ َوَِمْنِل

َ ِالنُّْقَصا
ِ
کسی که دو روزش مساوی باشد مغبون است، و کسی که در جان خود  ن:نَْفِسِهِفَهَُوِا

 احساس پیشرفت نکند پس او به سوی نقصان می رود. 

 06مرحوم صدوق این حدیث را در جامع االخبار آورده و عالمۀ مجلسهی)ره( در مجلهد   

ین مهؤمن ، از امیرال969آن را در دو بخش آورده است. و در صهفحه   2با شماره  943ص  بحار

 . 340صفحه  45و همچنین در مجلد  .َمِنِاْعاََدَلِيَْوَماُهِفَهَُوَِمْغُبونآورده است: السالم  علیه

ط جامعههۀ مدرسههین، در ضههمن یههک حههدیث مفصّههل و  365ص  5صههدوق در فقیههه، ج 

ِيََاَعاَاتِدِالتنَّْقَصِِمتْنِنَْفِستِهِغَلَتَبِعَلَْيتِهِ»آورده است: السالم  ین علیهمنمؤحیاتبخش، از امیرال ْْ َمْنِلَت

ََِلُِ یا:  -کسی که از روند نقص در شخصیتش بی خبر باشد «:الْهََو َِوَِمْنِاَكَنِيِفِنَْقٍصِفَالَْمْوُتَِخترْیٌ

د. و هر کهس در رونهد   هوای غریزه بر او غالب می شو -کسی از روند نقصی خود غافل باشد

 نقص باشد پس مرگ برای او بهتر است. 

در  -9در این مبحث با دو اصل اساسی در هستی شناسی و انسان شناسی آشهنا مهی شهویم:    
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جهان کائنات، رکود محال است؛ همه چیز در تغییر است یا به سهوی کمهال و یها بهه سهوی      

روح،  -5لمات علهوم تجربهی اسهت.    نقصان. این اصل هم از نظر عقلی مسلّم است و هم از مس

 در مسیر نقصان.  یا در مسیر تکامل است روان و شخصیت انسان نیز چنین است؛ یا

این اصل دوم از اصول انسان شناسی مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السالم است که عالوه 

؛ هر عقل است که می گوید: غیر از خدا همه چیز در تغییر هستند تأییدبر حدیث ها، مورد 

متغیر است یا به سوی کمال و یا به سوی نقصان. و ایهن سهخن   « موجود حادث»مخلوق و هر 

ِدر بیان همین اصل است که می گوید: السالم  امام سجاد علیه اَْصِلْحِِبُقْدَرِتَكَِماِفََسَدِِمّن ِ  .َوِاس ْ

باهی و نقصانی ی است، نه ناظر به تمکه ناظر به طبع طبیعت کائنات و ناظر به این قانون عمو

 که بطور خاص از آفت ها و آسیب ها ناشی می شود. 

از باب استفعال نیز به همین خاطر اسهت. مهی توانسهت بگویهد     « استصلح»و انتخاب لفظ 

است که از آفهت هها ناشهی مهی شهود. امها       « اِفساد»، اصالح در برابر -از باب اِفعال -«اَصلح»

ت ناشی شود و خواه از طبع طبیعهت. و لهذا کلمهۀ    است خواه از آف« فساد»استصالح در برابر 

 را. « اَفسَدتُ»را آورده نه « فَسَدَ»

 ضعف نیروی جسمی انسان دو گونه است و دو منشأ متفاوت دارد:  مثال:

 ضعف ناشی از پیری. این ضعف نقصان است که از طبع طبیعی انسان ناشی می شود.  -9

ری هها. ایهن ضهعف نیهز خهارج از قهوانین       ضعف ناشی از آفت ها و آسیب ها و بیمها  -5

 خاص و ویژه دارد؛ از حوادث طبیعت است نه از طبع طبیعت. یطبیعت نیست لیکن عامل

 عوامل بازدارنده )آفت ها( را و نیز عوامل رشد و کمال را در بخش بعدی معرفی می کند: 

 

 

 بخش دوم

 پرداختن به امور رری ی، با اشتغال به امور رری ی، فرق دارد

 هر چی ی در این جهان نقشی دارد، نقش انسان چیست؟
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 اقمانیسم یک اندیشۀ ابتکاری است؟ یا یک پدیدۀ انفعالی؟

 اهتمام برای ررای ، و اهتمام برای فطریات

 چیستی تنبلی و منشأش

 معاد

 باور به معاد یک امر فطری است

 باور به معاد پشتوانۀ فطرت است

 هدف از آفرینش انسان 

 رنای نفس  خصلت زیبای

 آنان که بشدت فعال اند و بشدت تنبل اند

 فقر آفت ب رگ است

 رزق خدا و رزق ریر خدائی

 آفت دوم در هم شکستن صبر است

 نقد و بررسی یک اشتباه
 

اَْعِملِّْنِِبَماِ ،َِوِاْكِفِّنَِماِيَْشغَلُِّنِااِلْاِاَماُمِِبِه،َِوِاس ْ آَِلِ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ َِصل ِ َّْ َّهُ تَْسأَلُِّنِغَدا َِعْنُه،ِالل

ِاِبلنََّظترِِ ِيِفِِرْزِقتَك،َِوِاَلِتَْفِتتّن ِ ،َِوَِأْغِنِّنَِوَِأْوِسْعِعَتَلَّ ِم ِِفميَاَِخلَْقتَِّنََِلُ اَْفرِْ َِأايَّ خهدایا، بهر    :َوِاس ْ

محمد و آلش درود فرست، و مرا از هر چیزی که همّتم را مشغول بدارد حفظ کن، و مرا در 

)ی قیامت( از آن پرسش خواهی کرد به کار بگیر، و ایام )عمهر( مهرا تنهها در     آنچه که فردا

آنچه که برای آن مرا خلق کردی قرارده. و مرا )از دیگران( بی نیاز کن و روزیت را بهر مهن   

 گرفتار مکن. « چشم به راه بودن» بهگشایش ده، و مرا

 یعنی مرا با دیر رسیدن روزی امتحان مکن.
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 شرح
 

 ه امور رری ی، با اشتغال به امور رری ی، فرق داردپرداختن ب
است. اما کاربرد اصلی و « بی کار نبودن»به معنی « مشغول بودن»در ادبیات فارسی  لغت:

است که انسان در اثر توجه به یهک چیهز، از چیهز    « یباز ماندن از چیز»اولیّۀ آن در عربی 

 دیگر باز ماند، یا از آن غافل شود. 

ِغِْشَِ)َِشغَََّلِ ِشُِوِال   او را از آن چیز بازداشت و غافل کرد.  عنه:َِالهاه:( ْغال 

همراه باشد بهه  « به»همراه باشد. و اگر با حرف « عن»و این در صورتی است که با حرف 

می شود، اما باز عنصری از معنهی اول در آن هسهت، مهی گوینهد     « بی کار نبودن»معنی همان 

 هم از بی کاری بازمانده و هم از هر کار دیگر.  فالنی به فالن کار مشغول است، یعنی

 اکفِ: صیغۀ امر حاضر به معنی کفایت کن، کافی باش.  :َوِاْكِفِّنِ

 اکفنی: کفایت کن بر من، برای من کافی باش. -نی: مرا، بر من.

کفایت: رفع نیاز کردن. چیزی کافی است که آن نیاز مورد نظر را رفع کند. گاهی نیز به 

و گاهی نیز هر دو معنی دفع و رفهع را در بهر مهی     عتدوه.ِرشکفیِهِزيدا ِمی آید:  «دفع»معنی 

 :ِبتهِااِلْاِاَمتامُِِيَْشتغَلُِّنَِِمتاِاْكِفتِّنِ اسهت:  شهامل  را معنهی  دو هر السالم علیه امام سخن این که گیرد

 دارد.  می ازب مرا آن به پرداختن که را آنچه من از کن رفع و دفع من، برای باش کافی کن، کفایت

 باز می دارد از چه چیز؟ پاسخ این پرسش در دو جملۀ بعدی است: 

  غدا ِعنه.ِماِتسأ ِلىناخروی:  مسئولیتباز می دارد از پرداختن به  -9

مرا از فلسهفۀ   -ماِخلقتتىنَِل.باز می دارد از پرداختن به آنچه برای آن آفریده شده ام:  -5

 وجودی خودم باز می دارد. 

نامیده می شوند، هم الزم اسهت  « امور دنیوی»به امور غریزی که در اصطالح ما پرداختن 

اسهت کهه انسهان را از    « اشهتغال بهه امهور دنیهوی    »و هم ضرورت دارد. آنچه نادرست است 
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پرداختن به اقتضاهای فطری باز دارد. کسانی هستند که تنبلی خود دربارۀ امور دنیهوی را بهه   

 9گذارند. در حالی که تنبلی یک بیماری شخصهیتی اسهت   می« زهد»حساب آخرت گرائی و 

َجَرِ»و حتی جسمی می گردد:  یکه منشأ فسادها و بیماری های دیگر روان َيَِوِالَْكَسَلَِوِالضَّ ايَّ
ِ
ا

نَْياَِوِاْْلآِختَرةِِ َكِِمَنِاِلُّ َُماِيَْمنََعاِنَكِِمْنَِحظ ِ ْنَّ
ِ
دو بر حذر باش از تنبلی و بی تهابی، زیهرا ایهن     5«:فَا

السهالم   خصلت، تو را از برخورداری دنیوی و اخروی )هر دو( باز می دارد. امام صادق علیهه 

ِلَِأْنِيَُكوَنَِكْساَلَّن ِلَكْساَلنَِ»فرمود:  ُِ َلَِأْوُِأبِْغُضِِللرَّ ُِ َِْلُبِْغُضِالرَّ ِ ِ
ِ
[َِعْنَِأْمِرُِدنَْياُهَِوَِمْنَِكِسَلِا

آِخَرِتِهَِأْكَسلَُِعْنَِأْمِرُِدنَْياُهِفَهَُوَِعْنِأَِ امور دنیویش  درمن مبغوض می دارم برای انسان که  3«:ْمِرِأ

 تنبل باشد، کسی که در امور دنیایش تنبل باشد او در امور آخرتش تنبل تر خواهد بود.

 تهأمین را آورده تا ما پرداختن بهه امهور دنیهوی و    « یشغلنی»کلمۀ السالم  امام سجاد علیه

غرایز، اشتباه نکنیم. و لذا باید دقت کنیم این واژه در این سخن امهام در  غرایز را، با اشتغال به 

کهه در اصهطالح مردمهی    « اشتغال»و « شغل»آن کاربرد خاص به کار رفته است، نه به معنی 

 هست. در عرصۀ احادیث همواره به این معنی خاص به کار رفته که دارای دو عنصر است: 

 حالتی. پرداختن به کاری، یا بودن در  -9

 غافل شدن از کار دیگر، یا غافل شدن از حالت دیگر.  -5

ِ»(: و آله یهاهلل عل مانند فرمایش پیامبر اکرم )صلی تلَّ َِ َِوِ َِعتزَّ ِ َِختْوُفِاّلِلَّ ُطوََبِِلَمتْنَِشتغَََّلُ

 5«.َعْنَِخْوِفِالنَّاِفِ

 

 هر چی  در این جهان نقشی دارد، نقش انسان چیست؟
 

                                                   
 در همین برگ ها دربارۀ دو نوع تنبلی بحث خواهد شد.  9
 ، ط دار االضواء. 62، کافی ج السالم از امام صادق علیه 5
 همان. 3
 ط دار االضواء.  951)روضۀ کافی( ص  6کافی، ج  5
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بر خالف  که است« اهتمام»ملۀ امام، بسی قابل دقت است، لفظ واژۀ دیگری که در این ج

به کار برده است. حضور این کلمه در این جملهه  « امور منفی»محاورات مردمی آن را دربارۀ 

 توجه دارد: « انسان شناسی»مل و درنگ است. زیرا که به ژرفای أنیازمند ت

و جسهمی بهرای تحصهیل    ، روحی یجمع کردن و مختص کردن نیروی فکری، عقل همّت:

 یک چیز. 

هر همّت باز دارنده است از امور دیگر، خواه آن چیز مورد همّت، مثبت باشد یا منفهی.  

امام به ما یاد می دهد از هر چیزی که ما را از آخرت و از فلسفۀ وجودی خودمان بهاز مهی   

ا، کفایت کن؛ دفع و رفع کن از مهن ههر   خدای :َوِاْكِفِّنَِماِيَْشغَلُِّنِااِلْاِاَماُمِِبهِِدارد پرهیز کنیم: 

 آنچه که اهتمام بر آن مرا باز می دارد از آخرتم و از فلسفۀ وجودی ام. 

اسالم چیست؟ و چه می گوید؟ و چه می خواهد؟ امام پاسخ این پرسهش هها را در یهک    

جمله می گوید: آخرت و فلسفۀ وجودی خود را فدای هیچ چیز مکهن آنگهاه ههر چهه مهی      

 .خواهی بکن

اگر کسی در معاد شک داشته باشد، دسهتکم در چرائهی وجهود خهود، و در علّهت غهائی       

آفرینش خود، شکی ندارد؛ می داند که هدفی در آفرینش او هست. و این حکم عقل است که 

گیری می کنهد تها آن را   ، وقتی که هدف از وجود خود را پیهیچ چیز بی هدف آفریده نشده

 و یقین به معاد. ر شناسائی کند می رسد به باو

انسوان بوه   هر چیزی در این جهان به دردی می خورد حتی مور و ملخ، و عقرب و مهار.  

هر چیزی در چرخه های این طبیعت نقشهی دارد و در ایجهاد تعهادل     چه دردی می خورد؟

اگر معادی نباشد، این انسان که همهه چیهز بهرای     نقش انسان چیست؟طبیعت نقشی دارد، 

هیچ می شود. یعنی برترین موجود، هیچ تهرین موجهود مهی شهود، و ایهن       اوست، خودش برای

 بارزترین مصداق تناقض است و هیچ عقلی تناقض را نمی پذیرد؟ 

آیا بدون باور به معاد، و بدون اهتمام به آن هدفی که انسان برای آن آفریده شده، انسهان  

نمی شود اگر نقش حقیقی شود؟ هرگز. زیرا هیچ موجودی بی نقش  یک موجود فاقد نقش می
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خواهد کرد. انسهان مدرنیتهه ههم نقهش دارد؛ نقشهش       ایفاخود را ایفا نکند، نقش دیگری را 

چیست؟ از بین بردن نقش موجودات دیگر، متالشی کهردن نظهام موجهودات، داغهان کهردن      

چرخه های طبیعت، ویران کردن محیط زیست انسان و هر موجود دیگر. گوئی انسان مدرنی 

 ، روحی و جسمی خهود را جمهع و مخهتص کنهد    یهمۀ نیروی فکری، عقل که یت داردمأمور

ست. و گوئی ههدف از آفرینشهش   ا برای از بین بردن نظام خلقت، و این همت او و اهتمام او

 غیر از تخریب چیزی نیست. 

 اُمانیسم را از بُعد دیگر بررسی کنیم:  باید که به این در اینجا می رسیم

 

 ندیشۀ ابتکاری است؟ یا یک پدیدۀ انفعالی؟ اقمانیسم یک ا
 

و انسان پرستی، یک اندیشۀ ابتکاری نیست که مثالً کسهی یها   « اصالت انسان»طرز تفکر 

ابتکاری رسیده اند که در همۀ امور اصالت  ۀی و علمی کرده و به این نتیجهنگکسانی کار فر

چیزی که باید رعایهت کنهد ایهن    با انسان است و انسان هر چه می خواهد باید بکند. و تنها 

است که بداند افراد دیگر نیز مانند او اصالت دارند. این بینش، حقهی و حقهوقی بهرای دیگهر     

 پدیده ها، اشیاء و موجودات جهان در برابر انسان، قائل نیست. 

این تفکر، نه یک ابتکار است و نه یک کشف علمی. بل یک انفعهال و پهذیرش از روی   

ی که انسان به یک غول سهمگین مخرّب مبدل شده، چه باید کرد؟ یا بایهد  ناچاری است؛ وقت

او را از هر جهت محکوم کرد و عدمش را آرزو کرد یا باید تسلیم واقعیت شده و حق را به 

شان را بعنوان یهک  « تسلیم شدن»او داد. بنیانگذاران اُمانیسم راه دوم را انتخاب کردند و این 

ن، آردند. و حقیقت گرائی را فدای واقعیت گرائی کردنهد و نتیجهۀ   اصل اساسی علمی اعالم ک

؛ هم در رفتارها و روابط انسان بها جههان و پدیهده    شدفدا کردن انسانیت در پیش پای انسان 

های جهان، و هم در روابط اجتماعی بشر. به جای ههدایت بشهر، او را در پیمهودن راه غلهط     

که باقی می ماند بشر و خواسته ههای نفسهانی بشهر    خویش، تشویق کردند، در این میان آنچه 

 است. 



 961 «مکارم اخالق»دعای بیستم  
 

امانیسم منطق معتادان است؛ فرد معتاد وقتی که می بیند گرفتار مواد مخدر شده، با خهود  

می گوید: من که نمی توانم خودم را نجات دهم پهس بهتهر اسهت همهین راه را وظیفهۀ خهود       

 دانسته و ادامه دهم.

اصالت »معتقد است نه به « اصالت انسانیت»که به  المالس مکتب قرآن و اهل بیت علیهم

موظهف   را می داند و بشهر « راه قابیل»، این تسلیم و انفعال را یک جریان کابالیستی و «انسان

ههای افسهار    خودخهواهی می کند که با آن مبارزه کند و همّتش را در این راه مصهرف کنهد.   

و تخریهب دنیها و   « فسهاد فهی االرض  »از گسیختۀ بشر را مهار کند. وگرنه این موجهود غیهر   

 و کشت و کشتار با ابزار مدرن، چیزی نخواهد داشت. « سفک دماء»طبیعت، و 

اُمانیسم از ضعف شخصیت، و از روحیۀ تسلیم پذیری ناشی شده، نه از اندیشۀ علمی. و در 

حقیر انسان مانیسم بشدت دچار تناقض است. زیرا این اصالت دادن به انسان نیست، بل تاُواقع 

 است. زیرا بر دو مبنای مشخص مبتنی است: 

چون انسان قابل هدایت نیست، پس باید از هدایت او صرفنظر کرد و هر رفتهار او را   -9

 بعنوان واقعیت پذیرفت.

 ، محوری ندارد. خودخواهیفکر و عقل بشر غیر از  -5

انرژی و اتم را در  ،ماده ،تدرخ ،اُمانیسم همه چیز را قابل هدایت می داند )گیاه بنابراین

شعورترین موجهود  از خود انسان را. با این بینش باجهتی که می خواهد هدایت می کند( غیر 

بی شعورترین می شود که باز مصداق تناقض است. اُمانیسم اصهالت را بهه انسهان نمهی دههد،      

 حقارت و پستی را به او می دهد. 

ان را هدایت پذیرترین موجود می داند و به که پیامش غیر از هدایت نیست، و انس قرآن

محهوری انسهان را محکهوم کهرده و آن را     ده، خودخواهی و خودمهمین جهت برای انسان آ

خواهی های شان است، روهی که همّت شان فقط دربارۀ خودعامل انحراف می داند؛ دربارۀ گ

ِيَُظنُّتونَِ»می گوید:  ْْ َِأنُْفُستهُ ْْ ِالْجاِاِليَّتةَِِِوِطائَِفتٌةِقَتْدَِأَُهَّتْاهُ َِظتنَّ ِ ِالَْحتق  ِغَترْیَ ِ گروههی کهه تنهها     9«:اِبّلِلَّ

                                                   
 سورۀ آل عمران.  925آیۀ  9
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خودشان برای خودشان مهم گشت، دربارۀ خداوند گمان های نادرست می کننهد کهه گمهان    

 های جاهلیت است. 

خداوند انسان را طوری آفریده کهه قابهل ههدایت     -9 اقمانیسم و گمان های نادرست:

 نیست. 

 برای همین رفتارها که دارد آفریده؛ مخرّب طبیعت و خونریز. خداوند انسان را  -5

 انسان موجودی نیست که خداوند در آفرینش او هدف باالتری داشته باشد.  -3

خداوند انسان را یک موجود متناقض آفریده که هم باید اُمانیست و انسان گرا باشهد   -5

 و هم خونریز باشد. 

ن گرا باشهد، و از جانهب دیگهر انسهان را بعنهوان یهک       اُمانیسم نمی تواند از جانبی انسا

موجود خونریز محکوم کند. زیرا این مصداق تناقض می شود که از جانبی رفتارها و خواسته 

های انسان را بعنوان واقعیت ها پذیرفت، و از جانب دیگر رفتار خونریزانۀ او را کهه بسهتر   

کرد. و اگر این واقعیت محکهوم شهود،   تاریخ را پر کرده و بزرگترین واقعیت است، محکوم 

اصالت انسانیت می شود، نه اصالت انسان. و اگر بنا بر اصالت انسانیت باشد پس چرا تنها در 

برابر یک واقعیت بنام خونریز بهودن انسهان، انسهانیت اصهالت مهی یابهد و در برابهر دیگهر         

 رفتارهای او انسانیت فدای انسان می شود؟!

یابد ده ها تناقض مبنائی دیگر امانیسم ردیف می شهود. و دقیقهاً آن   و اگر این بحث ادامه 

روی همین سکّۀ واحد رئالیسم غربی است که یکی از پایگاه های اساسی علوم انسهانی غربهی   

 است. 

و چون محکوم کردن خونری ی با اصل اقمانیسوم متنواقا اسوت، لوذا مدرنیتوه      

 همیشه و پیوسته به خونری ی مشغول است. 

به انسان یاد می دهد که در برابر هر واقعیت تسلیم نشود، تنها در السالم  سجاد علیهامام 

صدد واقعیت هائی باشد که با حقیقت نیز منطبق هستند؛ پرداختن به واقعیاتی که بر خهالف  

َوِحقیقت هستند را مشغول شدن و باز ماندن و غافل شدن از انسانیت انسان، می داند: خهدایا  
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. آن واقعیاتی که همت مرا مصهرف کهرده و از حقیقهت بهاز مهی      يَْشغَلُِّنِااِلْاِاَماُمِِبهِِِاْكِفِّنَِما

 دارند، من را از شر آن ها کفایت کن. 

لحن عبارت را مشاهده کنید؛ بطوری از واقعیتگرائی بی حساب و کتاب مهی گریهزد و از   

کند و در این فهرار  خداوند کمک می خواهد، گوئی ترسوترین فرد از گرگ درنده فرار می 

 از خدا کمک می طلبد. 

 

 اهتمام برای ررای  و اهتمام برای فطریات
 

در تعریف همّت و اهتمام گفته شد: جمع و مختص کردن نیروی فکری و روحی و جسمی 

برای به دست آوردن چیزی. و هر موجودی خواه حیهوان یها انسهان، در ایهن جمهع کهردن و       

باشد او با همتّتر است. اینک این پرسش پیش می آید: آیها   مختص کردن نیروهایش توانمندتر

؟ حیوان در همهه حهال و پیوسهته همهۀ نیروههایش را بهرای       -حیوان با همتتر است یا انسان؟

نیازهای خود جمع کرده و به کار می گیرد. حتی فرار یک حیوان از دسترس یک شکارچی، 

 ه و مفهوم ضد همّت است. همّت و اهتمام است. ترسی که دربارۀ انسان یک مقول

همتتر از این جهت که ترس و فرار حیوان نیز مصداق همّت است، می بینیم که حیوان با 

ی فرار را نیز دربارۀ هدف خود به کار می گیهرد. پهس همّهت    وراز انسان است، زیرا حتی نی

خهواه  برای غرایز و انگیزه های غریزی چیزی است که حیهوان آن را در حهد بهاالتری دارد،    

 باشد.  یشکم، شهوت، حفظ جان و یا هر غریزۀ دیگر غرایز

برای انسان نیز که دارای روح غریزه است همت و اهتمام برای بهه دسهت آوردن غرایهز،    

عقل و تعقل نهدارد   به سان است، زیرا این اهتمام اقتضای طبیعی غریزی است و نیازیآسهل و 

است. امها انسهان دارای دو طبیعهت اسهت؛ روح      تنها نهاده های طبیعی برای چنین همتی کافی

غریزی و روح فطرت. باید اقتضاهای غریزی بوسهیله اقتضهاهای فطهری مهدیریت شهود. روح      

فطرت با اینکه به همۀ اقتضاهای غریزی احترام می گذارد و هیچ کدام از آنهها را حهذف یها    

ین قبیل است مثالً تهرس  سرکوب نمی کند، برخی از آنها را از دایرۀ همت خارج می کند از ا
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و فرار. ترس و فرار در جای خود الزم است، لیکن هیچ ترسی و هیچ فراری در هیچ شرایطی، 

بس مهم و ظریف اسهت. و آنچهه ههم    « انسان شناسی»مصداق همّت نمی شود. و این نکته در 

 مهم است و هم دشوار ایجاد اعتدال میان این دو طبیعت است. 

 زیر است: های انسان و همّت، به یکی از صورت، نسبت میان بنابراین

این اهتمام خیلی سهل و آسان اسهت   -همۀ نیروهای انسان مختص تحصیل غرایز شود. -9

که عین اهتمام حیوان است. لیکن اگر چنین شود، بیمار است زیرا نیروهای فطرت را نیز بهه  

 خدمت غرایز گرفته است. 

ت آوردن غرایز شود و بخهش دیگهر بهرای بهه     بخشی از نیروهای انسان صرف به دس -5

این آشفتگی و توام با اضطراب است که زندگی را نیز آشهفته   -دست آوردن اقتضاهای فطری.

 و مضطرب می کند، و نوع دیگر از بیماری است. 

همۀ نیروهای انسان جمع شده و تحت مدیریت روح فطهرت بهرای بهه دسهت آوردن      -3

ایهن بهس دشهوار، سهخت و      به کار گرفته شهود.  -فطری محضیا  اعم از نیاز غریزی -چیزی

لهذا انسهان بهودن و     و 9است.« شخصیت درون»سنگین است که نیازمند سالمت و نیرومندی 

 ین علیهه مهؤمن دشوار است، لیکن انسان برای همین آفریهده شهده اسهت. امیرال    داشتن انسانیت

ِلِ»دربارۀ این همّت می فرماید: السالم  ُِ ارزش انسان به مقداری است  5«:عىََلِقَْدِرُِِهَِّاهقَْدُرِالرَّ

 که در این همّت قویتر باشد و مقاصد و چشم اندازهای باالتری را در نظر بگیرد. 

اهتمام از نوع اول و دوم اسهت   ،«َوِاْكِفِّنَِماِيَْشغَلُِّنِااِلْاِاَماُمِِبه»از السالم  مراد امام علیه

 هتمام انسانی باز می دارند. که این گونه اهتمام ها، از ا

همّت است یا با همت غریزی محض، و یها بها همهت مهورد نظهر       انسان موجود فعال و با

خواهی غریهزی  کن همتش در راه برتری جوئی و خودفطرت. چنگیز یک فرد با همت بود لی

 کند، فاقد همّت اسهت. امهام علیهه    بود. اما در نظر مردم کسی که عمرش را صرف عیاشی می

                                                   
 یان روح غریزه و روح فطرت. گفته شد که عبارت است از: چگونگی تعامل م« شخصیت»قبالً در تعریف  9
 . 54نهج البالغه، قصار الحکم،  5
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شهکل و گونهه ای از   را اصطالح می کند و می گوید هر  با این جمله این اشتباه مردمیلسالم ا

عیاشهی و هرزگهی نیهز همهت مهی بهرد.        م با اهتمام است و همّت مصرف می کند.أزیستن تو

 زندگی بدون همّ و غم امکان ندارد حتی برای عیاشان. 

 شود. نامیده می « کاهلی و تنبلی»نوع چهارم آن است که  -5

وقتی که انگیزش ها و نیروهای غریزی در یهک جانهب   چیستی تنبلی و منشأش: 

ن اقرار گیرند، و انگیزش ها و نیروهای فطری در جانب دیگر، و همدیگر را خنثی کنند، انس

فاقد هر دو همّت می گردد که نه همت حیوان را دارد و نهه همهت انسهان را. چنهین فهردی      

جود بی آزار می شود لیکن نه در جایگاه حیوان است و نهه  گرچه نسبت به دیگران یک مو

در جایگاه انسان، و حتی نه در جایگاه گیاه و درخت. بل یک پدیدۀ مرتجهع اسهت کهه بهه     

عقب برگشته و به سوی جماد می رود. با صرف نظر از نسبیت )که نسهبیت در ههر مخلهوق    

ی دو طبیعهت نیسهت تها    ان دارهست( هیچ حیوانی یافت نمی شود که تنبل باشد، زیهرا حیهوا  

 همدیگر را خنثی و حیوان را دچار تنبلی کنند. 

 نامید. « تنبلی خنثائی»این تنبلی را باید 

از تنبلی هست که فرد نسهبت   یگونۀ دیگر السالم اما در ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم

کهه برگشهت    به اقتضاهای غریزی، با همت باشد و نسبت به اقتضاهای فطری بی همّت باشد،

این گونه تنبلی السالم  ین علیهمؤمناین به همان نوع اول و دوم است که در باال گذشت. امیرال

ِِمْنِرا بدتر از تنبلی خنثائی می داند:  نَّ
ِ
ِيَْعِرَفِقَْدَرُهَِوِا َِأالَّ َِمْنَِعَرَفِقَْدَرُهَِوَِكَفىِاِبلَْمْرِءَُِجْال  ُْ الَْعاِل

ِ َ
ِ
اِلِا َِ ِ ْنَِأبْغَِضِالر 

ِ
َِدِليتٍلِا ِِبغَترْیِ تِبيِلَِستائِرا  ائِرا َِعْنِقَْصِدِالسَّ َِ َ ِنَْفِسِهِ

ِ
ِا ُ ِتََعاَ ِلََعْبدا َِوَكَُهِاّلِلَّ ِ اّلِلَّ

َِواِجٌبِعَلَْيِهِ َلََِلُ َِماََِعِ ِخَرِةَِكِسَلََِكَنَّ َ َِحْرِثِاْلآْ
ِ
ْنُِدِعَ ِا

ِ
َلَِوِا نَْياََِعِ َ َِحْرِثِاِلُّ

ِ
َماَِِوََِكَنَُِّدِعَ ِا

انسان دانا کسی است که قدر خود )ارزش وجودی خود( را بشناسهد )در   9:َوََنِِفيِهَِساِقطٌَِعْنهُِ

هستی شناسی اش جایگاه و نقش انسان را بشناسد(. و در نادانی شخص همین بس که قدر خود 

                                                   
 . 965نهج البالغه، ابن ابی الحدید و فیض، خطبۀ  9
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 9را نشناسد. و مبغوض ترین کس نزد خد ابنده ای است که خداوند او را بهه خهود واگهذارد؛   

خارج می شود )نمی تواند میان انگیهزش ههای غریهزی و فطهری،     « راه اعتدال»چنین کسی از 

و علمهی   یاعتدال برقرار کند(، و بدون دلیل سیر می کند )مسیر زندگیش بر اساس دلیهل عقله  

غرایهز( دعهوت شهود     تهأمین اگر به کشت و زرع دنیا ) 5نیست بر اساس هوی و هوس است(؛

اقتضهاهای فطهری( دعهوت شهود      تأمینوی زراعت و کشت آخرت )عمل می کند. و اگر به س

تنبلی می کند؛ گوئی که آنچه )برای غرایز( انجام می دهد بر او واجب است. و آنچهه در آن  

 )فطریات( تنبلی می کند از او ساقط است. 

از السهالم   نشان می دهد که مراد امهام علیهه   -بویژه در دو جمله اول -دقّت در این سخن

ل مهرادش چگهونگی آن زمینهۀ    ، تنها واجب و ساقط تشریعی نیسهت، به  «ساقط»و « واجب»

نی است که نه فقط برای دعوت دینی بل برای هیچ دعوت مثبتی، تهوان پهذیرش   ورشخصیت د

ندارد برای اقتضاهای غریزی، بدون دعوت انگیزش دارد، اما برای اقتضاهای فطری، با دعهوت  

 رد. کردن و برانگیختن نیز انگیزش ندا

فردی که اینگونه تنبل باشد، در نزد خدا از تنبل خنثائی مبغوض تر اسهت، زیهرا کهه آن    

وجود خود را هدر می کند و نسهبت بهه دیگهران آزار نمهی رسهاند. امها ایهن یهک موجهود          

دیگران نیز آسیب می رساند. چنین کسی برای بهه   وجود، فکر و رفتارش به ،خطرناک است

فاً غریزی همّت دارد، اما تنبل خنثائی ایهن همّهت و اهتمهام را    دست آوردن خواسته های صر

 خودخواهیندارد. و نیز غریزۀ تنبل خنثائی، عقلش را از دست فطرت مصادره نکرده و در راه 

 بل تعطیل شده است.  همبدل نشد 3«نکراء»های صرفاً غریزی به کار نگرفته، عقلش به 

                                                   
خداوند کسی را به سر خود رها می کند که اهل دعا نباشد. زیرا کسی که کاری با خدا ندارد، خدا نیز کاری با  9

 او ندارد. 
 و راهکار فطرت است، هوی= هوس، عامل و راهکار غریزه است.  در موارد متعدد بیان شد که عقل عامل 5
، از کتهاب العقهل و   3عقل نکرائی در موارد متعدد از این مجلدات به شرح رفته کهه اسهاس آن حهدیث شهماره      3

 الجهل، اصول کافی است. 
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تالِةِقتاُمواُِكستا »مهی گویهد:    سورۀ نساء دربارۀ منافقین 955آیۀ  قرآن: َ ِالصَّ
ِ
ذاِقتاُمواِا

ِ
َِوِا

هنگامی که به نماز بر می خیزند، با تنبلی بر می خیزند آنهم برای ریاکهاری در   «:يُراُؤَنِالنَّاَفِ

ُِكسا »سورۀ توبه می فرماید:  25برابر مردم. و در آیه  َوُُِهْ الَِّ
ِ
الَةِا ه و نمهاز را به   «:الِيَأْتُوَنِالصَّ

 جا نمی آورند مگر با تنبلی )و بدون انگیزۀ شخصیت روانی؛ بی شوق و بی اشتیاق(. 

انسان بعنوان انسان داشهته باشهد، حهدیث ههای      باید دربارۀ همّت و اهتمامی که حدیث:

 فراوان داریم از آنجمله: 

آِخَرتَهُُِِِهَُّاهُِِاَكنَْتَِِمنِْ»فرمود: السالم  ین علیهمؤمنامیرال نَْيتاَِوَِمتْنَِأْصتلََحَِِكَفاهُِِأ َُِهَُّهِِمتَنِاِلُّ ُ اّلِلَّ

ُِ َِأْصلََحِاّلِلَّ لَّ َِ َِوِ َِعزَّ ِ ِاّلِلَّ ِعاََلِنئَتَُهَِوَِمْنَِأْصلََحِِفميَاِبَئْنَُهَِوِبَْيَ ُ تََبتاَرَيَِوِتََعتاَ ِِفميَتاَُِِسِيَرتَُهَِأْصلََحِاّلِلَّ

ِالنَّتاف باشد، خداوند او را از اهتمام به دنیا بی نیاز  هر کسی که همتّش آخرتش 9«:بَئْنَُهَِوِبَْيَ

می کند. و هر کس )شخصیت( درون خود را اصالح کند، خداوند ظاهر او را )در نظر مردم( 

نیکو می کند. و هر کس رابطۀ میان خود با خدا را اصالح کند، خداوند متعال روابط میان او 

 و مردم را اصالح می کند. 

ات، اهتمام بر غرایز را نیز در بهر دارد، آنههم بصهورت درسهت و     زیرا که اهتمام بر فطری

انسانی. و نیز اگر شخصیت باطنی کسی سالم و صالح باشد، نیازمند ریاء در پیش مردم نخواهد 

بود. و کسی که رابطه اش با خداوند درست و صحیح باشد، خداوند رابطۀ مهردم بها او را در   

 مسیر صالح قرار می دهد.

های فراوان دربارۀ اهتمام غریزی که از اهتمهام فطهری بهاز دارد، داریهم از     و نیز حدیث 

تتُهُِ»فرمود: السالم  ین علیهمؤمنآنجمله: امیرال ْتَِحْْسَ اَدَّ نَْياُِِهَّاَُهِاشت ْ  5«:ِعْنتَدِِفَراِقهَتاَِمْنِاَكنَِتِاِلُّ

 کسی که همتش برای دنیا باشد، به هنگام مرگ حسرتش شدیدتر می شود. 

خص دنیاگرا با حسرت از دنیا می رود، بویژه اگر همّتش را مصروف دنیا کنهد بها   یعنی ش

                                                   
 ط دار االضواء.  522)روضه( ص  6کافی، ج  9
 ط جامعۀ مدرسین.  365ص  5فقیه، ج  5
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 حسرت شدیدتری خواهد رفت. 

در یک حدیث مفصّل ویژگی های غریزه گرائی جامعۀ غریزه گرا السالم  امام صادق علیه

ِْْرا می شمارد و می فرماید:  َِوِفُُروُُجُ ْْ ِبُُطوُْنُ ْْ  9:اَلِيَُبالُوَنِِبَماَِأَكُواَِوَِماِنََكُحواَِوَِرَأيَْتِالنَّاَفَُِهُّهُ

و ببینی مردم را که همّت شان شکم شان و شهوت شان است؛ خوراک شهان و عمهل جنسهی    

 است. « فسق»و این معنی  -شان چگونه و از چه راهی است اهمّیت نمی دهند.

مهدیریت و   تکرار این عبارت در تعریف تقوی، در اینجا الزم اسهت: تقهوی یعنهی    :اتقوی

 نظاممند شدن روح غریزه بوسیله روح فطرت. 

 
 

 معاد
 

اَْعِملِّْنِِبَماِتَْسأَلُِّنِغَدا َِعْنه و مرا در آنچه فردا)ی قیامت( از آن خهواهی پرسهید، بهه     :َوِاس ْ

 کارگیر. 

معاد مرحله ای از مراحل طبیعی کائنات است؛ یک مبحث فیزیکی است نه یک مسهئلۀ  

الطبیعه. معاد واقعیتی اسهت کهه   وع طبیعی است نه یک موضوع ماوراءمتافیزیکی. یک موض

 طبیعت با روند طبیعی خود به آن خواهد رسید. 

همایشهی تشهکیل دادنهد، موضهوع     « زنبهور عسهل  »پشه های یک با  برای تحقیق دربارۀ 

سخنرانی ها و مقاله ها این بود: چرا زنبورهای عسل اینهمه کوشش کرده و زحمت می کشند 

ل در کندوی شان ذخیره می کننهد؟ در پاسهخ ایهن    سارۀ گل ها را جمع نموده به صورت ععص

از مشهکل   پرسش داد سخن داده و با ادبیات شیرین اما بی محتوا که در پایان ههیچ گوشهه ای  

 حل نمی شد، مطالبی را به سمع حاضران می رسانیدند. 

کنفرانس ها و همهایش هها    پشه ای در پشت تریبون قرار گرفت و گفت: به جای اینهمه

                                                   
 ط دار االضواء.  30)روضه( ص  کافی 9
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بهتر است مسئله را از خود زنبوران بپرسیم، ما که تاریخ پیدایش مهان از بههاران شهروع مهی     

شود؛ هر کدام در زمانی به وجود می آئیم و پس از چند روزی میمیریم و در ماه دی جریهان  

باشیم، من زنبوری  زاد و ولدمان به پایان می رسد، چه خبری می توانیم از آیندۀ این با  داشته

را می شناسم که دعوت ما را می پذیرد و به این جمع آمده و دلیل ذخیره سازی شان را به ما 

 توضیح می دهد. 

 زنبور عسل در پشت تریبون قرار گرفت و گفت: 
 

 در بهاران زاد و مرگش دردی است
 

 پشّه کی داند که باغش تاکی است 
 

 

ها بر چیده شده و از بین می رود و شما نمی دانیهد کهه   نسل شما پشه  هبا فرا رسیدن دیما

این با  همچنان هست و فرا رسیدن دیماه مرحله ای از طبیعت آن است، ما زنبوران برای این 

تا بتوانیم در پی آن به مرحله بهار دیگر برسیم و آن  ۀ برزخی، عسل را ذخیره می کنیممرحل

  است نه چیز دیگر؛ همهان بها  و همهان درختهان     بهار آینده مرحله ای از طبع طبیعی این با

 است لیکن با تکامل دیگر، با درختان قوی تر و پر ثمرتر و...

نسل انسان در روی کره زمین زندگی می کند و می داند )بویژه انسان امهروزی بهتهر مهی    

 داند( که کرۀ زمین عمر محدود دارد و روزی از بین خواهد رفت و دیگر امکانی برای بقهای 

انسان نمی ماند )درست مانند فرا رسیدن خزان برای پشه ها(. او توجه ندارد که کهرۀ زمهین   

ر کهره ههر منظومهه و ههر     کائنات، همانطور که ه تنها یک گل است از گل های با  جهانِ

شکوفه ای از با  کائنات هستند که در هم خواهند ریخت و پس از  کهکشان، گل و برگ و

 واهد رسید. مدتی بهار دیگر فرا خ

، معاد یهک حادثهۀ فهرا فیزیکهی و فهرا طبیعهی       السالم در مکتب قرآن و اهل بیت علیهم

ت است. و با اصطالح دیگر: معاد یک حادثۀ صرفاً قضائی نیست، بهل  طبیعنیست، عین روند 

 مرحله ای از جریان قَدَری کائنات است. 

 ن از پیدایش آن تها امهروز؛  کلیاتی از روند طبیعی جها «تبیین جهان و انسان»در کتاب 

تحهوّل عظیمهی کهه در پهیش رو دارد؛ قیامهت،      «= أ عظیمبن»از کجا آمده و به کجا می رود، 
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کهه   9محشر و بهشت و آدرس محل و مکان بهشت، از بیان قرآن و احادیث به شهرح رفتهه؛  

 معاد یک مسئلۀ بزرگ از مسائل علوم تجربی است نه فقط یک موضوع صرفاً فرا تجربی. 

این بحث بزرگ را در اینجا تکرار نمی کنم و به آن کتاب و کتاب ها و مقاالت اقمهاری  

 «با دانشجویان فی یک و کیهان شناسوی »و  ،«قرآن و نظام رشته ای جهان»آن مانند 

و چند مقاله، وا می گذارم. آنچه در اینجا باید محور بحث قرار گیرد این است که: بهاور بهه   

 است و هم پشتوانه فطرت در برابر عصیان غریزه است. معاد هم یک امر فطری 

زمانی که علم بر خرافهات کلیسها شهورید، و     باور به معاد یک امر فطری است:

تکاپوی طوفان گونه بر علیه دگماتیسم همه جا را گرفت؛ هر کسی حربه ای را بر می داشت 

ا گلولۀ تهوپ دیگهری بهر    و بر سر کلیسائیان می کوبید، زیگموند فروید نیز حربه برداشت ت

را به زیهر سهؤال بهرد و آن را زائیهدۀ     « شبکه محارم»پیکر داغان شدۀ کلیسا بزند: او مسئله 

و « تهوتم »رقابت های جنسی پدران با پسران، یا با دامادان، دانست؛ شبکۀ محهارم را از سهنخ   

« قراردادهها » انۀ بشر است و باصطالح: این نیهز یکهی از  هتراعات آگاخدانست که از ا« تابو»

است، نه چیزی که ریشه در ذات انسان داشته باشد. او می گفت: تحریم محارم زائیدۀ رقابت 

 های غریزی است. 

« حیوان بودن انسان»و صد البته مطابق علوم انسانی غربی که پایه اساسی و مبنای اولیۀ آن 

د فکری فروید باور داشته است، باید غربی ها عموماً و شرقی های غرب زده نیز به این ره آور

باشند. اما چرا آن را محکوم کرده و کنار گذاشتند، پرسشی است که علهوم انسهانی غربهی از    

 پاسخ به آن عاجز است. 

واقعیت این است که غربیان برای رد و محکوم کردن نظریّهه فرویهد ههیچ حهرف علمهی      

امهر اصهیل   »دار کهرده، یهک   ندارند. و آنچه آنان را بر رد و عدم باور بهه نظریهه فرویهد وا   

تحهریم  »است؛ فطرت که هرگهز زیهر بهار شکسهتن حهریم      « ندای فطرت»، یعنی «ناخودآگاه

                                                   
 هفتم است. « نبأ عظیم»بویژه اینکه: تا کنون شش قیامت رخ داده، و آنچه در پیش رو است قیامت و  9
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 9نرفته است.« جنسی با محارم
از روزی که انسان پیدایش یافته و زندگی را شروع کهرده، از رابطهۀ جنسهی بها محهارم      

دگان و شهورش  نهضهت، عصهیان کننه    حهدّی کهه در آن طوفهان و   بشدت پرهیز کرده است ب
کنندگان بر علیه خرافات کلیسا، نتوانستند نمونه ای در تاریخ زنهدگی بشهر در شکسهتن ایهن     
حریم پیدا کنند، این پرهیز فطری چقدر نیرومند است که در برابر قوی ترین نیروی غریزی، 

، مقاومت کرده است!؟! شهوت جنسی کنترل ناپهذیرترین غریهزه اسهت؛    «شهوت جنسی»یعنی 
باترین، مهاجم ترین غریزه است که هیچ غریزه ای در این ویژگی ها به پهای  ان، بی مهکورتری

آن نمی رسد؛ عشق جنسی اسیر کننده ترین عشق است، آن جنون آنی که از شهوت جنسی بهر  
بر نمی خیزد. با اینهمه فطهرت بشهر در برابهر آن مقاومهت      یمی خیزد، از هیچ غریزۀ دیگر

 کرده است. 

ا بر دو بخش کمونیست و لیبرالیست تقسیم شده بود، هر دو جبهه بها همهۀ   زمانی که دنی

وحدت نظر داشتند، وحدت نظری که نمونهه  « کمونیسم جنسی»تضادی که با هم داشتند، در 

بی مانند بود؛ هر دو جبهه بشدت می کوشیدند که  ۀای در تاریخ نداشته و ندارد؛ یک اعجوب

امکانهات   ۀحارم و شکستن این حریم تشهویق کننهد، همه   جهانی را بر انهدام تحریم م ۀجامع

ترویجی، تبلیغی و همۀ امکانات فرهنگ سازی را در این روش به کار بردنهد تها جهائی کهه     

جامعۀ سوئد محصول مشترک این دو جبهه گشت لیکن هستۀ ایهن حرمهت    جنسی کمونیسم

 در حرمت خود باقی ماند. 

علوم انسانی غربی در برابر این نیروی قدرتمند و مهمتر از همه؛ شکست پایه ای و اساسی 

، «انسهان شناسهی  »فطری، بود و هست. نیروئی که جریان علوم انسانی را در این اصل بهزرگ  

خفه کرد و یکی از بن بست های بزرگ علوم انسانی غربی را همین نیهروی نیرومنهد، ایجهاد    

 . ه استکرد

ول فطری انسان است. در معاد نیز از اص باور به با این مقدمه برگردیم به مسئلۀ معاد:

                                                   
همیشه هستۀ اصلی این تحریم محفو  بوده و هست، گاهی در برخی از ابعاد آن، حوادثی رخ داده که حهوادث   9

 سی باشد. است و نمی تواند معیار انسان شنا« موردی»
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که همیشه زمام جامعه ها در دست کابالیست ها بوده، همه چیز و همه امکانات  طول تاریخ

جامعه ها بر علیه باور به معاد )نظراً و عمالً( به کار گرفته شده، حتی علم نیز بر علیه معهاد  

، همچنهان بهوده و   «ی پس از مرگزندگ»، و «جهان پس از مرگ»استخدام شده، باز باور به 

هست و به مقاومت خود ادامه می دهد. حتی خود سران کابالیسم نتوانسهتند ایهن بهاور را از    

مصر بهمراه ابزار و آالت زندگی، کنیزان و غالمهان و...   ۀدرون ذات خود اخراج کنند؛ فراعن

 دفن می شدند تا امکانات زندگی پس از مرگ برای شان فراهم باشد. 

یان قابیلیسم تاریخی توانست ادیان را تحریف کند و تبیین های علمی معاد را از عرصۀ جر

فکری بشر بزداید، تا جائی که ما مسلمانان با وجهود عهدم تحریهف قهرآن مهان، هنهوز ههم        

نتوانسته ایم دربارۀ معاد توضیح علمی بدهیم؛ آنهمه آیات قرآن که مسئلۀ معاد را بصهورت و  

، را شهرح مهی دههد   و بر اساس علوم کیههان شناسهی و فیزیهک عمهومی،      شیوۀ کامالً تجربی

 همچنان عاطل گذاشتیم. 

 متأسفانهو  -در تاریخ بشر همیشه معاد بدون پشتوانه تبیینات علمی بوده و با این روند که

باز باور به معاد در سینه و ذات تک تک افراد جامعهه ههای جههان،     -هنوز هم چنین است

 پایدار است. 

باور به معاد که از فطرت ناشی می شود، بهر   ور به معاد، پشتوانۀ فطرت است:با

می گردد انگیزش های فطری را پشتیبانی و تقویت می کند. حتهی خهود روح فطهرت را نیهز     

 تقویت می کند. 

در پدیوده هوای طبیعوی    در مباحث گذشته به یک قاعدۀ جامع و مانع اشاره شهد کهه:   

تغذیه می کند، اما در پدیده هوای اجتمواعی، فرزنود بوه     همیشه مادر فرزند خود را 

از جههل  « فقر»در جامعه ها گاهی  محا تولد برمی گردد مادر خود را تغذیه می کند.

دد رناشی می شود، و گاهی جهل از فقر. اما در هر دو صورت، فرزند به محض تولد بر می گه 

شود فوراً بهر مهی گهردد جههل را      مادر خود را تغذیه و فربه می کند؛ اگر فقر از جهل ناشی

ریشه دارتر و فربه تر می کند. و اگر جهل از فقر ناشی شود فوراً بر می گردد و به ریشه دار 
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 کردن فقر می پردازد. 

است که امور اجتماعی از امور طبیعی زاویه باز کهرده و  « نقطه»مسئله مهم در اینجا، آن 

ر اجتماعی باالخره ریشه در امور طبیعهی دارد،  جدا می شود. می دانیم که به هر صورت، امو

انسان که یک موجود اجتماعی است، خود یک پدیده طبیعی است؛ رفتارههای اجتمهاعی اش   

نقطه زاویهه بهاز کهرده و از همهدیگر      ات دارد. نقطه ای که این دو در آندر طبیعی ریشه نیز

 جدا می شوند، کجاست؟

معه روح فطهرت اسهت. فطهرت یهک امهر      در مباحث گذشته به شرح رفت که منشأ جا

طبیعی است اما اجتماعیات را ایجاد می کند و آنها را با زاویه ای از طبیعیات جدا مهی کنهد.   

مسئلۀ ما در همین نقطه و در آغاز همین زاویه قرار دارد؛ باور به معاد از روح فطرت ناشهی  

د؛ اعتقهادی کهه کهارآئی و    می شود، یعنی یک امر طبیعی یک اعتقاد انسانی را ایجاد می کنه 

عملکرد آن اجتماعیات است. این پدیدۀ اجتماعی فطرت طبیعی را تقویت نمی کند بل فطهرت  

 اجتماعی را تقویت می کند. 

معنی این سخن این نیست که دو نوع فطرت داریم یکی طبیعی و یکی اجتماعی. مراد ایهن  

د. بعنوان یک امر طبیعی، باور است که فطرت در هر دو عرصۀ طبیعی و اجتماعی کار می کن

به معاد را بعنوان یک انگیزش طبیعی تولید کرده و آن را تغذیه می کند، سپس باور به معاد 

که یک پدیده طبیعی فطری است، راهکار و عملکردش اجتماعی است؛ در مرحلهه عمهل در   

نیز زائیده عرصۀ اجتماعیات و در ردیف اجتماعیات جای می گیرد. و چون جامعه و اجتماع 

فطرت و فرزند فطرت است و فطرت آن را تغذیه می کند، دو فرزند به همدیگر می رسند و 

حهسّ جامعهه   »اقتضاهای فطری را در زندگی انسان تقویت می کنند. و این چنهین اسهت کهه    

، انگیزش های فطری را پشتیبانی می کننهد، و بهاور بهه معهاد     «حس باور به معاد»و « خواهی

  بلی درست است؛ انسان چنین موجود پیچیده ای است.ت می گردد. پشتیبان فطر

اَْعِملِّْنِِبَماِتَْسأَلُِّنِغَدا َِعْنهُِ»در جملۀ السالم  امام سجاد علیه به ما یاد می دهد کهه   ،«َوِاس ْ

به این اقتضا و انگیزش فطری بهای الزم را بدهیم، بویژه که این باور بها پیهام ههای پیهامبران     

آن و نگران جهان پس از مرگ باشیم. حتی اگر سهلطۀ   ۀشده، پس باید در اندیش تأییدبشدت 
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جریان کابالیسم مانع از آن باشد که دربارۀ این باور فطهری بهه تبیینهات و توضهیحات علمهی      

 رسیده باشیم. 

که ازکشفیات اخیر بشر است، در « مادۀ تاریک»این همان امام است که دربارۀ  با اینکه

لَْمِةَِوِالنُّور»گوید: قالب دعا می  َِوْزَنِالظُّ ْبَاانََكِتَْعََلُ و دیگر تبیین های علمی که در ابعاد  9«.س ُ

 هستی شناسی دارد. 

 

 هدف از آفرینش انسان
 

اَْفرِ ِِْوَِ ِم ِاس ْ  ده.  قرار آفریدی، مرا آن برای که نچهآ در تنها مرا )عمر( ایام و :ََلَُِِخلَْقتَِّنِِِفميَاَِأايَّ

ِِاِ لغت: وقتهی کهه    -صیغۀ امر حاضر از باب استفعال، به معنی: فار  کن: خالی کن. :َاْفرِ ِْس ْ

همراه می شود، معنی فار  بودن از هر چیز و پرداختن به یک چیهز معهین، را   « فی»با حرف 

 می دهد. 

فار  کن و همۀ وجود و توان مرا  ،ییعنی خدایا مرا از هر فکری، کاری، و از هر پرداختن

 ه برای آن مرا آفریدی، به کار گیر. در آنچه ک

گاهی می پرسند: هدف از آفرینش کائنات چیست؟ اصل این پرسش درست نیسهت. زیهرا   

کائنات بعنوان مجموعۀ واحد، نمی تواند وسیله ای برای هدفی باشد. وقتی از هدف و وسهیله  

حالی کهه در   پرسیده می شود که دو چیز باشد یکی بعنوان وسیله و دیگری بعنوان هدف. در

قرار گرفته و دیگر چیزی « کائنات»ن ااین پرسش همۀ مخلوقات و همۀ موجودات تحت عنو

نمی ماند که کائنات وسیله ای برای آن هدف باشد. آنچهه غیهر از کائنهات هسهت، خداونهد      

است؛ خدا نیز اوالً به هیچ وسیله ای نیاز ندارد، ثانیاً نیازمند هیچ هدفی هم نیست. پهس بایهد   

ن پرسش در قالب همان تعبیر اما با حذف دوگانگی میان وسیله و هدف باشد. پس هدف از ای

 آفرینش کائنات، خود کائنات است. 

                                                   
 . 550ص  63بحار، ج  9
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در اینصورت نیز بی تردید عنصری از دوگانگی لحا  می شود، اما نهه دو شهیئ در برابهر    

ایجهاد  یک شیئ در برابهر خهودش، و در اینصهورت ههدف از     « ایجاد»و « فعل»همدیگر، بل 

 کائنات، وجود کائنات می شود. 

 فعل خدا است و هدف و محصول این فعل، خود کائنات است. « آفریدن»

آفریده نشده، بهل در  « خلق السّاعه»اما کائناتی که امروز هست، با این کم و کیف، بطور 

شده و آن شیئ کوچک بمحض ایجاد، کمّهاً و کیفهاً    -«ایجاد» -آغاز یک چیز کوچکی ایجاد

شهکل   ر مسیر تکامل حرکت کرده و امروز بصورت هفهت آسهمان و گسهترۀ بهس عظهیم      د

 9که تنها محتوای آسمان پائین، اینهمه کهکشان ها و فضاهای گستردۀ خالل آنها است. گرفته

چیست؟ صوفیان می گویند: همه چیز در خط کمال پهیش  « سیر تکامل کائنات»هدف از 

می روند کهه  ه چیز از وجود خود خدا جدا شده اند و برسد، هم« کمال مطلق»می رود تا به 

پهس   -که هسهت  -است «مطلق»ا این سخن متناقض است اگر خداوند به خود خدا برسند. ام

قابل رسیدن نیست. اگر خداوند محدود نیست )که نیست( پس ههر چهه مخلهوق در    « مطلق»

 معنی ندارد. « حدّ»بدون « رسیدن»مسیر کمال برود باز به آن نخواهد رسید. زیرا 

همان تکامل و سیر در درجات کمهال اسهت، نهه    « سیر تکامل کائنات»، هدف از بنابراین

رسیدن به کمال مطلق. هیچ تغییری، هیچ حرکتی به مطلق نمهی رسهد و اگهر چنهین رسهیدنی      

 فرض شود، در واقع آن مطلق، مطلق نبوده است. 

ی در درون کائنهات در نظهر   پدیهده ا  اگر انسهان را  هدف از آفرینش انسان چیست؟:

بگیریم، هدف از آفرینش او نیز در همان هدف از آفرینش کائنات قهرار مهی گیهرد. بها ایهن      

 -او داده انهد  دیگری نیهز بهه  : این موجود که انسان نامیده می شود بخاطر اینکه روح تفاوت

دترین و به  5گل سر سبد کائنات است اگر بر طبق اقتضاهای آن روح عمل کنهد.  -روح فطرت

                                                   
 «.جهان و انسان تبیین»شرح بیشتر در کتاب  9
انسان که بدلیل داشتن روح فطرت، گل سر سبد کائنات می شود، ارجمندی و فضیلتش از خهود همهان روح نیهز     5

 باالتر است. 
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 خار خلقت است اگر مطابق آن عمل نکند. 

بگیهریم، ههدف از    در نظهر  و اگر انسان را یک پدیده در برابر دیگر پدیده های کائنات

آفرینش انسان، تحقق و تکوّن یک موجود است که هم در حرکت تکامل سریعترین موجهود  

ئنهات )حتهی بهاالتر از    ههای کا  باشد و هم نماد و سمبل باالترین کمال، در میان همهۀ پدیهده  

 ( باشد. فرشتگان

ِلَيْعُبُدونِِ» قرآن: الَِّ
ِ
نَْسِا

ِ
َِوِااْل و خلق نکهردم جهن و انهس را مگهر بهرای       9«:َوِماَِخلَْقُتِالِْجنَّ

 اینکه مرا عبادت کنند. 

خداوند هیچ نیازی به عبادت بندگان ندارد. اگر آفرینش انسان برای عبادت است  عبادت:

ت؟ برای پاسخ این سؤال باید ابتدا ببینیم عبادت چیست؟ تا روشن شهود  پس عبادت برای چیس

 که عبادت برای چیست. 

عبادت عبارت است از: تنظیم فکر، عقل، اراده، نیروی روحی و جسمی و مسویر  

عابد کسی است که روح فطرتش روح غریزه اش  رفتارها، بر طبق اقتضاهای روح فطرت.

 را مدیریت کند. 

است. و ما گمان می کنیم که او بحهدّی  « زین العابدین»دۀ صحیفۀ سجادیه لقب پدید آورن

از دنیا بریده و به آخرت می پرداخت که زیور عبادت کنندگان است. و میان دنیا و آخهرت  

روی  دو هر دو، که طوری جراحی می کنیم که گوئی دنیا و آخرت ضد همدیگرند. در حالی

وب معنی نمی کنیم، دنیا گرائی یعنهی غریهزه گرائهی و    یک سکّه اند. آیه ها و احادیث را خ

آخرت گرائی یعنی فطرت گرائی. و در این معنی است که دنیای غریزه گرائی از آخرت جدا 

 می شود. 

بعثتتِ»اسهت کهه مهی فرمایهد:     « عبادت»و هدف از بعثت انبیاء و امامت ائمّه نیز همین 

ُحنَفتاَءِ»پرسیدند: مراد از حنیفیت در آیۀ السالم  یهو از امام باقر عل 5«.ابحلنيفيةِالسهَلِالسماة

                                                   
 سورۀ ذاریات.  20آیۀ  9
 .955ص  92نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج  5
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ُِمُْشِكَيِِبهِِ ِغرَْیَ ِ ِِالَْحِنيِفيَُّةِِمَنِالِْفْطَرةِِ» :چیست؟ فرمود 9«ّلِِلَّ ِ َِّيِفََطَرِالنَّاَفِعَلَْيهاِالِتَْبِديَلِِلَخلِْقِاّلِلَّ ال

ِعىََلِالَْمْعِرفَِةِِبهِِ ت، فطرتی که خداوند انسان ها را بر اساس حنیفیت از فطرت اس 5«:قَاَلِفََطَرُُهْ

و گفت: خداوند انسان ها را بر اساس خدا  3آن آفریده است که آفرینش خدا مبدل نمی شود.

5ِشناسی آفریده است.

ت. و دومین آن عبهارت  سولین اقتضای فطرت، تحمید، تسبیح، تکبیر و تعظیم خداوند ااو 

 است از دعا. 

ای غریزی بر ضد این اقتضاهای فطری نیست، بل آنچهه ضهد   و مهمتر این است که: اقتضاه

در جمله پیش، مهی گویهد:   السالم  است، که دیدیم امام علیه« اشتغال به غرایز»فطریات است 

او  ل انسان، غرایز نیست، بل اشتغال به غرایز است کهه کمش «.َوِاْكِفِّنَِماِيَْشغَلُِّنِااِلْاِاَماُمِِبهِِ»

 کند. از فطریات غافل می  را

عبادت و زهد، نه غریزه گریزی است و نه سهرکوب کهردن غرایهز، بهل عبهادت و زههد       

. و زین العابدین اینگونه زین العابدین غریزه بوسیلۀ روح فطرتعبارت است از مدیریت روح 

 است. 

نتیجه: انسان برای عبادت آفریده شده. و عبادت عبارت است از قرار گرفتن عینی و عملهی  

که باالترین  است ضاهای فطرت. پس هدف از آفرینش انسان پدید آمدن موجودیبر اساس اقت

 باشد. « کمالجوئی»نماد و فرازترین سمبل 

است. و هدف دیگر از آفرینش انسان این است که سبب ایجهاد  « قالب کلّی»این هدف در 

 ، که در مبحث بعدی خواهد آمد. «پیام»کمال در دیگران باشد، موجودی باشد با 

ِم ِِفميَاَِخلَْقتَِّنََِلِمی گوید: السالم  امام علیه و اَْفرِْ َِأايَّ و )خدایا،( ایام )عمر( مرا برای  :َوِاس ْ

                                                   
 سورۀ حج.  39آیۀ  9
 .932ص  05بحار، ج  5
در یکی از مباحث گذشته بیان شد که روح فطرت ضعیف می شود و حتی ممکن است تحت سیطرۀ روح غریزه  3

 قرار گیرد، اما هرگز نمیمیرد و از بین نمی رود. 
 هیچ کسی نمی تواند وجود خدا را انکار کند و نکرده.  5
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 آنچه مرا آفریدی، فار  کن. 

از چه چیز فار  کند؟ از غرایز؟ نه. بل از اشتغال به غرایز که نتیجه اش غفلت از فطریات 

 در پی دارد. و معنی اشتغال به شرح رفت. است، و در مواردی سرکوب کردن فطریات را 

 

 خصلت زیبای رنای نفس
 

 ده. گشایش من بر را روزیت و کن نیاز بی دیگران( )از مرا و :ِرْزِقكَِِيِفِِعََلََِِّأْوِسعِِْوََِِأْغِنِّنِِوَِ

يِفَِِوَِأْوِسْعِعََلَِّ»نیست، زیرا در اینصورت معنائی برای « مرا ثروتمند کن» ،«َأْغنِِّنِ»مراد از 

کاربرد عطف تفسیر دارد ماقبل و مابعدش یهک  « و»نمی ماند. شاید گفته شود: حرف  «ِرْزِقك

معنی را می دهند. اما اوالً: در عطف، اصالت با غیر تفسیر است. ثانیاً: جریان سهخن امهام بهه    

محور شخصیت درون و روان است و در مقام حفاظت شخصیت درونی از آفات اسهت. پهس   

را می خواهد که خصلت روانی است. سپس در مقام آسیب شناسی، فقر را آفهت  « غنای نفس»

 غنای نفس معرفی می کند. 

ست، همیشه و پیوسهته و در ههر   نیازمند ا یانسان موجود«. نیاز»فقر یعنی  فقر و انسان:

جریان نیازهای فطری است. گوئی نیازهای غریزی در  در در گرداب نیازهای غریزی و لحظه

ورجین، و نیازهای فطری در طرف دیگر آن، به گردن شخصیت انسان آویختهه  یک طرف خ

. گاهی آن طرف سنگینی می کند و گاهی این طرف. چهه کنهد؟ هیچکهدام را نمهی توانهد      ندا

برخهی   9حذف کند، چون وجود و بقایش به غرایز وابسته است، و فطرت نیز هرگز نمیمیرد.

وای طرف فطرت را در کیسۀ غریزه می ریزند و ها دو کیسه خورجین را یکی می کنند؛ محت

 کهه بهه آن   احساس راحتی و لذت می کنند. اما در دو جای از این مجلدات بیان شد که آنچه

 می رسند نه راحتی و نه لذت، بل سراب راحتی و سراب لذت است. 

رهچارۀ درست، ایجاد تعادل میان دو طرف است. و این تعادل با تنظیم وزن و کمیهت دو  

                                                   
  حتی اگر تحت سیطرۀ غریزه قرار گیرد. 9
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است که فرمول تعادلش چیز دیگر است، و آن عبارت  یطرف حاصل نمی شود، این خورجین

ا شهوت، چرا تهرس،  های محتوای هر دو طرف. مثالً چرا غذا، چر« شناخت چرائی»است از 

، چرا ایثار، چرا عبادت، چرا پرهیز، چرا تقوی و خودپائی. اینها برای چه تعقل چرا و... و یا:

است. با ایهن دو مرحلهه   « شناخت چگونگی عمل این انگیزه ها»س مرحلۀ اهدافی هستند. سپ

خود به خود حاصل می شود و خورجین نه تنها فشهاری   هاز شناخت، تعادل میان این دو کیس

بر شخصیت انسان نمی آورد، بل شخصیت او همین تعادل است، دیگر آنچه هست شخصهیت  

ار شده است. و این نکته ای بس مههم اسهت.   است، نه شخصیتی که باری بنام خورجین بر او ب

 فشار می آورد. « من»ی که بر «بار»است که می بالد و می رود، نه « من»فقط 

( در برترین و باالترین درجۀ این تعهادل قهرار   و آله یهاهلل عل اشرف المرسلین )صلی قرآن:

ِنَْشت»دارد، و لذا هیچ باری بر شخصیت او گرانی نمهی کنهد:    ْْ َِصتْدَريََِِرحِْتَأِلَت تْعناَِعْنتَكِِ-َِلَ َِ َوَِو

 و بارت را از تو برنداشتیم؟. -آیا سینۀ تو را برایت باز نکردیم 9«:ِوْزَريَِ

اول شرح صدر و نیروی شناخت را به او داده و در اثهر آن بهارش را از دوش شخصهیتش    

 برداشته است. 

يَِأنَْقَضَِظهَْريَِ»ادامه می دهد:  َّْ ته نمی شد کمهر شخصهیتت را مهی    باری که اگر برداش «:ا

 شکست. 

بودن انسان می شود، که خودش از « پیامدار»نیز عامل  و شناخت، عامل برداشته شدن بار

آنان کهه   ندبه دیگران نیز چگونگی های رهیدن ها را شرح دهد. و چنین بود ،این بار رهیده

ِِذكِْ»سرآمد رهیدگان از بار شدند، پیامبر شدند:   و پیام تو را بلند کردیم.  «َريََِوَِرفَْعناَِِلَ

ِيُْسِ»درست است ایجاد این تعادل، بسی سخت است، لیکن:  َِمَعِالُْعْْسِ نَّ
ِ
پهس )بدانیهد(    «:راِ تفَا

 آسانی ای هست.  ،با سختی

 دو نکته در این آیه جای دقت بیشتر دارد: 

آسهانی بهرای    یک قانون آفرینش را دربارۀ رابطۀ انسان با جهان، معرفی می کند: هیچ -9

                                                   
 سورۀ شرح.  5و  9آیه های  9
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 انسان نیست مگر اینکه از سختی زائیده شود؛ هر آسانی از سختی و دشواری حاصل می شود. 

اسهت، و از  « الهف و الم حقیقهت  »کهه باصهطالح   « العسر»در « اله»این نکته را از حرف 

پهس توقهع آسهانی بهدون      .هم هست، می فهمیم« تنوین تنکیر»که  «یُسْراً»در  «تنوین وحدت»

 ی، اشتباه است.تحمل سخت

هست. یعنی « آسانی ای ،با سختی»می فرماید  9،«با هر سختی آسانی هست»نمی فرماید  -5

اوالً انسان به هیچ آسانی نمی رسد مگر با تحمل سختی، ثانیاً: ممکن است یک آسانی ای بهس  

رخی سختی هها بهه   کوچک از یک سختی بس سنگین، حاصل شود. ثالثاً: ممکن است تحمل ب

 رسد. سانی ای نهیچ آ

ِيُْْساِ »سپس تکرار می فرماید:  َِمَعِالُْعْْسِ نَّ
ِ
قطعاً و یقیناً با سختی آسانی ای هست. و چون  «:ا

ذاِفََرْغتَتِفَانَْصتْبِ»چنین است پس راحت طلب نباش و از سختی و فشار نگریهز  
ِ
 ِ-فَتا

ِ
َرب ِتَكَِِوِا

سختی شدی( خودت را به زحمت و  پس هر گاه فار  شدی )= بی زحمت و فار  از «:فَاْرغَتْبِ

 و )بر طبق این قانون آفرینش( به سوی پروردگارت بگرای.  -کار وادار

تها بهه   « رابطۀ انسان و جههان و خهدا  »یک سوره آمده برای شناسانیدن یک قانون دراین 

انسان بفهماند که بلی حرکت در مسیر اقتضاهای فطری و ایجاد تعادل میان انگیزش ههای دو  

حتی در صدد آسانی و راحتی است باید بداند که آسایش و را انسانخت است. اما اگر روح، س

الَِّماَِستعى» از همین سختی به دست می آید
ِ
نْساِنِا

ِ
و نیست بهرای انسهان مگهر     5«:َوَِأْنِلَئَْسِِلاْل

 آنچه سعی و کوشش کرده است. 

لیم طبیعهت شهود؛   انسان گیاه نیست که تس می خواهد: انسانای که « آسانی»ویژگی 

اگر با سرمای شدید یا خشکسالی رو به رو گشت بخشکد و از بین برود. انسان در صدد است 

انسان « حق انحصاری»که طبیعت را تسلیم خود کند. و این حق طبیعی انسان است. و نیز این 

 تنظهیم و  مأموراست؛ هیچ مخلوقی در این کائنات چنین حقی ندارد حتی فرشتگان؛ فرشتگان 

                                                   
 متأسفانه برخی از مفسرین و مترجمین توجه نکرده اند، آیه را عوامانه معنی کرده اند.  9
 سورۀ نجم.  31آیۀ  5
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اجرای قوانین طبیعت هستند. اما انسان می کوشد در همان قوانین تصهرف کهرده و در جههت    

منافع خود به کار گیرد. و هدفش از این تصرف، رسیدن به راحتهی و آسهودگی اسهت. آنههم     

نیهز نهدارد.    (حتی چنین امیدی)راحتی ای که هیچ موجودی در صدد آن نیست و چنین هدفی 

پرامیدترین موجود است؛ بهه جهای سهازگاری بها طبیعهت در صهدد       پس انسان پرتوقعترین و 

سازگار کردن طبیعت با خود است؛ خواسته بزرگی که فرشته نیهز آن را نهدارد. لهذا انسهان     

 .منِعرفِنفسهِفقدِعرفِرب هشناسی این قدر مهم است که: 

انسهان  ، توقع، و هدف انسان، معلوم است که عبارت است از راحتی. اما برخی از هخواست

ها اشتباه می کنند و در این توقع بزرگ، پرتوقعتر می شهوند؛ مهی خواهنهد براحتهی بهه ایهن       

راحتی برسند. قرآن می گوید این اشتباه است و انسان به این خواستۀ خود نمی رسد مگهر بها   

 تحمل سختی ها. 

ر راحت بهه راحتهی مهورد نظه     یچرا انسان گناه می کند؟ برای اینکه می خواهد از طریق

 خود برسد. 

 ی را، انسان برای رسیدن به راحتی، می توانهد یکهی از دو زمینهۀ شخصهیتی درونه     بنابراین

 داشته باشد: 

یتی اش ایجاب کند که از طریق راحتی بهه راحتهی برسهد. ایهن شهاکله و      صشاکلۀ شخ -9

 شخصیت، سالم نیست و منشأ گناه است. 

ه راحتی ویژۀ انسانی، سهختی هها را   شاکلۀ شخصیتی اش ایجاب کند که برای رسیدن ب -5

 تحمل کند. این شاکله و شخصیت، سالم است و منشأ روند رفتاری انسانی می شود. 

شاید این تعبیر، مصداق یک تناقض باشهد؛   بشدت تنبل اند: آنان که بشدت فعال اند،

؟ و نکتۀ مهم همهین اسهت   -چگونه ممکن است کسی هم بشدت فعال باشد و هم بشدت تنبل

برخی ها در تناقض زندگی می کنند: افراد عیاش در مدیریت خهود و ایجهاد تعهادل میهان      که

اقتضاهای غریزی و اقتضاهای فطری بشدت تنبل هستند و از ایجاد آن نهاتوان انهد. امها بهرای     

رسیدن به راحتی ها و لذایذ مورد نظرشان بشدت می کوشند؛ زندگی شان بهر تنهاقض مبتنهی    

ی، دوزخی است در درون، کهه دوزخ آخرتهی را نیهز در پهی دارد. و     است و شخصیت اینچنین
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چنین شخصی به هیچ لذت واقعی نمی رسد، به سراب لذت می رسد که در هر گام بر عطشش 

 افزوده می گردد. 

آنچه در متون روان شناسی، «. چیستی غنای نفس»با این مقدمه می رسیم به  رنای نفس:

میده می شود یعنی چه؟ یعنهی شهاکلۀ شخصهیت درونهی فهرد      نا« غنای نفس»تربیتی و اخالقی 

طوری باشد که راحتجوئی هایش را از طریق سختی ها بجوید. و این نیهز یعنهی روح فطهرتش    

روح غریزه اش را مدیریت کند. پس غنای نفس یعنی: احساس بی نیازی به روش رفتاری صرفاً 

 غریزی. 

را در خود ایجهاد  « اعتدال شخصیتی»اکنون شخصی که توانسته این  فقر؛ آفت ب رگ:

کند، اولین و خطرناکترین آفت این شخصیت نیکو که انسان برای آن آفریده شهده، چیسهت؟   

اِقناع مادی مانند غذا، و خواه اقنهاع عهاطفی ماننهد جهنس      خواه -اقناع غرایزفقر است و فقر. 

نجاسهت کهه فقهر    نمی شود مگر با فراهم شدن امکانهات. ای  ممکن -مخالف و عواطف دیگر

چههار  السالم  است. که امام علیه« غنای نفس»خطرناکترین آفت سالمت شاکله و اولین آفت 

 جمله را پشت سر هم و بدون فاصله، به ترتیب می آورد: 

خدایا مرا کفایت کن از اینکه به اموری مشغول شوم و  :َوِاْكِفِّنَِماِيَْشغَلُِّنِااِلْاِاَماُمِِبهِِ -9

 آن آفریده شده ام غافل شوم. از آنچه برای

اَْعِملِّْنِِبَماِتَْسأَلُِّنِغَدا َِعْنتهُِ -2 و مرا در آنچه که در قیامت از آن بازپرسی خهواهی   :َوِاس ْ

 کرد، به کارگیر.

ِم ِِفميَاَِخلَْقتَِّنََِلُِ -3 اَْفرِْ َِأايَّ و ایام عمرم را از آنچه که برای آن آفریده نشده ام فار  :َِوِاس ْ

 ر آنچه که برای آن آفریده شده ام به کارگیر. کن و د

ِيِفِِرْزِقكَِ -7  بر من گسترده کن. را مرا غنی کن و روزی ات .َوَِأْغِنِّنَِوَِأْوِسْعِعََلَّ

نزدیک است که فقر  9«:اَكَدِالَْفْقُرَِأْنِيَُكوَنُِكْفراِ »فرمود:  و آله یهاهلل عل و رسول اکرم صلی
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کشاند، خواه فقر جاری باشد یا فقهر مهوردی. مهثالً کسهی کهه در      کفر باشد. فقر به کفر می 

بیابانی قرار گرفته که چیزی برای خوردن نمی یابد، این شخص اگر ثروت دنیا را ههم داشهته   

باشد در این مورد به دردش نمی خورد. برایش جایز است اگر میته ای پیدا کند از گوشت آن 

خهودش را   تهأثیر چه جایز است و گناه نیسهت لهیکن   بخورد تا نمیرد. اما این عمل جایز، گر

دارد؛ آن شاکلۀ نیکو را مخدوش می کند، عصمت و آن خودپائی و روند حفظ تعادل مذکور 

چوبۀ شخصیتیش اگر داغان نشود دستکم با این عمهل جهایز،   رلطمه می خورد، چها ،که داشته

 تَرَک برمی دارد. 

طرناک است، اگر به عمهل غیهر جهایز وادار    وقتی که فقر حتی در عمل جایز، این قدر خ

کند خطرناکتر می شود. و می بینیم و یاد می گیریم از امام کهه امهام فقهر را در ایهن جریهان      

ِيِفِِرْزِقكَِ»سخنش بعنوان اولین آفت معرفی می کند:   «.َوَِأْوِسْعِعََلَّ

گز نبایهد  گفته شد که اصالت در فقر، آفت است. پس هر رابطۀ انسان سالم با فقر:

طرفدار و یا خواستار فقر بود، بل باید در مبارزه با آن هم در عمل و هم با دعها کوشهید. امها    

واقعیت این است که در طول تاریخ همیشه افراد بسیاری بوده اند که با همۀ کوشش مشهروع  

 و حتی با وجود دعاهای شان باز هم دچار فقر بوده و هستند. 

یری ندارند و خودشان زمینۀ فقر را فراهم نکرده اند و تنها از این قبیل فقراء که هیچ تقص

برای امتحان و « ابتالء»مال حرام پرهیز کرده اند، بدیهی است که فقرشان از ناحیۀ خداوند و 

نیز ذخیرۀ آخرت است. زیرا خداوند عادل است و آن را جبهران خواههد کهرد: امهام صهادق      

ِِفرمود:  ِالَْمَصائُِبِِمنٌَحِِمَنِاّلِلَّ مصیبت ها )ئی که خود انسان در آنهها   9:َِوِالَْفْقُرَِمْخُزوٌنِِعْنَدِاّلِلَّ

 در نزد خدا است.  ای فقر ذخیره و مقصر نیست( هدیه های الهی اند،

ِ و امام باقر فرمود: ِيُنَاِديِبَْيَ ِتََباَرَيَِوِتََعاَ ُِمنَاِداي  ُ َذاِاَكَنِيَْوُمِالِْقيَاَمِةَِأَمَرِاّلِلَّ
ِ
يََديِْهَِأيَْنِالُْفقََراُءِا

ِِفَيَُقوُمُِعُنٌقِِمَنِالنَّاِفَِكِثرٌیِفَيَُقوُلِِعَباِديِفَيَُقولُوَنِلَبَّْيكَِ َِوِلَِكّن ِ ُِأفِْقْرُُكِِْلهََواٍنِِبُُكِْعََلَّ ْْ َ ِل ِ ِ
ِ
َّنَاِفَيَُقوُلِا َرب

تُُُكِِْلِمثِْلَِاَذاِالَْيْوِمِتََصفَُّحواُِوجُِ ََّماِاْخَاْ ن
ِ
ِا ِفَََكفُوُهَِعّن ِ ِيِفَّ الَّ

ِ
ِيَْصنَْعُهِا ْْ َ ِل َِمْعُروفا  لَْيُُكْ

ِ
وَهِالنَّاِفِفََمْنَِصنََعِا
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هنگامی که روز قیامت می شود، خداوند امر می کند منادی نهدا مهی کنهد: کجاینهد      9:اِبلَْجنَّةِِ

یهک ای  فقیران؟ گروه کثیری از مردم بر می خیزند. می گوید ای بندگان مهن! مهی گوینهد: لب   

پروردگار ما. می گوید: من شما را فقیر کردم نه بخاطر حقارت شما در نظر من. لکن شهما را  

برگزیدم برای چنین روزی. پس بنگرید به این مردم هر کس دربارۀ شما با نیّت قربت به من، 

 نیکی کرده، از جانب من به آنان بهشت را عوض دهید. 

َذاِاَكَنِيَْومُِ امام صادق فرمود:
ِ
تبُواِاَبَبِِا ِيَتأْتُواِاَبَبِالَْجنَّتِةِفَيََْضِ الِْقيَاَمِةِقَاَمُِعُنٌقِِمَنِالنَّاِفَِحإَّ

َِأِقَْهَلِالِْحَساِبِفَيَُقولُونَِ ْْ ُنِالُْفقََراُءِفَُيقَاُلِلَهُ ِفَيَُقولُوَنََِنْ َِمْنَِأنُُْتْ ْْ َمتاَِأْعَطْيُاُمتوََّنَِشتئْئا ِِالَْجنَِّةِفَُيقَاُلِلَهُ

بُِ اس ِ َِصَدقُواِاْدُخلُواِالَْجنَّةَُُِتَ لَّ َِ َِوِ َِعزَّ ُ ِعَلَْيِهِفَيَُقوُلِاّلِلَّ وقتی که روز قیامت برپها مهی شهود،     5:وَّنَّ

گروهی از مردم برخاسته و به در بهشت آمده و در می زنند. به آنهان گفتهه مهی شهود: شهما      

حساب می خواهید وارد  . به آنان گفته می شود: آیا قبل ازکیستید؟ می گویند: ما فقراء هستیم

بهشت شوید؟ می گویند: چیزی به ما نداده بودید که اکنون ما را به محاسبه بکشانید. خداوند 

 عزّوجلّ می گوید: راست می گویند. وارد بهشت شوید. 

 و حدیث های متعدد دیگر. 

قصیر خود بنده ناشی نشهده و از جانهب الههی اسهت و شهخص فقیهر       تاین نوع فقر که از 

سته آن را تحمل کند، و این آفت را به نعمت مبدل کهرده، فخهر بزرگهی اسهت کهه بهاز       توان

 می گردد.  «الفقر فخری»مصداق دیگری از 

رسهیدن انسهان بهه یهک نعمهت و رزق، در دسهت        رزق خدا و رزق ریر خودائی: 

؟ -بیان شد« سختی و آسانی»خودش است )= تفویض(، همانطور که در سطرهای باال و دربارۀ 

 در گرو قضای محض الهی )= جبری( است؟ نه این و نه آن، بل امر بین امرین است. یا 

امام می گوید: رزقک: رزق تو، رزق الهی. رزق غیر الهی آن است که فردی در جستجوی 

به ما تذکر مهی دههد کهه در صهدد     السالم  و یا جبری. امام علیه عمل کند ییا تفویض ،نعمت
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ی تفویضه ل رزق تفویضی و نه در پی رزق جبری. زیرا باور به رزق رزق الهی باشیم، نه به دنبا

منشأ حرص و آز است. و باور به رزق جبری منشأ تنبلی است. انهدکی در ایهن بهاره درنهگ     

 کنیم: 

آیا باور به تفویض منشأ حرص می شود، یا خصلت حهرص منشهأ تفهویض     منشأ حرص:

-ر منشأ جهل می شود، یا جهل منشأ فقهر؟ آیا فق»؟ این مسئله مانند مسئلۀ -گرائی می گردد؟

پاسخ این است گاهی فقر می آید و جهل از آن زائیده می شود و گاهی جهل منشأ فقر می «. ؟

گردد. و در این مسئله نیز گاهی خصلت حرص در شخصیت انسان متکهون مهی شهود و او را    

ی کنهد. یعنهی   انسان را دچار خصلت حرص مه  ،تفویضی می کند. و گاهی طرز تفکر تفویضی

 ن ها فرق می کند. اموارد دربارۀ انس

در اینجا محور سخن، طرز تفکر تفویضی است. کسی کهه طهرز تفکهرش دربهارۀ رزق و     

باشد، حتماً دچار حرص خواهد شد؛ آنهم بدترین  یروزی و به دست آوردن نعمت ها، تفویض

در پهی امهوری    نوع حرص؛ به یک موجود غریزه گرا و ضد فطرت مبدل می شود و همیشهه 

اَْفرِْ ِ»خواهد دوید که برای آن آفریده نشده. و بر خالف جهت سخن امام که می گوید:  َوِاس ْ

ِم ِِفميَاَِخلَْقتَِّنََِلِ  جهتگیری خواهد کرد.  ،«َأايَّ

یهان  م دو جرحتهزا »در مبحثی از همین دعای بیستم گذشت که منشأ تنبلهی   منشأ تنبلی:

است که هیچکدام از طرفین بر دیگهری غالهب نشهود. در    « یروحی: اقتضاهای غریزی و فطر

را دارد و نه زیرکی و چابکی فطری را، و مصهداق   غریزی اینصورت فرد نه زیرکی و چابکی

نسبت و رابطۀ تنبلی با طرز تفکر »می گردد. اما در اینجا محور بحث عبارت است از « تنبل»

یشد و معتقد است که خداونهد اگهر   شخصی که دربارۀ رزق و روزی، جبری می اند«. شخص

 خواست می دهد و اگر نخواست نمی دهد. دچار تنبلی می گردد. 

؟ پاسخ همهان  -آیا خصلت جبری اندیشی منشأ تنبلی می شود یا تنبلی منشأ جبری اندیشی؟

فردی است کهه   ،است که دربارۀ حرص و تفویضی اندیشی بیان شد. که در اینجا محور بحث

 دارد، و این جبرگرائی منشأ تنبلی می گردد.  اندیشۀ جبرگرائی

روزی الهی= روزی از طریق امر بین امرین که «= رزقک»پس آنچه باید از خدا بخواهیم 
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 خداوند همین راه را در رابطۀ خود با انسان، و رابطۀ انسان با خدا، مقرر کرده است. 

ِاِبلنََّظتر بر است:صآفت دوم درهم شکستن  مبهتال  « نظهر »و مهرا بهه    :َوِاَلِتَْفِتتّن ِ

 یا: و مرا با نظر امتحان نکن.  -نکن

پس از آنکه فقر را بعنوان اولین و خطرناکترین آفت، معرفی مهی کنهد،   السالم  امام علیه

می گوید. معلوم می شود کهه نظهر دومهین آفهت خطرنهاک       سخن «ابتال به نظر»بالفاصله از 

 است. ابتدا تعریف نظر: 

انتظار نیز از ایهن واژه   -فوریت و احاله شدن آن به دراز مدت. بدون نظر: رفع نیاز

 و به معنی منتظر بودن و چشم به دراز مدت دوختن است. 

این سخن امام ریشه در قرآن دارد، آنجا که قرآن دربارۀ بهدهکاری و وجهوب پهرداختن    

لت»بدهی ها سخن مهی گویهد:   
ِ
تٍةِفَنَِظتَرٌةِا ْنِاكَنُِذوُِعْْسَ

ِ
ِتِىتَوِا قُواَِخيتَمئَْْسَ ِتٍِْةَِوَِأْنِتََصتدَّ ْنُِكْنتُُتْ

ِ
ِا ٌرِلَتُُكْ

و اگر )بدهکار( قدرت پرداخت را نداشته باشد، پس مهلتی برای او است تا هنگهام   9«:تَْعلَُمونَِ

 توانائی، که نیکی کنید بهتر است اگر بدانید. 

ه و بهه آنهان   توضیح: آیه فوریت پرداخت بدهی را از افرادی که توان مالی ندارند، برداشت

رعایهت کهردن کسهی و    »حق نظر می دهد. و در عبارت واضحتر؛ نظهر در ایهن معنهی یعنهی     

 «. مراعات او تا مدتی

امام نیز در این سخن از خدا می خواهد و نیز به ما یاد می دهد از خدا بخهواهیم کهه در   

ثر طوالنی بودن رزق ما وسعت بدهد و رفع فقر و نیازمان را به دراز مدت احاله نکند تا در ا

 را از دست بدهیم. « صابرین»زمان تحمل فقر، صبرمان درهم شکند و مقام 

 ِتَِِوِاَلِتَْفِتن تامام به ما یاد می دهد که تداوم فقر و هر نیهازی، ابهتالء اسهت؛ فتنهه اسهت:      

است که خداوند کسی را دچار یک مشکل می « دچار شدن»یکی از کاربردهای فتنه،  .اِبلنََّظر

 تا امتحان شود. کند 

درست است که انسان باید امتحان بدهد، مبتال شود تا پخته ترگردد، شاکله و شخصهیت  

                                                   
 سورۀ بقره.  566آیۀ  9
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و دعا غیر از این  .درونی اش مستحکم شود. اما وظیفۀ انسان است که از رحمت خدا بخواهد

ِالِْعَباَدة»معنائی ندارد. و  عَاُءُِم ُّ   9«.اِلُّ

ِ»جملۀ طوئیان صدروی ما، دربارۀ یکی از ارس نقد و بررسی یک اشتباه: َوِاَلِتَْفِتتّن ِ

می گوید: در بسیاری از نسخ بالنظر )به نون وظاء معجمه( است امها صهحیح بهالبطر     ،«اِبلنََّظر

چون ناسخ کلمۀ بطهر را   «بََطرا َِوِِرئاَءِالنَّتاِفِ»)به باء وطاء مهمله( است و در قرآن کریم است 

 5مأنوس تصحیف کرده است.غیر مأنوس یافته آن را به لفظ 

چیست؟ اتفاقهاً مسهئله بهرعکس اسهت و در اینجها لفهظ       « مأنوس»مراد از انس و  -9اما: 

اسهت کهه    نغیر مأنوس است. و همین غیر مأنوس بهود « نظر»تر است و کلمۀ  مأنوس« بطر»

یح را ترج« بطر»برایش مأنوس نبوده، « نظر»را به اشتباه وادار کرده است و چون معنی  شانای

داده است. و در حدی با کلمۀ نظر در این کاربرد مأنوس نبوده که نسخۀ تصحیفی را صهحیح،  

 و نسخه های صحیح را تصحیفی دانسته است. 

 اجلنتةندای تاریخ سهاز سهید اههل     ،روضه خوان ها و مدّاحان همیشه در مجالس و محافل

ِأَِ»را تکرار کرده اند که السالم  امام حسین علیه ْْ َ ِل ِ ِ لذا این لفظ برای  3...«ْخُرْجَِأرِشا َِوِاَلِبَِطراِ َأ

در ایهن   -هر فرد باسواد مأنوس شده. و در قرآن نیز لفظ بطر در دو آیهه آمهده و لفهظ نظهر    

تنها در یک آیه آمده است و در عرصۀ حدیث نیز تقریباً با همین نسبت است. پهس   -کاربرد

و عدم انس بدانیم باید گفت ناسخی که لفهظ  اگر عامل تفاوت نسخه ها را در این مورد، انس 

نوس را به جای نامأنوس گذاشته اسهت، دقیقهاً ماننهد ایهن     أنظر را به بطر مبدل کرده است م

 جناب شارح. 

ندارد، زیرا بطهر  السالم  مثالی که ایشان از قرآن آورده هیچ مناسبتی با سخن امام علیه -5

                                                   
 .366ص  16بحار، ج  9
ط انتشهارات قهائم    936صحیفۀ کاملۀ سجادیه، با ترجمه و شرح عالمه آیت اهلل میرزا ابوالحسهن شهعرانی، ص    5

 . السالم علیه
 .351ص  55بحار، ج  3
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هزار نفری قریش است که در  دربارۀ لشکر یک هیه ربطی به مال و ثروت ندارد. آیدر این آ

« بطر ثروتی»میدان بدر در مقابل اسالم صف کشیدند. بدیهی است غیر از چند نفر از آنان به 

َوِالِ»دچار نبودند. در حالی که قرآن همۀ آن مردم را اعم از غنی و فقیر اهل بطر مهی دانهد:   

يَنَِخَرُجواِِمْنِِدايِرُِهِْ َّْ ِِب ِيَْعَملُوَنُِمحتيطٌِتَُكونُواِاَك ُ َِوِاّلِلَّ ِ وَنَِعْنَِسبيِلِاّلِلَّ و  9«:بََطرا َِوِِرئاَءِالنَّاِفَِوِيَُصدُّ

خهواهی )بطهر( و خودنمهائی )ریهاء( در پهیش مهردم، از       انند کسانی نباشید که از روی خودم

 سرزمین خودشان )مکه( خارج شدند )و به سوی میدان بهدر آمدنهد( و راه خهدا را صهدّ مهی     

 کردند، در حالی که خداوند بر آنچه عمل می کردند احاطه داشت. 

و بطر آن جماعت هزار نفری عصبیت قبیله ای بود نه بطر ناشی از ثروت تها   خودخواهی

 با کالم امام مناسبتی داشته باشد. 

َاها»ایشان باید آیۀ  -3 ه مناسهبتی بها سهخن    را می آورد ک 5«َوَُِكَِْأْالَْكناِِمْنِقَْريٍَةِبَِطَرْتَِمعئشت َ

می باشد. این عدم توجه به آیه ها از خصیصه های « بطر ناشی از ثروت»امام دارد و به محور 

و خیالپردازی های ارسطو پهر   3ارسطوگرائی است؛ کسی که عرصۀ ذهن خود را با فرضیه ها

و  نسبت به قهرآن « استغناء»می کند، قهراً از قرآن و حدیث دور می شود و دچار یک حالت 

حدیث می گردد. پس از دچار شدن به این حالت اگر به سرا  حدیث هم برود حدیث و آیه 

صهدرا  را موظّف می داند که با ارسطوئیات هماهنگ شوند، نمونه اش شرحی است که مهال  

 ل کافی نوشته است.بر اصو

کهه در   ، بنگرید، مهی بینیهد  السالم اگر به رفتار این دانشمند دربارۀ همین جملۀ امام علیه

                                                   
 سورۀ انفال.  54آیۀ  9
 سورۀ قصص.  26آیۀ  5
مبتنی بهر فرضهیه هها اسهت ماننهد       در مبحثی از مباحث گذشته به شرح رفت که ارسطوئیات، فلسفه نیست بل 3

و... و آنچهه  « فلکی که حیات دارند و مدیریت کائنات به عهدۀ آنهاسهت  1»، «عقول عشره»، و فرضیۀ «صدور»فرضیه 

 در ارسطوئیات به کار نرفته عقل است. 
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 کهه  را آورده لیکن در ترجمه معنی بطر را آورده است. در حالی« نظر»متن دعا همان نسخۀ 

مرسوم و نیز رفتار درست این است که هر چه را که در متن آورده همهان را ترجمهه کنهد،    

ینش زسپس بینش و گزینش خود را در پی نویس توضیح دهد. و یا در متن دعها واژۀ مهورد گه   

د و ترجمه کند، آنگاه در پی نویس دلیل گزینش خود را توضیح دهد. اما آوردن خود را بیاور

لفظ نظر در متن و ترجمه آن به معنی بطر، یک شیوۀ نادرسهت اسهت کهه منشهأ آن همهان      

 شاکلۀ درونی است که شخص گمان می کند حتماً باید آیه و حدیث پیرو بینش او باشد. 

، بالفاصله در جمله بعهدی، بطهر مهورد    السالم علیهاین دانشمند توجه نکرده که امام  -5

َِوِاَلِتَبْتَِلَين ِ»آورده است: « کبر»نظر ایشان را در قالب لفظ  ِِ مرا عزیز گردان  «: ِاِبلِْكرْبِِتَِِوَِأِعزَّ

 و به تکبر مبتال نکن. 

 تقدم مصداق اوالً: باشد، آمده بطر اول جملۀ در اگر بطر. الزمۀ کبر نه است، کبر الزمۀ بطر

 شود.  می بالغت قواعد خالف بر و گردد می «مخل تکرار» نوعی ثانیاً: شود. می اصل بر فرع

صدرویان ما چندان سروکاری با قرآن و حدیث ندارند )در سرتاسر اسهفار مالصهدرا    -2

آنهم اکثرشان حدیث های جعلهی و یها ضهعیف،     وجود ندارد بیش از چند آیه و چند حدیث

 -ر مأنوس است و لفظ نظرطازی به آیه و حدیث ندارد( لذا برایشان کلمۀ بزیرا او نی هستند.

نامأنوس است، چون آنان با قهرآن و حهدیث )باصهطالح( اُخهت نیسهتند. در       -در این کاربرد

 نتیجه بطر را به نظر ترجیح می دهند. 

، ، بطر را به نظر ترجیح مهی دههد  السالم معلوم است کسی که در این سخن امام علیه -0

در فقهه آشهنا باشهد کهه یهک      « نظهر »هیچ سروکاری با علم فقه نداشته است تا بها اصهطالح   

 اصطالح رایج است، گرچه مجلدات وسائل الشیعه را باصطالح تصحیح کرده باشد. 

و با بیان دیگر: هر کسی اشتباه می کند، اما اشتباه از این سنخ از چگونگی شاکلۀ شخصیتی 

ن را شکل می دههد و یهک دانشهمند مسهتعد را دچهار اشهتباه       درونی است که ارسطوئیات آ

 اینچنینی می کند. و هر اشتباه زمینۀ ویژۀ خود را دارد. 
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 بخش سوم 

 انسان شناسی 

 ع  ت بر دو نوع است

 و قدرت، فساد را .آفت سوم: ع  ت تکبر می آورد

 عُجب؟ یا بین الخوف و الر جاء؟ 

 عُجب در عبادت 

 یأس

 عجب عبادتی  چند حدیث دربارۀ

 انسان شناسی: یک اشتباه ب رگ انسان 

 توازن بین الخوف و الرجاء
 

َِوِاَلِتُْفِسْدِِعَباَديِتِاِبلُْعْجِبِ َِِلَ ِِ ْد ،َِوَِعب ِ ِاِبلِْكرْبِ َِوِاَلِتَبْتَِلَيّن ِ ِِ و )خهدایا( مهرا عزیهز     :َوَِأِعزَّ

و عبادتم را بها عجهب فاسهد     بدار و به تکبر دچارم نکن. و مرا در عبادت خودت به کارگیر

 نکن. 

 

 شرح
 

ت عزّت کبریائی، و عهزّت شهکری، عهزّ    ع  ت نسبت به انسان بر دو نوع است:

کبریائی برای انسان مذموم و نکوهیده است، بل یک بیمهاری خطرنهاک و خصیصهۀ ابلیسهی     

ايُءِِفت»ت کبریائی فقط از آنِ خداوند است: است. عزّ ِاْلِكرْبِ ت واتَوََِلُ ِتَِوِاْْلَْرِضَِوُِاتَوِالَْعزيتُزِ ِالسَّ
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 گفتهه انهد:   تنها برای اوست کبریاء در آسمان ها و زمین، و اوست عزیز و حکیم. و 9«:الَْحكمي
 «.الکربايءِردائه»

و عزّت کبریائی برای انسان، عزّت نیست و یک ژست کاذب است؛ انسان عزیز تکبر نمی 

زیز نیست، فردی کوچک با شخصهیت پسهت   ورزد، زیرا همان تکبر داللت می کند که او ع

 است و با تکبر می خواهد خالء عزّت را پر کند. 

 و با عبارت کاملتر: تکبر بر چهار نوع است: 

تکبّر، عزتخواهی ای است که فرد با این رفتار خالء عزت خود را پر می کند. چنهین   -9

  شخصی عقده ای و بیمار است. و این بیماری نیز بر دو گونه است:

بیماری ناشی از عوارض و لطمات خارجی؛ مانند کسهی کهه در محهیط خهانواده یها       الف:

افراد فاقد قدرت  تکبر را وسیلۀ جبران آن می کند. این بیماری معموالً در ،اجتماع تحقیر شده

 د. که برای جبران آن به قدرت هم برسای به آن روزی پدید می شود. و

ف درونی که عصیان روح غریزه بر روح فطرت است. بیماری ناشی از عوارض و انحرا ب:

این گونه معموالً در افراد مرفّه و قدرتمند پدید می گردد که اقتضاهای غریزی را بر اقتضاهای 

 فرعون است.  ،فطری ترجیح می دهند، و نمونه بارز آن در ادبیات قرآن

اول عامهل آن  تکبر در هر دو صورت یک رفتار غریزه گرایانهه اسهت، لهیکن در گونهۀ     

 است. « عامل»هستند فرق شان در « عقده»خارجی است و در گونۀ دوم درونی است. هر دو 

می نامند اما گونه دوم را عقده نمی نامنهد. امها   « عقده»در علوم انسانی غربی گونۀ اول را 

یِقلتوّبِْتفت»می نامد و دربارۀ ههر صهنف از غریهزه گرایهان عبهارت      « مرض»اسالم هر دو را 

 سهرکوبی  زیهرا  اسهت  اول ۀگونه  از شهدیدتر  دوم ۀگونه  که البته و است. برده کار به را «مرض

ترین بیماری است که اصل و اساس گمراهی عقل در خدمت به غرایز شدید استخدام و فطرت

 و ضاللت است و انسان را از انسانیت خارج کرده و به ورطۀ حیوان )بل بدتر( می رساند. 

                                                   
 سورۀ جاثیه.  34آیۀ  9
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ماری می داند زیرا افراد هر دو گروه فاقد قلهب سهلیم= شخصهیت    قرآن هر دو گونه را بی
الََِّمْنَِأتَِ»سلیم، هستند؛ 

ِ
ِِبَقلٍْبَِسلميٍِتا َ ْبرااميَِ»و  9،«ىِاّلِلَّ

ِ
ِِمْنِش يَعاِِهِاَل نَّ

ِ
َُّهِِبَقلٍْبَِسلميٍِِ-َوِا ْذِِاَءَِرب

ِ
و  5«.ا

َِأْجُرُهَِمْنَِأسِِْبىَل»اساساً اسالم یعنی سالم کردن فکر، عقل و شخصیت:  َِوُِاَوُِمْحِسٌنِفَََّلُ ِ ُهِّلِِلَّ َِوُْجَ ََلَ

َوَِمتْنِ»؛ کسی که سالم کرده رویکردش را به سوی خدا و عمل نیهک مهی کنهد. و    3«:ِعْنَدَِرب ِتهِِ

َاْمَسَكِاِبلُْعْرَوِةِالُْوًْقى َِوُِاَوُِمْحِسٌنِفََقِدِاس ْ ِ َ ِاّلِلَّ
ِ
ُهِا َِوُْجَ تُهَِوَِمْنَِأْحسَِ»و  5،«يُْسَِلْ َِوُْجَ تْنَِأْستََلَ ُنِدينتا ِِممَّ

َِوُِاَوُِمْحِسنٌِ ِ  هر کسی که قلبش را سلیم و رویکردش را سالم نکرده، بیمار است.  2«.ّلِِلَّ
ناشی می شهود. آیها   « حسد»نوع دوم تکبر و عزّتخواهی نادرست، تکبری است که از  -5

از مشهاهدۀ نعمهت و    ؟ از این جهت که حسهد -عامل این نوع تکبر، خارجی است یا درونی؟
موفقیت دیگران ناشی می شود، پس عامل آن بیرونی است. اما این عامل بیرونهی ایجهاد تکبهر    
نمی کند بل ایجاد حسادت می کند و حسادت که یک تحرّک درونی اسهت منشهأ ایهن نهوع     

 ویژه از تکبر می گردد. بدیهی است که حسادت ورزی از بیماری های بزرگ است. 

ش بهه حهدی   خودخهواهی نان فوران کرد و جوشان شد و حهس تکبهر و   حسادت قابیل چ

 رسید که برادر را کشت و خشت اول تاریخ کابالیسم و استکبار را بنا نهاد. 

 نوع سوم تکبری است که از ع  ت سالم و مشروع، ناشی می شود:  -3
ی کنهد.  گزاری مه ابر عزّتی که خدا برایش داده شکرانسان عزیز تکبر نمی ورزد، او در بر

اما نکتۀ مهم این است فرد سالم وقتی که به عزت )عزت واقعی= عزت شکری( مهی رسهد در   
 معرض خطر تکبر قرار می گیرد. در اینجاست که می رسیم به آفت سوم: 

 

 آفت سوم: ع  ت تکبر می آورد و قدرت فساد را
 

نظهر، و اینهک   آفت اول برای ایمان و یقین، فقر بود، و آفت دوم در هم شکستن صبر در 

                                                   
 سورۀ بقره.  995آیۀ  9
 سورۀ صافات.  65و  63آیه های  5
 بقره.سورۀ  995آیۀ  3
 سورۀ لقمان.  55آیۀ  5
 سورۀ نساء.  952آیۀ  2
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اسهت. درسهت اسهت    « عزّت سالم در انسان سالم»سومین چیزی که می تواند منشأ آفت باشد 

نیز می تواند منشأ آفت گردد. امام که سالمترین سالم ها است از « سالم»عزّت حتی با دو قید 

َِوِاَلِتَبْتَِلَين ِ»موضع خود می گوید  ِِ دهد که بدانید: اگر شخصهیت  تا به ما یاد  « ِاِبلِْكرْبِِتَِِوَِأِعزَّ

سالم داشته باشید و به عزت سالم نیز برسهید، همهین عهزت سهالم مهی توانهد آفهت سهالمت         

 شخصیت شما شده و به تکبر دچارتان کند. 

و همچنین، قدرت مشروع که از منشأ مشروع ناشی شده، می توانهد فسهاد آورد. و چنهین    

ای نیکهو، تهوان ههای مشهروع، ثمهرات      نیست که همیشه، امور خوب، اشیاء خوب، داشته ه

خوب، نیکو و مشروع بدهند. و این نکته بس مهم اسهت، بهل یهک اصهل بهزرگ در انسهان       

ِاِبلِْكترْبِِ»در یک جملۀ السالم  شناسی است. و امام علیه َِوِاَلِتَبْتَِلَيتّن ِ ِِ محتهوای یهک    «َوَِأِعتزَّ

ه از بیماری عقده و غریزه، و از مجلد کتاب را گفته است. و مرادش آن دو نوع تکبر نیست ک

 بیماری حسد ناشی می شوند. مرادش تکبری است که از عزّت واقعی و سالم، ناشی می شود. 

از نوع اول نیست؟ پاسخ منفی است. زیرا این نهوع  « ب»آیا برگشت این نوع سوم به گونۀ 

، دربارۀ کسهی  سوم دربارۀ کسی نیست که در اثر ثروت و رفاه دچار عصیان غریزه می گردد

است که دارای تعادل شخصیتی و سالمت فطرت است که نه عوامل و لطمهات خهارجی او را   

دچار تکبرمی کند و نه عوامل درونی ناشی از غریزه گرائی. بل این خود عزّت اسهت کهه بهر    

نیست زیرا که عزت را دارد، آفت او همهین  « عزتخواهی»شخصیت او لطمه می زند. آفت او 

 ت که دارد. البته این نکته بس ظریف و دقیق است و نیازمند توجه دقیق. خود عزت اس

 ببرد. بین از را او تسالم تواند می که سالم فرد اختیار در مشروع قدرت است طور همین و

 شود.  می مبدل مستکبر به رسد، می قدرت به سالم، کامالً و مؤمن مستضعف یک که وقتی

السهالم   بهه همهین جههت امهام علیهه      اسوت: « جبعُ»ناشی از  نوع چهارم تکبر -7

 بالفاصله سخن از عجب آورده. به شرحی که در مبحث زیر می آید: 
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 عُجب؟ یا بین الخوف و الر جاء؟ 
 

َِوِاَلِتُْفِسْدِِعَباَديِتِاِبلُْعْجتِبِ َِِلَ ِِ ْد و مرا در عبادت خودت به کارگیر و عبادتم را با  :َوَِعب ِ

 ا، نگذار عبادتم با عجب آلوده شود و تباه گردد. خدای -عُجب فاسد نکن.
ِيعایِالانسانِعندِاس اعظامه،ِاوِاس اطرافه،ِاوِانتَكرهِمتاِيتردِ لغت:ِالَعَجب:ِانفعالِنفساَن 

حالت انفعالی درونی است )که از مشاهدۀ یک چیز با عظمت، و یا یک چیز ظریف و  عليته:

سان عارض می شود. عَجَب، صیغۀ مصدر است ابتکاری، و یا از نادیده گرفتن عیب خود( بر ان

که مصدر باب تفعّل است، دارای معنهی  « تعجب»و چون عنصر انفعال در آن هست، با صیغۀ 

دارای عنصهر   دو مساوی می شود؛ کاربرد ثالثی مجرد در ایهن مهاده بها کهاربرد ربهاعی، ههر      

 مطاوعه می شوند. 

 -ه گرفتن ایرادی که بر تو وارد می شهود. انکار کردن و نادید الُعجب:ِانَكرِماِيردِعليتک:

 خودبین بودن، و خود را از هر عیب یا از اکثر عیوب منزّه دیدن. 

است. اما از دیدگاه خاص لغهوی نمهی توانهد    « اسم مصدر»مطابق قاعدۀ ادبی، عٌجب صیغۀ 

ر است مطابقتی نیست؛ زیرا همانطو« عَجَب»اسم مصدر باشد، زیرا میان آن و مصدر اصلی که 

که دیدیم مصدر اصلی دارای سه محور است: استعظام هر چیز، و استطراف هر چیز، و انکار 

ایرادی که بر خود وارد می شود. اما عُجب تنها به محور خود شخص است که در اثر استعظام 

 نفس خود، و یا استطراف نفس خود، خود را از هر عیب و ایرادی منزه بداند. 

 از کاربرد عَجَب است.  جب اخصعُبا عبارت دیگر: کاربرد 

، عُجب اسم یک حالت و خصلت درونی است، نه اسهم مصهدر. و در عهین حهال     بنابراین

است و لذا یک بیمهاری اسهت کهه در    « انفعال»نیست، « فعل»را با خود دارد؛ « انفعال»عنصر 

 ، پدید می گردد. «ر دیدنخود را هنرمند و مبتک»و یا « بینیخود بزرگ »اثر 

ته هر تعجب دربارۀ هر چیزی، انفعال است، و هر انفعال دلیل بیماری نیست، بهل اگهر   الب

فردی در برابر عظمت ها، ابتکارها و شگفتی آفرینی ها تعجب نکند بیمار است؛ چنین فردی 
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امتیاز و فضیلتی احساسش تکان نمهی   رهر نیکی و هر فضیلت را انکار می کند؛ با مشاهدۀ ه

عظمت و قدرت خداوند در جهان کائنهات و پدیهده ههای آن، بههره ای     خورد. حتی از دیدن 

صطالح( طبیعهی مهی آیهد و نتیجهه اش سهر از      توحیدی نمی برد، همه چیز برایش عادی و )با

 در می آورد. « بر علیه طبیعت طبیعی انگاشتی»

به سهوی   -اعم از علوم تجربی و علوم انسانی -مهم این است که جهت جریان علوم غربی

« روانپزشکی»جاد این بینش نادرست است و تنها یکی از آثار آن بزرگ کردن و آماسانیدن ای

است که روان پزشکی روز بهه روز قلمهرو روان شناسهی را فهرا مهی      « روان شناسی»در برابر 

 بر آن تنگ می کند. را گیرد و عرصه

قهدرت  علوم غربی دانشمند را طوری تربیت مهی کنهد کهه در برابهر مصهادیق عظمهت و       

اسهتخدام علهم بهر علیهه     »خداوند، انفعال توحیدی نداشته باشد. این است برنامۀ کابالیسم در 

گرچه همیشه دانشمندانی بوده اند کهه در ایهن مسهیر     9، بل استخدام علم در مسیر جهل.«علم

قرار نگرفتند و در اثر دانش شان از حریم توحید )حتی در طوفان رنسانس و عصر عصیان قرن 

 فاع کردند. ( د94

 موضوع بحث اسهت؛ تعجهب و انفعهالی    در این مبحث آن انفعال تعجّبی که بیماری است،

که بر خالف تعجّب درست و انفعال سالم، باشد. و آن تعجب بی جها و نادرسهت اسهت کهه     

 است. « کاذب»موضوع و مورد آن 

شهاهده  انسان یک موجود تعجب کننده است که امتیازها، عظمهت هها و ابتکارهها را م   

کرده و آنها را تحسین می کند. این دقیقاً به این معنی است که انسان عیوب و نواقص را نیز به 

 خوبی درک می کند و بهمین جهت از نیکی ها و خوبی های عجیب تعجب می کند. 

و از جانب سوم، انسان موجودی است که عیوب نفس خود را بهتر و بیشتر درک کرده و 

نْساُنِعَل»او از هر چیزی برای خودش نزدیکتر است:  می شناسد. زیرا خود
ِ
ِ-نَْفِسِهِبَصترَیةٌِِىتبَِلِااْل

                                                   
، دو اصهطالح  السهالم  در شرح دعای هفدهم )بخش پنجم( به شرح رفت که در ادبیات قرآن و اهل بیهت علهیهم   9

 «. گرائی گرچه از طریق علم باشد اهوی»و جهل به معنی « عدم العلم»جهل هست: جهل به معنی 
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پس کسی که عیوب خود را نبیند او بیمار است. همچنانکه فردی اگر همۀ  9«.َمعاذيَرهَُِِوِلَْوَِألْقى

ت عیوب خود را ببیند اما از محسناتی که خدا به او داده غافل باشد نیز بیمهار اسهت. برگشه   

مسئله به متعادل بودن و واقعی بودن بینش شخصیتی انسان است که در ههر دو طهرف مسهئله    

 دچار بینش کاذب نگردد. 

و از جانب چهارم: انسان موجودی است که از بسیاری از خوبی های دیگهران بهی خبهر    

 است و لذا خوبی های خودش در نظرش فرازتر می گردد. 

اَبِِبنَْفِسَكَِوِالث ِقََةِدر عهدنامه می فرماید: السالم  ین علیهمؤمنامیرال حدیث: َْعَ
ِ
َيَِوِااْل ايَّ

ِ
َوِا

جب بر نفس خود، و از اعتمهاد بهه آنچهه در خهودت     دور باش و بپرهیز از عُ :ِبَماِيُْعِجُبَكِِمنْهَا

 شگفت می بینی. 

رح ایهن  شه  -جهب اسهت.  وحشتناکترین وحشهت، عُ  5:َأْوَحَشِالَْوْحَشِةِالُْعْجُبِو نیز فرمود: 

 حدیث در حدیث زیر است: 

 جب نیست. و هیچ تنهائی وحشتناکتر از تنهائی عُ 3:َوِاَلَِوْاَدَةَِأْوَحُشِِمَنِالُْعْجِبِو فرمود: 

یعنی فردی که دچار عجب است تنها می ماند، نه مردم او را دوست می دارند  -9توضیح: 

 و نه او مردم را. 

اجتماعی، و نیز عنصهر جامعهه شهناختی در ایهن      عنصر روان شناختی، و روان شناختی -5

 حدیث، خیلی قابل توجه است. 

اِدَِعْقَِّلِِو فرمود:  ُبِالَْمْرِءِِبنَْفِسِهَِأَاُدُِحسَّ عُجب شخص بر نفس خود، یکی از حاسهدان   5:َُعْ

                                                   
حرف مبالغه و تأکید اسهت، همهانطور   « بصریة»در آخر کلمۀ « ة»توضیح: حرف  -قيامةسورۀ  92و  95آیه های  9

یعنی انسان بر نفس خود بسیار بسیار بصیر است، بیش از چیزهای دیگر بهر   «بَصرَیةٌِ»چنین هست، « عالّمه»که در کلمۀ 

دچهار آفهت   « خودآگهاهی »خویشتن خویش آگاه است، مگر انسان بیمار. و این بیماری نیز نسبی است با هر نسبتی که 

 شود با همان نسبت بیمار خواهد بود. 
 . 34فیض  -36نهج البالغه، قصار، ابن ابی الحدید  5
 . 961نهج البالغه، قصار، ابن ابی الحدید و فیض  3
 . 563فیض  -566همان، ابن ابی الحدید  5
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 عقلش است. 

لغت: حاسد: چیز یا کسی که در صدد زایل شدن یک نعمت است. و معنی حدیث چنهین  

 عجب شخص بر نفس خود، یکی از عوامل تباهی عقل او است.  می شود:

َِوِنَْفُسُهَِظُنوٌنِِعْنتَدُهِفَتاَلِيَتَزاُلِو فرمود:  الَّ
ِ
ِالُْمْؤِمَنِاَلِيُْصِبُحَِوِاَلِيُْمِِسِا َِأنَّ ِ َوِاعْلَُمواِِعَباَدِاّلِلَّ

ِلَهَا ِعَلَْيهَاَِوُِمْسََتِيدا  کسی است که صبح و شام نمی کنهد   منمؤو بدانید ای بندگان خدا،  9:َزاِراي 

مگر اینکه نفسش در نظرش متهم است، پس همواره نفسهش را تهوبیخ مهی کنهد و از او مهی      

 خواهد که اصالح شده و پیشرفت داشته باشد. 

لَْباِبِباز می فرماید:  آفَُةِاْْلَ َواِبَِوِأ ِالصَّ دُّ ِِ اَبِ َْعَ
ِ
ِااْل َِأنَّ و  بینش جب ضدو بدان که عُ 5:َوِاعََْلْ

 است و آفت عقل ها است.  روش درست

يِنِالَْحَسُدَِوِالُْعْجُبَِوِالَْفْخرُِ: السالم امام صادق علیه ِ آفَُةِاِل   3:أ

تعریف: عبادت های خود را بزرگ و همراه با زیبهائی و مقبولیهت    جب در عبادت:عُ

 5دیدن. این عُجب دو مرحله دارد:

و « مقبهول العبهاده  »و بنهدۀ نیهک و    که خود را عابهدتر  مرحلۀ اول میان خود و خدا:

نزدیک به خدا، می داند. بیماری عُجب در این مرحله تنها رابطه فرد با خهدایش را تبهاه مهی    

                                                   
 . 539ص  06بحار، ج  9
 . 39نهج البالغه، کتب،  5
 دار االضواء.ط  364ص  5کافی، ج  3
هر عُجب دو مرحله دارد؛ در عجب ها و خود بزرگ بینی های غیر عبادتی، میان خود و خویشتن خهود دچهار    5

عجب می شود، و سپس به مرحلۀ دوم می رسد و در مقایسۀ خود بها دیگهران دچهار آفهت عجهب گشهته و از داوری       

 درست باز می ماند. 

یعنهی  « جانب چههارم »ن خود و خدا دچار این توهم می شود. بویژه آن اما در عجب عبادتی در مرحله اول در میا

غفلت از عبادت های دیگران در این مرحله، بس نیرومند و آفت زا است؛ زیرا اکثر عبادت های دیگران و نیکی ههای  

 شان، از نظرها پنهان است. 
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کند. زیرا )همانطور که قبالً نیز به شرح رفت( رابطۀ سالم و درست میان انسان بها خهدایش،   

خهوف را از بهین مهی     مبتنی باشد، عجب« خوف و رجاء»رابطه ای است که بر اصل متوازن 

، عجب این امید را به «امید»برد و کفۀ رجاء را نیز به قطع و یقین مبدل می کند؛ رجاء یعنی 

قطع و یقین مبدل می کند و بدین سان هر دو کفه را نه فقط از تعادل می انهدازد بهل اصهل و    

 اساس هر دو را تباه می کند. 

باشد با همان نسبت بهه ایهن تعهادل     البته عجب یک خصلت نسبی است، با هر نسبتی که

 لطمه می زند و اگر به حالت شدید خود برسد هر دو طرف را از بین می برد. 

شخصی که دچار این بیماری می گردد عبادت و ایمان خود را منّتی بر خداوند مهی دانهد،   

ت گوئی خدای بی نیاز، عظیم، جبّار و قهار نیازمند عبادت اوست. در حهالی کهه جهان عبهاد    

فردی که کمترین عبادت را می  بنابرایناست، نه خود پسندی و تکبر.  ةخيفتخشوع، خضوع و 

 کند از کسی که شبانه روز به عبادت مشغول است لیکن با روحیّۀ عجب، بهتر است. 

ِيَُمنُِّ» قرآن: ُ ِبَِلِاّلِلَّ ْسالَمُُكْ
ِ
ِا ِِيَُمنُّوَنِعَلَْيَكَِأْنَِأْسلَُمواِقُْلِالِتَُمنُّواِعََلَّ ْنُِكْنتُُتْ

ِ
مياِنِا َِأْنَِاداُُكِِْلاْلإ عَلَْيُُكْ

بر تو منّت می گذارند که اسالم آورده اند، بگو اسالمتان را بر من منّت نگذاریهد   9«:صتاِدقيَِ

 ستگو باشید. سوی اسالم هدایتتان کرد، اگر را بل خداوند بر شما منّت می گذارد که به

« عدم هماهنگی میان ضمیر آگاه و ناخودآگاه» ویژگی این مرحله این است که فرد دچار

می گردد؛ عبادت می کند یعنی در ضمیر خودآگاه خود را در برابر خدا خاشع، خاضع و منت 

پذیر می داند و عبادت غیر از این معنائی ندارد. اما در ضمیر ناخودآگاه خود پسند و منتگذار 

 آید. می گردد و گاهی این حس درونی حتی به زبان نیز می 

خود پسندی و عجب در مرحلۀ دوم، معیار مقایسۀ  مرحلۀ دوم، میان خود و دیگران:

میان خود و دیگران داوری می کند و خود را  ،خود با دیگران می شود و با همین بینش بیمار

برترین بندۀ خدا می داند. و چون از کمّ و کیف عبادت دیگران نیز بی خبر اسهت زیهرا کهه    

و نیکی های دیگران )بویژه در کیفیت( از نظر او پنهان است، به باالترین حدّ اکثر عبادت ها 

                                                   
 سورۀ حجرات.  94آیۀ  9
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 خودپسندی و تکبر می رسد. 

در ظهاهر بها نهوعی     9ویژگی این مرحله: این نوع تکبر که از کمیت عبادت برمی خیهزد، 

همراه است، لیکن یهک شخصهیت درونهی طلبکهار در     « بی آزاری نسبت به مردم»آرامش و 

هر نهفته که نه فقط از مردم بل از همۀ کائنات، بل حتی از خهدای کائنهات نیهز    باطن این ظا

 طلبکار است؛ مشگی است پر از تکبر که آثار زیر را دارد:

آزار در عین بی آزاری: او با هر رفتار ریز و درشتش و قیافهۀ حهق بهه جانهب خهود،       -9

نگهاهش بهر دیگهران     همیشه دیگران را تحقیر می کند؛ مهاجم است بدون هجهوم ظهاهری.  

است، در حالی کهه خهودش سهفیه تهرین مهردم      « نگه کردن عاقل اندر سفیه»همیشه مصداق 

َمْنَِسِفَهِنَْفَسهُِ»است:  الَِّ
ِ
ْبراامَيِا

ِ
ِا ِ کیست سفیه تر از آنکس که از فرهنهگ   5«:َوَِمْنِيَْرغَُبَِعْنِِمَلَّ

 ود. و حضرت ابراهیم اهل عجب و تکبر نب -3ابراهیم کناره گیرد.

خضوع در عین تکبر: او خاضع ترین تعبیرات را دربارۀ خود به کار می برد؛ در مهر و  -5

« ایهن بنهده عاصهی   »، این االحقر یعنی االکبر االعظم. یا می گوید «االحقر»امضایش می نویسد 

 یعنی من بندۀ نیکوی خداوند هستم، و...

واضهع نمهوده در صهدر مجلهس     تبدیل صدر به ذیل و ذیل به صدر: مثالً می خواههد ت  -3

اعال شده، بها امثهال    یننشیند، درهمان دم در می نشیند، اما در همان ذیل نشینی که صدر نشین

خودش به رقابت می پردازد. او نمی تواند از این ذیل که اینک به صدر مبدل شهده صهرفنظر   

می داند رسول کند و در جائی از مجلس قرار بگیرد که نه صدر است و نه ذیل. در حالی که 

از راه مهی   یطوری در میان مردم می نشست که هرگهاه تهازه وارد   و آله یهاهلل عل خدا صلی

 رسید می پرسید: کدامتان محمد هستید؟ 

البته برخی ها در مباحثات علمی گاهی دربارۀ خود با نیّت کامالً صادقانه تعبیراتی دارند 

                                                   
 با کیفیت می داند.  اینگونه عبادت فاقد کیفیت است گرچه فرد آن را 9
 سورۀ بقره. 936آیۀ  5
کناره گیری آگاهانه و متمرّدانه، و کناره گیری ناآگاهانه مانند عجب، هر دو تکبر است و هر دو کناره گیری  3

 از فرهنگ حضرت ابراهیم است.



 انسان و علوم انسانی در صحیفۀ سجادیّه  556
 

و « جهل من اقیانوسی است در برابهر علمهم  »، یا «این بندۀ نادان»مثالً می نویسند یا می گویند 

 تعبیراتی از این قبیل که برخی دانشمندان بزرگ غیر عابد غربی نیز دارند. 

خصلت حق به جانب حقوقی: کسی که دچهار عجهب عبهادتی باشهد بهه گونهه ای از        -5

بیماری فکری دچار می گردد که هیچ فرد بزهکهار و عیهاش دچهار آن نمهی گهردد؛ در ههر       

اختالف حقوقی، خود را بحق می داند و بیماری عجب مهلتی بهرایش نمهی دههد کهه انهدکی      

دربارۀ مسئله بیندیشد تا بفهمد که حق با اوست یا با طرف دیگر. اگر افراد سست ایمهان بهه   

دیگران ظلم کنند معموالً می دانند که حق با طرف مقابل است و می دانند که متکبرانه عمل 

ل عجب بطور ناآگاهانه تکبر می ورزند و باطل خود را حهق مهی پندارنهد و    می کنند، اما اه

هرگز دربارۀ خود احتمال باطلگرائی نمی دهند، گمان مهی کننهد ههر چهه بهه تصورشهان، و       

وهمشان، و خیال شان آمد، عین حق و حقانیت است؛ مگر ممکن است فردی مثل من دچهار  

 اشتباه شود؟!

 -گاهی هم خودآگهاه  -ست که فرد بطور ناخودآگاهبیماری عجب بحدی خطرناک ا -2

 طوری سخن می گوید و طوری موضعگیری می کند که گوئی نماینده خدا است. 

به ما یاد می دهد که از عجب به خدا پناه ببریم و از او بخواهیم که مها  السالم  امام علیه

  .َوِاَلِتُْفِسْدِِعَباَديِتِاِبلُْعْجبرا از این بیماری حفظ کند: 

َأتَتفرمود: السالم  امام صادق علیه -9 چند حدیث دربارۀ عجب عبادتی: ِعَاِل ِ  نَّ
ِ
ىِتا

ُِمنْتُذَِكتَذاَِوَِكتَذاِفَقَت َ َِكْيَفَِصاَلتَُكِفَقَاَلِتَْسأَلُِّنَِعْنَِصتاَليِتَِوَِأََّنَِأْعُبتُدِاّلِلَّ اَلَِكْيتَفِعَاِبدا ِفَقَاَلََِلُ

بِْكِ َِْلَ ِ ِ
ِ
َِأفَْضتُلِِمتْنِِبََُكُؤَيِفَقَاَلِا َ تاُفِاّلِلَّ َكَكَِوَِأنْتَتَُِتَ ََِضِ نَّ

ِ
ِفَا ُْ ِالَْعاِل ِرَيُِدُموِع ِفَقَاَلََِلُ ََِتْ َحإَّ

ِشَِ َِّلِ ِاَلِيَْصَعُدِِمْنََِعَ ِِبَعَمَِّلِ ِالُْمِدلَّ نَّ
ِ
ِا ِ ِعىََلِاّلِلَّ عالمی بهه حضهور عابهدی     9:ءٌِ ِْتبََُكئَِكَِوَِأنَْتُِمِدلٌّ

 از مهن  کهه  حهالی  در پرسهی  می نماز از گفت: عابد است؟ چگونه مازتن پرسید: او از و رسید

 مهی  گریهه  بحدی گفت: عابد است؟ چگونه ات گریه گفت: عالم ؟!-عبادتم مشغول زمان فالن

 از اسهت  افضل خدا، از خوف بهمراه باشی خندان اگر گفت: عالم شود. می جاری اشکم که کنم
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 9شود. نمی مقبول عبادتش از چیزی هیچ بنازد بادتشع به که کسی باشد. ناز همراه که ای گریه

ناز  -5داللت و راهنمائی کردن.  -9معنی آمده:  0است که به « دِالل»لغت: مدلّ از ریشۀ 

گرفتن از باال مانند عقاب که از باال به سوی شهکارش مهی آیهد.     -5منّت گذاشتن.  -3کردن. 

 خاص به اندام بدن دادن در راه رفتن. نوعی حرکت  -0کاال را در معرض فروش گذاشتن.  -2

 هم است.  آنچه در این حدیث مراد است معنای دوم و سوم هر دو با

نٍَةِتُْعِجُبتكتَِْسئ ِئٌَةِتَُسوُءَيَِخيفرمود: السالم  ین علیهمؤمنامیرال -5 ِِمْنَِحس َ ِ عمهل   5:ٌرِِعْنَدِاّلِلَّ

 کی که تو را به عُجب آورد.بدی که از آن ناراحت و پشیمان شوی بهتر است از عمل نی

ُلِيَْعَمُلِالَْعَمَلَِوُِاَوَِخائٌِفُِمْشِفٌقُُِثَِّيَْعَمُلَِشئْئا ِِمَنِگفتم: السالم  به امام صادق علیه -3 ُِ الرَّ

ِاْْلُوَ َِأْحَسنُِ اَلمِفَهَُوِيِفَِااَِلِ َلِقَاَلِعَلَْيِهِالسَّ ْبُهِالُْعْجِبِِلَماََِعِ ِش ِ ِفَيَْدُخَُّلُ ِِمنْتُهِِفتِالرِْب ِ  َِاتِذِهِتَاتاال 

کسی عملی را مرتکب می شود و در اثر آن ترسان و بشدت نگهران مهی شهود، سهپس      3:الَْاالِِ

 چیزی از عمل نیک انجام می دهد و در اثر آن چیزی شبیه عجب در قلبش داخل مهی شهود.  

 او در حالت اول، حالش بهتر از این حالت دوم است.  امام فرمود:

بهین  »گذشته دربارۀ رابطه درست انسان با خداوند که باید بهر اسهاس   در مباحث  یأس:

باشد، بحث شد، لیکن برای تکمیل این مبحث در اینجها، بایهد گفهت: اگهر     « الخوف و الرجاء

توازن و تعادل میان خوف و رجاء بهر ههم بخهورد، اگهر کفهۀ رجهاء سهنگین تهر شهود، در          

ۀ خوف سنگین تر شود در نادرستترین حال نادرستترین حال به عجب منجر می شود. و اگر کف

 به یأس از رحمت خدا منجر می گردد. و یأس نیز مانند عجب، بیماری بزرگی است. 

                                                   
وف که حوزه مقدسه را فرا گرفته شگفت اینکه: یکی از اساتید صدروی حوزه در آن طوفان چند سال پیش تص 9

بود، بطور مکرر در درس تفسیرش می گفت: دعا نیاز است و ناز. گاه دیگر می گفت: دعا راز است و نیاز است و ناز. 

، السهالم  در همین سخن امام علیه« عُجب»این جناب استاد حتی از راه استادش )شعرانی( نیز پیروی نکرده که در معنی 

 ده است. را آور« ناز»لفظ 

 درست است تصوف تخنّث آور است و صوفیان که با خدا معاشقه می کنند باید ناز هم بکنند. 
 . 55فیض  -.52نهج البالغه، قصار، ابن ابی الحدید  5
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 اکنون پرسش این است: کدامیک از این دو بیماری از دیگری بدتر است؟ 

از یک دیدگاه می توان گفت که قرآن جانب یهأس را بهیش از جانهب عجهب نکهوهش      

ِ»سورۀ یوسف، می فرماید:  64یه کرده، زیرا در آ ِ َُّهِالِيَْيأَُفِِمْنَِرْوحِِاّلِلَّ ن
ِ
ِا ِ َوِالِتَْيأَُسواِِمْنَِرْوحِِاّلِلَّ

الَِّالَْقْوُمِاْلَكِفُرونَِ
ِ
یوس نمهی شهود مگهر    أس نشوید که از رحمت خدا مه یوأاز رحمت خدا م «:ا

ُّونََِوَِمتْنِيَْقتنَطُِ»سورۀ حجهر مهی گویهد:     20مردمان کافر. و در آیۀ  تال الضَّ الَِّ
ِ
تِةَِرب ِتِهِا َ َْ و  «:ِمتْنَِر

قتالُواِ»سهورۀ حجهر:    22کیست که از رحمت پروردگارش مأیوس شود مگر گمراهان. و آیۀ 

ِفاَلِتَُكْنِِمَنِالْقاِنطيَِ ِ َّنَيِاِبلَْحق  ْ گفتند: تو را بحق بشارت دادیم، پس نبهاش از نها امیهدان و     «:بَُشَّ

 مأیوسان. 

ی نداریم که مستقیماً عجب را با همین لفظ یا مترادفش، نکوهیده باشد، اما در قرآن آیه ا

بل که خودپسندی و تکبر را بطور عام نکوهیده که عجب عبهادتی نیهز مشهمول آن اسهت. و     

نامیده،  عبادت را منّت های خداوند منّان چون در آیه های متعدد، نبوت، دین، ایمان و توفیق

« حالت کاذب»ه فقط یک خصلت نکوهیده است بل یک مفهوم آن این می شود که عجب ن

است که فرد عبادت کننده بطور دانسته یا ندانسته، خود را منّهت گهذار مهی دانهد. و از ایهن      

 دیدگاه می توان گفت قرآن عجب را بیش از یأس نکوهش کرده است. 

ان هسهتند، یهأس و عجهب را بطهور یکسه     « تبیهانِ تبیهان  »کهه   السالم اما اهل بیت علیهم

نکوهیده اند. یعنی عجب را بیشتر نکوهش کرده اند تا هر دو دیدگاه مذکور به یک دیهدگاه  

 استوار باشد. « بین الخوف و الرجاء»برسند. تا آن اعتدال 

نِْفرمود: السالم  ین علیهمؤمنامیرال َذاِابْتُاِلَِِ.....اَلِتَُكْنِِممَّ
ِ
َِوِيَْقنَطُِا َذاُِعويِفَ

ِ
 9:يُْعَجُبِِبنَْفِسِهِا

و نباش از کسانی که اگر دچار حوادث و ابتالها نباشد حالت عجب پیهدا مهی کنهد، و اگهر     

 دچار حوادث و ابتالء گردد حالت یأس به او دست می دهد. 

                                                   
 . 955فیض  -950نهج البالغه، قصار، ابن ابی الحدید  9
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 انسان شناسی: یک اشتباه ب رگ انسان 
 

نیهز مهورد   « اشتباه بهزرگ انسهان  »اکنون که سخن از عجب و یأس است بهتر است یک 

 ازاهی که همگان دچار آن می شوند هر کسهی بنسهبتی. و آن عبهارت اسهت     بحث باشد؛ اشتب

کهه بخهش اول    معیار قرار دادن موفقیت و محرومیت، برای ن دیکی و دوری از خدا.

این معیار منشأ عجب می شود و بخش دوم آن منشأ یاس می گردد. انسهان موفهق همیشهه در    

نش در نزد خدا بداند و دچار عجهب  معرض این خطر است که موفقیتش را دلیل محبوب بود

شود. و انسان ناموفق و محروم نیز همیشه در معرض این خطر است که عدم موفقیت خود را 

 وض بودنش در نزد خدا بداند و دچار یأس شود. غدلیل مب

و انسان چنین موجودی است و هر کسی این واقعیت را بطور عینهی و تجربهی در وجهود    

از مشکالت انسان بودن است که رعایت این دو خطر الزم است تها   خود می بیند. و این یکی

استوار شود و فرد نه از آن طرف دیوار سقوط کند و نه از این « بین الخوف و الرجاء»اعتدال 

طرفش، و نه متزلزل و مذبذب باشد که با هر موفقیتی دچار عجب و با هر محرومیتی دچهار  

 یأس گردد. 

ِْ» قرآن: ن
ِ
اِااْل َِأْكَرَمنِِفَأَمَّ َمُهِفَيَُقوُلَِرّب ِ ُُّهِفَأَْكَرَمُهَِوِنَعَّ ذاَِماِابَْاالُهَِرب

ِ
ذاَِماِابْتَاالُهِفََقتَدَرِعَلَْيتِهِِ-ساُنِا

ِ
اِا َوَِأمَّ

َِأاانَنِِ اما انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش، مورد کرامهت   9«:ِرْزقَُهِفَيَُقوُلَِرّب ِ

و امها   -می دهد، می گوید پروردگارم مرا گرامهی داشهته اسهت   خود قرار می دهد و نعمتش 

روزیش را برای او تنگ می کند، می گوید پروردگارم مرا خهوار   ،هنگامی که برای آزمایش

 کرده است.

خورداری دلیل محبوب بودن در نزد خدا اسهت  ی که هر دو امتحان است؛ نه آن بردرحال

 خدا است.  و نه این محرومیت دلیل مبغوض بودن در نزد

                                                   
 سورۀ فجر.  90و  92آیه های  9



 انسان و علوم انسانی در صحیفۀ سجادیّه  535
 

تُهِاِل»و  ْنَِمسَّ
ِ
َِوِا نْساُنِِمْنُِدعاِءِالَْخرْیِ

ِ
انسهان هرگهز از خواسهتن     9«:فَيَتُؤٌفِقَنُتوٌ ُِِشتالِيَْسأَُمِااْل

 ی به او برسد بشدت مأیوس و نومید می گردد. شرنعمت ها خسته نمی شود، و هنگامی که 

ها ی بتال شدن به ناگواردر حالی که نه برخورداری از خیرها دلیل محبوبیت است و نه م

 دلیل مبغوضیت است، بل هر دو امتحان هستند. 

تنِْ»فرمود را در سطرهای باال هم دیدیم که السالم  ین علیهمؤمنسخن امیرال ِ.....اَلِتَُكتْنِِممَّ

َذاِابُْاِلَِ
ِ
َِوِيَْقنَطُِا َذاُِعويِفَ

ِ
 و حدیث های فراوان دیگر.  «.يُْعَجُبِِبنَْفِسِهِا

بحهدّی  « بهین الخهوف و الرجهاء   »اهمیت تنظیم رابطۀ  خوف و الرجاء:توازن بین ال

 است که تنها در نهج البالغه بطور مکرر به آن توجه شده، از آنجمله: 

َذاِ ( مهی گویهد:  و آلهه  یهاهلل عل دربارۀ اصحاب اخیار رسول اکرم )صلی 10در خطبۀ  -9
ِ
ا

ِ ِتَُبلَّ َِحإَّ ْْ َُِهَلَْتَِأْعُيُنهُ ُ ِ ِالَْعاِصِفَِخْوفا ِِمَنِالِْعَقاِبُِذِكَرِاّلِلَّ ِ َجُرِيَْوَمِالر  ِيَِميُدِالشَّ مََكَ َِوَِماُدوِا ْْ ُجُيوَّبُ

ِِللثََّواِبِ اء  َِ هرگاه ذکر خدا به میان می آمد اشک چشم شان می ریخت حتی گریبان های  :َوَِر

ر روز شان را تر می کرد، و پیکرشان خم و راست می شد مانند خم و راست شدن درخهت د 

 وزیدن باد تند، از خوف عذاب و رجاء ثواب. 

ِمی فرماید:  5و در خطبۀ متقّین )همّام( ْْ ت ُ ُُ َِأْرَوا اَِقرَّ ِتَست ْ ْْ ِلَت ْْ ِعَلَْيهِ ُ يَِكاََبِاّلِلَّ ِ َّْ ُلِا َِ لَْوِاَلِاْْلَ

ِِمَنِالِْعقَاِبِ َ ِالثََّواِبَِوَِخْوفا 
ِ
ِا َِشْوقا  َِطْرفََةِعَْيٍ گر نبود اجلی که خدا بهرای شهان   ا :يِفَِأْجَساِدُِهْ

 کرده، روح های شان در بدن های شان نمی ماند، از شوق ثواب و خوف عقاب.  نیمع

ِمی فرماید:  54و در کتاب )نامه(  ُسَنَِظنُُُّكْ َِوَِأْنََِيْ ِ ِِمَنِاّلِلَّ َِخْوفُُُكْ اَدَّ َِأْنِيَش ْ اََطْعُُتْ ِنِاس ْ
ِ
َوِا

ُعواِبَئْنَهَُما َ ِْ توانائی دارید که هم خوفتان از خدا محکم باشد و هم امیهد و رجهای    و اگر :ِبِهِفَا

 تان به او زیبا باشد، پس بین خوف و رجاء را جمع کنید. 

می گوید:  -و اعتدال میان این دو کفه -و در ادامۀ آن در لزوم توازن میان خوف و رجاء

ِهِعَِ ََّماِيَُكوُنُِحْسُنَِظن ِِهِِبَرب ِ ن
ِ
ِالَْعْبَدِا نَّ

ِ
تهِِفَا زیهرا بنهدۀ حقیقهی آن اسهت کهه       :ىَلِقَْدِرَِخْوِفِهِِمتْنَِرب ِ

                                                   
 فصلّت. سورۀ  51آیۀ  9
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 می شود که خوفش از پروردگارش هست.  ررجائش از پروردگارش همانقد

 رجاء تحرک و فعلیت مرحلۀ اولین ،«ظن حسن» ،«شوق» ها، حدیث این در -9 توضیح:

 هستند. 

الف « اله»کردم، چون حرف  ترجمه« بنده حقیقی»را به « العبد»در جملۀ اخیر کلمۀ  -5

 و الم حقیقت است. 

کید است بر اینکه: این است و جز این نیست که بندۀ حقیقهی آن اسهت کهه    أت« انّما» -3

 خوف و رجایش هموزن و همقدر همدیگر باشند. 

اَلِط دار االضواء:  ،49ص  ،5چند حدیث دیگر: کافی )اصول( ج  ِعَلَْيِهِالسَّ ِ مِقَاَلَِأبُوَِعْبِدِاّلِلَّ

اٍءِلَوِْ َِ ِلَو[ِيِفِقَلِْبِهِنُوَراِنِنُوُرِِخيَفٍةَِوِنُوُرَِر الَّ
ِ
َُّهِلَئَْسِِمْنَِعْبٍدُِمْؤِمٍنِا ن

ِ
ِِاَكَنَِأِّبِيَُقوُلِا ْْ ُوِزَنَِاتَذاِلَت

ِيَِزْدِعىََلَِاذَِ ْْ َ یچ فرمود: پدرم می گفت: هالسالم  امام صادق علیه ا:يَِزْدِعىََلَِاَذاَِوِلَْوُِوِزَنَِاَذاِل

بندۀ مؤمنی نیست مگر اینکه در قلب او دو نور هست؛ نور خوف و نور رجاء، اگر این یکی 

)رجاء( وزن شود بیش از این یکی نمی شود، و اگر این یکی )خهوف( وزن شهود بهیش از ایهن     

 یکی نمی گردد. 

ور هنگام بیان این سخن، دو دست خود را به نشان آن دو نالسالم  توضیح: ظاهراً امام علیه

گرفته بوده و با نگاهش به آنها اشاره کرده و می گوید: این یکی بیش از این نمی گردد و ایهن  

 نیز بیش از این یکی نمی شود. 

ِيَُكتوَنَِخائِفتا ِفرمود: السالم  کافی )اصول( همان: امام صادق علیه اَلِيَُكوُنِالُْمْؤِمُنُِمْؤِمنا َِحإَّ

ِ َِوِاَلِيَُكوُنَِخائِفا  اُفَِوِيَْرُجتوَراِجيا  ِِلَماَِ َ ِيَُكوَنِعَاِمال  مؤمن، مؤمن نمی شود تا اینکه  :َراِجيا َِحإَّ

 کند.  عمل دارد رجاء و خوف آنچه به اینکه تا شود نمی راجی و خائف و باشد، راجی و خائف

اگر رابطۀ انسان با خدا، بر اساس توازن میان خوف و رجاء نباشهد، ههم زنهدگی دنیهوی     

آرام می شود و هم آخرت شخص تباه می گهردد. زیهرا عهدم تهوازن یها یهأس و       مضطرب و نا

افسردگی می آورد، و یا طغیان و عصیان. و در محور عبادت یا یأس می آورد و یا عجب. کهه  

  .َوِاَلِتُْفِسْدِِعَباَديِتِاِبلُْعْجِبِمی گوید: السالم  امام علیه
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 بخش چهارم

 انسان شناسی و جامعه شناسی 

 فرد با خودش رابطۀ

 رابطۀ فرد با خدایش

 رابطۀ فرد با افراد 

 اولین آفت رابطۀ درست با افراد

 رابطۀ فرد با جامعه

 واالترین های اخالق

 منشأ و زمینۀ فخر ریر فعال

 منشأ و زمینۀ فخر فعال

 روح رری ه و روح فطرت

 تراوش به خارج، و اِعمال در خارج

 فخر جامعه بر جامعۀ دیگر

 معه ها در طول تاریخ منشأ فخر جا

 پایان تاریخ

 فخر در جامعۀ مهدوی 

 تقابل فخر و محبت

 گوئی نعمتزفرق میان فخر و با

 فخر تحت مدیریت روح فطرت
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،َِوِاْعِصتْمِّنِِمت ِِ ِاْْلَْختاَل ،َِوَِاتْبِِِلَِمَعتاِِلَ َِوِاَلِتَْمَحْقُهِاِبلَْمن ِ َنَِوَِأْجِرِِللنَّاِفِعىََلِيَِدَيِالَْخرْیَ

و )خدایا( بر دست من، خیر بر مردم جاری کن و آن را با منّت گذاشتن تبهاه مکهن. و    :ْخرِِالْفَِ

 واالترین های اخالق را به من بده. و مرا از بالیدن به خود )فخر فروشی( حفاظت فرما. 

 

 شرح 

 انسان شناسی
 

 انسان موجودی است که در چهار محور رابطه و روابط دارد: 

رابطۀ  -5رابطۀ فرد با افراد دیگر.  -3رابطۀ فرد با خدایش.  -5. رابطۀ فرد با خودش -9

 فرد با جامعه. 

مان را با ایمانمان، به ما یاد داد که رابطۀ خودالسالم  امام علیه رابطۀ فرد با خودش:

را در  تمان و اعمال و کردارمان بررسی کنیم و صحت و سالمت و نیرومندی آنهها یقینمان، نیّ

از خداوند بخواهیم، و قبهل از همهه چیهز در صهدد اصهالح رابطهۀ        عقل مانجان و روان و ت

 خودمان با خودمان باشیم. 

 این بررسی را از کجا شروع کنیم؟ و چگونه شروع کنیم؟ 

پاسخ: اولین موضوعی که این بررسی را باید از آن شروع کنیم این است: آیا بعنهوان یهک   

نهائی انجام بدهیم؟؟ یا این راه مسئله بحدی مهم اسهت  فرد، تنها هستیم و این بررسی را باید بت

 ؟ -که نباید آن را بتنهائی پیمود

بشناسهیم: آیها    انسان شناسوی باید پیش از شروع این بررسی، پایگاه مسئله را در  بنابراین

تنها است؟ باید همۀ کارها را بتنهائی انجام دهد؟ این تهوان را دارد؟ بهویژه در    یانسان موجود

؟ پاسخ -وی خود، حتی در شناخت خود؛ در شناخت نکات قوت و نکات ضعف خوددرونکا

انسوان  اسهت در   السهالم  این پرسش و پرسش ها، خشت اول مکتب قرآن و اهل بیت علهیهم 

 و همۀ علوم انسانی.  شناسی
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پاسخ منفی است: نه، انسان تنها نیست و نمی تواند این راه را بتنهائی طی کند. انسهان ههر   

خدا گرفته است. و مهم این  زهمه را ا -جسم، روح، فکر، عقل، اراده و استعداد و... -چه دارد

نکرده است بل آنها را در اختیهار انسهان   « تملیک مطلق»است که خداوند داده های خود را 

 گذاشته است. افزون می کند، می کاهد، گاهی اصل آنها را باز پس می گیرد. 

 هی موفق می کند و گاهی سلب توفیق. و نیز در استفاده از آنها، گا

َِأْمَريْن»و با بیان خالصه:  َِوِاَلِتَْفِويَضِبَْلَِأْمٌرِبَْيَ رْبَ َِ انسان در پیمایش هر راهی، هر  ،«اَلِ

بررسی ای، هر اصالحی، و هر اِفسادی، نه مجبور است )زیرا که اختیار دارد و مختار اسهت(.  

یرا که هیچ چیهز کائنهات از ملهک و سهلطۀ خداونهد      و نه مفوّض و به سر خود رها شده )ز

خارج نیست(. پس نمی توان به تنهائی و با حسّ بی نیازی از خدا، و حس خود کفهائی، ههیچ   

راهی را پیمود و در رأس همۀ راه ها اصالح رابطۀ خود با خود است که باید آن را بها نهدای   

«َِّْ َّهُ  شروع کرد.  «الل

َِّْ»کسی که این  َّهُ ، شناخته اسهت کهه   انسان شناسیمی گوید و این اصل مهم را در  را «الل

اولین و اساسی ترین پایگاه شناخت است و اولین خشت سالم و درست عرصهۀ عهام شهناخت    

 است، می داند که این درک مهم و پایه ای را در مرحلۀ اول بوسیله قرآنی که محمهد )صهلی  

 ر مرحلهۀ دوم، آن را از آل محمهد )علهیهم   ( آورده است، به دسهت آورده. و د و آله یهاهلل عل

( گرفته است )زیرا مسلمانانی که پیهرو آل نیسهتند یها جبهری انهد و یها تفویضهی و از        السالم

َِّْ»شناخت این اصل مهم محرومند(. پس باید ابتدا  َّهُ گفت و خواستار رحمت و لطف خهدا   «الل

ِعَِ»شد، آنگاه برای تشکر از محمد و آلش  َِصل ِ َّْ َّهُ آَِلِِالل ٍدَِوِأ گفت. سپس ایهن راه انسهان    «ىَلُِمَحمَّ

شناسی، خود شناسی، خود کاوی و بررسی خود، و اصالح خود را، نه بتنهائی بل با استعانت از 

ْلِفََرَُجُِخداوند، پیمود.  ٍدَِوََِع ِ آِلُِمَحمَّ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ َِصل ِ َّْ َّهُ ِوِتریض.الل که این  ِْوِوف قناِملاُِتب 

دّۀ مشخص، بدون اعوجاج، و بدون تشابه و اشتباه، و بدون ترس از انحراف، کهه راه  است جا

 وسط است و خروج از آن خواه به راست باشد و خواه به چپ، گمراهی است: 
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ةُِ ِالَْجادَّ َ َِ رِيُقِالُْوْسَطىِ َِوِالطَّ ٌ َماُلَِمَضَلَّ راست و چهپ گمراههی اسهت و راه     9:الَْيِمُيَِوِالش ِ

 است.  وسط جادّه

ت شهناخت  خه مغهز در « شروع کردن از خود بهمراه رحمتجوئی از خهدا »این  اصل دوم:

حهتلِ»است که همه شاخه ها و برگ ها و میوه های آن بر این مغز استوار است. یعنهی ایهن   

است که همۀ رشته های علوم انسانی بر آن استوار است و در همۀ آنها حضور دارد و  «املاتي

آَِلِِ»از نو السالم  ز سخن امام علیههر فرازی ا لذا در ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ َِصل ِ َّْ َّهُ تکرار مهی شهود و    «الل

می آید که عالوه بر متن و محتوای هر فراز لفظاً و عمالً نیهز  « ی= من= خود»بدنبالش حرف 

تکرار می شود که اوالً باید با خدا رفت. ثانیاً راه باید مشخص شود کهه عبهارت اسهت از راه    

 رآن، پیامبر و آل. ثالثاً در همۀ شاخه های شناخت باید این حقیقت حضور داشته باشد. ق

از اصول انسهان   وقتی که رابطۀ فرد با خودش بر اصل مذکور رابطۀ فرد با خدایش:

شناسی استوار شود، در حقیقت اصل اول و اساسی رابطۀ فرد با خدایش نیز محقق شده اسهت.  

، عین خدا شناسی نیز هست و هیچ جائی بهرای حهرف و مطلهب    یعنی این خود شناسی صحیح

َّهدیگر نمی ماند که:   یهمعله همیشهه مکتهب قهرآن و اههل بیهت       .َمْنَِعَرَفِنَْفَسُهِفَقَْدَِعَرَفَِرب

از شناخت مخلوق )اعم از انسان، گیاه، حیوان، خاک و خس، آب و ههوا، ابهر و بهاد،     السالم

، ماده و انرژی، جسم و روان و...( به سهوی شهناخت خهدا    ستاره و سیاره، منظومه و کهکشان

و نشان قدرت خداوند، و نشان چگونگی رابطهۀ خهدا بها    « آیه»می رود، و هر پدیده را یک 

 آنها و رابطۀ آنها با خدا می داند. 

 آوری شود که از نظر مکتب قرآن و اهل بیت )علیهماز نو باید یاد رابطۀ فرد با افراد:

نیست؛ افراد بمها ههو افهراد، جامعهه     « مجموع افراد»شخصیت دارد، و جامعه  ( جامعهالسالم
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پس رابطه با افراد، یک مقوله است و رابطه با جامعه یک مقوله دیگر؛ ههر کهدام    9نیستند.

 یک موضوع مستقل واقعی و علمی هستند. 

اولهین   ،«ِدَيِالَْخترْیََِوَِأْجِرِِللنَّاِفِعَتىَلِيَت»در این بخش از سخنش با جمله السالم  امام علیه

اصل از اصول رابطۀ فرد با افراد را مشخص می کند. و می گوید رابطه هر فرد با افراد دیگهر  

رسانی، و یا بهه محهور خنثهی. و از ایهن سهه       خیر رسانی می باشد یا به محور شریا به محور 

خنثی و  و یا، أ خیر بر دیگران است، یا منشأ شرصورت خارج نیست. وجود هر کسی یا منش

 سترون است. 

است، زیرا هر انسانی همانطور کهه وجهود    ت سوم یعنی خنثی بودن نیز در زمرۀ شرصور

نقش بودن، خود یهک نقهش اسهت کهه      دارد، نقش هم دارد؛ یا نقش خیر و یا نقش شر. و بی

است. هر  است که برگشتش به نقش شرگشتش به یکی از دو نقش اول و دوم است، بدیهی بر

یک سرمایه برای بشریت است، خنثی بودن خسهارت آن سهرمایه اسهت کهه از دسهت      کسی 

 و انرژی است که از دست کل جهان می رود. و بشریت می رود. و همچنین یک منبع نیر

کنهد نهه    امام به ما یاد می دهد که از خدا بخواهیم ما را نسبت به افراد دیگر منشأ خیر

 . منشأ شر

خود شناسی و خدا شناسی مان درست اسهت؟ و از کجها بهدانیم    از کجا بدانیم که  معیار:

که راه را درست پیموده ایم؟ اگر دیدیم که نسبت به افراد دیگر منشأ خیر هستیم پس راه را 

 درست پیموده ایم. 

. و یا اگر دیدیم ی منشأ خیر هستیم و گاهی منشأ شراگر دیدیم که گاه مشکل ب رگ:

در ایهن صهورت ماهیهت     هم منشأ خیر هستیم و هم منشأ شهر؛  (دربارۀ افرادی )یا همۀ افراد

بهس دشهوار و گهره     ۀمسئله چیست؟ و نقش معیار مذکور چه می شود؟ مکتب ما این مسهئل 

 با چه ژرفای علمی می گوید: اگهر ایهن شهر    پیچیده را نیز به سادگی گشوده است، چه زیبا و

                                                   
لیبرالیسم معتقد است که جامعه غیر از مجموع افراد چیزی نیست که دارای شخصیت باشد. اسالم و عهدّه ای از   9

 خصیتی غیر از مجموع شخصیت تک تک افرادش.جامعه شناسان غربی معتقدند که جامعه شخصیت دارد؛ ش
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خود شناسی و خدا شناسی مها نیسهت. و   چیز بوده، دلیل نادرستی  1که از ما ناشی شده بعلّت 

 صورت خارج باشد دلیل نادرستی و نقص در خود شناسی و خدا شناسی است.  1اگر از این 

هستند کهه یهک اصهل دیگهر      «حدیث رفع»زمینه که محتوای  1چیز عبارتند از  1آن 

و  یهاهلل عل یصلمی گوید: قال رسول اهلل )السالم  است در علوم انسانی مکتب، امام صادق علیه

وِا(: آله ُطرُّ ِْ َياِنَِوَِماِاَلِيَْعلَُموَنَِوَِماِاَلِيُِطيُقوَنَِوَِماِا ِيِِتْسُعِِخَصاٍلِالَْخَطأَُِوِالِ ِس ْ َعَِعْنُِأمَّ ِِ لَْيِهُِو
ِ
ا

ُةَِوِالَْوْسَوَسُةِيِفِالاََّفكُِّرِيِفِالَْخلِْقَِوِالَْحَسدُِ رَیَ عَلَْيِهَِوِالط ِ ُاْكرُِاوِا ِيُْظهِْرِِبِلَساٍنَِأْوِيَدٍَِِوَِماِاس ْ ْْ َ  91:َماِل

عصهیان  و چیز از امت من برداشته شده )یعنی دربارۀ آنها مؤاخذه نخواهند شد، زیرا که گناه 

محسوب نمی شوند(: خطاء، فراموشهی، آنچهه ندانسهته مرتکهب شهوند، آنچهه طاقهت آن را        

وئی ظالمان( وادار شوند، فهال  ندارند، آنچه بناچاری مرتکب شوند، آنچه به آن )در اثر زورگ

بد زدن )بطور ناخودآگاه و قهری(، وسوسه در اندیشه در چگونگی آفرینش، و حسد مهادامی  

 که به فعلیت شفاهی یا عملی نرسد. 

در خود همین حدیث فرموده است که حسد وقتی مورد مؤاخذه نیست کهه بهه    پرسش:

اسهت. و   شهر در حالی که بحث مها در   نباشد، شرمرحله شفاهی و یا عملی نرسد، یعنی منشأ 

ی از او شهر همین طور است طیره، اگر کسی در قلب خود دربارۀ فرد دیگهری فهال بهد بزنهد     

صادر نشده. و نیز همچنین است وسوسه در آفرینش. پس سه مورد از این موارد نهگانه ربطی 

 به موضع بحث ما ندارد. 

ی به افراد دیگر نیست، امها از مهوارد   رسان شردرست است این سه مورد از موارد  پاسخ:

خیر رسانی هم نیست، پس می شود از موارد خنثی و بیان شد که در موضوع بحث ما مهوارد  

ی از حدّ خنثائی خارج شده و به مرحلهۀ  ههستند. بویژه که این سه گا شرخنثی نیز در زمرۀ 

حسهد کهه بهه مرحلهه      ند و خطر بالقوّه را دارند. مقاومت در برابرمی شوعملی نزدیک  شر

 عملی نرسد، خود دلیل نیرومندی خود شناسی و خدا شناسی است. 
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و )خدایا( خیر رسانی مهن بهه    :َوِاَلِتَْمَحْقُهِاِبلَْمن ِِ اولین آفت رابطۀ درست با افراد:

یعنی من را از خصلت منّت گذاشتن حفظ کهن تها نیکهی     -افراد را با منّت گذاشتن تباه مکن.

 دیگران می کنم بر سرشان منّت نگذارم.هائی را که بر 

 رسانی و نیکوکاری را تباه می کند: نّت آفت نیکی ها است؛ هر نوع خیرم

َِوِاْْلَذ » قرآن: ِاِبلَْمتن ِ آَمنُتواِالِتُْبِطلُتواَِصتَدقاِتُُكْ يَنِأ َّْ َاِا ِِرئتاَءِالنَّتاِفِِايَِأُيُّ يِيُْنِفتُقِمتاََلُ َّْ ای  9...«:اَك

ده اید، نیکی های خود را با منّت و اذیت تباه نکنید همانند کسی که مال کسانی که ایمان آور

 خود را برای ریاء در پیش مردم انفاق می کند.

توضیح: در این آیه منت گذاری با ریاء همانند شمرده شده است. بهه رخ کشهیدن نیکهی،    

 نوعی خود را نیک جلوه دادن است. 

ي»و دو آیه قبل از آن می فرماید:  َّْ ِيفا ْْ اتاَِوِالَِِنِيُْنِفُقوَنَِأْموالَهُ ُُِثَِّالِيُتِْهُعوَنِماَِأنَْفُقتواَِمن ِ َسبيِلِاّلِلَّ

َزنُونَِ ََِيْ َِوِالُُِهْ ْْ َِوِالَِخْوٌفِعَلَْيهِ ْْ ِ ِِعْنَدَِرّب ِ َِأْجُرُُهْ ْْ ِلَهُ ٌرِِمتْنَِصتَدقٍَةِيَتَْهُعهتاِتقَْوٌلَِمْعتُروٌفَِوَِمْغِفتَرٌةَِخْيتِ-َأذ  

ِوَِ َِالميٌَِِأذ   ِغَِّنٌّ ُ آنان که اموال شان را در راه خدا انفاق می کنند سپس بدنبال آنچه انفاق  «:اّلِلَّ

می گذارند و نه اذیت، برای شان است اجر شان در نزد پروردگارشان، و نه نه منّت  کرده اند

فرت گفتار پسندیده )در برابر نیازمندان( و مغ -ترسی هست برای آنان و نه محزون می شوند

 از آنان، بهتر است از کمک مالی که در پی اش اذیت باشد. و خداوند غنی است و حلیم. 

توضیح: این آیه ها روشن می کنند که منّت گذاری موجب اذیت و آزار طرف مقابل مهی  

 می شود.  ،ارزش آن عمل نیکو شود بحدّی که تلخی آن بیش از

عفو و گذشت »خّر آن را به أمترجمان متدر این آیه چیست؟ یکی از  «مغفترة»مراد از  -5

گرفته از حسن بصهری اسهت کهه طبرسهی در     معنی کرده است که بر« نیازمندان از خشونت

 مجمع البیان ذیل همین آیه آورده است.

حسن بصری که بنیانگذار بدعت تصوف در اسالم و مزاحم چهار امام معصوم بود و دکان 

باز کرده بود. معلوم نیست در کجای تاریخ نیازمنهدان   السالم بزرگی در برابر اهل بیت علیهم
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بر قدرتمندان خشونت کرده اند!؟! و اگر بر فهرض یهک فهرد نیازمنهد خواسهتۀ خهود را بها        

 خشونت بخواهد، اساساً از این بحث و از موضوع آیه ها خارج است. 

ه مراد از مغفرت، نتیجۀ قول معروف است که رفتار و سهخن پسهندیده طهوری باشهد که     

 موجب رضایت فرد نیازمند گردد. 

 تا معنی طلب پوزش را بدهد.« قول معروف و استغفار...»در اینصورت می فرمود  پرسش:

از باب استفعال باشد. مقصود این « استغفار»نیست تا به صیغۀ « پوزش خواهی»پاسخ: مراد 

 معروف قول ینکها با گاهی و کند، می راضی و قانع را مقابل طرف گاهی معروف قول که است

 فهرد  رنجهش  از مهانع  که معروف قول آن فرماید: می آیه شود. نمی او شدن راضی موجب است

 باشد.  اذیت و منّت همراه که مالی کمک از است بهتر کند، قانع را او و باشد نیازمند

است، یعنی سخن پسندیده که همراه « مع»در این آیه به معنی « و»و باصطالح ادبی: حرف 

ت فرد نیازمند و عدم رنجش او باشد، بهتر است از کمک مالی کهه در پهی آن منّهت و    رضای

 اذیت و رنجش او باشد. 

پس آنچه مطلوب و ممدوح است یکی از دو چیز است: یا کمهک مهالی )و ههر کمهک(     

 بدون منّت. و یا قول معروف که موجب مغفرت باشد. 

( و آلهه  یهه اهلل عل رسهول اکهرم )صهلی   از السهالم   حدیث زیر که از بیان امام صادق علیهه 

بها ههر قهول معهروف     « قهول معهروف  »را برای ما روشن می کند. ایهن   مغفرةرسیده، معنی این 

آنچه را که فرد نیازمنهد هزینهه مهی کنهد؛      که فرق دارد؛ باید بنحوی و بطوری باشد یدیگر

فهرد دیگهر   جبران کرده باشد. فرد نیازمند از شخصیت و حیثیهت خهود هزینهه کهرده و بهه      

مراجعه کرده است، اگر او خواستۀ او را اجابت نکند، یا نتواند بکند آنچه او هزینهه کهرده   

هدر می رود. پس باید با قول معروف، آن را پوشش داده و جبران کند. کهه یکهی از عناصهر    

 پوشش دادن است. « غَفَر»اصلی معنای مادّۀ 

آَلوِِيههِعِلِصىل)قالِرسولِهِو اینک حدیث:  ِِعْنتَدِ:ِ(أ َِجَعَلِالَْفْقتَرَِأَمانَتة  َ ِاّلِلَّ نَّ
ِ
ِا اَيِعَِلُّ

َ َِمْنِيَْقِدُرِعىََلِقَِ
ِ
َِوَِمْنَِأفَْشاُهِا ِالْقَاِِئِ اِِئِ ِِمثَْلَِأْجِرِالصَّ ُ ُهَِأْعَطاُهِاّلِلَّ َِخلِْقِهِفََمْنَِسَاَ َضتاِءَِااَجِتتِهِفَتََلْ
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َُّهَِما ن
ِ
َِأَماِا ِِبَماِنَََكِِمْنِقَلِْبهِِِيَْفَعْلِفَقَْدِقَتَََّلُ ْيٍفَِوِاَلُِرْمٍحَِوِلَِكنَُّهِقَتَََّلُ ِِبس َ اهلل  رسول خدا )صلی 9:قَتَََّلُ

( فرمود: ای علی، خداوند فقر را امانتی در نزد مردم قرار داده است؛ پس کسی کهه  و آله یهعل

ماز باشد بهه  فقرش را پوشیده بدارد خداوند معادل اَجر کسی که روزها روزه و شب ها در ن

او اجر می دهد. و کسی که آن را پوشیده ندارد و برای برآوردن نیازش به کسی که می تواند 

نیاز او را برطرف کند مراجعه کند، و او بر طرف نکند در واقع او را کشته است، نه اینکهه  

 است. او را با شمشیر یا نیزه کشته باشد. بل او را با زخمی که در قلبش ایجاد کرده کشته 

از جریحه دار شدن قلب فرد نیازمنهد   که قول معروف طوری باشد اگر آن آیه می گوید:

گرداند، بهتر است از کمکی کهه  بدون این سرشکستگی و با رضایت برپیشگیری کند و او را 

 همراه منت باشد. 

و اکنون پرسش این است: آیا کمک کردن به همراه منّت بهتر است یها او را بها جریحهه    

را مانند « کمک با منت»؟ از این جهت که حدیثی نداریم -دن شخصیتش بازگردانیدن؟شر دا

است. و این « رد کردن با روحیه جریحه دار»قتل بداند، پس باید گفت کمک با منت بهتر از 

 در صورتی است که منّت هر از گاهی تکرار نشود. و به هر صورت کردار بد، بد است. 

نَِّ الغه:الب نهج حدیث: در من ت
ِ
ْحَسانِيُْبِطلُِِالَْمنَِِّفَا

ِ
 5کند.می تباه را نیکی گذاری منت :ااْل

ِ( فرمهود:  و آلهه  یهه اهلل عل دا )صلیگوید: رسول خ میالسالم  کافی: امام صادق علیه َ ِاّلِلَّ نَّ
ِ
ا

ْوِصَياِءِِمْنُِوِْلِِ ِِخَصاٍلَِوَِكرِْاُاهَاِِلَْلَ ِبَْعَدِتََباَرَيَِوِتََعاَ َِكِرَهِِِلِِستَّ ِِمْنِبَْعِديِِمنْهَاِالَْمنُّ ْْ يَِوَِأتَْباِعهِ

َدقَةِِ خداوند مرا از شش خصلت باز داشته اسهت و مهن اوصهیای خهودم از اوالدم و نیهز       3:الصَّ

 پیروان شان را از آنها بازداشته ام، یکی از آن خصلت ها منّت بعد از کمک است. 

ُِيَِْفرمود: السالم  امام صادق علیه ِنيَعةالَْمنُّ  را منهدم می کند. عمل خیرمنّت  5:ِدُمِالصَّ

 و احادیث بسیار در این باره.

                                                   
 ط دار االضواء. 509ص  5کافی )اصول( ج  9
 )عهدنامه مالک اشتر(.  23نهج البالغه، کتاب  5
 ط دار االضواء. 55ص  5کافی، ج  3
 همان. 5
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 واالترین های اخالق
 

ِاْْلَْخاَلِ  االترین خُلق ها را به من بده. و )خدایا( و :َوَِاْبِِِلَِمَعاِِلَ

دارد، آنچه در اینجها محهور    یرابطۀ فرد با جامعه ابعاد متعدد رابطۀ فرد با جامعه:

است السالم  است رابطۀ مالی فرد با جامعه است، زیرا که بحث در این سخن امام علیه بحث

ِيِفِِرْزِقك»که می گوید:  ِتَوَِأْجِرِِللنَّاِفِعَلَِ»تا می رسد به  ...«َوَِأْغِنِّنَِوَِأْوِسْعِعََلَّ ىِيَِدَيِالَْخرْیَ

نیهز  « خیر»ور اقتصادی است. و مراد از پس هستۀ مرکزی موضوع سخن، ام «َوِاَلِتَْمَحْقُهِاِبلَْمن ِِ

وصیّت همین کاربرد را  ۀاست گرچه شامل هر نیکی دیگر نیز می شود، چنانکه در آی «مال»

ْنِتََرَيَِخترْیا ِالَْوِصتيَّةُِ»دارد: 
ِ
َِأَاَدُُكُِالَْمْوُتِا ذاَِحََضَ

ِ
ِا بهر شهما نوشهته )مقهرر( شهده؛       9...«:ُكاَِبِعَلَْيُُكْ

 ما را مرگ فرا رسد و مالی را از خود به جای گذارد، وصیت کند. هنگامی که یکی از ش

نْساَنِِلَرب ِِهِلََكنُودٌِ»و همچنین در: 
ِ
ِااْل نَّ

ِ
َُّهِعىَلِ-ا ن

ِ
ِلََشهيدٌَِِوِا ِلََشديدٌِِ-ذِِلَ ِالَْخرْیِ َُّهِِلُحب ِ ن

ِ
 5«.َوِا

رابطۀ  ، هم شامل تک تک افراد است که محورالسالم در سخن امام علیه« ناس»و کلمۀ 

فرد با افراد می باشد، و هم شامل جامعه و شخصیت جامعه است؛ مثالً شخصی که جهاده ای،  

پلی یا بیمارستانی را وقف عام می کند، این کار او یک کهردار نیهک اسهت بهرای شخصهیت      

جامعه. یا کسی که در تعالی فکر، فرهنگ و مکتب جامعه می کوشد، کار او به محور فهرد  

 کاری است که برای شخصیت جامعه انجام می دهد. یا افراد نیست، 

ِِِ»جملۀ  ِاْْلَْخاَل و )خدایا( واالترین خُلق ها را به من بده. همین محهور   «:َوَِاْبِِِلَِمَعاِِلَ

، ایهن  «خدایا به مهن خلهق ههای حسهنه بهده     »رابطۀ فرد با جامعه را در نظر دارد. نمی گوید 

است، در اینجا واالترین و بلند افهق تهرین و برجسهته    خواسته را از آغاز دعا تا اینجا خواسته 

نیستند بل حسنه های فرازتر، بلندتر و گسهترده  « حسنه»لق ها را می خواهد که فقط ترین خُ

                                                   
 سورۀ بقره. 966آیۀ  9
 سورۀ عادیات.  6و  4 ،0آیه های  5
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گذشته اند؛ منّتی که نیکوکاری را تباه و « منّت»تر، و عامشمول تر، هستند. بحدی که از مرز 

ت محفو  هستند؛ واالتر از آنند کهه در معهرض   منهدم می کند. این نوع نیکی ها از آفت منّ

 آفت منت باشند. 

 است که خواهد آمد. « فخر»آفت اینگونه نیکی ها منت نیست، بل 

ظهاهر  « ی»است در مقام اضافه، حهرف  « ی»که جانشین « ٍ »معالی= معالٍ.= تنوینِ  لغت:

 در می آید.« معالی»می شود و به صورت 

 است.  «الةَمع»معالی و معال، صیغۀ جمع 

ِفَْعةَُِمعالة:ِ ِفَِوِالر  َ ِِِِ-.الُشَّ ِاْْلَْختاَل یعنی باالترین و برجسته ترین درجات خُلهق   ،َاْبِِِلَِمَعاِِلَ

 ها را به من بده. 

 آفت فخر:
 و مرا از خصلت فخر حفظ کن. تا )باصطالح( فخر فروشی نکنم.  :َوِاْعِصْمِّنِِمَنِالَْفْخر

آن فرد یا افرادی اسهت کهه    ،ر این است که مخاطب منتفرق میان آفت منّت و آفت فخ

برای شان نیکی شده. اما مخاطب فخر، شخصیت جامعه است. حتی اگر دربارۀ نیکهی ای کهه   

 افتخارش شخصیت جامعه است نه آن فرد معین.  به یک فرد کرده افتخار کند، مخاطبِ

چ عنصهری از  فرق دیگرشان این است: ممکن است یک منهت ههی   آفت هر دو رابطه:

فخر هیچ عنصری از منهت نیسهت و    فخر نداشته باشد و ممکن است توأم با فخر باشد. اما در

 هست. « خود را به رخ دیگران کشیدن»و « بینیخود برتر»به جای آن، خصلت روانی 

، فخر هم آفت نیکی ها در محور رابطۀ فرد با افراد است و هم در محهور رابطهۀ   بنابراین

 است. اما منت فقط آفت محور اول است. فرد با جامعه 

 در قرآن سه نوع فخر آمده:  قرآن:

این فخر نه در زبان و نه در رفتارهای دیگر، کاری با افراد دیگر یها   فخر ریر فعّال: -9

 آن را بهکه در اصطالح مردمی « شاد بودن از خود»جامعه ندارد. یک حالت صرفاً درونی و 

 می کنند. تعبیر « بودن از خود راضی»
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گفتهه  « نوکیسهه »این فخر، بیشتر در افرادی پدید می شود که در اصطالح مردمی به آنان 

َُّهِلََفرٌِحِفَُخورٌِ»می شود:  ن
ِ
ِا ئ ِئاُتَِعّن ِ َِذَاَبِالسَّ ْاُهِلََيُقولَنَّ َِأَذْقناُهِنَْع َءِبَْعَدَِرَّاَءَِمس َّ ْ َِ َ و اگهر بعهد    9«:َوِل

هها   ئی را به او بچشانیم، می گوید سختیخورداری هااو رسیده، برو ناکامی ها که به  از رنج

 می گردد. « از خود راضی بودن»و « شادی از خود»از من دور شده، و دچار 

و برای اینکه روشن کند که همۀ کسانی که از سختی ها رهیهده انهد و تهازه بهه نعمهت      

َِّْ»رسیده اند چنین نیستند، بالفاصله می فرماید:  الَِّا
ِ
لُواِالا واَِوََِعِ َِمْغِفتَرٌةِتيَنَِصرَبُ ْْ اِلااِتُِأولًِتَكِلَهُت صَّ

و معلوم می شود همانطور که در از دسهت دادن نعمهت هها بایهد صهبر کهرد و        «.َوَِأْجٌرَِكبتریٌِ

شکیبائی پیشه کرد، در هنگام رسیدن به نعمت ها نیز باید طوری شهکیبا و مقهاوم بهود کهه     

 ن نفوذ نکند. خصلت فخر بر شاکلۀ شخصیت انسا

و:  5«يَْوَمئٍِذِيَْفَرُحِالُْمْؤِمنُتونَِ»را نیز به دو نوع تقسیم می کند: فرح مثبت: « فرح= شادی»قرآن 

ِفَلَْيْفَرُحوا» اِِهِفَِهذِِلَ َ َْ َِوِِبَر ِ ِِمْنِفَْضَِّلِِ»و:  3«قُْلِِبَفْضِلِاّلِلَّ ُ ِاّلِلَّ آَتُُهُ  5«.فَرِاَيِِب ِأ

باشد، گرچه « نازیدن به خود»و « خود برتربینی»بر عنصر  فرح منفی: فرح و شادی ای که

این حالت هیچ ضرری را به افراد یا جامعه نزند، و تنهها در محهور رابطهۀ فهرد بها خویشهتن       

ِالَْفرِايَِ»خویش باشد، از نظر قرآن یک خصلت نکوهیده است:  بُّ ِالَُِيِ َ ِاّلِلَّ نَّ
ِ
 2«.الِتَْفَرْحِا

در انسان نیست مگر اینکه باالخره فعهال خواههد    یفعالبدیهی است که هیچ خصلت غیر 

 شد. مراد این است که قرآن این خصلت را حتی در حالت غیر فعال نیز نکوهش می کند. 

 خور، می نامد. ففرد دلشاد «= فَرِح فخور»قرآن این نوع فخر کننده را 

تکبهر  »بها   می گوینهد کهه  « فخر فروشی»این همان است که مردم به آن  فخر فعّال: -2

                                                   
 سورۀ هود.  96آیۀ  9
 سورۀ روم. 5آیۀ  5
 سورۀ یونس.  26آیۀ  3
 سورۀ آل عمران. 946آیۀ  5
توضیح: این آیه دربارۀ قارون است در زمانی که هنوز با حضرت موسهی و امهتش درگیهر     -سورۀ قصص. 40آیۀ  2

 نشده بود. 
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ِ»می نامهد:  « مختال فخور»همراه است. قرآن این نوع فخر کننده را « رفتاری ُُِكَّ تبُّ ِالَُِيِ َ ِاّلِلَّ نَّ
ِ
ا

ُِمْخااٍلِفَُخورٍِ»و:  9«.ُمْخااٍلِفَُخورٍِ ُُِكَّ بُّ ِالَُِيِ ُ َِمْنِاكَنُِمْخااال ِفَُخوراِ »و:  5«.اّلِلَّ بُّ ِالَُِيِ َ  3«.اّلِلَّ

اسم مفعول از باب افتعال از مادّۀ خَیَلَ(: در این واژه پنج عنصهر  مختال )اسم فاعل و  لغت:

خیالن؛ یعنی بالیدن و نازیدن به پیکر خود در راه  -5خیال و توهم،  -9 از معنی نهفته است:

 فخر.  -2تکبر.  -5تبختر.  -3رفتن و هر رفتار دیگر. 

بینی نسهبت  خود برترو این هر دو در جهت  شروع می شود توهّم، خیال و اصل ماجرا از

تکبری که به رفتار شخص با افراد دیگهر   است، به دیگران، که نتیجۀ آن تبختر و تکبر باشد؛

 برسد. « فخر فروشی»و با جامعه، جهت دهد و به 

 

 روانکاوی
 

خیهزد و   فخر غیر فعال از یک زمینۀ واقعی بر مهی  منشأ و زمینۀ فخر ریر فعال:

چیزها و موفقیت هائی و امتیازاتی در خود می بینهد و بهه    زمینۀ آن کاذب نیست؛ فرد واقعاً

مقایسۀ خهود  »آنها سخت دلخوش می شود. و این دلخوشی طبیعی است. اما وقتی که به حالت 

می رسد، محرومیت دیگران از آن چیزها، و عدم موفقیهت شهان را دلیهل عجهز،     « با دیگران

 تار هیچ کسی را تحقیر نکند. ناتوانی و حقارت آنان می داند، گرچه در عمل و رف

خواه  -عیب و اشکال شخصیتی این شخص در چیست؟ در مقام کاوش علمی، چنین شخصی

دچهار اشهتباه   « رابطۀ خدا با انسان»در شناخت  -یک فرد دانشمند باشد و خواه عامی محض

می اندیشد. و یا هر نعمت را نعمت محض و خالص مهی دانهد نهه ابهتالء و      تفویضیاست؛ یا 

 امتحان. 

                                                   
 سورۀ لقمان. 96آیۀ  9
 سورۀ حدید.  53آیۀ  5
 سورۀ نساء.  30یۀ آ 3
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 بهتر است دربارۀ هر کدام از این دو، اندکی درنگ کنیم: 

او بطور خودآگاه یها ناخودآگهاه گمهان مهی کنهد کهه نعمهت و         اول؛ اندیشۀ تفویضی:

موفقیت انسان، صرفاً از توانائی های خودش ناشی شهده اسهت و نقهش خهدا را در ایهن میهان       

 «فَرِح فخوور »خود پرستی می گردد و  فراموش می کند. در نتیجه به جای خدا پرستی دچار

 می شود. 

َِجَعلْنتاِ»قرآن این تفویضی اندیشی را با یک مثال نیز تبیین می کند:  لَتْيِ ُِ َِر َِمتثاَل  ْْ َوِاْرِْبِلَهُ

ِِمْنَِأْعناٍبَِوَِحَفْفناُا ِِبنَْخٍلَِوَِجَعلْناِبَئْنَهُ َِزْرعاِ  ََّاْيِ َااِالَْجنَِِّ-ِْلََاِدِا َِجن ِِمنُْهَِشتئْئا ِِكْ ِتَْظَِلْ ْْ َ آتَْتُِأُكَهاَِوِل ِأ َاْيِ
ْرَّنِِخاللَهُ َِْنَراِ  ِنََفراِ ِ-َوِفَجَّ ِِمنَْكِماال َِوَِأَعزُّ ًََِمٌرِفَقاَلِِلصاِحِهِهَِوُِاَوَُِياِوُرُهَِأََّنَِأْكَُثُ ََّاتُهِِ-َوِاكَنََِلُ َوَِدَختَلَِجن

ِأَِ ِِلنَْفِسِهِقاَلِماَِأُظنُّ ٌْ  ِ-ْنِتَبيَدِاِذِهَِأبَداِ َوُِاَوِظاِل
ِ
ُِرِدْدُتِا ْ َِ َ َِوِل اعََةِقائَِمة  ِالسَّ َِخرْیا َِِوِماَِأُظنُّ َدنَّ ِِ َِْلَ َرّب ِ

تالِ ِ-ِمنْهاُِمنَْقلَباِ  ُِ اَيَِر يَِخلََقَكِِمْنِتُراٍبُُِثَِِّمتْنِنُْطَفتٍةُُِثََِّستوَّ َّْ ِصاِحُهُهَِوُِاَوَُِياِوُرُهَِأَِكَفْرَتِاِب َّتاِِ-قاَلََِلُ لِكن
َِأَاداِ  َِوِالُِأرْشُِيِِبَرّب ِ َِرّب ِ ُ ْنِتَتَرِنَِأََّنِِ-ُاَوِاّلِلَّ

ِ
ِا ِ اِبّلِلَّ الَِّ

ِ
َةِا ِالِقُتوَّ ُ ََّاتَكِقُلْتَتِمتاِشتاَءِاّلِلَّ ْذَِدَخلَْتَِجن

ِ
َوِلَْوِالِا

ِِمنَْكِماال َِوَِوَِلاِ  َِخْيتِفََعىسِ-َأقَلَّ َِأْنِيُتْؤتَِيِ َّاِتَكَِوِتَرّب ِ ت ِءِفَتُْصتِبَحِرا ِِمتْنَِجن باَّن ِِمتَنِالسَّ يُْرِستَلِعَلَْيهتاُِحست ْ
َِطلَباِ ِ-َصعيدا َِزلَقاِ  َاطيَعََِلُ ماَِأنَْفَقِفيهتاَِِوُِأحيطَِِبثََمرِِهِفَأَْصَبَحِيَُقل ُِبَِكفَّْيِهِعىَلِ-َأْوِيُْصِبَحِماُؤااِغَْورا ِفَلَْنِتَس ْ

ِخاِويٌَةِعَل َ َِ َِأَاتداِ ِ تْيَانُعُروِشهاَِوِيَُقوُلِايِلَِِىتَوِ ُِأرْشِْيِِبَرّب ِ ْْ َ برای آنان مثالی بزن دو مرد را که  9«:ل

برای یکی از آنها دو بها  از انهواع انگورهها دادیهم، و گرداگهرد آن دو بها  را بها نخهل هها          

، و ندهر دو با  میوهای خود را آورده بود -پوشاندیم، و در فاصله آن دو، زراعت قرار دادیم

بهرای آن )مهرد(    -د، و میهان آن دو، نههری جهاری کهرده بهودیم     دننکرده بوگذار چیزی فرو

محصول پر ثمر بود، پس به دوستش در حالی که با او در مباحثه و مناظره بود گفهت: مهن از   

و به باغش داخل شد در حهالی کهه    -نظر ثروت بیش از تو دارم و از نظر نفرات نیرومندترم

 -می کرد( گفت: گمان نمی کنم هرگز این با  نابود شود)در اثر نحوۀ اندیشه به خودش ستم 

و گمان نمی کنم قیامتی بر پا شود و )بر فرض( اگهر )قیهامتی باشهد و( بهه سهوی پروردگهارم       

دوستش در حالی که با او مباحثه و مناظره  -التی بهتر از این خواهم یافتحبازگردانده شوم، 

و سپس از نطفه آفرید آنگاه تو را مرد کامهل  می کرد گفت: آیا به خدائی که تو را از خاک 

لیکن من )معتقدم که( اهلل پروردگار من است و هیچ کس را شهریک   -قرار داد، کافر شدی؟!

                                                   
 سورۀ کهف. 55تا  35آیه های  9



 انسان و علوم انسانی در صحیفۀ سجادیّه  556
 

چرا هنگامی که وارد باغت شدی، نگفتی این چیزی است که خدا  -پروردگارم قرار نمی دهم

ینی من از نظر مال و اوالد از خواسته و هیچ نیروئی نیست مگر از ناحیۀ خدا. اکنون که می ب

بر با  تهو آفهت حسهاب شهده ای     شاید پروردگارم بهتر از با  تو به من بدهد، و  -تو کمترم

و یا )چشهمۀ( آب آن   -بفرستد بطوری که به زمین لخت و بی گیاه مبدل شود (آسمانی )بالی

فتی( فهرا گرفتهه   میوه هایش )به آ -به زمین فرو رود که هرگز نتوانی به آن )آب( دست یابی

شد و او دست تأسف به هم می مالید برای هزینه ای که بر آن مصرف کهرده بهود، در حهالی    

و می گفت: ای کاش کسهی را بهر پروردگهارم     -بست هایش فرو ریخته بوددار که آن با  بر

 شریک قرار نمی دادم. 

 معتقد هستند. « پروردگار»هر دو دوست به خداوند بعنوان  -9 توضیح:

صاحب با  تفویضی می اندیشد و تنها اراده، توان و مدیریت خهودش را در ایجهاد آن    -5

 می اندیشد. « امر بین امرین»با  ها و مزرعه، دخیل می داند. اما دوستش بر اساس 

اندیشۀ تفویضی معموالً باور به آخرت را تضعیف می کند، و معموالً حقیقت را فدای  -3

 رئالیسم غربی بیشتر به تردید دربارۀ قیامت منجر می شود. واقعیت می کند، همانطور که 

فرد تفویضی اندیش )بویژه اگر تولیدگر کشاورزی یا صنعتی باشد( خیال می کنهد کهه    -5

چون به مردم خدمت کرده، اگر قیامتی هم باشد، در آن نیز بهترین حهال را خواههد داشهت.    

 مانند افراد رئالیست و اُمانیست غربی. 

دقیق روانکاوانه و روان شناسانه به اُمانیست های غربی بکنید، مهی بینیهد کهه     یک نگاه

ثانیاً معاد و آخرت را بطور قطع انکار نمی کنند، بهل آن   9قدند،تاوالً همۀ شان به خداوند مع

مال می سپارند، و بطور خودآگاه و ناخودآگاه رئالیسم و امانیسم خود را بهرای  حترا به بوتۀ ا

مل، کافی می دانند. این صاحب با  نیز دقیقاً چنین می اندیشیده و قهرآن او را  آن آخرت محت

 برای تبیین این نوع اندیشۀ نادرست مثال آورده است. 

صاحب با  دوستش را تحقیر نمی کند، بهل بطهور صهمیمانه و دوسهتانه بهه بحهث و        -2
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ِِمنْتَكِمتاال َِوِ» برخی از مفسرین و مترجمین آیهۀ  متأسفانهمناظرۀ علمی مشغول هستند.  َأََّنَِأْكتَُثُ

ِنََفراِ  ترجمه کرده انهد  « من از نظر ثروت از تو برتر، و از نظر نفرات نیرومندترم»را به  9«َأَعزُّ

 را بدهد. « برتر»در حالی که در آیه هیچ کلمه ای وجود ندارد که معنی 

صاحب= »واژۀ فخر صاحب با  فخر فعّال نیست که دوستش را تحقیر کرده باشد، و خود 

گویای این مطلب است؛ بحث شان دربارۀ چگونگی رابطه خدا با انسهان اسهت کهه    « دوست

صاحب با ، این رابطه را تفویضی تحلیل می کنهد و دوسهتش امهر بهین امرینهی، و هیچکهدام       

 جبری اندیش نیستند. 

ِنََفتراِ »مراد از  -0 که زیر دست  مدیریت است؛ می گوید من از نظر مدیریت افرادی ،«َأَعزُّ

من هستند، مدیرتر و نافذترم. خواه این افراد اوالد خودش باشند و خواه کارکنان او باشهند. و  

 «. از عام بعد ذکر خاص است»را به اوالد محدود نمی کند، بل « نفراً»کلمۀ « ولداً»کلمۀ 

ن مدیریت خودش را مثال ادو دوست با هم مباحثه می کنند که صاحب با  خودش و تو

 ی آورد.م

نکته مهم در این مناظره این است که آن دوست، اندیشۀ صاحب با  را شرک آلهود،   -4

يَِخلََقكَِِاکفرت»می داند:  ِ َّْ َِأَاتداِ »و:  ،«اِب و طرز تفکر او را بهه کفهر و شهرک     ،«اَلُِأرْشُِيِِبَرّب ِ

کهرش  متّهم می کند. و در آخر نیز خود صاحب با  درک کرده و اعتراف مهی کنهد کهه تف   

َِأَاداِ ِايِلَْيتَّن»شرک آلود بوده است:  ُِأرْشِْيِِبَرّب ِ ْْ َ  «.ل

این شرک، چه شرکی است؟ صاحب با  چه چیز و چه کسی را به خهدا شهریک قهرار    

داده است؟ بدیهی است چون تفویضی می اندیشیده و تنها خود و توان خود و مدیریت خود را 

اراده و نقش خداوند باقی نمی گذاشهته، در واقهع   عامل موفقیت خود می دانسته و جائی برای 

 و مفوّض، می دیده است. « سرخود رها شده»خودش را بطور کامالً 

َِأْمَريْن»در مباحث گذشته دربارۀ اصل اساسی  توجّه: َِوِاَلِتَْفِويَضِبَْلَِأْمٌرِبَْيَ رْبَ َِ بحث  «اَلِ

جا در تکمیل آن مباحهث بایهد گفتهه    کافی شده است و در اینجا تکرار نمی شود. آنچه در این
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 شود، سؤال و جواب زیر است: 

ی که انسان در موفقیت هها )و همچنهین در ناموفقیهت    «امر بین امرین»در اندیشۀ  سؤال:

ها( هم خدا را دخیل بداند و هم خود را، این هم مصهداق شهرک نمهی شهود؟ و اگهر تفکهر       

بین امرین نیز از این طهرف بهه شهرک     لوده به شرک باشد، اندیشۀ امرآتفویض از آن طرف، 

 آلوده می شود.

میهان   اسهت  در آن مباحث گفته شد که انسان مختار است نه مفوّض. زیرا فهرق  جواب:

ض )به سرخود رها بودن(. اختیار نیز چیزی است که خهدا بهه انسهان داده    وّمختار بودن و مف

میهان نیسهت. همهانطور کهه      است. یعنی اختیار را نیز خداوند داده است. پس هیچ شرکی در

، شرک نیسهت، اسهتفاده از اختیهار نیهز     یاستفاده از ابزار صنعتی، ابزار کشاورزی و هر ابزار

و صهورت کلّهی    «.دو دسوت خودا  »و دقیق این مبحث در کتاب  قشرک نیست. و شرح عمی

ِِ»مسئله این است که تفویضی اندیشی درست نیست:  ِِمتْنِِنْعَمتٍةِفَِمتَنِاّلِلَّ ههیچ نعمتهی    9«:َوِماِِبتُُكْ

 ندارید مگر اینکه از خداوند است. 

، السالم از نظر مکتب قرآن و اهل بیت علیهم دوم؛ هر نعمت را نعمت محا دانستن:

و امتحان همراه است. بدیهی است « ابتالء»نیست، بل با عنصری از « نعمت محض»هیچ نعمتی 

شته باشد، دچار آفت فخر نمی گهردد.  اگر فرد موفّق و برخوردار همیشه به این اصل توجه دا

و نیهز  « رابطۀ انسان با خهدا »و « رابطۀ خدا با انسان»پس این اصل یکی از مهمترین اصول در 

 5است.« رابطۀ انسان با نعمت ها»در 

یخته که به این اصل دقت کند، عظمت و دقت این مکتب ههر فرد متفکر و هر شخص فر

مت روح، فکر و عقل انسان، در می یابهد و بها یهک    را در حفاظت از آفت ها، در حفظ سال
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 جهان شگفتی روبه رو می گردد. 

َّ ُِأوتئتُُهِعىَل» قرآن: ن
ِ
َّاِقاَلِا ِِمن لْناُهِِنْعَمة  ذاَِخوَّ

ِ
َِدعاَّنُُِثَِّا نْساَنُِرٌّ

ِ
ِااْل ذاَِمسَّ

ِ
ِِفَا ِِفْتنَتٌةَِوِلِكتنَّ َ َِ ِبَْلِ ِعَْلٍ

ِالِيَْعلَُمو ُُهْ امی انسان را سختی برسد ما را )برای رفع آن سختی( می خواند، آنگهاه  هنگ 9«:نَأْكَُثَ

که از جانب خود نعمتی به او می دهیم، می گوید: این نعمت را بخاطر کاردانی خودم به مهن  

 داده اند. بل )آن( یک امتحان و ابتالء است لیکن اکثرشان نمی دانند. 

که معتقد است نعمهت را خهدا داده؛   انسان مورد نظر در این آیه کسی است  -9 توضیح:

 یعنی تفویضی اندیش نیست.

کاردانی نیست، آنهمه آیه ها کهه در سهتودگی علهم و کهاردانی      آیه در مقام نفی نقش -5

 آمده و همچنین آنهمه حدیث ها.

َّت ُِأوتئتُتُهِعَتىل»و نیز اصل سخن او را که می گویهد:   -3 ن
ِ
محکهوم نمهی کنهد. زیهرا      ،«ِعتَلٍِِْا

در اکثر موارد اول درک و فهم تحصیل نعمت را به کسی مهی دههد سهپس آن کهس      خداوند

است؛ یعنهی ایهن   « انّما»نعمت را به دست می آورد. آنچه در این آیه محکوم و نکوهیده شده 

است و غیر از این نیست که این نعمت را بخاطر کاردانی من داده اند. توجه ندارد که جهت 

ت هست و آن امتحان است. و خداوند چه بسیار نعمت ها که از نیز در دادن این نعم یدیگر

 افراد کاردان گرفته است و کاردانی شان به جائی نرسیده است. 

داده مهی   نسهان آیه می گوید: هر نعمتی، حتی نعمت هائی که در اثر کاردانی شخصی بهه ا 

در رد آن « انّمها » شود، با عنصر ابتالء و امتحان همراه است. و در آیه دیگهر بها همهان کلمهۀ    

َِوَِأْوالُدُُكِِْفْتنَةٌِ»ی مذکور می گوید: «انّما» َّ َِأْموالُُُكْ ن
ِ
این است و غیر از این نیست که امهوال و   5«:ا

 اوالدتان همگی ابتالء و امتحان است.

وقتی که انسان عنصر امتحان را دربارۀ نعمت، فراموش می کند دچار آفت فخر می گردد 

د که من کاردان هستم و بخاطر کاردانی موفق شده ام. گرچه این فخهرش در  و به خود می بال

                                                   
 سورۀ زمر. 51آیۀ  9
 سورۀ تغابن.  92آیۀ  5



 انسان و علوم انسانی در صحیفۀ سجادیّه  525
 

 جهت تحقیر دیگران نباشد و غیر فعال باشد. 

ِِبِهِِمْنِماٍلَِوِبَنيَِ»سورۀ مؤمنون می فرماید:  20و  22در آیه های  ُُهْ َّ ِنُِمدُّ ُبوَنَِأن س َ ِِ-َأََِيْ َُ نُساِر

ِفِِ ْْ خوردارشان کهرده  کنند اینکه از اموال و اوالد بر آیا گمان می «:ُعُرونَِراِتِبَْلِالِيَشِْت ِالَْخيِْتلَهُ

 ؟ بل آنان نمی فهمند. -برای این است که در اعطای خیرات برای شان شتاب می کنیم -ایم

ِِبَمَواِقعِِالْفِِنهج البالغه:  حدیث: ال  َُِجْ ْخطَِاِبلَْماِلَِوِالَْوَِلِ اَِوِالسُّ َِ ِ واِالر  ْتنَِةَِوِااِلْخِتَباِرِفاََلِتَْعاَرِبُ

ْقتَارِِ
ِ
عِِالِْغىَنَِوِااْل ِِ ی امتحهان در  ودی خدا را، از روی نادانی به جاخوشنودی و ناخوشن 9:يِفَِمْو

 توانگری و تنگدستی، با داشتن ثروت و اوالد نسنجید.

َِوَِمِنِافْتَقََرِِفيهَاَِحتِزنَِنهج البالغه:  اَْغىَنِِفيهَاِفُِِتَ در دنیا ثروتمند شهود در  هر کس 5ِ:َمِنِاس ْ

 امتحان قرار می گیرد. و هرکس فقیر شود محزون می گردد. 

هر کس که نعمت ها و مزایا را نعمت خالص بداند دچار تهوهم شهده و خهود را     نتیجه:

 بنده برتر خدا می داند و به آفت فخر دچار می گردد.

 مهی زمینۀ واقعهی بر ال گفته شد که از دربارۀ فخر غیر فع منشأ و زمینۀ فخر فعال:

ب و ذاما زمینه و منشأ فخر فعال گاهی واقعهی و گهاهی کها    3خیزد و منشأ آن کاذب نیست.

موهوم می گردد. یعنی ممکن است کسی به داشته های خود افتخار کند و خود را برتر بداند 

ا و دیگران را تحقیر کند، و ممکن است دچار توهم شده خود را دارای امتیازهای وجودی و ی

 دارائی بداند. 

مهی خیهزد و نهه از    ؛ یعنی نه از داشته های واقعهی بر است« انفعالی»و نوع سوم فخر فعال 

داشته های موهوم، بل در اثر نداشته ها و احساس کمبودها، ناشی می شهود. ایهن نهوع افتخهار     

بدن، هیکل و نیروی جسمی، ظهاهر مهی شهود. چهون ههیچ داشهتۀ        همعموالً بصورت افتخار ب

وی و مادی در خود نمی بیند غیر از جسم و بدن. در اصطالح مردمی به ایهن گونهه افهراد    معن

                                                   
 خطبۀ قاصعه(.) 535، فیض 536نهج البالغه، ابن ابی الحدید، خ  9
 .69نهج البالغه، خ  5
 و اگر فخر غیر فعال از زمینۀ کاذب و موهوم برخیزد، نمی توان به آن فخر گفت بل مصداق جنون می شود.  3
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 می گویند. « قلدر»و « الت»

در قرآن و حدیث، نوع اول )یعنی فخری که زمینۀ واقعی داشهته باشهد( بهیش از دو نهوع     

نمی « فخر»دیگر نکوهش شده است، بطوری که می توان گفت اساساً قرآن نوع دوم و سوم را 

داند بل هرکدام از آنها را بیماری دیگر می داند، نه بیماری فخر. تا آن جائی که مهن بررسهی   

کرده و فهمیده ام حتی یک آیه دربارۀ این دو که بعنوان فخر نکوهش شده باشند، نیهافتم. در  

 حالی که هر سه نوع در ظاهر مصداق به خود بالیدن و افتخار به خود است. 

، نوع دوم و سوم، فخر نامیهده نمهی   السالم دبیات قرآن و اهل بیت علیهمچرا در ا معیار:

سهه   ههر  ،«انفخرفروشه »شوند؟ معیار فخر چیست؟ درست است از جانهب شهخص بیمهار و    

مصداق به خود بالیدن و تحقیر دیگران است. اما از جانب طرف مقابل، موضوع فرق می کند؛ 

می داند. و  «اهانت»نمی داند بل آن را « یر خودتحق»او رفتار شخص فخور را در این دو نوع، 

 نمی گوید فالنی من را تحقیر کرد، می گوید: فالنی به من توهین کرد. 

 تحقیر خیلی بدتر و تلختر از توهین است. 

 روح رری ه و روح فطرت:
چرا اثر نوع اول تحقیر است و اثر نوع دوم و سوم توهین است؟ برای اینکهه در نهوع اول   

دارای امتیاز معنوی )مانند هوش و اسهتعداد(   یاز واقعیت هست؛ وقتی که یک شخصعنصری 

فخر فروشی می کند، طبع غریزی انسهان بهه او حهق مهی دههد،       یو یا مادی، بر شخص دیگر

 گرچه طبع فطری انسان آن را محکوم می کند. 

د، یوک  افتخار به داشته ها و تحقیر دیگرانی که آن داشته هوا را ندارنو  ، بنابراین

او می گوید من این امتیاز یا امتیازات را دارم و تو نهداری. و راسهت ههم     حق رری ی است.

 می گوید.

و این روح فطرت است که می گوید: هر داشتن، مالک برتری نیست، آن داشهتن مهالک   

باشد نه در جهت صرفاً غریزی. و انسانیت اقتضا می کند « انسانیت»برتری است که در جهت 

های شخص دارنده بیفزاید، نه بخاطر اینکه داشته ای  مسئولیتی بر مسئولیتاشته ای، که هر د
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 او کاسته شود.  مسئولیترا دارد، از 

ها است.  مسئولیتاز  گیزش غریزی است که نتیجۀ آن کاستنو با بیان دیگر: فخر یک ان

 کمتر.  مسئولیتوقع نیست مگر توقع حقوق بیشتر، و ت« بینیخود برتر»یچ معنائی برای اساساً ه

کهرده و فرزنهدان    ن که دچار بیماری فخر و خود برتربینی هستند قانون تصویبمثال: آنا

ندان خودشان هرگز بهه سهربازی   زرمی کنند اما ف« سرباز وظیفگی»ره مردم را موظّف به دو

از نمی روند. قانون می نویسند که: همه در برابر قانون مساوی هسهتند. امها نظهام دادگسهتری     

 محاکمۀ آنان و فرزندان شان، ناتوان است. 

و منشهأ  «. عهدل »اگر سرنخ این موضوع را بگیرید و پیش برویهد، مهی رسهید بهه مسهئلۀ      

 عدالتخواهی انسان روح فطرت است، نه روح غریزه بل روح غریزه دشمن عدالتخواهی است. 

علموی،   اهگشایرو این است یک اصل دیگر از اصول تعیین کننده، و اساسی، و 

، که علووم انسوانی رربوی از    السالم در انسان شناسی مکتب قرآن و اهل بیت علیهم

و لذا در شدیدترین تنهاقض علمهی و فکهری گرفتهار      آن رافل و از تحلیل آن ناتوان است

است. و نتیجۀ این تناقض، تناقض عینی و عملی است که در عرصهۀ مهدیریت جههان، جامعهه     

ه همگان در عین شعار عدالت، بشدت به ستمگری مشغول اند، بشری را گرفتار کرده است ک

خواه در روابط بین الجوامع، و خواه در روابط درون جامعه ای، و خواه در هر رابطۀ فردی و 

 خانوادگی.

تا روح فطرت و اقتضاها و انگیزش های آن شناخته نشهود، همیشهه انسهان میهان آنهها و      

 همانطور که امروز هست.  اقتضاهای غریزی، در تناقض خواهد بود

مبانی علوم انسانی غربی بحدی غلط و ناقص است که نهه مهی توانهد اقتضهاهای انسهانیت      

انسان را به عرصۀ عمل برساند، و نه می تواند از آنها بگذرد و اساس شان را انکهار کنهد. آن   

م بل اولین کدام دانشمند برجستۀ علوم انسانی است که این مسئلۀ پیچیدۀ علمی )که نقش عظی

را بفهمد، تا چه رسهد کهه آن   دارد(  را در تنظیم زندگی فردی، اجتماعی و بین الجوامعینقش 

 بشناسد.  السالم کند؟ مگر کسی که انسان را در انسان شناسی قرآن و اهل بیت علیهم را حل
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جاری است، معلوم نیست چرا « زیست شناسی حیوان»آنان که انسان شناسی شان در بستر 

 لت را ستایش می کنند؟! و همینطور دیگر اقتضاهای فطری را. عدا

  فخر ریر فعال و فخر فعال:بگذریم، و برگردیم به 

« فَرِح فخور»قرآن )همانطور که در آیه ها دیدیم( فردی را که دچار فخر غیر فعال است 

ههای  و همهۀ صهیغه   «. فخهور »صیغۀ صفت مشبهه است و ههم واژه  « فَرِح»می نامد. هم واژۀ 

نکهه آن  صفت مشبهه، کاربردشان صفت ها و خصلت ههای درونهی اسهت بها صهرفنظر از ای     

 ۀ ظهور برسند یا نه. خصایل در خارج نیز به منص

 ۀصمن به نیز خارج در است ممکن -است مشبهه صفت و «فَرِح» هموزن که -«خشن» مثالً

 نیابد.  اجراء و عمل فرصت هرگز خصلت این است ممکن و برسد، نیز یعمل اجراء و عمل

قرار دارند کهه در ههر دوی آنهها جنبهۀ     « اسم مفعول»و « اسم فاعل»در برابر صفات مشبهه، 

 یابند. شود و بدون تحقق خارجی مصداق نمیدر خارج، لحا  می« فعل»عملی و تحقق شان بعنوان 

 و لذا قرآن دربارۀ فخر دو عنوان آورده است: 

، کهه بهه   «بهودن  از خود راضی»بینی و داشتن خصلتِ ترمساوی خود بر«= فَرِحٌ فخور» -9

 عرصۀ عمل در خارج نرسد= فخر غیر فعال در خارج. 

حتهی  « زدورتکبر می »مختال صیغۀ اسم فاعل است به معنی کسی که «: مختال فخور» -5

 = فخر فعال در خارج. ر دیگران فخر بفروشداگر تنها با شیوۀ راه رفتنش ب

آمده. زیرا هر دو، خصلت درونی هستند و فرق شهان  « فخور»شبّهۀ اما در هر دو، صیغۀ م

تنها در فعال بودن در خارج، و فعال نبودن در خارج است. هر دو را قرآن نکوهش می کنهد،  

 در اولی اصل خصلت را، و در دومی هم اصل خصلت را و هم اِعمال آن در خارج را. 

ذشته گفته شهد کهه موضهوع    در مباحث گ تراوش به خارج، و اِعمال در خارج:

عرصۀ ناخودآگاه فرد است تا با شناخت آن، آثار خارجی  روان شناسی و روانکاوی،اصلی 

 خصلت ها شناخته شود. 

 اِعمال در خارج.  -5تراوش به خارج.  -9آثاری که به عرصۀ خارج می رسند دو نوع هستند: 
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از کهوزه  »نکنهد. مَثَهل   تراوش به خارج: هیچ خصیصۀ درونی نیست که به خارج تراوش 

شامل هر خصیصۀ درونی است. محال است یک خصلت به خارج « همان تراود که در اوست

 تراوش نکند. 

و بها   -کم یها بهیش   -اِعمال در خارج: وقتی که یک تراوش از حدّ ناخودآگاه بگذرد -5

 «. اِعمال در خارج»عنصری از آگاهی همراه باشد، می شود 

 ال است. و دربارۀ فخر، اِعمال بدتر، و اِعمال کننده بیمارتر است.پس تراوش اعم از اِعم

 در فخر سه مرحله قابل بررسی است:  بنابراین

 خود خصلت فخر.  -9

 تراوش آن بدون اِعمال= فخر غیر فعال. -5

 فرد مبتال به فخر در این مرحله، هر سه مرحلۀ نکوهیده را دارد.  -اعمال آن= فخر فعال -3

 

 بر جامعۀ دیگر فخر جامعه
 

در طول هم؛ یعنی جامعه ای نسبت به جامعۀ پیشین، خود  -9این فخر بر دو گونه است: 

در عرض هم؛ یعنی جامعه ای بر جامعۀ همزمان خود فخهر   -5را برتر دانسته و افتخار کند. 

 فروشی کند. 

 این مسئله را با یک مقدمه بررسی کنیم:  فخر بر جامعۀ پیشین:

بالقوّه آفریده است. اما انسان  زیرا خداوند همگان را انسانِ .آسان است ،ه بودنبالقوّ انسانِ

بالفعل بودن سخت دشوار است. فرشته بالقوه و بالفعل فرشته است، و تکاملش تنهها در خهط   

فعلیتش است. حیوان نیز بالقوه و بالفعل حیوان است و تکاملش نیز در خط حیوانیهت اسهت.   

سان است لیکن حرکتش و فعلیتش می تواند در خط انسهانیت باشهد، و مهی    اما انسان بالقوه ان

تنها یک مسهیر دارد کهه تکامهل     تواند در خط حیوانیت باشد. یعنی فرشته در فرشتگی خود

 و ارتجاع.  کاملو همچنین حیوان. اما انسان با دو مسیر مواجه است: ت است

باید مسیر ارتجاع را ببندد سپس در مسهیر   آیا انسان باید ابتدا در فکر کمال باشد، یا ابتدا
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 ؟ -کمال قرار گیرد؟

طالئی در انسان شناسهی قهرآن و اههل    کلید برای پاسخ به این پرسش باز باید به سرا  آن 

رفت، تا زمینه و عامل ارتجاع و عامل تکامل شهناخته شهوند؛ روح غریهزه     السالم بیت علیهم

 است. عامل ارتجاع است و روح فطرت عامل تکامل 

 اقتضاهای غریزی چهار ویژگی دارند: 

هستند و بدون نیاز به مقدمه ای فعال هستند. مثالً « دم دستی»امور باصطالح  در صدد -9

و... بدون هر واسطه و مقدمه ای، حاضرند و خواستۀ  خودخواهیغریزۀ غذا خواهی، شهوت، 

 خود را دارند. 

ط ندارند؛ گزاره هائی از قبیل حهق و نهاحق،   با هیچ مقوله ای از مقوالت انسانی ارتبا -5

است و نهه  رعایت دیگران، عدالت و... در امور غریزی راه ندارند. زیرا غریزه نه جامعه گرا 

 9است.« دخواصالت »و بر اساس « خواهخود»منشأ جامعه. غریزه 

 امور غریزی اقتضاهای فطری را فدای اقتضاهای غریزی می کنند.  -3

های محسوس و ملموس هسهتند، امها فطریهات حقیقهت ههای عقالنهی        غرایز واقعیت -5

 هستند. « منطبق بر حقیقت یواقعیت ها»هستند، که 

انسانی که اهتمامش فقط به غرایز باشد به سطح حیوان سقوط می کند و اگر در این مسیر 

موفق ترین باشد، یک حیوان موفق است، و هر چهه در ایهن مسهیر پهیش بهرود، خهونریزتر،       

متاءَِ»نده تر و مفسدتر می گردد، و بقول قرآن غیر از کش ِ به جهائی نمهی    «يُْفِسُدِفيهاَِوِيَْسِفُكِاِل 

رسد، همانطور که امروز با اسلحه های پیشرفته بیشتر مهی کشهد و بها غریهزه حهرص و آز،      

 محیط زیست را تباه می کند. و بر خالف آفرینش خود به ارتجاع رفته و سقوط می کند. 

می شود  بل ! نه. ای کاش صرفاً به ارتجاع می رفت و در حد حیوانیت می ایستاد،ارتجاع؟

                                                   
لیبرالیسم، معتقد است، زیهرا انسهان را حیهوان مهی دانهد و      «= اصالت فرد»و بهمین جهت، علوم انسانی غربی بر  9

دارد. و شگفت از مارکس و انگلس است که در تعریف انسان با لیبرال ها همعقیده هستند حیوان غیر از غریزه چیزی ن

 و کمونیسم معتقد هستند. « اصالت جامعه»با این وجود به 
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که حیوان از این دو تهوان مفسهد و    «حیوان مسلط بر محیط زیست»و  «حیوان مسل ح»

 مفسک، بریئ است. 

مودرن  »است نوه  « مدرن رری ی»مدرنیته هیچ عیب و اشکالی ندارد مگر اینکه 

ارد بر جوامع قبل از خهود فخهر فروشهی مهی کنهد. و اگهر       و چون ماهیت غریزی د «.فطری

ماهیتش فطری بود نه تنها جوامع قبلی را تحقیر نمی کرد بل نسبت به آنها احساس بدهکاری 

 می کرد و می فهمید که هر چه دارد زائیدۀ درون آنها است. 

فریهده  بر اساس چهار ویژگی امور غریزی که ذکر شد، برای موجودی که بالقّوه انسهان آ 

شده، گزینش مسیر فطرت دشوار است؛ انسان بالقوه بودن آسهان اسهت، زیهرا کهه بدینگونهه      

آفریده شده، اما انسان بالفعل بودن سخت دشوار است، زیرا که حس های غریزی، دم دستی، و 

 تحرکات شان تقدم زمانی بر حس های فطری دارند. 

رایز از همان لحظۀ تولد فعلیت دارنهد  غرایز و فطریات هر دو، همزاد انسان هستند، اما غ

و فعال هستند، لیکن فطریات با گذشت زمان و سال به سال تحرک یافته و به تدریج فعال می 

خهواه بوسهیلۀ    -در آیهد « غریهزه پهروری  »خواسته های غریزه به صورت  تأمینشوند. و اگر 

راد، غریزی تربیهت مهی   روح فطرت از شکوفائی باز می ماند؛ اف -خانواده و یا بوسیلۀ جامعه

 شوند و جامعه شان نیز جامعۀ غریزی می شود. 

واقعیت این است که در طول تاریخ، هر جامعهه   منشأ فخر جامعه ها در طول تاریخ:

ای نسبت به جامعۀ پیش از خودش، فخر فروشی کرده است. و لذا واقعیت گرایان )رئالیست 

ل گرائی متهم می کنند. اما مکتب قرآن و اههل  و خیا« ایده آلیسم»ها(، حقیقت گرایان را به 

مدی دارد؛ عمری دارد، آنچهه بهرای آن   أدر این جهان  یمی گوید: هر چیز السالم بیت علیهم

است. و انسان شناسی این مکتب می گوید: زمهانی فهرا   « حقیقت»و « حق»مد و اَجلی نیست أ

و چنین نیست که همیشه  خواهد رسید که حقیقت و واقعیت بر همدیگر منطبق خواهند شد

مسیر واقعیتگرائی از مسیر حقیقت گرائی جدا باشد. کاروان بشر در مسیر واقعگرائی بهدون  

 حقیقت گرائی، به بن بست خواهد رسید. 
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یک درخت قد و قامت معینی دارد، یک کره، یک منظومه، یهک کهکشهان و... عمهری    

امعه بشری نیز به پایان خهود خواههد   دارد که روزی به پایان می رسد، روند غریزه گرائی ج

 ه های پیش از خود، منشأ غریزی دارد. به شرح زیر: عرسید. پس فخر هر جامعه به جام

«. سیر و حرکت و عمر جامعهه »تاریخ بشر، تاریخ بشر است؛ تاریخ یعنی  پایان تاریخ:

)گفته شهد(  بحکم طبع طبیعت، عمر جامعه نیز دقیقاً مطابق عمر یک فرد است. همانطور که 

غرایز و فطریات همزاد انسان هستند لیکن فعالیت غرایز بر فعالیت فطریات تقدم زمانی دارد، 

همینطور است جامعه و تاریخ. تاریخ نیز باید دورۀ تقهدم غریهزه گرائهی را طهی کنهد سهپس       

 مرحلۀ فطرت گرائیش شکوفا خواهد شد. 

موضهوع بحهث محافهل علمهی      «خپایان تاری»این موضوع همان است که امروز با عنوان 

هنهوز   امها  ه های متفاوت ابراز شهده، ۀ آن تعبیر و تحلیلی دارد؛ نظریاست که هر کسی دربار

هم مسئله به جائی نرسیده، وقتی این مباحث سامان یافته و به سرانجام علمی خود مهی رسهد   

  پایان تاریخ رری ی.که گفته شود: 

ودکی یهک فهرد انسهان و آغهاز بلهو  و انسهان شهدن        این پایان تاریخ دقیقاً مطابق پایان ک

 اوست؛ پایان تاریخ غریزی آغاز تاریخ فطری است. 

از آغاز تاریخ تا به امروز، افراد آمدند و دورۀ غریزی و کودکی خود را طی کرده و بهالغ  

 هم و شده عمری زیسته و رفته اند. اما جامعۀ بشری تازه دارد به پایان کودکی خود می رسد

ون در بحران تحول است. این بحران همانطور که در وجود فرد مدتی طول مهی کشهد تها    اکن

 فهرد  ، بل ماهیت فرد را عوض کرده آنگاهفرد همه چیز فرد را عوض کند سپس عالَم و جهان

سکون و آرامش خود را باز می یابد. دربارۀ جامعه نیز مدتی طول خواههد کشهید؛ مهدت در    

آرامش خود برسد. پس بدیهی اسهت ایهن بحهران تحهوّل، بحهدّی      خور جامعه، تا به سکون و 

عظیم خواهد بود که تک تک افراد را به هراس عظیم دچار خواهد کرد. همانطور که تک 

 تک سلول ها و اندام های پیکر فرد در بحران بلو  دچار دگرگونی شدید می گردند. 

یده است؛ زلزلۀ جامعه؛ زلزله قرآن این تحول جامعه و اوج بحران آن را زلزله نام قرآن:
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 9هول و هراس آن شبیه قیامت است. که ای

حميِِ ِنِالرَّ َْ ِالرَّ ِ ِِْاّلِلَّ ذاُِزلْزِلَِتِاْْلَْرُضِزِلْزالَهاِ-بِْس
ِ
 هنگامی که زمین لرزانیده شود لرزانیدنش را.  :ا

نطقه از داللت دارد بر اینکه این زلزلۀ جهانی است نه زلزلۀ یک م« زلزالها» -9 توضیح:

 جهان.

، زمین خاکی نیست بل جهان جامعهۀ  «االرض= دنیا= جهان»خواهیم دید که مراد از  -5

 بشری است. همانطور که می گویند: فالنی کاری کرد که دنیا را تکان داد. 

 د. رَو زمین وزنه های سنگین خود را بیرون آوَ :َوَِأْخَرَجِتِاْْلَْرُضَِأًْقالَها

زرگ و با همت هستند که رهبران آن انقالب جهانی می باشند که مراد مردان ب توضیح:

تها آن روز ناشههناخته و مجههول بودنههد، اینهک شههناخته شهده و جامعههه آنهها را از انههزوا و      

 ناشناختگی خارج کرده و معروف همگان خواهند شد. 

نْساُنِماِلَها
ِ
 و می گوید انسان: چه شده است بر آن.  :َوِقاَلِااْل

پرسش در میان انسان ها است که: چه خبر است؟ چه شده است که جامعهۀ  همه جا این 

                                                   
. اولی قیامتی اسهت کهه   او قیامت کبری ادر ادبیات مکتب ما، دربارۀ قیامت دو اصطالح داریم: قیامت صغری -9 9

ی دهد، و مراد از دومی محشر است که پس از نفخۀ دوم )صور دوم( بر پا خواهد شهد در  در روی این کرۀ زمین رخ م

حالی که کرۀ زمین پیش از آن در نفخۀ اول بهمراه همۀ کرات، منظومه ها و کهکشان ها، از بین رفته اسهت. )در ایهن   

 بحث قیامت و معاد(. « تبیین جهان و انسان»باره رجوع کنید به 

 ایعنی تحول و بحران شدید جامعۀ بشری در ظهور امام زمان )عجّهل اهلل تعهالی   ار: قیامت صغریو با عبارت روشنت

فرجه( که زلزلۀ عظیم اجتماعی جهانی است. سورۀ زلزال به هر دو قیامت تفسیر شده است، نه به این معنی که یکی از 

بطن از بطون ایهن سهوره هسهتند. زیهرا      دو تفسیر درست است و دیگری مردود، بل به این معنی که هر کدام پیام یک

 قرآن بطن ها )شکم ها( دارد؛ الیه ها دارد و هر الیه اش یک پیام دارد که معارض پیام الیۀ دیگر نیست. 

مشکل است که  ااما می توان گفت: این قاعدۀ درست، شامل سورۀ زلزال نمی شود، زیرا تفسیر آن به قیامت کبری

 در پی نویس بعدی خواهد آمد.

آةِالعقتول،ِجِ، رجهوع کنیهد:   «اقیامهت صهغری  »برای اصطالح  رايضِِ-411الايقتا ِمتنِالهجعتة،ِبِِ-128ب5ِِمترأ

التحقیق فهی   -565ص  5؛ ج 365ص  3ج  منهاجِالرباعةِىِرشحِْنِْالبالغة،ِ-247ب3ِِ؛ِج161ِو32ِِب2ِِالابرار،ِجِ

نظهر مهؤلفین را   « رجعهت »ر اکثر منابع، مسهئلۀ  و منابع دیگر. گرچه د -569و  962ص  95کلمات القرآن الکریم، ج 

 بیشتر جلب کرده است، با اینکه احادیث فراوان به محور هول و هراس و اضطراب اجتماعی است. 
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 دنیا اینگونه به اضطراب شدید افتاده است؟ 

ُثَِأْخهاَراا  آن روز )زمین= جهان= جامعه جهانی( خبرهای خود را سرایش می کند.  :يَْوَمئٍِذُُِتَد ِ

ث آن سخنی است که فرق دارد؛ حدی« کالم»و « قول»با واژۀ « حدیث»واژۀ  -9 توضیح:

 با جدیت و شیوا و با نوعی سرایش و گرمی همراه باشد. 

آن روز جامعۀ جهانی پر از اخبار جدّی و سرایشی خواهد بود، محور همۀ وسهایل و   -5

 سایط ارتباط جمعی اخبار آن انقالب جهانی خواهد بود.و

وشهت کهل زمهین و    توجه کنید؛ اخبهار، بهه سرن  « ها»به ضمیر « اخبار»باز به اضافۀ  -3

جامعه مربوط خواهد بود، نه به یک منطقه، بطوری که اخبار جهانی خبرهای منطقه ای را 

 شعاع قرار خواهد داد. لتحت ا

َّتَكَِأْوحتهستۀ اصلی این اخبار در این اضطراب عظیم جامعۀ جهانی، چیسهت؟:   َِرب  ا:لَهتِىتِبتأَنَّ

 به آن وحی کرده است.  )خود جامعۀ جهانی حدیث خواهد کرد( که پروردگارت

هستۀ اصلی سرایش های اخبار، این خواهد بود که: این انقالب جهانی بر اسهاس   توضیح:

 وحی الهی است؛ به محور دین است. 

و هراس انگیز که طوفان عظیم در جامعۀ جهانی خواهد بهود،   لاین اضطراب شدید و هو

 یروزی: به کجا می رسد؟ به پیروزی انقالب جهانی که با تحقق پ
ااَتِ   در آن روز مردم گروه، گروه صادر می شوند.  :يَْوَمِئٍذِيَْصُدُرِالنَّاُفَِأش ْ

از مرکز خهود بهه    -صادر شدن: از جایگاه خود به سوی جایگاه دیگر رفتن -9 توضیح:

 مرکز دیگر رفتن. 

مردم که در اثر اضطراب انقالب )که نظام اجتمهاعی قبلهی را متالشهی کهرده( گهروه       -5

روه به مراکزی مراجعه می کنند تا از بالتکلیفی در آمده و تکالیف خود و نظام نوین خود گ

 را بهتر بشناسند. 

 این مراکز با سلسله مراتب هستند که در رأس همۀ آنها مرکز رهبری انقالب است.  -3

ِْْ ْواَِأْع لَهُ ام نهوین آشهنا   با اصهول و فهروع نظه    -تا تکالیف شان به آنان نشان داده شود. :ِلرُیَ

 شوند. 
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 فرق اصلی و اساسی این نظام نوین با نظام قبلی چیست؟ این است: 

ٍةَِخرْیا ِيََرهُِ ٍةِِ-فََمْنِيَْعَمْلِِمثْقاَلَِذرَّ پس هر کسهی بهوزن ذرّه ای عمهل     :اِيََرهُِرِشَوَِمْنِيَْعَمْلِِمثْقاَلَِذرَّ

 ل بد بکند خواهد دید. و هر کس بوزن ذرّه ای عم -خیر انجام دهد آن را خواهد دید

مراد از عمل خیر و عمل بد، رفتارها و اعمال اجتماعی هر فرد است، نهه اعمهال    توضیح:

سوره امور اجتماعی است. یعنی ههر   این فردی فرد در محیط فردیت خود. زیرا موضوع بحث

کسی در هر سمتی، در هر نقشی که در جامعه دارد، اگر به وظهایف و یها نقهش خهود بطهور      

یح و نیکو عمل کند، قدرش در جامعه شناخته خواهد شد و نتیجهۀ نیکوکهاری خهود را    صح

خواهد دید. و هر کس به وظایف و یا نقش خود عمل نکند، یا بطور صحیح عمل نکند، عیبش 

 برای جامعه روشن خواهد بود و نتیجه عمل بد خود را خواهد دید. 

جّهل اهلل تعهالی فرجهه( نمهی توانهد بها       و با بیان دیگر: هیچ کسی در آن جامعۀ مهدوی )ع

خهود را بعنهوان یهک فهرد      -یا ریاء، پارتی، نفاق و دو چهرگی -صحنه سازی و یا هنرمندی

ی خواههد  مسئولیتبزند. هر کسی واقعاً به مقدار صالحیت خود سمت و  نیک و نیکوکار جا

خوب است.  در جامعه به همان میزان خوب شناخته خواهد شد که واقعاً یداشت. و هر کس

 و همچنین عکس قضیه.

 و روح آن جامعۀ واحد جهانی. « امّت واحده»این است جان آن 

بر روح فطرت  غریزه و غرایز مبتنی بود، اینکو خالصه اینکه: جامعه های قبلی بشر بر 

 9و فطریات مبتنی خواهد بود.

                                                   
 در پی نویس قبلی گفته شد که تفسیر این سوره به قیامت کبری، مشکل است. زیرا:  9

. در حهالی کهه در روز محشهر میلیهون هها سهال از       الف: می فرماید: همین زمین اثقال خود را بیرون خواهد کرد

مبحهث قیامهت و   « تبیین جهان و انسهان »متالشی شدن و از بین رفتن کرۀ زمین، سپری شده است )شرح این موضوع در 

 معاد(. 

ب: می فرماید: همین زمین خبرهایش را سرایش خواهد کرد. که گفته شد در روز قیامت کبری، کرۀ زمین وجود 

 ت. نخواهد داش

ُثَِأْخهاَراا»ج: می فرماید:  ِ د      یعنی در همان روز زلزله، خبرهایش را گزارش خواههد کهرد. نهه در    ،«يَْوَمئٍِذُُِتَ
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  .روز محشر 

ِْْ»د: می فرماید:  ْواَِأْع لَهُ ِِلرُیَ ااَت  در همان روز زلزله مردم دسته دسهته صهادر مهی شهوند کهه      «:ِيَْوَمئٍِذِيَْصُدُرِالنَّاُفَِأش ْ

 چگونگی اعمال شان برای شان نشان داده شود. نه در روز محشر. 

هه: این سوره از سوره های مدنی است، و اصل در سوره های مدنی اجتماعیات است، نه مانند سوره های مکی که 

 اصل در آنها طبیعیات است. 

آنها ناظر به قیامت کبری است، و اما حدیث ها در این باره: در ذیل این سوره حدیث هائی آورده اند که برخی از 

حدیث آورده است که خالصهۀ آنهها    56اینک بررسی آنها: علی بن جمعه )ره( در تفسیر نور الثقلین، دربارۀ این سوره 

 به شرح زیر است: 

 در ثواب قرائت این سوره آورده است: هر کسی این سوره را بخواند از زلزله و صاعقه در امان می ماند.  -9

حدیث ایهام دارد که مراد از زلزله، زلزله طبیعی است نه اجتماعی. اما باید گفت که ههیچ مالزمهه ای    ظاهر این

میان ثواب قرائت و پیام سوره، نیست و می تواند خواندن آیات زلزله اجتماعی نیهز از زلزلهه طبیعهی در امهان بهدارد.      

 ین عالوه بر بحثی است که در سند این روایت هست. بطوری که هر دعائی نیز می تواند چنین خاصیتی داشته باشد. و ا

از تفسیر مجمع البیان، از قول ابیّ بن کعب نقل کرده است که: هر کس این سوره را بخواند مانند آن است که  -5

 سورۀ بقره را خوانده باشد و اجر قرائت یک ربع قرآن را دارد. 

ا سورۀ بقره اجتماعی ترین سورۀ قرآن است. و نیز سه ربع این حدیث جانب زلزلۀ اجتماعی را تقویت می کند، زیر

قرآن سوره های مکی هستند که بیشتر در طبیعیات بحهث مهی کننهد و یهک ربهع قهرآن مهدنی اسهت کهه بیشهتر در           

اجتماعیات بحث می کنند. این حدیث می گوید سورۀ زلزال بحدی اجتماعی است که قرائت آن ثواب قرائت یک ربع 

 نی است. قرآن است که مد

( آورده است که به کسی فرمود: و آله یهاهلل عل حدیثی است از طریق انس بن مالک و از قول رسول خدا )صلی -3

َاِچرا ازدواج نمی کنی؟ گفت: چیزی ندارم. فرمود: سورۀ قل هو اهلل را داری که معادل ربع قرآن است، و سوره  قُْلِايَِأُيُّ

عادل ربع قرآن است، و سورۀ اذا زلزلت را داری که آنهم معهادل ربهع قهرآن اسهت، پهس      را داری که آن نیز م اْلَكِفُرونَِ

 ازدواج کن.

این حدیث اَنس بن مالک نیز اگر پذیرفته شود، بیشتر جانب اجتماعیات را تأیید می کند. زیرا سهورۀ کهافرون از   

 اجتماعی ترین سوره های قرآن است. 

 پیام حدیث اول را دارد. حدیثی از اصول کافی آورده که همان  -5

متأسفانه قدمای ما به تفسیر علی  -نظر شخصی علی بن ابراهیم نویسندۀ مجهول الهویه، را بعنوان حدیث آورده -2

بن ابراهیم بتصور اینکه نویسندۀ آن علی بن ابراهیم معروف که شیخ کلینی است، بهای زیادی قائل بودند حتی نظرههای  

و احادیث ابو جارود بنیانگذار فرقۀ « تفسیر برأی»یث می دانستند در حالی که پر است از شخصی او را برگرفته از حد

  جارودیه و ربطی به علی بن ابراهیم معروف ندارد. 
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0- رخ داده و آن حضرت دست بر زمهین  السالم  حکایت از زلزله ای می کند که در زمان امیرالمؤمنین علیه

سپس خطاب به حاضران فرموده است: اگر این زلزله همان بهود کهه خهدا در قهرآن     زده و گفته است: چه شده بر تو؟ 

 ذکر کرده، به من جواب می داد، لیکن این آن زلزله نیست. 

اوالً این حدیث می گوید: این آن زلزله نیست، احتماالً مرادش این است که این زلزلهه طبیعهی اسهت و آن زلزلهه     

و ثانیاً همگان می دانسهتند کهه آن زلزلهه، زلزلهۀ     . «جاء االحتمال بطل االستدالل اذا»اجتماعی خواهد بود. و باصطالح 

پایان عمر کرۀ زمین نیست. و بشدت محتمل است که آن حضرت طبیعی بودن زلزلۀ سوره زلزال را نفی می کنهد کهه   

  .اذا جاء االحتمال بطل االستدالل  باز

هد داد، یعنی زلزله های طبیعی فاقد پیهام گفتمهانی هسهتند، امها     و جالب تر اینکه: می فرماید: آن زلزله پاسخ خوا

 زلزله ای که در سورۀ زلزال آمده دارای پیام و گفتمان خواهد بود که: تحدّث اخبارها. 

سهورۀ بقهره    595ثالثاً: قرآن در چهار مورد سخن از زلزله گفته است؛ دو مورد دقیقاً در امور اجتماعی است: آیهۀ  

ِا» ُْ ْاهُ اُءَِوُِزلْزِلُوا...َمس َّ َّ ِالُْمْؤِمنُوَنَِوُِزلْزِلُواِِزلْزاال َِشديداِ »سورۀ احزاب  99و آیۀ  .«لَْبأْساُءَِوِالَضَّ ِابُْاِلَ  «.ُاناِِلَ

ِزَِ»سورۀ حج  9و یک مورد دقیقاً زلزله طبیعی است که پایان عمر کرۀ زمین است: آیۀ  نَّ
ِ
ِا َُُّكْ َُّقواَِرب َاِالنَّاُفِات ِايَِأُيُّ لَْزََّلَ

اعَِةَِشِْ  .«ٌءَِعظميٌِالسَّ
و مورد چهارم همین سورۀ زلزال است. و معلوم نیست که مراد امیرالمؤمنین کدامیک از این چهار مهورد اسهت،   

نْساُنِماِلَها»با آیۀ « ماَلَک»گرچه عبارت 
ِ
تناسب دارد. اما با یک تناسب نمی توان زیر بار اشهکاالتی کهه در    «َوِقاَلِااْل

این پی نویس بیان شد، رفت. زیرا اشکال های مذکور خیلی اساسی هستند در حدی که بوضوح روشن می کنند که  آغاز

 تفسیر به زلزلۀ طبیعی از اساس نادرست است. و به ما فرموده اند هر حدیثی که با قرآن سازگار نباشد، آن را نپذیرید.

ع نمهی تهوان قهرآن را بهه معنهائی کهه دچهار        است و با تمسک به یک حدیث مرفهو « مرفوع»حدیث هفتم  -4

 اشکاالت است، تفسیر کرد. 

 است و نمی توان در این موضوع به آن تکیه کرد. « مرسالت»این حدیث نیز از  -6

 این حدیث نیز مرفوع است.  -1

سان را ضبط این نیز با اینکه سند ندارد، پیام دیگری دارد و آن این است که کلّ مواد جهان همۀ رفتارهای ان -96

اسهت )کهه   « فیزیک جهان هستی»و ثبت می کنند و در روز قیامت شهادت می دهند. این یک موضوع از موضوعات 

 مبحث معاد آمده( و ربطی به زلزلۀ مورد بحث ما ندارد. « تبیین جهان و انسان»شرح آن در 

( سهورۀ  السالم من )یعنی امام باقر علیه نقل می کند که:السالم  این حدیث )بدون سند( از زبان امام باقر علیه -99

ُثَِأْخَهاَرَاا»قرائت کردم فرمود: السالم  زلزال را در نزد امیرالمؤمنین علیه ِ د  َيُُِتَ ايَّ
ِ
نَْساُنَِوِا

ِ
مراد از انسان من هستم  «:َأََّنِااْل

 و اخبارش را به من خواهد گفت. 

در کربال بوده یا نه، اختالف است، تها چهه رسهد در زمهان     هجری  09در سال السالم  در اینکه آیا امام باقر علیه

  باشد. السالم  امیرالمؤمنین علیه
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رض جامعۀ مهدوی )عجّل اهلل تعهالی فرجهه( جامعهۀ همعه     فخر در جامعۀ مهدوی:

ندارد تا به آن فخر کند، چون کل بشر در یک جامعۀ انسانی واحد، قهرار خواهنهد گرفهت.    

یعنی عالوه بر اینکه یک جامعۀ خوب، نیک، با ماهیت فطری، دچار غریزۀ فخر نمی شهود،  

 اساس مسئله هم سالبه بانتفای موضوع است. 

ی خُلق غریزی فخر، بر و نسبت به جامعه های پیشین نیز فخر فروشی نمی کند، بل به جا

 استوار خواهد بود: « محبت»و « شکر»دو خُلق 

سورۀ سباء جامعۀ مطلوب خود را با دو عنصر جامعهه شهناختی،    92قرآن در آیه  شکر:

                                                                                                                        
 95-  .باز هم نظر شخصی علی بن ابراهیم مجهول الهویّه است، نه حدیث 

آمده است: خداوند در قیامت بر مردم ستم نمی کنهد، و بهر   السالم  در توحید مفضّل از بیان امام صادق علیه -93

ٍةَِخرْیا ِيََرهُِ»گواهی می دهد سخن خدا این  ٍةِرشاِيََرهُِِ-فََمْنِيَْعَمْلِِمثْقاَلَِذرَّ  در نظائر این آیه در قرآن.  «َوَِمْنِيَْعَمْلِِمثْقاَلَِذرَّ

از قضا، این حدیث اجتماعی بودن و دنیوی بودن این زلزله )نه اخروی و محشری بودن آن را( کامالً تأیید می کند؛ 

د: این سخن خدا شاهد است که در نظائر آن که در قرآن دربارۀ محاسبات محشر آمده نیز ذرّه ذرّه محاسهبه  می فرمای

 خواهد شد. زیرا وقتی که در دنیا نیکی ها و بدی ها ذرّه ذرّه معلوم شوند در آخرت بطریق اولی معلوم خواهد شد. 

 ث ما ندارد. این حدیث دربارۀ تفاوت قرائت هاست و ربطی به موضوع بح -95

این حدیث نیز متأثر شدن شخصی بنام صعصه بن ناجیه )جد فرزدق( از شنیدن دو آیه آخر است، و نه ربطی  -92

 به موضوع دارد و نه حدیث است. 

 این نیز ربطی به موضوع ندارد و از بحث ما خارج است، در عین حال سند هم ندارد.  -90

فرماید در قیامت هر نیکوکار مؤمنی، به وزن ذره ای عمل نیکی که در حدیثی است از امیرالمؤمنین که می  -94

نیامده تها بهه ایهن آیهه     « یره»دنیا انجام داده آن را خواهد یافت. و این یک واقعیت مسلّم است و در متن حدیث کلمه 

است و ایهن دلیهل    «مثقال ذرۀ»آمده. تنها لفظی در این حدیث که با آیه مشترک باشد « یجده»مربوط شود بل با کلمۀ 

 نمی شود که حضرتش در مقام تفسیر این آیه است. 

 حدیثی که همان علی بن ابراهیم مجهول الهویّه از ابو جارود مؤسس فرقۀ جارودیه آورده است.  -96

بطریهق  »دربارۀ صدقه )اندک باشد یا بیشتر( به این آیه تمسک کرده است. یعنی همان السالم  امام رضا علیه -91

حهدیث مخهالف   »گذشت. و اال با توجه به اشکاالت مذکور، ایهن حهدیث از مصهادیق     93که در حدیث شماره « یاول

 می شود و باید کنار گذاشته شود. « قرآن

 حدیثی است که هیچ ربطی به این موضوع ندارد.  -56
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ِغَُفورٌِ»مشخص می کند:  َبٌةَِوَِربٌّ ٌةَِطي ِ ِبَْ َ َِوِاْشُكُرواََِلُ َِرب ُُِكْ ِِ شههر طیهب )= مهدنیت     «.ُكُواِِمْنِِرْز

 یزه( و شکر. پاک

بدیهی است که فخر فروشی آلودگی است نه پاکیزگی. و نیز کفران نعمت است نه شهکر  

 فروشهی  نعمت ها. هر مدنیتی دارای خصلت پاکیزگی و شکر باشد، دیگر نه جائی برای فخر

 . فروشی می ماند و نه امکان فخر

را بررسی کنید، می  یاگر آمار اختالف ها، دعواها؛ پرونده های کیفری و حقوق محبّت:

اسهت. در  « اصهالت فهرد  »بینید همۀ آنها منشأ غریزی دارند و برگشت همۀ شان بهر اندیشهۀ   

اصل مبتنی باشد نه جائی برای شکر هسهت و نهه جهائی بهرای      جامعه ای که ماهیتش بر این

 محبت.

نهی  این مسئله عالوه بر اینکه از نظر دقت جامعه شناسانۀ علمی مسلّم است، با تجربهۀ عی 

الفردی غهرب فاقهد شهکر اسهت و در فقهر       اصتاَّلنیز ثابت است که می بینیم جامعۀ لیبرال و 

 محبت نیز می سوزد. 

دو، دو تا= چهارتا است، مسلّم و حتمی است که: یا باید دو عنصر شکر و  مصداقپس این 

  محبت در ماهیت جامعه اصلی ترین عنصر باشند، و یا جامعه در فقر محبت خواهد سوخت.

در بحث باال یک نکته، بل یک اصل مههم روانشهناختی اجتمهاعی     تقابل فخر و شکر:

هست که توضیح آن الزم است: همانطور که فرد فخور نمی توانهد شهاکر باشهد، و بهالعکس:     

همه را اعطای  ،که دارد ییعنی فرد شاکر نمی تواند فخور باشد چون او هر نعمت و هر امتیاز

 یاو هیچ نعمت و هیچ امتیازی قابل فخر فروشی نیست. پس هر فرد خدا می داند، پس در نظر

 یا شاکر است و یا فخور. 

یعنی یا غلبه با عنصر شکر است و یا با  -اند و یا فخور. همچنین: افراد هر جامعه یا شاکر

 عنصر فخر. 
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 هر جامعه یا شاکر است و یا فخور. 9و همینطور: ماهیت و شخصیت

ال است کسی نسبت به کسی محبت داشته باشد و در عهین  مح تقابل فخر و محبت:

جایگاه و نقش پایه ای دارد و  «محبت اجتماعی»حال به او فخر فروشی کند. در مکتب ما، 

يِنَْفِِسِِبَيِدِهِاَلِتَْدُخلُوَنِالَْجنََّةِ»از عناصر اساسی جامعۀ مطلوب است؛ رسول خدا فرمود:  ِ َّْ َوِا

ِتُْؤِمنُواَِوِاَلِ ُّواَِحإَّ تاب َُِتَ سوگند به خدائی که جانم در دست اوست، وارد بهشت  «:تُْؤِمنُوَنَِحإَّ

همهدیگر   هنمی شوید مگر اینکه ایمان بیاورید، و نمی توانید ایمهان بیاوریهد مگهر اینکهه به     

 5محبت بورزید.

ِيَْوَمِالِْقيَاَمتِةِعَتىَلِ»م: السال امام صادق علیه ِ ِالُْماََااب َِيِيِفِاّلِلَّ نَّ
ِ
تاَءِنُتوُرِا َِ َِمنَتاِبَرِِمتْنِنُتوٍرِقَتْدَِأ

َِشِْ ُُِكَّ َِوِنُوُرَِمنَاِبِرُِهْ َِوِنُوُرَِأْجَساِدُِهْ ْْ ُّوَنِفُِِوُجوِاهِ ِيُْعَرفُواِِبِهِفَُيقَاُلَِاُؤاَلِءِالُْماََااب ِِتٍءَِحإَّ  3«: ِاّلِلَّ

رسهی ههای نهور    مردمی که در مسیر راه خدا با همدیگر محبت بورزند، در روز قیامت بر ک

قرار می گیرند که نور سیمای شان، نور پیکرشان و نور کرسهی ههای شهان، همهۀ اطهراف را      

 درخشان می کند تا به آن شناخته شوند. می گویند: اینان محبت ورزان راه خدا هستند.

ِِِ تفِِِِللُْماََااب ِيَُِِطوََبِ» :السالم علیه صادق امام  خدا.  راه در ورزان محبت حال به خوشا 5«:اّلِلَّ

 و حدیث های فراوان دیگر.

، نه محبت فردی، و نه محبت جنسهی، و حتهی   «محبت اجتماعی»این محبت،  توضیح:

است. و با بیان دیگر: مهراد  « فی اهلل= در مسیر راه خدا»فراتر از محبت خانوادگی است، که 

 انسانی باشد. از این محبت، محبتی است که هیچ عنصر غریزی در آن نباشد، محبت فطری و 

                                                   
مکتب قهرآن و اههل   مکرر بیان شد که از نظر اسالم جامعه شخصیت دارد، همانطور که فرد شخصیت دارد. و  9

 نه به اصالت فرد معتقد است و نه به اصالت جامعه، بل امرٌ بین امرین.  السالم بیت علیهم
 .555ص  95مستدر الوسائل، ج  5
 ط دار االضواء. 952ص  5کافی، ج  3
 .50ص  06بحار، ج  5
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جامعۀ مهدوی، جامعه شکر و محبت اجتماعی است، پس جوائی و زمینوه ای در   

 آن برای فخر نمی ماند. 

و فخهر بهین    9و منشأ فخر فهردی، فخهر بهین االفهراد و اجتمهاعی، و فخهر بهین القبهایلی،        

غریزه است و فخر از سلطۀ روح غریزه بر روح فطهرت ناشهی مهی شهود. و امهام       5الجوامعی،

َوِدر این دعا از خصلت ضد انسانی فخر بهه خهدا پنهاه بهرده و مهی گویهد:       السالم  اد علیهسج

 خدایا مرا از دچار شدن به خصلت فخر حفاظت کن.  :اْعِصْمِّنِِمَنِالَْفْخر

ِِِو نکتۀ مهمتر اینکه: می گوید:  ِاْْلَْختاَل خدایا واالترین خُلق ها را بهه مهن    :َاْبِِِلَِمَعاِِلَ

لق های واال را فخر می داند. یعنی اگر فرد فخور به برخی ه خطرناکترین آفت خُبده. بالفاصل

 از خصایل نیکو هم برسد، نمی تواند به معالی خُلق ها برسد. و همچنین است جامعۀ فخور.

و به هر حال هر فخر، آفت و بیماری است. زیرا همانطور کهه گفتهه شهد فهرد فخهور و      

و مرز عدالت را رعایت کند، خود را مستحق حقوق فراتر، جامعۀ فخور هرگز نمی تواند حد 

 دانسته و تا جائی که می تواند مستبد و دیکتاتور خواهد بود. عدالتو دارای شأن باالتر از 

 چند حدیث دربارۀ فخر:

يِنِالَْحَسُدَِوِالُْعْجُبَِوِالَْفْخرُِفرمود:  السالم امام صادق علیه -9 ِ آفَُةِاِل   3:أ

ِِللُْماََكه ِ: السالم لیهامام سجاد ع -5 با  ُُِثَُِّاَوِغَدا ِِجيَفةٌِتََِِعَ يِاَكَنِاِبْْلَْمِسِنُْطَفة  ِ َّْ  5:ِرِالَْفُخوِرِا

                                                   
ر را وادار می کند که به تبار و فخر بین القبایلی؛ قبیله پرستی، تبار پرستی، غریزی ترین فخر است؛ بحدی که بش 9

 نیاهائی که حتی با معیارغریزه نیز فاقد امتیازات هستند، افتخهار کنهد. در اینصهورت بیمهاری شخصهیتی بحهدی شهدید        

 می شود که از حدّ فخر غریزی نیز تجاوز می کند.
فخر قبیلهه ای کهه در    فخر بین الجوامعی )فخر جامعه ای بر جامعۀ همعرض دیگر( بر دو نوع است: الف: همان 5

حیطۀ گسترده تر به فخر جامعه ای مبدل می شود. ب: فخر به امتیازات توسعه و پیشرفت. هر دو بیماری هستند لیکن 

 دومی بهتر از اولی است. 
 ط دار االضواء. 364ص  5کافی، ج  3
 .356همان، ص  5
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آفَُةِالَْحَسِبِااِلفِْتَخاُرَِوِالُْعْجتُبِ(: و آله یهاهلل عل رسول خدا )صلی -3 آفت حسب، افتخار  9:أ

 و عُجب است. 

ِلِِ: السالم امام باقر علیه -5  با  َِوُِاتَوِِفميَتاََِعَ ََّماُِخِلَقِِمْنِنُْطَفٍةُُِثَِّيَُعوُدِِجيَفة  ن
ِ
لُْمْخاَاِلِالَْفُخوِرَِوِا

ِاَلِيَْدِريَِماِيُْصنَُعِِبتهِِ َِذِِلَ شگفت از مختال فخور است که از نطفه آفریهده شهده، سهپس     5:بَْيَ

 مد.جیفه می شود، در حالی که در فاصلۀ این دو، نمی داند چه به سرش خواهد آ

 توضیح: مختال همان واژه است که در آیه های قرآن دیدیم و بحثش گذشت. 

َِشانَُهَِوِاَلِاَكَنِالَْحَياُءِفَِِماِاَكَنِالَْفْخُرِيِفَِشِْ: و آله یهاهلل عل پیامبر اکرم صلی -2  الَّ
ِ
 ِتٍءِقَطُِّا

َِزانَهَُِشِْ الَّ
ِ
ن را معیوب می کند، و هرگهز  هرگز در چیزی فخر نمی شود مگر اینکه آ 3:ٍءِقَطُِّا

 در چیزی حیاء نمی شود مگر اینکه آن را زیبا می کند.

از این حدیث یک اصل دیگر را در علوم انسانی یاد می گیریم: میان فخر و حیاء  توضیح:

نیز تقابل هست و این دو ضد همدیگرند. همانطور که میان فخر و شکر، و نیز میهان فخهر و   

روح  ،ت. منشأ فخر روح غریزه است و منشأ حیاء، شهکر و محبهت  محبت، تقابل و تضاد اس

 فطرت است.

ِالَْبَذاُءَِوِ: السالم امام صادق علیه -0 َ َّنَّ َاِيِفَُِجَ ْنَّ
ِ
ْجَِأْنِتَُقوَلِا ِلِفاََلِتَاََحرَّ ُِ ِيِفِالرَّ َذاُِكنَّ

ِ
ًاََلٌثِا

بگهوئی   اطمینان( )با حرج بدون یتوان می باشند کس در اگر است خصلت سه 5:الُْخَياَلُءَِوِالَْفْخرُِ

 ، خود پسندی و فخر. دیگران با ژست و افاده که آن خصلت ها در دوزخ اند: تحقیر کردن

 توضیح: این صفت ها در جهنم اند، یعنی سبب رفتن به جهنم می شوند. 

ِالْبَِسِالَْخِشَنِِمَنِالل َِباِفِ: و آله یهاهلل عل پیامبر اکرم صلی -4 ٍ ِفيَقِِمَنِالث َِياِبِِاَيَِأاَبَِذر  َوِالصَّ

َدِالَْفْخُرِِفيَكَِمْستلََكهُِ ََِيِ ای ابوذر لباس خشن بپوش و پوشاک ژنده برگزین، تها فخهر در    2:ِلًاَلَّ

                                                   
 همان. 9
 .351همان، ص  5
 . 904ص  95وسائل الشیعه، ج  3
 . 363ص  92لشیعه، ج وسائل ا 5
 . 363ص  92وسائل الشیعه، ج  2
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 وجود تو راه نفوذی پیدا نکند.

توضیح: این حدیث در مقام پیشگیری و نیز درمان است؛ یعنی اگر کسی احساس می کنهد  

شن بپوشد دچار فخر خواهد شد باید از پوشیدن آن صهرفنظر کنهد.   اگر لباس لطیف و غیر خ

 این بهداشت روانی است. 

و اگر پس از پوشیدن یک لباسی دچار فخر شده، باید آن را کنار بگهذارد. ایهنهم درمهان    

 روانی است. 

 و حدیث های دیگر. 

 

 فرق میان فخر و بازگوئی نعمت
 

ی کسهی کهه در معهرض نفهوذ فخهر اسهت،       در حدیث باال، لباس خشن و پوشش ژنده برا

اِِبنِْعَمتِةَِرب ِتَكِ»توصیه شده. نه اصل ژنده پوشی و ژولیده پوشی. بل بر عکس؛ قرآن می گوید  َوَِأمَّ

ْثِ و اما دربارۀ نعمت های خدا )که به تو داده( پس سخن بگو. یعنی از آنهها بهازگوئی    9«:فََاد ِ

 اید شفاهی باشد و هم عملی: گوئی هم بزکن. و حدیث ها می گویند: این با

ِتََعاَ ِ: السالم ین علیهمؤمننورالثقلین، ذیل همین آیه از امیرال -9 َ ِاّلِلَّ نَّ
ِ
ِالَْجَمتاَلِِا تبُّ يٌلَُِيِ ِ َِ

َِأْنِيََر َِأثََرِِنَعِمِهِعىََلَِعْبِدهِِ بُّ خداوند جمیل است و جمال را دوست دارد و دوست دارد  :َوَُِيِ

 گی( بنده اش دیده شود. که اثر نعمتش در )زند

تاِِبنِْعَمتِةَِرب ِتَكِ»از معنهای آیهه    السالم : از امام صادق علیه15ص  5کافی )اصول( ج  -5 َوَِأمَّ

ْثِ َثِِبِديِنِهِپرسیدم. فرمود:  «فََاد ِ لَْيَكُُِثَِّقَاَلِفََادَّ
ِ
َِوَِأْعَطاَيَِوَِأْحَسَنِا ََلَ ِعَلَْيَكِِبَماِفَضَّ َْ يَِأنَْع ِ َّْ ا

ِِبِهِعَلَْيهَِِِوَِما َْ َِوَِماَِأنَْع ُ خدا که نعمت داده به تو، به آنچه تفضّل کرده بر تو و برایت  :َأْعَطاُهِاّلِلَّ

اِعطا و احسان کرده. سپس فرمود: پس بگو و بازگوئی کن دین خدا را و آنچه خداونهد آن را  

                                                   
 سورۀ ضحی.  99آیۀ  9
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 بوسیله دین اعطاء و اِنعام کرده است.

ه به تو داده سخن بگو بویژه دربارۀ دین و آن نعمت توضیح: از همۀ نعمت های خداوند ک

 که بوسیله دین به تو داده است.  ییها

ِِبِهِعَلَْيتكَِنهج البالغه:  ُ ِاّلِلَّ َْ ِعَلَْيَكَِأثَُرَِماَِأنَْع و باید اثر هر نعمتی که خدا به تو داده،  9:َوِلرُْیَ

 در تو دیده شود. 

َِوِفرمود: السالم  ین آیه، امام صادق علیهمجمع البیان ذیل هم ُ ْثِِبَمتاَِأْعَطتاَيِاّلِلَّ َمْعنَتاُهِفََاتد ِ

لَْيَكَِوَِاَداي
ِ
َِوَِرَزقََكَِوَِأْحَسَنِا ََلَ معنایش این است که بازگو کن آنچه را که خدا به تو  :فَضَّ

 عطا و تفضّل کرده و روزی تو کرده و بر تو احسان کرده و هدایت کرده است. 

َّنِِ: السالم علیه نورالثقلین، امام صادق ن
ِ
ِِنْعَمٌةِفاََلِيُْظهَِراَِتا ِ ِلَِأْنِيَُكوَنِعَلَْيِهِِمَنِاّلِلَّ ُِ  ا: َِْلَْكَرُهِِللرَّ

 شکار نمی کند. آمن دوست ندارم کسی که نعمت خدا بر او رسیده لیکن او آن را 

 و حدیث های دیگر در اظهار عملی و بازگوئی شفاهی نعمت های مادی و معنوی خدا. 

نچه ظریف و دقیق است و رعایت آن سخت و دشوار است، تفکیک میان رفتار و گفتار آ

 است. پس بهتر است معیار میان این دو را بشناسیم:  «حدیث نعمت»فخری از رفتار و گفتار 

از مجموع آیه و احادیث بر می آید و دقیقاً روشن می شود که: اگر هسته اصلی و  معیار:

« انجهام وظیفهه  »و « دفهع تهمهت  »، «شکر»نعمت، یکی از سه عنصر  ماهیت اظهار و بازگوئی

 5باشد، نه مصداق فخر است و نه نکوهیده. بل گاهی مجاز و حتی گاهی واجب نیز می شود.

بدیهی است که نیّت شکر، و نیز حالت شکر، با نیت فخر و حالهت آن، نهه قابهل     شکر:

و مخاطبهان نیهز ایهن دو را کهامالً از     جمع هستند و نه با همدیگر مشتبه می شهوند. نهاظران   

 همدیگر تشخیص می دهند.

 یکی از مصادیق آیه، رفتار و گفتار شاکرانه است همانطور که در حدیث های باال دیدیم.

 دفع تهمت الزم و در بیشتر موارد واجب است. به حدیث زیر توجه فرمائید:  دفع تهمت:

                                                   
 .01نهج البالغه، کتب،  9
 و اگر هر سه عنصر در یک رفتار و گفتار با هم باشند، به حد اعالی خود می رسد.  5
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ِدِبِْنِعَِل ٍِ اَلمَُِِعْنَِأِّبَِجْعَفٍرُِمَحمَّ اَلُمِاِبلُْكوفَتِةِِعْنتَدِِ:عَلَْيِهِالسَّ قَاَلَِخَطَبَِأِمرُیِالُْمْؤِمِنَيِعَلَْيِهِالسَّ

ابَُهِفَقَتاَمَِخِطيبتا ِفَِ َ ُْ بُُّهَِوِيَِعيُبُهَِوِيَْقُتُلَِأ ُِمَعاِويََةِيَس ُ َرَواَنَِوِبَلَغَُهَِأنَّ ِفِهِِمْنَِْنْ َِوَِأًْتىَنُِمنََْصَ َ َحِمتَدِاّلِلَّ

ِعَلَيِْ ِ ِعىََلَِرُسوِلِاّلِلَّ آَِلِِ)ِهَِوَِصىلَّ ِعَلَْيِهَِوِأ ُ ِاّلِلَّ ِهَِوِعَلَْيِهُُِثَِّقَاَلِلَْوِاَلِِ(َصىلَّ ِعىََلِنَِبي ِ ُ ِاّلِلَّ َْ َوَِذَكَرَِماَِأنَْع

لَِّ َِ َِوِ َِعزَّ ُ َِماَِذَكْرُتَِماَِأََّنَِذاِكُرُهِيِفَِمقَاِم َِاَذاِيَُقوُلِاّلِلَّ ِ آيٌَةِيِفِِكاَاِبِاّلِلَّ ْثِ» أ اِِبنِْعَمِةَِرب َِكِفََاد ِ ِ«َوَِأمَّ

يِاَلِيُِْست ِ َّْ ِا ََصَِوِفَْضَِلَ َِّيِاَلُُِتْ ِالَْحْمُدِعىََلِِنَعِمَكِال َِِلَ َّْ َّهُ مهی  السهالم   امام باقر علیهه  ...:ىتَِالل

پس از برگشت از نهروان، در کوفه سخنرانی کرد. زیرا به او السالم  ین علیهمؤمنگوید: امیرال

ده بود که معاویه نسبت به او فحاشی می کند و تهمت هائی می زند. در حالت سهخنرانی  رسی

که خدا  را ایستاد، حمد و ثنای خدا را به جای آورد و بر پیامبر درود فرستاد، و نعمت هائی

بیان کرد، سپس گفت: اگر نبود آیه ای در کتاب خدا، آنچهه   ،به پیامبر و به خود او داده بود

تاِِبنِْعَمتِةَِرب ِتَكِ»گویهد  این جایگاه می گویم، نمی گفتم. خداوند عزیز و جلیل مهی  را که در  َوَِأمَّ

ْثِ خدایا ستایش تو را است بر نعمت هایت که قابل شمارش نیستند، و بر فضل تهو کهه    «.فََاد ِ

 فراموش نمی شوند. 

 آنگاه شروع می کند به شمارش فضایل خود. 

هام است بویژه دفع اتههام در دیهن و ایمهان یهک شهخص. و      این دفاع است، نه فخر. دفع ات

هرگز با فخر مشتبه نمی شود مگر برای ناظر و مخاطبی که مغهرض باشهد و آن را بهه فخهر     

 حمل کند که مصداق تهمت در تهمت می گردد. 

رفتار و گفتار دفاعی این چنینی، هم برای خود شهخص و ههم بهرای نهاظران و مخاطبهان،      

 شخّص است. کامالً روشن و م

 بهدنبالش  و گفت می خود فضایل از گاهی (آله و یهعل اهلل )صلی اکرم پیامبر انجام وظیفه:

 نمونه:  چند نیستم. فخر مقام در گفتارم این در من یعنی نیست. فخری «:فخر ال و» گفت: می

آَدَمَِوِاَلِفَْخرَِ -9 ِأ ُدُِوِْلِ ي ِ  .من سرور نسل آدم هستم، و فخری نیست 9:َأََّنِس َ

َذاِ( مهی گویهد:   و آله یهاهلل عل دربارۀ رسول خدا )صلیالسالم  ین علیهمؤمنامیر ال -5
ِ
اَكَنِا

                                                   
 .515ص  1بحار، ج  9
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ِقَاَلَِوِاَلِفَْخرَِ هر وقت از فضیلتی دربارۀ خودش سخن می گفت، می گفت:  9:َذَكَرِِلنَْفِسِهِفَِضيََل 

 فخری نیست. 

( نقل موی کنود   و آله هیاهلل عل از بیان رسول اکرم )صلیالسالم  امام رضا علیه -3

ِِ که فرمود: ِعىََلِاّلِلَّ ْْ َِأََّنَِأْكَرُمهُ َِوِِعُْشِيَنَِألَْفِنَِِب ٍ َِوَِأْربََعة  ِِمائََةَِألِْفِنَِِب ٍ لَّ َِ َِوِ َِعزَّ ُ َِوِاَلَِخلََقِاّلِلَّ

َِوِِعُْشِيَنِأَِ َِوَِأْربََعة  ِِمائََةَِألِْفَِوِص ٍ لَّ َِ َِوِ َِعزَّ ُ َِوِفَْخَرَِوَِخلََقِاّلِلَّ ِ ِعَتىَلِاّلِلَّ ْْ َِأْكَرُمهُ ِفََعِلٌّ لَْفَِوِص ٍ

خداوند یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر خلق کرد که من در نزد خدا اکرم آنان  5:َأفَْضلُهُْ

در نهزد خهدا    و چهار هزار وصی خلق کرده که علیهستم و فخری نیست، و یکصد و بیست 

 اکرم و افضل آنان است. 

َِواِلَِمْنَِوااَلُهَِوِعَاِدَِمْنِعَاَداهَُِأََّنِفرمود:  -5 َّْ َّهُ ُدِالُْمْؤِمِنَيِالل ي ِ ِس َ ُدِالنَّاِفَِوِاَلِفَْخَرَِوِعَِلٌّ ي ِ  3:س َ

خدایا دوست بدار کسهی را   .ین استمؤمنمن سرور مردم هستم و فخری نیست. و علی سرور 

 ارد. که علی را دوست بدارد. و دشمن بدار کسی را که علی را دشمن بد

 و حدیث های دیگر. 

(. و یهک  و آلهه  یهه اهلل عل او یک شخصیت حقیقی دارد بنهام محمهد بهن عبهد اهلل )صهلی     

دیگهر از   مهؤمن شخصیت حقوقی دارد بعنوان پیامبر. بایهد شخصهیت حقیقهی اش ماننهد ههر      

قی اش پیروی کند. و شخصیت حقوقی او موظّف و مکلّف است کهه شخصهیت   وشخصیت حق

فی کند. و این گونه سخن ها از وظایف اصلی اوسهت، واال امّهت نسهبت بهه     حقیقی او را معر

 شناخت پیامبرش، جاهل می ماند. 

)که در باال گذشت( نیز عهالوه بهر عنصهر    السالم  ین علیهمؤمندر خطبه و سخنرانی امیرال

، همین عنصر انجام وظیفه هم هست، زیرا او نیز موظّف و مکلّف است که امام و «دفع اتهام»

                                                   
 . 56ص  96همان، ج  9
 . 36ص  99بحار، ج  5
 .355 -353ص  55بحار، ج  3
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 امامت را به مردم بشناساند. 

به سلمه بن کهیل و حکم بهن  السالم  و همچنین امامان دیگر؛ مثالً وقتی که امام باقر علیه

َِشتئْئا ِرِشعتیبه )دو دانشمند نامدار عصر خویش( می گوید:  الَّ
ِ
ِا ياتا  ِ َُ تَداِنِِعلْت  ِ اَبِفاََلََِتِ ِ قَاَِوِغَر 

هرگز علم صهحیحی نمهی یابیهد     5به شرق بروید، به غرب بروید، 9:ِتَِخَرَجِِمْنِِعْنِدََّنَِأْاَلِالَْبئِْ

 مگر چیزی که از نزد ما اهل بیت صادر شود. 

یهت  مأمورمقصودش فخر نیست، بل معرّفی منبع و منشأ علم صحیح است. و این وظیفه و 

 حضرت است، نه فخر، که نه عنصری از تحقیر دیگران در آن هست و نه اختیال و تکبر.  آن

در مسجد اموی دمشق که آنهمه فضائل بهرای  السالم  و همچنین سخنرانی امام سجاد علیه

زده و  السالم خود می شمارد، هم بر اساس دفاع و دفع تهمت هائی بود که بر اهل بیت علیهم

بر اساس معرّفی امام وقت و عمهل بهه    همآنان را سزاوار قتل و اسارت معرفی کرده بودند، و 

 بود.  وظیفه و تکلیف

و نیز آن فضائلی که حضرت فاطمه سالم اهلل علیها در خطبه ای که در مسجد مدینهه بهر   

علیه ابوبکر ایراد فرموده، و نیز فضائلی که از زبان امام حسهن و امهام حسهین و دیگهر ائمّهه      

( آمده همگی بر این اساس است نه فخر و نه بالیدن به خود و نه تحقیر دیگران السالم )علیهم

 ه تکبر و اختیال. و ن

گوئی تفضالت الهی که بر پایه حهدیث نعمهت،   این نوع باز در کنار شاخصترین معیار:

                                                   
 .311ص  9کافی، ج  9
و باصطالح امروزی: شرق زده باشید، غربزده باشید، هیچ علم صحیحی نمی یابید مگر چیزی که از نزد مها اههل    5

 بیت صادر شود. 

نکتۀ مهم )بل اصل مهم( دیگری در این حدیث است که بسی قابل توجه است، و آن این است: علومی کهه از ایهن   

ما علم صحیح نیستند. علوم انسانی غربی علم است لیکن علم صحیح نیست. همهان طهور   بیت خارج نباشند، علم هستند، ا

ِحيَحِفَِعْنَدََّنَِأْاَلِالَْبئْتِت:نیز فرموده: السالم  که امام صادق علیه ِالصَّ ْنَِأَرْدَتِالِْعَْلَ
ِ
اگر علم صحیح می خواهی، در نهزد مها    ا

تِحيَحِفَِعْنتَدََّنَِأْاتَلِ بدین صورت آمهده:  926ص  30. و در مجلد 565ص  30اهل بیت، است. بحار، ج  ِالصَّ َذاَِأَرْدَتِالِْعتَْلَ
ِ
ا

 .الَْبئْت
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که بارزتر و قابل درک برای عوام الناس )دفع تهمت و عمل بوظیفه است، یک شاخص دیگر 

بودن که در آیه ها دیدیم، مشاهده نمهی  « فَرِح»این است که در آنها هیچ نشانی از  (هم هست

با آنهمه ناله های سوزناک  هو خشیت بود عد، بل همیشه در حال ذلّت در پیش خدا، تواضشو

 که در دعاهای شان است. 

 

 فخر تحت مدیریت روح فطرت
 

گفته شد که فخر از غرایز است، و نیز در موارد متعدد به شرح رفت که مکتب قهرآن و  

دهد بل می گوید: باید اقتضهاهای   ، هرگز به سرکوبی غرایز دستور نمیالسالم اهل بیت علیهم

هرگهز در   اوالً:روح غریزه تحت مدیریت روح فطرت قرار گیرد. در اینصورت غریزۀ فخهر  

تراوش آن بهه   ثانیاً:می ماند. « فخر غیر فعال»قرار نمی گیرد و در محدودۀ « فخر فعّال»بستر 

 ،سبت بهه دیگهران  تربیت، هدایت و دلسوزی ن ،علم ؛خارج، همگی تراوشات مثبت می گردد

 9تراوش می کند.

در شخصیت شخصی که روح فطرتش روح غریزه اش را مدیریت می کند، فخر می ماند و از 

و « فَرِح بودن»بین نمی رود و نباید برود زیرا همۀ غرایز برای انسان الزم هستند، اما از دو عنصر 

ر را نکهوهش کهرده آن را بها    منزّه می شود. و لذا می بینیم هر جا کهه قهرآن فخه   « مختال بودن»

 خصلت فرح و اختیال آورده است، یعنی فخر غریزی خارج از مدیریت فطرت را نکوهیده است. 

افتخار کرده اند کهه  « فخر»و نیز گاهی مشاهده می کنیم که ائمّه طاهرین صریحاً با لفظ 

 ،ِصْمِّنِِمَنِالَْفْخترَوِاعِْکه در این دعا می گوید: السالم  فخر فطری است. همین امام سجاد علیه

ِالَْمْذبُوحِِدر جای دیگر می گوید:  ِبُْنِالُْحَسْيِ َِدْختٍلِعَلَتَِعنِِِْبَشط ِِالُْفَراِتَِِأََّنِعَِلُّ ىِتُتَراٍتَِأََّنِتغرَْیِ

َِأََّنِابُْنِمَِ ِِعَياَُلُ ِِبَ َِوِس ُ ِابُْنَِمِنِانُْاهَِكَِحرمِيُُهَِوُِسِلَبِنَِعميُُهَِوِانُْاهَِبَِماَُلُ ْنِقُِتتَلَِصترْبا َِوَِكَفتىِِبتَذِِلَ

من علی فرزند حسین هستم که در کنار شط فرات ذبح شد، بدون.....، من فرزنهد کسهی    5فَْخرا :

                                                   
 در سطرهای پیش سخن از تراوش رفت.  9
 ط دار االضواء.  992ص  5مناقب آل ابی طالب، ج  5
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هستم که حرمتش را هتک کردند و دارائیش مسلوب و مالش غارت گشت، و اهل و عیهالش  

 بس است از نظر فخر. و همین  9د کسی هستم که بطور صبری کشته شداسیر شد، من فرزن

در این فخر نه تنها اثری از فرح و تکبر نیست، بل به جای فرح حزن و اندوه است، و بهه  

 کشته شدن در راه خدا است.  ،تکبّر وجای اختیال 

لَهِي َِكَفىِبِِدر مناجاتش می گوید: السالم  ین علیهمؤمنو امیرال
ِ
َِعْبتدا َِوِتا ا َِأْنَِأُكتوَنَِِلَ  ِِعتز 

ِ َكَفىِِّبِ َأْنِتَُكوَنِِِلَِراب  خدایا، برای من عزّت همین بس که بندۀ تو باشم، و از نظر فخر  5:ِفَْخراِ 

 همین بس که تو پروردگار من باشی. 

در این سخن نیز عنصری از فرح )از خود راضی بودن( و اختیال و تکبر و یا تحقیر دیگران 

 دفع تهمت، است.  ت وونه افتخارها، به شکر، حدیث نعمنیست. و برگشت اینگ

 

 

 بخش پنجم

 انسان شناسی و جامعه شناسی

 انسان و درجات اجتماعی

 درمان

 ترتیب علمی درمان

 ...درجۀ اجتماعی مانع درمان است مگر

 برخورداری فردی منشأ حق اجتماعی نمی شود

                                                   
ی گوینهد  کسی که دست بسته کشته شود، یا در حالی که در اثر ضعف توان مبارزه نداشته باشد کشهته شهود. مه    9

 که باصطالح نامردانه ترین کشتن است. «. قتل صبراً»
 . 965ص  3بخش دوم آن: مناقب آل ابی طالب، ج  -15ص  19بحار، ج  5
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 و اما بهداشت در برابر این آفت

 نسبت معکوس درجات

 نسبت معکوس ع  ت

 لیبرالیسم

 یان ع  ت ظاهری و ذل ت باطنیتعادل م

 جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی

 ع  ت نفس و ذل ت نفس

 یک اصل دقیق و ظریف

 فقط در یک حدیث« شخصیت شناسی» همۀ اصول دانشِ

 فصل اول چیستی فسق

 امیل دورکیم و مسئلۀ خودکشی

 آثار جامعه شناختی تکروی

 فصل دوم: چیستی رلوّ 

 فصل سوم: چیستی شکّ

 ههبشچهارم: چیستی  فصل
 

َِحَطْطاَِّنِِعْنتَدِنَْفست الَّ
ِ
ِا ة  َِ ،َِوِاَلِتَْرفَْعِّنِيِفِالنَّاِفَِدَر آَِلِ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ َِصل ِ َّْ َّهُ  ِِمثْلَهَتا،َِوِاَلِتِِالل

ِِعْنَدِنَْفِِسِِبقََدِرَاا ِاَبِطنَة  َِأْاَدًَْتِِِلِِذَّلَّ  الَّ
ِ
ا َِظاِارا ِا ِدْثِِِلِِعز  ایا، بر محمهد و آلهش درود   خد :ُُتْ

فرست، و مرا درجه ای در میان مردم باال مبر مگر بهمان اندازه در پیش خودم پائین بیهاوری، و  

 هیچ عزّتی در ظاهر برایم حادث نکن مگر بهمان مقدار در نفس خودم ذلّت باطنی احداث کنی. 
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 شرح
 

جسهم، جهان،    -خهود انسان ها هم از نظر ابعاد وجودی  انسان و درجات اجتماعی:

با همدیگر متفاوت و دارای درجات مختلف هستند و هم  -هوش، علم، و توان ها و استعدادها

از نظر متعلقات شان از قبیل: اوالد، مال و ثروت، جایگاه اجتماعی. و همگی می کوشهند کهه   

 در این درجات باالتر باشند، اساساً واقعیت زندگی بشر یعنی همین. 

ی دانند و اذعان دارند که داشتن درجات باال دو نوع است: مثبت و منفی. اما همگان نیز م

گرچه برخی از آنان که در میان جامعه به درجاتی با ماهیت منفهی رسهیده انهد در سهیمای     

ظاهری قیافۀ حق به جانب گرفته و موفقیت خودشان را از نوع مثبت تلقی می کننهد، لهیکن   

نْستاُنِعَلت»ای شان در بستر و مسهیر منفهی اسهت؛    همان ها نیز می دانند که موفقیت ه
ِ
ِىتبَتِلِااْل

این قاعدۀ کلی دربارۀ انسان سالم است، و ای کهاش انسهان ایهن     9«.َمعاذيَرهَُِِوِلَْوَِألْقىِ-نَْفِسِهِبَصرَیةٌِ

 مبدل نمی شد.« یقین»ش به «معاذیر»را از دست نمی داد و « خود شناسی»

 را خودش رفتارهای و خودش است که بحکم روح فطرت،و با بیان دیگر: انسان موجودی 

 آن اول بکند، فطری علیه اقتضاهای بر رفتاری بخواهد اگر و منفی. یا است مثبت که شناسد می

 همیشهه  شود؛ می آن مرتکب آنگاه گذارد می فطرت سر بر کالهی باصطالح و کرده توجیه را

 است.  چنین معصوم( )غیر انسان ره تراشد. می توجیهاتی و عذرها خود بد اعمال برای

این در صورتی است که ارتکاب رفتارهای منفی موردی و مواردی باشد و به شخصیت او 

مبدل نشود، واال او انسان سالم نیست، انسان بیمار است. در اینصهورت ایهن خودشناسهی را از    

 دست می دهد. 

سبتی از سالمت و آفتمندی سالم بودن و بیمار بودن شخصیت نیز مدرّج است؛ هر فردی بن

برخوردار است تا برسد به کسی که خود به آفت مبدل شده است. پس: انسان در چشم انداز 
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 منفی سه مرحله دارد:

 آفتمندی.  -9

 بیماری قابل درمان. -5

 که شخصیت فطری پایمال شده باشد.  یبیماری شدید -3

نیهز همیشهه از آفهت ههای     هر انسانی در معرض آفت است، و لذا معصهومین   آفتمندی:

احتمالی نفس غریزی به خدا پناه می برند که مبادا از سرعت سیر به کمال باز ماننهد. اینهمهه   

سخن گفته اند )خواه با لفظ ابتالء و غیهره( همگهی بهه    « مبتال بودن انسان»آیات قرآن که از 

 این واقعیت توجه می دهند. 

است؛ حقیقت و واقعیت انسهان اسهت، نهه     همزاد انسان« در معرض آفت بودن»، بنابراین

دلیل بیماری او. و حتی ارتکاب منفیات بصورت موردی )و حتی مواردی( دلیل بیماری نیست، 

است. و هر خطائی دلیل بیماری شخصیت انسهان نیسهت کهه فهرق میهان      « خطاء»بل مصداق 

معصهوم   معصوم نیست و قرار ههم نیسهت کهه    یفرشته و انسان، همین است و انسان موجود

 باشد. 

قرآن اوالً: ارتکاب گناهان صغیره را بیماری نمی داند و لذا آنهها را مسهقط عهدالت نمهی     

مگر کسی که به ارتکاب صغیره هها اصهرار بهورزد یعنهی ارتکهاب آنهها بهرایش بهه          9داند،

مبدل شود. در اینصورت شخص را بیمار قابل درمان می دانهد کهه اگهر از اصهرار     « شخصیت»

شخصیتش را پاالیش کرده و آن عادت و اصرار را از بهین ببهرد، خهود را درمهان      توبه کند و

 کرده و عدالتش باز می گردد. 

گرچه نشان از بیماری می دانهد و اولهین    -و ثانیاً: ارتکاب کبایر را نیز اگر موردی باشند

يَنِأَِ»آن را قابل درمان می داند:  -اثر آن عادل نبودن شخص است َّْ تزَِيِِلَيْجزَِيِا لُواَِوََِيْ ساُؤاِِب ََِعِ

ىَنِ نُواِاِبلُْحس ْ يَنَِأْحس َ َّْ ََّكِواِسُعِالَْمْغِفَرةِِِ-ا َِرب نَّ
ِ
ِا َْ ََّم الَِّالل ِ

َِوِالَْفواِحَشِا ُْثِ
ِ
ُِِهوَنَِكبائَِرِااْل َا يَنََِيْ َّْ تها آنهان    5«:ا

                                                   
 همین بحث عدالت، از دیدگاه انسان شناسی و شخصیت شناسی، یعنی معتدل بودن و بیمار نبودن شخصیت شخص.  9
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ه نیکوکهاری  را که بدکاری کرده اند معادل همانچه عمل کرده اند، جزا دههد. و آنهان را که   

نیکوکاران کسانی هستند که از گناهان کبیهره و   -کرده اند جزای نیکتر )از عمل شان( بدهد

باشد. زیرا که بخشهش پروردگهارت گسهترده و    « موردی»بزرگ، دوری می کنند مگر آنچه 

 وسیع است. 

بنابراین، گاهی انسان سالم مرتکب گناه کبیره ههم مهی شهود، گرچهه حهاکی از بیمهاری       

ت است لیکن قابل مغفرت و بخشش خداوند است، یعنی بوسیلۀ توبه مجازات اخروی شخصی

 آن منتفی و بیماریش در دنیا نیز قابل درمان می شود. 

 در اینجا ناچارم از روند بحث خارج شوم و به بحث دیگر دربارۀ این آیه بپردازم: 

بارۀ اکثر آیهات قهرآن   متون تفسیری آیه را بطور صحیح معنی نکرده اند، همانطور که در

راه درستی را نرفته اند. به هر خواننده ای حق می دهم که از این سخن من تعجب کند و فوراً 

چه جسارت است دربارۀ متون تفسیری!؟! اما ایهن یهک واقعیهت     بنده را محکوم کند که این

یههودی  کعب االحبهار   9است که متون تفسیری و جریان و بسترشان از تمیم داری کابالیست،

کابالیست و وهب بن منبّه یهودی، شروع شده و عکرمۀ ناصهبی، قتهاده و سهدّی و مجاههد و     

امثال شان )که این سه فرد اخیر و امثال شان نیز افراد غیر مسئول و پیرو آن کابالیست هها و  

 ناصبی ها بودند( راه آنها را ادامه داده اند. 

ندارد، و هر تفسیری که تا امروز نوشته و صریحاً عرض می کنم شیعه متن تفسیری شیعی 

شده بدون استثناء )بلی: بدون استثناء( یا متن سنّی است که از همان سرچشهمه آمهده و یها در    

که در همان بسهتر   5همان بستر جاری شده است؛ بهترین متن تفسیری شیعه مجمع البیان است

که در پاسهخ کتبهی    3م نوشته اماست. این موضوع را در نامه ای به شورای عالی حوزه علمیه ق

 کرده اند و متن نامه شان موجود است. تأییداصل موضوع را 

                                                   
 بخش آخر.« یخشتار یانو پا کاباال»رجوع کنید به کتاب؛  9
 «. بت سازی»گرچه برخی تفسیرهای نوپدید، بشدت تبلیغ و ترویج می شوند در حدّ  5
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شیعه بدلیل اینکه همیشه مورد قتل عام ها و محدودیت های بشدت خفه کننده بهوده در  

 حدّ نسل کشی ها، تنها توانسته یک فقه عظیم و دقیق و همه بعدی، بپروراند. 

ایهن دو آیهه را چنهین معنهی      -مه ها نیز به پیروی از آنهاترج متأسفانهو  -متون تفسیری

 کرده اند: 

 -تا جزا دهد بدکاران را با آنچه عمل کرده اند، و جزا دهد نیکوکاران را نیکوترین جزا

 نیکوکاران کسانی هستند که از گناهان کبیره و بزرگ دوری می کنند، مگر گناهان صغیره. 

َِْ»یعنی  ََّم معنی کرده اند. و نتیجه این می شود که اگر کسهی در  « صغیرهگناهان »را به  «الل

عمرش مرتکب یک گناه کبیره باشد هرگز نمی تواند از مصادیق نیکوکاران باشد. در حهالی  

از گناههان کبیهره هسهتند، در    « درو  گفهتن »یها  « تغیبه »همگی اجماع دارند که  که تقریباً

نُوا»اق اینصورت معلوم نیست چه کسی یا چند کسی در مصد يَنَِأْحس َ َّْ  می ماند.  «ا

آنگاه متکلمین سنّی و فرقه های شان، چه غوغاهائی بر سر این مسئله راه انداخته اند کهه  

ِالَْمِِّْلََاْيِِ»است، یا منافق، یا کافر و یا در حالت  مؤمنآیا مرتکب کبیره  ََّلٌِبَْيَ -؟-؟-است؟ «َمِِّْ

، عمرها و استعدادها را در آن تلف کردند. که اصهل  ؟. و قرن ها روی این موضوع درگیر شده

َِْ»و اساس آن از غلط معنی کردن  ََّمت بود که کابالیست ها و ناصبی ها آن را به دهان شهان   «الل

 انداخته بودند. 

َِْو اینک معنی درست: لغت:  ََّم ِابالنستان:خفيفِ:ِجنونالل جنهون   ،ِأ وَِطرٌفِمنِاجلنونِيَل 

شمّه ای از جنهون و بهی عقلهی     -از جنون که به انسان عارض شود. خفیف یا حالت لحظه ای

 العین عارض انسان شود.  طرفةکه به 

هرگناه با پیروی از غریزه و عصیان بر فطرت، ناشی می شود. در مهوارد متعهدد بهه شهرح     

رفت که عقل و تعقل ابزار و راهکار روح فطرت است، و هر گناهی بر خالف عقهل اسهت،   

گاهی دچار تعطیل عقل و اطاعت از غرایهز  همّه ای از جنون است. و هر انسانی گاست، ش لََمْ

 می گردد، خواه دربارۀ گناه صغیره باشد و خواه کبیره. 

َِِْمتون لغوی معنای دیگری نیز بهرای  آورده انهد و گفتهه انهد یکهی از کاربردههای آن      ِلََمت

ان تفسیر غلط است. زیهرا اههل   است. اما باید دانست که منشأ این معنی هم« گناهان صغیره»



 انسان و علوم انسانی در صحیفۀ سجادیّه  565
 

لغت تابع نظر رایج هستند چون مشاهده کردند که مفسران و متکلمین اینگونه معنهی کهرده   

 پیروی از آنان این کاربرد را برکاربرد این لفظ افزوده اند. ه اند، ب

و با بیان دیگر: این معنی دوم، یک پدیدۀ جدید و استعمال جدید است کهه از محهاورات   

مذکور و متکلمین ناشی شده است. و بدلیل همین پیروی اهل لغهت از اسهتعمال هها،    مفسرین 

را در بیان معنی آیه و حدیث حجت نمهی  « قول لغوی= قول اهل لغت»خیلی از دانشمندان ما 

 برای این مسئله باز کرده اند. « اصول فقه»دانند و مبحثی در علم 

 ادلّۀ غلط بودن این معنی: 

ُْثَِِوِ»است که می گوید: ط بودن این معنی، خود آیه اولین دلیل غل -9
ِ
ُِِهوَنَِكبائَِرِااْل َا يَنََِيْ َّْ ا

َِْ»آنگاه از همین کبائر، لمم را استثناء می کند:  ،«الَْفواِحَشِ ََّم الل الَِّ
ِ
یعنی غیر از کبائری که لمم  «ا

َِْ»هستند. و اگر  ََّمت الَِّالل
ِ
ء منقطع می شود در حالی که اصل را به صغایر معنی کنیم اوالً استثنا «ا

در استثناء، استثناء متصل است. ثانیاً: استثناء منقطع در جائی ممکن است که قرینه ای وجهود  

چون ممکن نیست که حمار فردی از قوم باشد ناچهار   «اائىنِالقومِاال ِحت راِ »داشته باشد مانند 

ین قرینه ای وجود ندارد، بهل جملهۀ   باید گفت که استثناء منقطع است. اما در آیه نه تنها چن

ََّكِواِسُعِالَْمْغِفَرةِِ» َِرب نَّ
ِ
 داللت دارد که آنچه استثناء شده نیز از سنخ مستثنی منه و کبیره است.  «ا

قَتاَلُِاتَوِبعنوان یک متخصص در لغت، لمم را معنی می کنهد:  السالم  امام صادق علیه -5

ُلِفَيَْمكُِ ُِ ِِبِهِالرَّ نُْبِيَُِلُّ َّْ ِِبِهِبَْعتدُِا ِيَُِلُّ ُُِثَّ ُ آن گناه است که انسان مرتکب آن مهی   9:ُثَِماَِشاَءِاّلِلَّ

 دوباره به گناه روی می آورد.  -کم یا زیاد -شود، سپس پس از مدتی که خدا بخواهد

، یک اصطالح است که بهه  السالم در ادبیات اهل بیت علیهم «ماشتاءِه»توضیح: عبارت 

 به کار می رود. « اشد و ممکن است زیاد باشدممکن است کم ب»معنی 

نْتِبِو در حدیث دیگر لمم را چنین معنی کرده است:  َّْ نْتُبِبَْعتَدِا َّْ قَاَلِالْهَنَُةِبَْعَدِالْهَنَِةَِأِيِا

ِِبِهِالَْعْبدُِ  شیئی پس از شیئی، یعنی گناه بعد از گناه که بنده مرتکب آن می شود.  5:يَُِلُّ

                                                   
 .559ص  5کافی )اصول( ج  9
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َِماِو نیز فرمود:  تلَّ َِ َِوِ َِعزَّ ِ ِقَْوُلِاّلِلَّ ِِبِهَِوَِذِِلَ ِيَُِلُّ ُُِثَّ ُجُرُهَِزَماَّن  َِذنٌْبَُِيْ َِوََِلُ الَّ
ِ
ِ»ِمْنُِمْؤِمٍنِا الَّ

ِ
ا

َِْ ََّم ی نیست مگر اینکه گناه می کند، زمانی از آن دوری می کند، سپس بهه آن  مؤمنهیچ  9«:الل

 بر می گردد.

ِِمنْتهُِد: و در ادامه همین حدیث، دوباره می گوی َ اَْغِفُرِاّلِلَّ نْتِبِفَئَست ْ َّْ ِاِب تُلِيُتَِلُّ ُِ ِالرَّ ُْ ََّمت  ملَتْ :الل

 گناهی است که انسان مرتکب آن شود و از آن توبه و استغفار کند. 

ََّماو در حدیث دیگر می فرماید:  يَُّاُهِالَْكِذَبَِوِالُْبْخَلَِوِالُْفُجوَرَِوُِرب ِالُْمْؤِمَنِاَلِيَُكوُنََِسِ نَّ
ِ
ِِا َّْ َ َأل

ِاَلِيَُدوُمِعَلَْيته َِشئْئا  نمهی شهود، گهگهاهی     مهؤمن کذب، بخل، و فجور خصلت دائمی  5:ِمْنَِذِِلَ

 دچار آنها می شود لیکن به آنها مداومت نمی کند. 

َماَنُُِثَِّو در حدیث دیگر فرمود:  ُجُرُهِالزَّ َِوِقَْدُِطِبَعِعَلَْيِهَِعْبٌدُِمْؤِمٌنَُِيْ الَّ
ِ
ِِبِهَِوَِماِِمْنَِذنٍْبِا ِيَُِلُّ

ِ لَّ َِ َِوِ َِعزَّ ِ َِْ»ُاَوِقَْوُلِاّلِلَّ ََّمت ِالل الَّ
ِ
َِوِالَْفواِحَشِا ُْثِ

ِ
ُِِهوَنَِكبائَِرِااْل َا يَنََِيْ ِ َّْ ِِ:قَتالَِ «.ا يِيُتَِلُّ ِ َّْ تاُمِالَْعْبتُدِا َّمَّ الل

نِْبِلَئَْسِِمْنَِسِليقَِتِهَِأْيِِمْنَِطِبيَعِاتهِِ َّْ نَْبِبَْعَدِا َّْ چ گناهی نیسهت مگهر در طبیعهت بنهدۀ     هی 3:ا

هست، زمانی از آن اجتناب می کند، سپس مرتکهب آن مهی شهود و ایهن اسهت سهخن        مؤمن

َِْ» جلیل: و عزیز خداوند ََّم الَِّالل
ِ
َِوِالَْفواِحَشِا ُْثِ

ِ
ُِِهوَنَِكبائَِرِااْل َا يَنََِيْ َّْ  اسهت  کسهی  لمّهام  فرمود: و «.ا

 گردد.  نمی او طبیعت یعنی شود، نمی سلیقه برایش این ماا شود می گناه از بعد گناه مرتکب که

توضیح: همۀ گناهان در طبیعت غریزی انسان هستند و غریزه همۀ آنها را می خواهد. فرد 

نیز گهگاهی دچار آن گشته و گناه می کند اما گناهکاری طبیعت جاری او نمی شهود.   مؤمن

 نمی برد.  طبیعت فطری او را از بین مؤمنیعنی طبیعت غریزی 

در همۀ این حدیث ها سخن از گناه صغیره نیست. و همگی دربارۀ آیه و گناهان کبیره سخن 

 به همۀ گناهان، تصریح شده است.  «ماِمنِذنب»می گویند بویژه در حدیث اخیر با عبارت 

ِفَقَاَلَِماِأَِاسحاق بن عمار می گوید:  ََّلٌ اَلِلَِوِالُْكْفِرَِمِِّْ ِالضَّ ميَتانِِتْكثَتقُلُْتِبَْيَ
ِ
بهه   5!:َرُِعتَر ِااْل

                                                   
 . 555همان، ص  9
 ان.هم 5
 همان. 3
 . 546ص  5کافی )اصول( ج  5
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گفتم: آیا میان ضاللت و کفر منزلتی هست؟ فرمود: چه بسهیار اسهت   السالم  امام صادق علیه

 ریشه های ایمان. 

توضیح: در آن غوغای مباحث کالمی که اشاره شد، گروهی به ایهن نتیجهه رسهیدند کهه     

این دو است. امام می فرماید کسی  است و نه کافر، بل در منزلتی میان مؤمنمرتکب کبیره نه 

صرفاً با ارتکاب کبیره ای از ایمان خارج نمی شود، زیرا ریشه های ایمان بسهیار اسهت. و تها    

 گناهکاری طبیعت و روند جاری او نشده از مصداق ایمان خارج نمی شود. 

 شگفت است؛ با وجود اینهمه حدیث، باز هم بسیاری از علمای شهیعه اسهتثناء را منقطهع   

دانسته و لمم را تنها به صغایر معنی کرده اند و حتی در ترجمه های اخیر نیز دچار این اشتباه 

 متون تفسیری غیر شیعی قرار گرفته اند.  تأثیرشده اند. و این نیست مگر اینکه تحت 

درست است که ارتکاب گناهان صغیره لطمه به عدالت شهخص نمهی زنهد مگهر بهه آن      

بحث فقهی ادلّۀ خود را دارد و ربطی به این آیه ندارد. آیه در مقام تعیین اصرار بورزد. اما این 

معیار عدالت نیست بل دربارۀ انسان هائی سهخن مهی گویهد کهه دسهتکم پهائینترین مصهداق        

هستند. و خلط این دو مبحث ما را بهه آن تفسهیر غلهط از آیهه و سهقوط بهه آن       « نیکوکار»

 مباحث بی فایدۀ کالمی می کشاند. 

 -9گفته شد انسان در چشم انداز منفهی سهه مرحلهه دارد:     گردیم به موضوع اصلی:بر

 -5آفتمندی )انسان موجودی است که در معرض آفت آفریده شهده( و ایهن بهه شهرح رفهت.      

 بیماری شدید که شخصیت فطری پایمال شده باشد.  -3بیماری قابل درمان. 

قابل درمان، است. و نتیجۀ بحث تا  اینک در ادامۀ مرحله دوم هستیم که مرحلۀ بیماری

 اینجا چنین می شود: 

الف: ارتکاب گناه صغیره، بیماری نیست مگر اینکه به روند جاری مبدل شده و شخصیت 

 فرد را تشکیل دهد. 

 ب: ارتکاب کبایر نشان از بیماری شخصیت است، این نیز دو مرحله دارد: 

ت؛ مثالً گهگاهی غیبت می کند، یا احیاناً یعنی جسته و گریخته اس -است« لَمم»اول: اگر 

 قابل درمان است.  -درو  می گوید



 562 «مکارم اخالق»دعای بیستم  
 

دوم: اگر به خصلت جاری مبدل شده، نشان از مسخ شدن شخصیت فرد دارد که شخصیت 

ت صرفاً غریزی بشری مبهدل شهده و دیگهر او    یو طبیعت فطریش پایمال شده و به یک شخص

اسهت کهه ههر دو     مرحله سوم. و این همان انسان نیست، و درمانش نیز سخت دشوار است

 مرحله را با هم بررسی کنیم: 

برای درمان یک بیماری اول باید خود آن بیماری را شناخت، سپس منشأ آن را.  درمان:

پس پیش از هر چیز نیاز هست که از نو سری به انسان شناسی بزنیم: انسان موجودی است در 

 معرض گناه. چگونه؟ 

 ه گناه و ناهنجاری وادار می کند: دو عامل او را ب

 انگیزش های غریزی.  -9

 تحریکات و وسوسه های ابلیس.  -5

این دو عامل شخصیت انسان را از تعقل که رهکار فطرت است، باز مهی دارنهد، و رونهد    

ی کننهد کهه نهدای روح فطهرت را     فرد را کر م 9عملی این دو عامل چنین است: اول شخصیت

تنا شود، آنگاه شخصیت را الل و گنهگ مهی کننهد کهه روح فطهرت در      د و به آن بی اعنشنو

کناری بایستد و حرفی نزند. آنگاه آن را کور می کنند کهه روح فطهرت از مشهاهدۀ بهدی و     

 نکوهیدگی آن عمل، کنار رود. 

ِالِ»قرآن با چه زیبائی این سه را بها ترتیهب معهین ردیهف کهرده اسهت:        ْْ تٌ ِفَهُت ِبُتُْكٌَُِعْ ُُصٌّ

این مرحله سوم است که نیروی تعقل بالمرّه از کار می افتد و فرد تحت حاکمیهت   5«.لُتونَِيَْعقِِ

مبهدل کهرده و در خهدمت     3«نکهراء »همه جانبۀ روح غریزه قرار می گیرد و عقل را نیز به 

 غرایز محض، به کار می گیرد.

                                                   
 در مباحث گذشته به شرح رفت که: شخصیت عبارت است از چگونگی تعامل دو روح غریزه و فطرت.  9
 سورۀ بقره. 949آیۀ  5
)= هوس( است، بر فطرت مسلط شهود و عقهل را )کهه ابهزار و راهکهار       ااگر غریزه که ابزار و راهکارش هوی 3

از کتاب العقهل و الجههل اصهول     3کند، آن عقل به نکراء مبدل می شود، که پیام حدیث شمارۀ فطرت است( مصادره 

 کافی است. 
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خهواه  این کر، الل، و کور شدن روح فطرت و از کار افتادن عقل، در ههر گنهاهی هسهت    

صغیره باشد و خواه کبیره، در هر کدام با نسبت متناسب آن. لیکن در صهغایر نشهان بیمهاری    

نیست مگر در صورتی که به روند جاری مبدل شود. و در کبایر دلیل بیماری است؛ وقتی که 

ِالِيَْرجِِ»به شدیدترین حالت برسد دیگر امکان درمان از بین مهی رود:   ْْ تٌ ِفَهُت ِبُتُْكٌَُِعْ  9«:ُعتونَُُِصٌّ

اینان به حدی از بیماری  5قابل درمان نیستند. -کر، الل، و کور هستند پس آنان بر نمی گردند.

ِعَلت»رسیده اند که قابل درمان نیسهتند   ُ ِاّلِلَّ َِوِعَلتِىتَختَُتَ ْْ َِوِعَلتِىتقُلُتوِّبِ ْْ ِعهِت ِِغشتاَوةٌِِىتََسْ  3«:َأبْصتاِرُِهْ

 هر نهاده، و بر چشم های آنان پرده ای کشیده. خداوند بر قلب های شان و گوش های شان م

شکنی به ریده که اگر در گناهکاری و هنجاریعنی خداوند انسان را طوری آف -9توضیح: 

این حد برسد، دیگر شخصیت او قابل تغییر نباشد، گوش فطرتش ناشنوا و بیهنش فطهرتش در   

 پوششی مدفون شود. 

، کاربردهای متعهدد دارد، در ایهن آیهه    لسالما قلب در ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم -5

 است. « شخصیت درونی فرد»مراد از آن 

در اما در مرحله دوم که هنوز به حد مسخ شخصیت نرسیده، قابل درمان است. و اسهالم  

 نحوۀ درمان این بیماری نسخه ای با ترتیب معین داده است: 

عامهل دوم رفهت و آن را   پیش از هر چیز باید بهه سهرا     ترتیب عملی درمان: اول:

کنار زد تا بتوان با عامل اول مقابله کرد. زیرا مقابله با هر دو یکجا، امکان ندارد. عامهل دوم  

عبارت است از تحریکات و وسوسۀ ابلیس در قلب انسان. پیش از هر اقدامی باید استعاذه کرد 

 است که امام سهجاد علیهه  و از شیطان به خدا پناه برد. این همان برنامۀ عملی و درمان عملی 

دعای هشتم و هفدهم را به آن اختصهاص   -عالوه بر موارد متعدد در صحیفۀ سجادیه -السالم

 داده که شرحش گذشت. 

                                                   
 سورۀ بقره. 96آیۀ  9
 در آیه قبلی و این آیه توجه کنید. « ال یرجعون»و « ال یعقلون»به فرق میان دو تعبیر  5
 سورۀ بقره. 4آیۀ  3
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بدون استعاذه، هر اقدامی در معرض شکست است، حتی تالوت قرآن که بهترین عمل اسهت،  

رمندی از قرآن، دربارۀ در صورت عدم استعاذه، در معرض خطر است که ممکن است به جای به

ْيطاِنِ»ِهای شیطانی متوجه انسان شهود: خود قرآن وسوسه  ِِمتَنِالشت َّ ِ َاِعْذِاِبّلِلَّ آَنِفَاست ْ ذاِقَتَرْأَتِالُْقتْرأ
ِ
فَتا

جميِِ  شده. پس هرگاه خواستی قرآن بخوانی پس پناه ببر به خداوند از شیطان رانده 9«:الرَّ

ياطيَِِِوِقُلِْ»و همچنین در برابر هر وسوسۀ ابلیس:  َِأُعوُذِِبَكِِمْنَُِهَتزاِتِالشت َّ َوَِأُعتوُذِِبتَكِِ-َرب ِ

تونِِ َُضُ َِأْنََِيْ و پناه می  -و بگو: پروردگار من، از وسوسه های شیاطین به تو پناه می برم 5«:َرب ِ

 ر شوند. ضبرم به تو ای پروردگار من از اینکه در پیش من حا

غَنَّتَكِِمتَنِ»د او را پنهاه خواههد داد:   و اگر بنده ای استعاذه کند؛ بی تردیهد خداونه   تاِيََِّْ مَّ
ِ
َوِا

َُّهََِسيٌعِعَلميٌِ ن
ِ
ِا ِ َاِعْذِاِبّلِلَّ ْيطاِنِنَْز ٌِفَاس ْ و هرگاه تحریکی از طرف شیطان به تو رسد، به خهدا   3«:الش َّ

 یعنی استعاذۀ تو را مستجاب خواهد کرد.  -پناه ببر که او شنونده و علیم است.

ِ»ر بهداشت نیز شرط اول کنار زدن شیطان است: عالوه بر درمان، د ْْ تهُ ذاَِمسَّ
ِ
ََّقْواِا يَنِات َّْ ِا نَّ

ِ
ا

تونَِ ُِمْهَِصُ ذاُُِهْ
ِ
ْيطاِنِتََذكَُّرواِفَا آنان که اهل تقوی هستند، اگر نسهیمی از شهیطان    5«:طائٌِفِِمَنِالش َّ

 و بینا می شوند. به آنان برسد، به خود آمده و آن را می شناسند، در نتیجه همان وقت بصیر 

 تقوی یعنی بهداشت شخصیت درون از ارتکاب گناه و ناهنجاری.  -9توضیح: 

موجهب تشهخیص وسوسهه از    « حواس جمع بودن»به خود آمدن، و باصطالح مردمی  -5

 2تعقل می گردد و نه تنها از کور شدن فطرت پیشگیری می کند بل بر بینائی آن می افزاید.

کند؟ کسی که خودش را در برابر شیطان آفت پهذیر و نهاتوان    چه کسی می تواند استعاذه

بداند. بویژه اگر در میان جامعه دارای درجه و شأن باشد که شیطان بیشتر مشتری او می شود 

 و به او می پردازد. 

                                                   
 سورۀ نحل.  16آیۀ  9
 ۀ مؤمنون.سور 16و  14آیه های  5
 سورۀ اعراف.  566آیۀ  3
 . 569همان، آیۀ  5
 شرح بیشتر ابعاد مسئلۀ استعاذه در دعای هفدهم با حدیث های مربوطه اش گذشت. 2
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است. پس از آن بایهد بهه    استعاذۀ خاصشیطان،  شراستعاذه و پناه بردن به خدا از  دوم:

و از خطر هر آفت از آنجمله از شیاطین االنس و ههر حادثهه و پهیش    پرداخت  استعاذۀ عام

دعای دههم را  السالم  که امام علیه به خدا پناه برد. آمدی که موجب ارتکاب گناه می گردد،

 نیز به این اختصاص داده است. 

آفرینندۀ انسان به انسان گفته است که حفظ انسانیت بالقوه، و طی طریق انسانیت برای به 

یت رسانیدن آن، به تنهائی نمی شود و باید همیشه از لطف خداوند مدد گرفت. و این پیام فعل

قرآن است که در سرتاسر آن موج می زند. و نیز این ندای روح فطرت است کهه همیشهه در   

در درون هر انسهان. حتهی بهی     یعنی تجربی ترین واقعیت استدرون هر کسی بلند است، 

 گام درماندگی توجهش به امداد الهی جلب می شود. ایمان ترین انسان نیز بهن

اگر به کشتی سهوار   این حس تجربی را با یک مثال شرح می دهد:السالم  امام صادق علیه

خیزد و کشتی در هم شکند، در شرف غرق باشی، آنوقت است که امیهدت از  شوی، طوفان بر

نی و می دانی که کسی هست هر جائی و از هر چیزی بریده می شود، اما دقیقاً احساس می ک

 9می تواند تو را نجات دهد و آن خداوند است.که 

چه کسی می تواند از همۀ آفات استعاذه کند؟ کسی که انسان شهناس باشهد و بدانهد کهه     

انسانیت انسان در معرض خطرهای فراوان است، چنین شخصی بهه ههر میهزان کهه در میهان      

س خطر می کند؛ یعنی خودش در نظهر خهودش   جامعه دارای درجه و شأن باشد بیشتر احسا

در اولهین   السالم امام علیه می گردد و از خدا استمداد می کند. که« غیر خودکفاء»ضعیف و 

َِحَطْطاَنتتَِِوِاَلِتَْرفَْعن: جملۀ این بخش می گوید الَّ
ِ
ِا ة  َِ در  کهه  . ِِمثْلَهَتات ِِعْنتَدِنَْفِستتِِ ِيِفِالنَّاِفَِدَر

 بر دعاها و موارد دیگر( این استعاذۀ عام را تعلیم می دهد. )عالوه  نیز دعای دهم

پس از راندن شیطان بوسیلۀ استعاذۀ خاص، و امداد خواهی و یاری گیهری از لطهف    سوم:

می رسد تا رسوبات گناههان از شخصهیت درون زدوده    استغفارخدا با استعاذۀ عام، نوبت به 

                                                   
هُِ»پیام آیه  -59ص  3بحار، ج  9 ايَّ

ِ
ا الَِّ

ِ
َِمْنِتَْدُعوَنِا لَّ َِ ِيِفِالَْبْحِرِ ُّ ُُكُِالَضُّ ذاَِمسَّ

ِ
  سورۀ کهف. 04 «ا
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خهروی( بمنزلهۀ شستشهوی شخصهیت اسهت؛      شود. استغفار )عالوه بر از بین بهردن مجهازات ا  

همانطور که چرک های بدن با استحمام شستشو می شود، شخصیت نیز با استغفار شستشو می 

 شود و مانند گلی که با باران بهاری شسته می شود پاک می گردد. 

ار می روند شخصیت رشهد  رسوباتی که گیاه زیبا و بالندۀ شخصیت را خفه می کردند، کن

تيَِفرمهود:  السهالم   ین علیهمؤمنمی یابد. امیرال کرده و علو ي ِ تُةِالِْعل ِ َِ ِاْغَفاَرَِدَر ِااِلست ْ نَّ
ِ
اسهتغفار   9:ا

 کنندگان است. درجۀ بالندگان و رشد

ماندن از خطرات درجه و شأن اجتماعی، با شناختن آسیب پذیری خود اسهت، و   محفو 

می آفریند که درجهۀ علیّهین    یگراین شناخت برای استغفار می انگیزاند، و استغفار درجۀ دی

در این جمله از دعا، نه سقوط می خواهد و نهه انحطهاط، بهل راه    السالم  است. پس امام علیه

 رشد و ترقی شخصیت درون و بهداشت و درمان آن را نشان می دهد. 

شناخت فهرق میهان    بوسیلۀاحیای تعامل متعادل میان روح غریزه و روح فطرت،  چهارم:

 5که ابزار و راهکار غریزه است، و تعقل که ابزار و راهکار فطرت است. هوی )= هوس(

احیاء و بازگردانیدن سالمت شخصیت، هم بسی آسان است و هم بسی دشهوار؛ آسهان    نای

است از این جهت که تنها نیازمند یک چیز است: دعا. و پذیرش این دعا سریعتر از هر دعائی 

است که آسانتر و سریعتر از « خواستن و ایمان خواستنهدایت »است. زیرا چنین دعائی همان 

 در ناخالصوی  دعائی هر در اگر که است بدیهی زیرامستجاب می شود.  یهر دعای دیگر

 و باشد، داشته وجود تواند نمی ناخالصی هیچ هدایت و ایمان برای دعا در باشد، نیت

اهمیت و عظمت صحیفۀ و اینجاست که باز به  شود. نمی مردود هرگ  خالص نیت با دعا

 سجادیه و نقش آن در انسان سازی، در بهداشت و درمان شخصیت انسان ها پی می بریم. 

 اکنون به چند حدیث دربارۀ روح غریزه و روح فطرت، و وسوسۀ شیطان، توجه کنید: 

                                                   
 .561فیض  -552، قصار الحکم، ابن ابی الحدید، نهج البالغه 9
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َذاَُِهَِّالَْعْبُدِِبَذنِْفرمود: السالم  امام صادق علیه
ِ
ِفَا ِِللْقَلِْبُِأُذنَْيِ نَّ

ِ
ميَاِنِاَلِتَْفَعْلِا

ِ
ُِروُحِااْل ٍبِقَاَلََِلُ

ميَانِِ
ِ
ََِِمنُْهُِروُحِااْل َذاِاَكَنِعىََلِبَْطِنهَاِنُِز

ِ
ْيَطاُنِافَْعْلَِوِا ِالش َّ انسان  5قلب )شخصیت درونی( 9:َوِقَاَلََِلُ

دو گوش دارد، وقتی که آهنگ گناه می کند، روح ایمان )روح فطرت( به او مهی گویهد: ایهن    

مکن. و شیطان به او می گوید بکن. وقتی که )به حرف شیطان عمل کند و( روی شکم  کار را

 3زن نامحرم قرار گیرد، روح ایمان از قلب )شخصیت درونی( او جدا می شود.

ْيَطاباز فرمود:  ُِمْرِشٌدَِوِعَتىَلِاْْلُْختَر ِشت َ ْاَداُُهَاَِمََلٌ
ِ
ُِأُذََّنِنِعىََلِا َِوََِلُ الَّ

ِ
َِماِِمْنِقَلٍْبِا ٌنُِمْفتِِتٌ

ِيَْزُجُرُهَِعْنهَا ْيَطاُنِيَأُْمُرُهِاِبلَْمَعاِصَِوِالَْمََلُ هیچ قلبی نیسهت مگهر    5...:َاَذاِيَأُْمُرُهَِوَِاَذاِيَْزُجُرُهِالش َّ

اینکه دارای دو گوش است؛ در یکی از آنها فرشته ای هدایتگر است و در دیگری شیطان فتنه 

ن )شیطان( وادار می کند؛ شیطان او را برگناهان امر می کند گر؛ آن )فرشته( باز می دارد، و ای

 و فرشته او را از گناهان باز می دارد... 

این جدا شدن روح فطرت از شخصیت درونهی و سهرکوب شهدنش و منهزوی      -9توضیح: 

شدنش در اثر گناه کبیره، موجب بیماری شخصیت می گردد. آیا دوباره می تواند برگردد؟ یها  

می شود؟ بسته به شدت بیماری است که اگهر   «الِيرجعتون»در آیه دیدیم مصداق همانطور که 

 آن گناه کبیره مصداق لَمم باشد، امکان درمان و برگشت هست. وگرنه، نه. 

استعاذه و پناه بردن به خداوند از شر شیطان، در هر حال، برنامۀ درمان را آسانتر می  -5

دور می شهود و انسهان مهی مانهد و انگیهزش روح      کند و شیطانی که بر گوش غریزه می دمد 

 فطرت و کمک آن فرشته که بر گوش فطرت می دمد. 

اما اگر گناه کبیره مصداق لمم نباشد و به روند جاری و خصلت مداوم مبدل شود، در  -3

 اینصورت شخص نه مجال استعاذه می یابد و نه توفیق دعا. 

                                                   
 .504ص  5کافی )اصول( ج  9
پیشتر به شرح رفت که در اینگونه حدیث ها مراد از قلب شخصیت درونی است. و در تعریف شخصیت گفتهه   5

 مل میان دو روح. شد که عبارت است از چگونگی تعا
 در مباحث گذشته بیان شد که فطرت هرگز نمیمیرد، در اثر سلطۀ روح غریزه سرکوب شده و به انزوا می رود.  3
 همان. 5
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ند و از خداوند هدایت و ایمهان بخواههد، نهه    اما اگر بتواند استعاذه کند، سپس دعا ک -5

ف او را یهاری و کمهک نیهز مهی کنهد، بهه       ئوتنها هر دو دعایش پذیرفته است بل خداوند ر

 حدیث زیر توجه فرمائید: 

َِوِِلقَلِْبتِهُِأُذََّنِنِيِفَِجْوِفتِهُِأُذٌنِيَْنُفتُثِِفيهَتاِ فرمهود:  السهالم  علیهه  صادق امام الَّ
ِ
َمتاِِمتْنُِمتْؤِمٍنِا

ِقَتْوَُلِالِْ ِفَتَذِِلَ ِالُْمتْؤِمَنِاِبلَْمتََلِ ُ تُدِاّلِلَّ ِفَُيَؤي ِ َّتَدُهُِِْوَِ» :َوْسَواُفِالَْخنَّاُفَِوُِأُذٌنِيَْنُفُثِِفيهَاِالَْمََلُ ِِبتُروحٍَِِأي

 9«:ِمنْهُِ

 شی نیست مگر قلبش که در درون دارد، دارای دو گوش اسهت: در یهک گوشه   مؤمنهیچ 

را بوسهیله آن   مهؤمن گری فرشته ای مهی دمهد، و خداونهد    وسواس و خنّاس می دمد، و در دی

ِِبُروحٍِِمنْهُِ»فرشته یاری می کند و این است معنی آیه  ََّدُُهْ  «.َوَِأي

با همۀ اینها، انسان نباید در هیچ شرایطی از رحمت خدا  یک اصل بس مهم و ب رگ: 

واسع و گسهترده  مأیوس شود، حتی اگر غرق در گناهان کبیره باشد. فضل و رحمت خدا بس 

 در مناجات منظومه چه زیبا به ما یاد می دهد:السالم  ین علیهمؤمناست. امیرال
ِْ َِ لَهِي ِلَت

ِ
لَّتْتِ ا َّتْتِ وَِ َِ ِ تَِِخِطيًَتت َِ

ِ

َِوَِأْوَستتعتِِفََعْفتتُوَيَِعتتْنَِذنْهتتِ تتلُّ َِ ِ َِأ
ِ

 

 و انباشته باشد یماگر گناه من بس عظ یا،خدا
 

 

 2تر از گناه من اسهت و گسترده  یمترپس عفو تو عظ 
 

هر جهلی زشت است، بد، نکوهیده و مشؤم اسهت. امها در آن میهان     یک جهل شیرین:

یک جهل و نادانی هست که بس شیرین است و آن عبارت اسهت از اینکهه: انسهان در ههیچ     

شرایطی نمی تواند بداند و یقین کند که خدا توفیق دعا و توبه را به او نمی دهد. و هرگز نمی 

بدانهد و از لطهف خهدا و درمهان شخصهیتش       «الِيرجعون»د بطور یقین، خودش را مشمول توان

 یوس باشد. أم

می کند که آیا مهن دیگهر    کسی، گناهکاری، به این موضوع فکرو جالب این است؛ وقتی 

                                                   
 سورۀ مجادله.  55و آیۀ  -همان 9
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 قابل برگشت هستم یا نه، این خود دلیل قابل برگشت بودن و قابل درمان بودن است. 

ِالِيَْرِجُعونَُُِِصٌِّ»آنان که مصداق  ْْ ٌ ِفَهُ هستند هرگز این فکر به ذههن شهان خطهور     9«بُُْكٌَُِعْ

نمی کند. آن شخص غرق در گناه که این فکر به ذهنش خطور می کنهد، بایهد آن را مبهارک    

اسهتغفار و   بداند و نشانۀ باز بودن درب رحمت خدا تلقی کند؛ ابتدا دعهای اسهتعاذه و سهپس   

ت»ت شخصیت بکند. و بخواند: دعای هدایت و سالم آنگاه َاقميَِتِِاْاتِدََّنِالص  و هرگهز   5«.راَ ِالُْمست ْ

 نفرموده اند که گناهکاران حق ندارند این آیه را بخوانند. 

 -بهزرگ گناهکهار تهاریخ    -یت می دهد که به فرعهون مأمورخداوند به حضرت موسی 

 »بگو: 
ِ
ِا ِِفَُقْلَِاْلَِِلَ  ِ-َأْنِتََز،َّ

ِ
آیها مهی خهواهی تزکیهه )درمهان(       3«:ىتَرب َِكِفَتَْخشتَِوَِأْاِديََكِا

 ؟ -؟-و تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم تا اهل خشیت باشی -شوی

یت این پیام را به حضهرت موسهی   مأموراگر درمان و هدایت فرعون محال بود، خداوند 

 نمی داد. 

یت بهرای شخصه   -درمهان  5دومهین مهانع   درجۀ اجتماعی مانع درمان است مگر:

درجه و شأن اجتماعی است. زیرا کسی که در جامعه باال رفته و فراز شده  -بیمار قابل درمان

و دارای درجه گشته )خواه درجۀ مثبت و خواه منفی( برای حفظ آن جایگاه ممتاز خواههد  

متیاز اجتماعی شخصیت منفی بر همان شخصیت منفهی او  اکوشید. و بدیهی است که درجه و 

بخواهد شخصیت خود را درمان کرده و تغییر دهد باید از آن درجه و شهأن   مبتنی است، اگر

ممتاز خود صرفنظر کند. و این بسی مشهکل اسهت. صهرفنظر کهردن از امتیهاز و برجسهتگی       

اجتماعی الزم گرفته که خود را به صفر برساند، و این نیازمند بزرگترین و قوی ترین تصهمیم  

ا شناخت آسیب پذیری های خود همراه نباشد، خطرناک است. بنابراین درجۀ اجتماعی اگر ب

                                                   
 سورۀ بقره. 96آیۀ  9
 سورۀ فاتحه.  0آیۀ  5
 سورۀ نازعات. 91و  96آیه های  3
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است، و اگر همراه آن باشد، نعمت بزرگ الهی است، نه موجب بیماری می شود و نهه مهانع   

 درمان.

یک موضوع اجتماعی است، اگر جامعه ای نباشد درجه معنائی ندارد. و لذا امهام   ،درجه

تةِ َوِاَلِتَْرفَْعِّنِيِفِالنَّت»می گوید السالم  علیه َِ نهاس در ایهن سهخن یعنهی جامعهه. و       ،...«اِفَِدَر

شخصیت بیمار اگر بخواهد خود را درمان کند باید به آن امتیهاز بعنهوان یهک امانهت الههی      

 بنگرد. 

 برخورداری فردی، منشأ حق اجتماعی نمی شود: 
رّفهی  ( مبعوث شد، خدا را با اسم های متعدد معو آله یهاهلل عل وقتی که پیامبر اکرم )صلی

بود. سران قریش نسبت به این اسم بشدت حساس بودند « رحمان»می کرد و از آن جمله اسم 

این باور را مهی  « فَعالن»یغۀ خاص و وزن صو از آن می ترسیدند. زیرا کاربرد این لفظ با این 

آورد که هر کسی هر چه دارد از جانب خدا است؛ عطا و بخشش خداوند منشأ هیچ حهق و  

آورد: خداونهد   یی نمی شود باور به رحمانیت خدا برای مردم یهک منطهق مه   حقوق اجتماع

خدای همگان است اگر به کسی مال و ثروت داده فقط یک بهرمنهدی فهردی اسهت او نمهی     

خورداری مبدل کند؛ از یک بهرمندی، یک بهرمنهدی  د این برخورداری خود را به دو برتوان

 دیگر بنام مقام اجتماعی در بیاورد. 

نیت افراد جامعه است. آنهان کهه بهه اسهالم     اسامتیاز اجتماعی، نوعی سلطه بر ان ودرجه 

آنان که مال و ثروت دارند مال و ثوروت شوان   ایمان می آوردند با زبان ساده می گفتند: 

برای خودشان و نوش جان شان، لیکن دارائی آنان دلیل نمی شود که مالک انسانیت 

است و هر کسی مالوک انسوانیت خوود اسوت؛      ما نی  بشوند. زیرا خداوند رحمان

  همۀ انسان ها در برابر رحمانیت خدا یکسان هستند.

و دیگر اسماء می نامیدنهد از  « اهلل»قریش و همۀ مردم عرب در عصر جاهلی خدا را بنام 

دربارۀ خدا در میان شان نبود. وقتی پیامبر « رحمان»، اما اثری از اسم «رحیم»آن جمله با اسم 

( خدا را با این اسم نامید احساس خطر کردند، زیرا این اسهم مهانع از آن   و آله یهاهلل عل )صلی
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بود که یک امتیاز و برخورداری فردی منشأ حق و حقوق اجتماعی گردد و ثروتمندان بدلیل 

 ثروتمند بودن شان بر سرنوشت مردم مسلط شوند. 

می گوید: مال هنگفتهی   9«:لَْكُتِماال ِلَُبداِ يَُقوُلَِأاِْ»سران قریش در برابر این منطق می گفتند: 

 را از بین برده و مصرف کرده ام. 

یعنی برخورداری خود و مصرف اموال برای رفاه خود را منشأ حق و مقام اجتمهاعی مهی   

برخهوردار اسهت جایگهاه     یدارد و از رفهاه بیشهتر   یدانستند: هر کس مهال و ثهروت بیشهتر   

 اجتماعیش نیز باالتر است. 

ر به رحمانیت خدا این منطق را ابطال مهی کهرد. زیهرا رحمهان یعنهی خهدا نعمهت و        باو

برخورداری فردی را )مطابق نظر خودش( به هر فرد بهد و یها خهوب مهی دههد و باصهطالح       

رحمان یعنی بخشنده و دهنده به دوسهت و دشهمن؛ دارائهی و برخهورداری یهک فهرد دلیهل        

 برتری اجتماعی او نیز باشد.  برگزیدگی او از جانب خداوند نیست تا دلیل

یکهی از چهالش ههای بهزرگ     « رحمان»درگیری سران قریش با اسالم بر سر واژه و اسم 

به  «حمان در انهدام توتمیسم عربکاربرد تک واژۀ الر » چۀعصر مبعث بود که در کتاب

 . آمدشرح آن پرداخته ام. و این سطرها در تکمیل آن 

انیت خدا معتقد باشند، ثروت و دارائی فرد منشأ حهق  در جامعه ای که مردم آن به رحم

اجتماعی و امتیاز اجتماعی او نمی گردد. این حرف کوچکی نیست بل یک اصل بزرگ است. 

حاکمیت ثروتمندان بور جامعوه    سمبل که« مجلس سنا»در طول تاریخ چی ی بنام 

  ابطال می گردد.« الر حمان»بود و هست، با تک واژۀ 

لد که آیه ششم آن را دیدیم، دربارۀ ممانعت درجهۀ اجتمهاعی از درمهان    قرآن در سورۀ ب

شخصیت، بحث می کند؛ کسی را محور بحث قرار می دهد که به منطهق مهذکور و بیمهاری    

فَتاَلِالح گشهت:  ید این شخص درمان شد و شخصهیتش اصه  شخصیتی دچار است، آنگاه می گو

ِالَْعَقَهةَِ َْ  نۀ مهم عبور نکرده.ددارد( از گر : پس )هنوز که این منطق رااْقتََح

                                                   
 سورۀ بلد. 0آیۀ  9



 512 «مکارم اخالق»دعای بیستم  
 

 یعنی آن مانع بزرگ و سخت را از بین نبرده تا درمان شود.

 اند. مهت و سختی این گردنه را به تو می ف: و چه بیانی اهمیَوِماَِأْدراَيَِماِالَْعَقَهةُِ

یعنی این گردنه بر سر راه کسی که می خواهد درمان شود به حدّی سخت اسهت کهه در   

ر از آن است که این سختی را برساند. لهیکن ابعهادی از   قاصنمی گنجد؛ زبان بشر  قالب الفا 

 چگونگی عبور از آن بشرح زیر است: 

َِرقََهةٍِ ْطعاٌمِيف: آزاد کردن برده. فَكُّ
ِ
 : یا غذا دادن در روز گرسنگی. يَْوٍمِذيَِمْسَغَبةٍَِِأْوِا

ذو مالش را برای غذای چه کسانی هزینه کند؟:  َأْوِبهر یتیمهی از خویشهاوندان.     :اَِمْقَربَةيَتاميِ 

بَة  یا بر مستمند خاک نشین. :ِمْسكينا ِذاَِمْاَ

یعنی در ایام قحطی و گرسنگی مال خود را برای بقای ریاست یا امتیاز اجتماعی خهودش،  

 حفظ نکند و آن را برای آسایش نیازمندان هزینه کند. 

آَمنُواَِوِتَِو يَنِأ َّْ ةُُِِثَِّاكَنِِمَنِا َ ََ َِوِتَواَصْواِاِبلَْمْر رْبِ سپس )این شخص مورد بحث توانسهت   :اَصْواِاِبلصَّ

از آن گردنه عبور کند و( شد از آنان که ایمان آوردند و همدیگر را به شکیبائی و دلسهوزی  

 دعوت می کنند. 

اُبِالَْمْيَمنَةِِ ُْ  آنان اند که اهل میمنت و مبارکی هستند.  :ُأولًَِكَِأ

ِ َّْ اُبِالَْمْشأََمةَِِوِا ُْ َِأ آايتِناُُِهْ َِّنٌرُِمْؤَصَدةٌِِ-يَنَِكَفُرواِِبأ ْْ و آنان که به آیات مها کهافر شهدند،     :عَلَْيهِ

 بر آنان است آتش فراگیر.  -افراد شومند

افراد شُوم کسانی هستند که برای حفظ و افزایش ثروت شان بشدت می کوشند تا همیشه 

باشد. و افراد مبارک )که وجودشان برای جامعه مبارک  برای شان منشأ حق و شأن اجتماعی

است( کسانی هستند که نه تنها ثروت را منشأ حق اجتماعی نمهی داننهد بهل آن را در تهرمیم     

 کمبودهای جامعه مصرف می کنند. 

که منشأش نامشروع است، عبهور کننهد،   « شأن اجتماعی»و آنان که نتوانند از این گردنۀ 

در ایهن دعها   السالم  نند. و لذا امام علیهکآیات الهی کار می  رخالفو ب هستند همچنان بیمار

َِحَطْطاَِّنِِعْنَدِنَْفِِسِ خدایا،به ما یاد می دهد که بگوئیم:  الَّ
ِ
ِا ة  َِ   .اَلِتَْرفَْعِّنِيِفِالنَّاِفَِدَر

برای خود مال و دوست داشتن خهود   -9توضیح: حرص و آز برای جمع مال دو نوع است: 
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برای به دست آوردن درجه و حق اجتماعی. بدیهی است که دومهی بهدتر از اولهی     -5 ثروت.

 است. 

در مکتب قرآن و حدیث، ریاست نه حرام است و نه نکوهیهده. آنچهه بشهدت     حدیث:

آن  ااست. که هم بیماری و هم مانع از درمان است که فرد را به « حبّ ریاست»نکوهش شده 

 ی تواند از آن عبور کند. گردنۀ سخت رو به رو می کند و نم

َلَِمتاِ( فرمهوده اسهت:   و آله یهاهلل عل فرمود: رسول خدا )صلیالسالم  امام صادق علیه َِأوَّ نَّ
ِ
ا

ِالنَّْوِمَِوُِحبُِّ َعاِمَِوُِحبُّ ِالطَّ ِئَاَسِةَِوُِحبُّ ِالر  نَْياَِوُِحبُّ ِاِلُّ ُِحبُّ ِِبِهِِستٌّ لَّ َِ َِوِ َِعزَّ ُ ِاّلِلَّ اَاِةُِعِِصَ ِالرَّ

ِالِ َِساءِِِوَِ اولین چیزی که بوسیله آن بر خداوند معصیت شده شش چیز است: حبّ دنیا،  9:ُحبُّ

 حبّ ریاست، حبّ طعام، حبّ خواب، حبّ راحتی، و حبّ زنان.

است؛ دنیا « اشتباه میان ابزار و هدف»در اینگونه حدیث ها، « حبّ»مراد از  -9 توضیح:

هدف مبدل شهود. ریاسهت کهه ابهزار مهدیریت بهرای       به  ،که ابزار است برای انسانیت انسان

انسانیت انسان ها است، به هدف مبدل شود. غذا که وسیله برای بقاء اسهت کهه انسهان بقهاء     

 داشته باشد و در اثر آن به انسانیت برسد، به هدف مبدل شود و همچنین تا آخر. 

ضوع بحث ما کهه  به دو بیماری اول یعنی حبّ دنیا و حب ریاست توجه کنید؛ در مو -5

دنیا و هم حبّ ریاست هر دو جمع هم حبّ « اجتماعی ناشی از ثروت امتیاز»عبارت است از 

سخت پیش می آید و درمان  ۀهستند، و این یعنی بیماری اندر بیماری و اینجاست که آن گردن

 5را مشکل می کند.

فهت ایهن   راه بهداشهت از آ السهالم   امهام علیهه   و اما بهداشت در برابر این آفت:

بیماری را به ما یاد می دهد: درجه و امتیاز اجتماعی یکی از دو اثهر را در شخصهیت درونهی    

 شما خواهد گذاشت: 

                                                   
 . 561ص  5کافی، ج  9
 حدیث دربارۀ حب ریاست و نکوهش حبّ درجۀ اجتماعی بسیار است، به این یک حدیث بسنده شد.  5
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در اینصورت  9او.« عدل»خدا است، نه از « فضل»اگر احساس کردید که این امتیاز از  -9

 انسانی و مثبت در شخصیت شما خواهد داشت.  تأثیر

ن امتیاز، از عدل خداوند است و شما مستحق آن بودیهد، در  اگر احساس کردید که ای -5

 ضد انسانی و منفی در شخصیت شما خواهد گذاشت.  تأثیراینصورت 

پس برای اینکه احساس اول را داشته باشیم و از احساس دوم در اَمان باشیم، چه کار باید 

 کرد؟

سخت و مشکل اسهت   دعا. باید دعا کرد و از خدا خواست. زیرا مسیر انسان شدن بحدی

 که به تنهائی نمی توان آن را طی کرد، باید بهمراه رحمت خدا این راه را پیمود. 

ِتَِِوِاَلِتَْرفَْعنتمی گوید: از خدا با ایهن بیهان بخواهیهد:    السالم  امام علیه الَّ
ِ
ِا تة  َِ  ِيِفِالنَّتاِفَِدَر

ه ای باال نبر مگر اینکه به همهان میهزان   خدایا، مرا در جامعه درج :َحَطْطاَِّنِِعْنَدِنَْفِِسِِمثْلَهَا

 خودم را در نظر خودم پائین آورده باشی. 

 امام در این عبارت بس مختصر معیار می دهد: 

اگر دیدید که امتیاز اجتماعی )گرچه فقط یک درجهه باشهد( در شهما ایجهاد حهس       -9

 برتری کرد، بدانید که دچار آفت شده اید. 

هم بدانیهد در خطهر آفهت هسهتید. زیهرا آن       شما نکرد، بازاگر دیدید، هیچ فرقی در  -5

 منفی است و حتماً به فعلیت خواهد رسید.  تأثیرامتیاز بطور بالقوّه دارای 

اگر دیدید اثر معکوس در شخصیت درونی شما دارد؛ یعنی بها رسهیدن بهه آن امتیهاز،      -3

 خودتان در نظر خودتان کوچک شدید. بدانید در امان هستید. 

 است: « نسبت معکوس»ر این مورد خاص پس د

خوود کوم   »از این سخن دعوت بهه  السالم  مراد امام علیه نسبت معکوس درجات:

                                                   
انسان اگر نعمتی را از عهدل خهدا   در مباحث قبلی به شرح رفت که فضل خدا باالتر و فراتر از عدل خدا است.  9

خهود  »می دهد، گوئی رسیدن آن نعمت را حق خود می داند. در اینصورت دچار « استحقاق»بداند این بینش او بوئی از 

 آنهم برتربینی در نزد خدا، می گردد.« برتربینی
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از نعمت الهی است که به او داده. و فرد غافهل از   تلنیست. زیرا خود کم بینی اوالً غف «بینی

که باشهد، بهمهان   نعمت خدا، شکر آن را به جای نمی آورد. ثانیاً: خود کم بینی به هر نسبتی 

باشد و نه دچهار  « خود بیش بینی»نسبت بیماری است. و شخصیت سالم آن است که نه دچار 

 خود کم بینی. 

مقصود امام معرّفی درجه و امتیاز اجتماعی است که در یک صورت نعمت می شود و در 

 صورت دیگر آفت می گردد. و برای این یک معیار تعیین می کند: 

خهود  »و « انسان شناسهی »درجه و امتیاز موجب شناخت سه عنصر در  اگر داشتن معیار:

 باشد، نعمت است که این عناصر عبارتند از: « شناسی

الف: این که خوشحال می شوم که خداوند این درجه را بهه مهن داده، موجهب شهود کهه      

ش قهدری  بدانم از نظر وجودی فقیرم، یعنی نیازمند بودم، دارای نقص بودم که خدا با این نعمت

 شود بر خود شناسی صحیح. م افزوده. در نتیجه آن درجه باعثاز نیازم کاسته و به کمال

ب: با بررسی خود و دیگران، متوجه شود که خداوند این امتیاز را به هر کس دیگر مهی  

است. پس این امتیهاز دلیهل   « رحمان»توانست بدهد حتی )باصطالح( به دشمنانش، زیرا که او 

 دیگران نیست. برتری او بر 

است؛ امکان دارد در هر وقتی زایل شهده و از  « ممکن الزّوال» یج: هر نعمت و هر امتیاز

بین برود. اگر آمدنش دلیل برتری باشد، رفتنش نیز دلیل پستی می شود. در حهالی کهه نهه آن    

 است و نه این. 

یت در جامعهه و  و با این سه عنصر است که در می یابد هر امتیاز اجتماعی غیر از مسئول

مسئولیت در آخرت، چیزی ندارد. امتیاز با هر درجه ای باشد بهمان درجه بهر مسهئولیت او   

امتیاز بر نیاز و فقهر او افهزوده اسهت کهه نیازمنهد       این افزوده است. آنگاه درک می کند که

 انجام این مسئولیت است که اگر آن امتیاز را نداشت این نیازمندی و فقر را هم نداشت. 

چنین شخصی در نظر مردم و جامعه دارای امتیهاز اسهت امها در نظهر خهود کهوچکتر و       

 ضعیف تر.

خود فرد، نسبت معکوس است: ههر   رپس نسبت میان امتیاز در نظر مردم، و امتیاز در نظ
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 چه در نظر مردم ممتازتر، بهمان مقدار در نظر خودش فقیرتر و نیازمندتر.

ا در حدی فقیهر و  رینید با آنهمه امتیازات که دارد خودش را ببالسالم  ین علیهمؤمنامیرال

 .نیازمند می بیند که در برابر خدا آنچنان حقیرانه به متن دعای کمیل می پردازد

 ِتماِرفعِامرؤِنفسهِفت( رسیده است که فرمود: و آله یهاهلل عل از رسول خدا )صلی حدیث:

تات الِحطهِهِتعا ِيفِاْلآخرةِدِر ةِاإ هیچ کسی در دنیا خودش را درجه ای برتهر   9:اِلنياِدِر

 نمی کند مگر اینکه خداوند متعال او را چندین درجه در آخرت پست می کند. 

حدیث، نسبت میان امتیاز اجتماعی و امتیاز در نزد خدا نیز نسهبت معکهوس اسهت؛     بنابراین

 ت خواهد شد. هر مقدار فرد دارای امتیاز، خود را ممتاز بداند بهمان مقدار در آخرت پس

 

 نسبت معکوس ع  ت 
 

ِِعْنَدِنَْفِِسِِبقَتَدِرَاا ِاَبِطنَة  َِأْاَدًَْتِِِلِِذَّلَّ  الَّ
ِ
ا َِظاِارا ِا ِدْثِِِلِِعز   و )خدایا( ههیچ عهزت   :َوِاَلُُِتْ

 5ظاهری برایم حادث نکن مگر بهمان اندازه در نفس خودم ذلّت باطنی احداث کنی.

                                                   
 ط دار احیاء التراث العربی.  961ص  4شرح نهج البالغه )ابن ابی الحدید( ج  9
ِ »ی از شارحان و مترجمان صحیفه، این کلمۀ برخ 5 و فروتنی معنی کرده اند. برخهی ههم توضهیح    « تواضع»را  «ِذَّلَّ

با ضمّۀ ذال که به « ذُلّ»است که به معنی نرمی و تواضع است، نه از  -با کسرۀ ذال -«ذِلّ»داده اند که این کلمه از مادۀ 

 معنی خواری و حقارت است. 

تهوَّل:ِالل تيِوِالاواِتع.س است؛ در منابع لغت گفته اند: در حالی که قضیه برعک :ِالانقيتادِوِالس  ل  ُْ و ذِلّ را چنهین   ا

فق.معنی کرده اند:  َةِوِالر  :ِالر  ل   ِْ  ا

اما اوالً: این دو معنی، کاربرد دوم این دو واژه هستند نه کاربرد اصلی شان، آنهم در مقام تقابهل بها همهدیگر ایهن     

  کاربرد را دارند.

وجود ندارد، و ایهن قالهب مصهدری     «ُذَّل»نیست. زیرا اساساً در زبان عرب  «ِذَّلِ » و «َذَّلِ »ثانیاً: این کاربرد، دربارۀ 

 را نمایندگی می کند هم در کاربرد اول و هم در کاربرد دوم. -ذُلّ و ذِلّ -آمده است و هر دوی آنها «ِذَّلِ »تنها بصورت 

است؛ یعنی در اثر کثرت استعمال مجازی به معنهی  « شبه مجاز»مجازی هم نباشد،  ثالثاً: این کاربرد دوم اگر معنی

است. زیرا که تواضع یا رحمت و یا نرمهی و رفهق، از آثهار ذُلّ و ذِلّ    « مجاز در اسناد»حقیقی مبدل شده است. و نوعی 

  هستند، نه خود آنها.
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 ناپذیر.عزیز: نفوذ ناپذیر: سلطه  لغت:

 بجهت انفعال.  -5هت فعل. بج -9یکی از دو جهت: ه ذیر بنفوذ ناپذیر و سلطه ناپ

و سهلطه ناپهذیر اسهت؛ ماننهد      ناپهذیر  بجهت فعل: چون مقاومت و قدرت دارد، لذا نفوذ

 یا هر چیز مقاوم.  9انسان مقتدر و قوی،

ه نیسهت؛ ماننهد   بجهت انفعال: چون تُرد، ظریف و شکننده است، لهذا قابهل نفهوذ و سهلط    

 کودک عزیز، یا هر چیز محبوب که شکننده باشد. 

یک فهرد   -5یک فرد یا یک چیز برای کسی عزیز باشد.  -9عزّت انفعالی دو نوع است: 

 یا یک چیز برای عموم عزیز باشد. 

یا حهالتی کهه تحمهل آن دشهوار      چیز ودنسخت ب -9عزت کاربردهای دیگری نیز دارد: 

َِعزيٌزِعَلَْيِهِماَِعنُِتُِِّْلََقدِْ»باشد، مانند   حقّا که پیامبری از خودتان برای شما 5«ِاَءُُكَِْرُسوٌلِِمْنَِأنُْفِسُُكْ

                                                                                                                        
  :ُِذالِ منابع لغت معنی اصلی را چنین بیان کرده اند .َِذلَّ :ِِدِعز  ِوِمذَّل   ِوَِذالَّل  پس معنی اصلی، ضد عزّت  وِذَّل  

در این سخنش عزّت و ذلّت را در تقابل و تضاد بها همهدیگر آورده اسهت. و کسهی      السالم است همانطور که امام علیه

 کند. را با تواضع متقابل « تعزّز»عزّت را با تواضع در تقابل و تضاد نمی آورد، بل اگر چنین بخواهد باید 

و « روان شناسی»و « انسان شناسی»نظر به اینکه )متأسفانه( در تفسیر قرآن و نیز در شرح احادیث، هرگز به علوم 

خواستار ذلت خهود باشهد، تعجهب کهرده انهد و بهه توجیهه        السالم  توجه نشده، از اینکه امام علیه« شخصیت شناسی»

 پرداخته اند.

و خود شناسی )و شناختن ضعف و کوچکی خود از نظر وجودی و با عمر بلی؛ درست است: آثار این انسان شناسی 

کوتاه، و آسیب پذیری شخصیت، و نیز ذلت در برابر خدا( تواضع و نرمی و رحمت و دلسوزی است برای دیگران. امها  

 در آثار نیست، بل در اصل منشأ این آثار است. السالم  سخن امام علیه

ِ»بی فایده است. زیرا امیرالمؤمنین در سجده می گفت « لّذِ»به « ذُلّ»فرار این حضرات از  ُِذِل ِ ْْ که همگان  «َوِاْرَحت

 آن را هم با ضمّه خوانده اند و هم به معنی ذلّت گرفته اند، نه به معنی تواضع یا نرمخوئی و دلسوزی. 

و  535و  551ص  63، آمده و همچنین است این عبهارت حهدیثی در بحهار، ج    354ص  3این حدیث در کافی، ج 

 و در مجلدات دیگر. 525ص  65نیز: ج 
ِلَنَْحُنِالْغتاِلُبونَِ»سورۀ شعراء آمده ساحران گفتند:  55مانند عزّت فرعون که در آیه  9 َّنَّ

ِ
ِةِِفْرَعْوَنِا قسم به عزت  «:ِبِعزَّ

 فرعون که ما غالب خواهیم شد. 
 سورۀ توبه.  956آیۀ  5
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اینکه شما را در رنج ببیند بهرایش سهخت    -بر او سخت است. آمده که )تحمل( رنج های شما

 است. 

ِعلِ و می گویند:   ار ببینم. سخت است برای من که تو را بیم أ رايَِمرِيضا :ِأ نِعز 

 عزیز: شیئ کمیاب. یا شیئ پر قیمت.  -5

این نیز بر دو گونه است: زورگوئی از موضع قدرت.  -گویانه، تحکّم.عزّت: رفتار زور -3

 و زورگوئی از موضع ضعف و شکنندگی، مانند زورگوئی کودک به مادرش. 

نتفَقتاَلَِأْكفِِ»سورۀ ص به معنی زورگوئی از موضع قهدرت آمهده:    53در آیۀ   ِتِفتِ تلْنيهتاَِوَِعزَّ

 با من در سخن.  دره و درشتی کگفت آن تک گوسفندت را به من بد «:الِْخطاِبِ

ُْثِِ»تکبّر:  -5
ِ
ُةِاِباْل َِأَخَذتُْهِالِْعزَّ َ َِّقِاّلِلَّ ِات ذاِقيَلََِلُ

ِ
هنگامی که به او گفته شود از خدا پروا  9«:َوِا

َِ»کن، تکبّر او را می گیرد به سوی گناه. و:  يَنَِكَفُرواِيفب َّْ ٍِِِِلِا ٍةَِوِِشقا بل آنان که کافرند  5«:ِعزَّ

 در تکبر و اختالف هستند. 

 انسان عزیز و گرامی بجهت عنصر یا عناصر معنوی شخصیتی که دارد.  -2

همین معنی اخیر است. زیرا امام عزت را می خواهد لیکن بشرط السالم  مقصود امام علیه

ت ادی مبتنی است( می خواهد و نه عزتداری را )که بر قدرت مصحت آن. پس او نه عزت اق

 انفعالی را، نه تحکم و زورگوئی را و نه تکبر را. 

او همان عزت را در نظر دارد که در واقعیت جامعۀ آن روز داشت و عزیز بود؛ بها همهۀ   

تی در محدودیت ها و ستم ها که برایش وارد می شد باز در میان مردم عزیز و گرامی بود، ح

 نظر دشمنانش یک شخصیت برجسته بود. 

رتش و لشکر، و نه امکاناتی برای دفع دشمنان، چگونه ااو که نه قدرت مادّی داشت و نه 

وجودش، و تنها حضورش، خواب راحت را بر چشمان ستمگران حرام کرده بود، چگونهه و  

 چرا؟؟

                                                   
 سورۀ بقره.  560آیۀ  9
 ۀ ص. سور 5آیۀ  5
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د: من به هر مقهدار کهه   پاسخ این پرسش را می ده ،گوئی خودش در این جمله از این دعا

در نزد مردم عزیز شدم بهمان مقدار در نزد خودم و در پیش خدایم احساس کوچکی کهردم:  

«َِّْ َّهُ ِِعْنَدِنَْفِِسِِبقََدِرَااِ...الل ِاَبِطنَة  َِأْاَدًَْتِِِلِِذَّلَّ  الَّ
ِ
ا َِظاِارا ِا ِدْثِِِلِِعز  خدایا، هیچ عزّت  «:َوِاَلُُِتْ

 مگر بهمان اندازه در نفس خودم ذلّت باطنی احداث کنی.ظاهری برایم حادث نکن 

( بخاطر نسهبتی  السالم گاهی در پاسخ پرسش باال می گویند: عزّت علی بن الحسین )علیهما

( داشت. اما باید گفت همزمان با او افراد بسیاری بودنهد  و آله یهاهلل عل بود که با پیامبر )صلی

 تند و هیچکدام به عزت او نرسیدند. که از اینگونه نسبت ها با پیامبر داش

 

 تعادل میان ع  ت ظاهری و ذل ت باطنی
 

انسهان  »در ایهن سهخن امهام، در     «ابطنتة»و « ظهاهراً »باصطالح ادبی؛ دو قید، یا دو وصف 

دارد که نسهبت معکهوس میهان     یبار معنائی شگفت و بس مهم« شخصیت شناسی»و « شناسی

شخصیت سالم انسانی آن است که رده و می گوید: عزت ظاهری و ذلّت باطنی را اِعالم ک

مان مقدار ذلت بواطنی داشوته   ه ر مقداری که ع  ت ظاهری داشته باشد بهه دقیقاً به

 باشد. 

است. علهوم   السالم و این یک اصل بزرگ در علوم انسانی مکتب قرآن و اهل بیت علیهم

اصطالح ارجمندترین ره آورد انسانی غربی کجا و درک این اصول اساسی کجا!؟! مهمترین و ب

علوم انسانی غربی تربیت انسان ههائی اسهت کهه در مسهابقۀ شههرت طلبهی، برتهری جهوئی،         

ایهن   بیماری شخصیت هستند؛ دچار که همگی هستندعزتخواهی به معانی ای که شمرده شد، 

 انی به بستر تنازع بقاء و... است.دیو پروری، ستمگر سازی، انداختن جامعه انس روند

آنگاه می کوشند که این سبقت جویهان در سهلطه و تنهازع را بها لیبرالیسهم       یبرالیسم:ل

کنترل کنند. و لیبرالیسم )با صرفنظر از اشکاالت اساسی اش( اگر در این کنتهرل جهواب ههم    
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الجوامع نه تنها توان کنتهرل نهدارد    ندارد، در عرصۀ بی تأثیردر محدودۀ یک جامعه  9بدهد،

 و تحقیر جامعه های دیگر و قتل و غارت آنها را تقویهت مهی کنهد.    بل خصلت سلطه جوئی

انهرژی   ،سوخت لیبرالیسم فقط در درون و محدودۀ یک جامعه، برد دارد. و در مقابل انرژیِ

هائی که از این تربیت ها متولد می شود انباشت شده و گلوله های توپش را به سهوی جامعهه   

اش این می شود که هر چه جامعۀ مقتدر بخواههد   های دیگر پرتاب می کند. و منطق جهانی

 حق اوست و در همه جای جهان منافع دارد، بل همه چیز جهان و جهانیان منافع او هستند. 

مردمهان   ۀکهرده کهه همه    مأمورمنطق چنگیز: چنگیزخان مغول می گفت: خداوند مرا 

ول از شیر آنها خهورده  جهان را بکشم تا علفها بلند شده و به شکم گاوها برسند، کودکان مغ

 و پرورانده شوند. 

کشتن دیگران و  در بینش غرب فرق میان منطق جامعه غربی با منطق چنگیز این است که

ی شود. علوم انسانی ای که نهه  گرسنه نگه داشتن جامعه های دیگر با علوم انسانی)!( توجیه م

نه عزّت متکبرانه. تنهها  فروشی در آن نکوهش شده و نه برتری جوئی، نه سلطه جوئی و فخر

کاری که می کند می کوشد این خصلت ها و تربیت های ابلیسهانۀ افهراد را ماننهد سرشهاخه     

 های یک رودخانۀ شُوم جمع کرده و جریان آنها را به سوی جامعه های دیگر جاری کند. 

معهۀ  تا مرز جاو اُمانیسم )= انسانیت فدای انسان( نیز در صادقانه ترین مصداقش، شعاعش 

 به جامعه های دیگر می رسد به توپ، تانک و بمب اتم مبدل می گردد. خودی است، وقتی که 

کید دارد که ایهن دو  أتالسالم  امام علیه تعادل میان ع ت ظاهری و ذل ت باطنی:

 احسهاس  باید دقیقاً بمقدار همدیگر باشند. اگر عزّت ظاهری بیش از ذلّت باطنی باشهد، منشهأ  

ردد و شخص توهم می کند که چون عزت دارد پس باید حقوق اجتماعیش حق اجتماعی می گ

بیش از دیگران باشد، و این روند توهّمی تا جائی می رود که فرد خود را فراتر از قهانون مهی   

                                                   
که نمی دهد، باندهای مافیائی، قتل های از پیش برنامه ریزی شده، صفیر گلوله ها در درون کالس های درس و...  9

 و... ناتوانی لیبرالیسم در این کنترل را نشان می دهد. 
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 گذشت. « درجه»داند. و همان بحث هائی که دربارۀ 

ده: دو نفهر  این ناشی شدن حق اجتماعی از عزت ظاهری است که در قرآن به آن اشاره ش

ِاذاَِأخت»به حضور حضرت داود آمدند و یکی از آنها گفت:  نَّ
ِ
َِوِِلتِ تا ِتِْستٌعَِوِتِْستُعوَنِنَْعَجتة  َ ِتََلُ

ِ این برادر من است که نود و نُه مهیش دارد و مهن    9«:يِفِالِْخطاِبِِنَْعَجٌةِواِاَدٌةِفَقاَلَِأْكِفلْنيهاَِوَِعزَّ

واگذار )تا عدد میش های من صد و کامل شود(  را نیز به منرم، می گوید آن یکی تنها یکی دا

 و در این گفتار با من با عزّت )درشتی( سخن می گوید.

او احساس می کند که چون بیشتر دارد، حق دارد که آن تک میش برادر را نیز بگیرد تا 

 عدد میش های خود را تکمیل کند. 

داستان حضرت داود را آورده قرآن این  جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی:

 برای دو هدف: 

داود از اینکه جامعه اش دچار کابالیسم شود نگران بود، وقتی که مشاهده کرد یکهی   -9

از دو برادر صریحاً مدعی حق است و برای این حق موهوم خود هم درشهتی مهی کنهد و ههم     

اقعاً دچار اندیشه رب شد و گمان کرد امتش وطبرای گرفتن آن به پیش داود آمده، سخت مض

ِراِكعتا َِوَِأَّنَبِ» 5کابالیسم شده: َّتُهَِوَِخترَّ َاْغَفَرَِرب َّ ِفَتَنَّتاُهِفَاست ْ ِداُوُدَِأن ِِعْنتَدَّنِِ-َوَِظنَّ ََِلُ نَّ
ِ
َِوِا ِذِِلَ فََغَفتْرَّنََِلُ

آٍبِِلَُزلْفى داود گمان کرد که ما او را مبتالء کهرده ایهم از پروردگهارش بخشهش      3«:َوُِحْسَنَِمتأ

او نزد ما دارای او را از این ابتالء.  2پس معاف داشتیم 5ست و پشت سر هم به سجده افتاد.خوا

                                                   
 سورۀ ص. 53آیۀ  9
 مان.بخش داود و سلی« کاباال و پایان تاریخش»برای شرح این موضوع رجوع کنید به کتاب  5
 سورۀ ص.  52و  55آیه های  3
  اناب الیه: رجع مرّۀ بعد مرّۀ.لغت:  5
عنصر معاف داشتن هست، گاهی فقط به معنی معاف داشتن از یهک کهار یها یهک     « غفره»در همۀ کاربردهای  2

 تکلیف، یا از یک برنامه، می آید.
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 9انجامی نیکوست.مقامی واال و سر

هدف دوم: نشان دادن اولین نمونه و خصیصه و شاخصۀ جامعۀ کابالیست؛ کهه یهک    -5

امتیاز فوردی  هر جامعه ای که درجه و معیار دقیق و قاعده کلّی و تخلّف ناپذیر می دهد: 

و نی  ع  ت ظاهری فردی، منشأ حق اجتماعی باشد، آن جامعه بوه کابالیسوم دچوار    

 به هر نسبتی که این بیماری در آن سرایت کرده باشد.  شده است.

داود از بالی کابالیسم در امان ماند اما در زمان پسرش سلیمان، نیروی کابالیسم قدرت را 

                                                   
اند، سخن بگویم؛ مکرر گفتهه ام: شهیعه مهتن    نمی دانم با چه بیانی از ستم هائی که متون تفسیری بر قرآن کرده  9

تفسیری شیعی ندارد، همه تفسیرها سرچشمۀ اصلی شان و بستر جریان شان به کابالیست هائی مانند تمیم داری، کعهب  

االحبار، وهب بن منبه، عکرمۀ ناصبی و... می رسد. حتی متون تفسیری که نویسندۀ شان شیعه بوده انهد بهدون اسهتثناء    

 ای اخیر( از این بستر خارج نشده اند. )حتی متن ه

احادیث تفسیری شیعه همچنان بدون استفاده مانده اند تنها گاهی برخی )بس اندک و معدود( از آنهها بهه محهور    

همان سرچشمه و در همان بستر آمده اند، آنهم بیشتر از تفسیر علی بن ابراهیم که یک فرد مجههول الهویّهه و غیهر از    

 عروف، است. علی بن ابراهیم م

)در این میان تفسیر البرهان، و نور الثقلین، تا جائی که توانسته انهد احادیهث شهیعه را آورده انهد، امها اوالً کهافی       

 نیستند و ثانیاً صرفاً حدیث ها را آورده اند و هیچ شرحی نداده اند(. 

حضرت داود در این  -شته شدهحتی در آخرین ترجمه قرآن که بدست یکی از بزرگان نو -و لذا در متون تفسیری

داستان، گناهکار و مجرمی که از گناه خود توبه کرده، معرفی شده است. این بال را بر سر دیگر انبیای معصوم خدا نیز 

 آورده اند. 

جالب اینکه: چون در متن آیه ها هیچ گناهی نام برده نشده، پس از متهم کردن حضهرت داود خیهره سهرانه مهی     

 پیدا کرده و به او ببندند. گردند تا گناهی 

باید همۀ این متون و این ترجمه ها کنار گذاشته شهوند و بها  زیبهای تفسهیر از نهو       باید دوباره از ریشه روئید؛

 براساس احادیث اهل بیت علیهم السالم کاشته شود تا گل و ثمر دهد؛ گل های علمی انسانی و میوه های حیاتبخش.

ئید قرآن را از رسوبات این متون تفسیری نجات دهید، گرچه فرهنگ عوام بنده را بنده صریحاً عرض می کنم: بیا

 محکوم کند. 

و این را نیز مکرر گفته ام: چون شیعه بمثابۀ یک حزب قاچاق دائماً مشمول قتل عام ها بود، تنها توانسهت یهک   

. امها امهروز مهی تهوانیم بهه ایهن مههم        فقه دقیق و کامل برای ما بپروراند و لذا نتوانست در تفسیر کاری اساسی بکنهد 

 تدوین کنیم. السالم بپردازیم. و نیز می توانیم همۀ رشته های علوم انسانی را بر مبانی قرآن و اهل بیت علیهم
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ر سریر حکومتش دور شهد. زیهرا اخهتالف آن دو بهراد     از دست او گرفت و سلیمان مدتی از

بهود کهه بتهدریج در عرصهۀ     « اجتماعی از امتیاز فردی ناشی شدن حق» میکروبنمونه ای از 

روان اجتماعی جامعه شیوع یافته بود که مصداق مبدل شدن ناهنجار به هنجار، و ضهد ارزش  

 به ارزش، شده بود. 

بر اقتضاهای روح فطرت، غلبه یافته بود؛ غریزیهات   و با بیان دیگر: اقتضاهای روح غریزی

و رئالیسم شناخته می شدند، « واقعیتگرائی»محض و خودسر، به هنجارها مبدل شده و بعنوان 

 د. خیال گرائی و ایده آلیسم شده بوو فطرت گرائی متهم به 

السهالم   راه بهداشت از این بیماری از فردیت فرد، شروع می شود که امام علیه بهداشت:

،َِوِاَلِتَْرفَْعنمی گوید:  آَِلِ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ َِصل ِ َّْ َّهُ َِحَطْطاَنِِت ِفِِتِِالل الَّ
ِ
ِا ة  َِ ،ِِِمثْلَهَا ِِعْنَدِنَْفِِسِت ِالنَّاِفَِدَر

ِِعْنَدِنَْفِِسِِبقََدِرَاا. ِاَبِطنَة  َِأْاَدًَْتِِِلِِذَّلَّ  الَّ
ِ
ا َِظاِارا ِا ِدْثِِِلِِعز   َوِاَلُُِتْ

در مرحلۀ دوم به امر به معروف و نهی از منکر می رسد که خود افراد جامعهه در  سپس 

و منکر بهه معهروف،    پاسداری از معروف ها بکوشند تا عرصۀ مبدل شدن معروف به منکر،

 ناهنجار و ناهنجار به هنجار مبدل نشود.  نگردد؛ هنجار به

روان شناسهی اجتمهاعی از   در اینجا می رسیم به یک اصل مهم دیگر در جامعه شناسهی و  

افراد هور جامعوه ای قهوراً و    دیدگاه مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السالم و آن این است: 

د بود، و این اَمر و نهی محال است که در جامعه ای نباشود.  نجبراً آمر و ناهی خواه

است اگر امر به معروف نکند، امر به « مورد نهی»و « مورد امر»فرقی که هست در 

 خواهد کرد. و اگر نهی از منکر نکند، نهی از معروف خواهد کرد.  منکر

ِ( با نگرانی شدید فرمود: و آله یهاهلل عل پیامبر اکرم )صلی ِاِبلُْمْنَكِرَِوَِْنَْيُُتْ َذاَِأَمْرُُتْ
ِ
ِا َكْيَفِِبُُكْ

 کنید. چه حالی خواهید داشت آنگاه که امر به منکر کنید و نهی از معروف 9:َعِنِالَْمْعُروِفِ

است و هرگز نمی تواند از نقد و انتقهاد دسهت بهردارد؛ اگهر نقهد و      « موجود نقّاد»انسان 

انتقادش در مسیر درست و مطابق اقتضاهای فطری نباشد، در مسیر نادرست و مطابق اقتضاهای 
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غریزۀ محض، خواهد بود و در اینصورت است که معروف به منکر و منکر به معروف مبدل 

و روان اجتماعی نیز بر آن مبتنهی مهی شهود، و ضهمیر ناخودآگهاه شخصهیت        می شود و روح

جامعه بر این روند و روال تربیت می شود. و هر چه زمان بگذرد بیماری ریشهه دارتهر مهی    

 گردد هم در شخصیت فرد و هم در شخصیت جامعه. 

 

 ع  ت نفس و ذل ت نفس
 

َِأْادَِ الَّ
ِ
ا َِظاِارا ِا ِدْثِِِلِِعز  ِاَبطَِِوِاَلُُِتْ ِِعْنَدِنَْفِِسِِبقََدِرَااًَْتِِِلِِذَّلَّ  ِ.نَة 

که امهام خواسهتار آن اسهت،    « ذلّت»اکنون رسیدیم به جائی که جان کالم را دربارۀ این 

 بشناسیم: 

 نسبت ذلت با نفس دو گونه است: 

ِىِالنفس -9  = ذلّت در نفس= ذلّت در شخصیت. این یعنی آفتمندی و پستی شخصیت. اَّْل 

ِعندِالن فس -5 = کوچک و خوار بود ن شخص در نظر خودش. این یعنهی شخصهیت و   اَّْل 

 نفس بحدّی سالم است که موارد عیب، ضعف و نقص خود را می فهمد.

 اسهت. و امهام علیهه   « عند= در نزد و نظر»و کلمۀ « فی= در»فرق میان این دو، در حرف 

را نمی خواهد، بل « ذلّت در نفس»او  پس«. فی»آورده است نه با حرف « عند»با کلمۀ السالم 

 را می خواهد. « ذلّت در نزد و نظر نفس»

 و همچنین است عزّت نفس: 

ةِىِالنفس -9 اسهت  « ذلت فی النفس»= تکبّر؛ این نیز بیماری است و در واقع نمودی از العز 

ِِمْنِِذَّلٍَِّفرمود: السالم  که امام صادق علیه الَّ
ِ
ُدَااِيِفِنَْفِسهَِِِماِِمْنَِأَاٍدِيَِتيُهِا هیچ کسی تکبهر   9:ََيِ

 ی در نفس خودش. «احساس ذلّت»نمی کند مگر در اثر 

َدَااِيِفِنَْفِسهو نیز فرمود:  َِ َِو ٍ َّلَّ ِ ِْ ِ الَّ
ِ
ِا َ َِأْوََِتَربَّ َ ٍلِتََكربَّ ُِ هیچ کسی تکبر و تجبّر نمی  5:َماِِمْنَِر
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 ی که در نفس خودش دارد.«احساس ذلت»کند مگر به سبب 

ةِعندِالتنفس -5 َِوِ»: ایهن مصهداق همهان عهزت اسهت کهه در آیهۀ        العز  ُةَِوِِلَرُستوَِلِ ِالِْعتزَّ ِ َوِّلِِلَّ

 و نیز در احادیث آمده است.  9«لِلُْمْؤِمنيَِ

انسان هر مقدار که به آسیب پذیری خود پی ببرد، و نیز خود را در برابر خدا ذلیل بداند، 

 شأ این عزّت، ذلّت باطنی است. همان مقدار عزیز خواهد شد. پس منه ب

عزّت ظاهری که بهر همهان عهزت کهه از ذلّهت       -9اما منشأ عزت ظاهری دو نوع است: 

امانت الهی است کهه   مؤمنباطنی ناشی شده، مبتنی باشد. این عزّت مثبت است و در نظر فرد 

ُةِ»خداوند به او داده است:  ِالِْعزَّ ِ َةِفَِلَّلَّ يعتاِ َمْنِاكَنِيُريُدِالِْعزَّ بایهد   -کسی که خواهان عزت است 5«:َِ

ِ» تمام عزت از آن خدا اسهت. و:  -آن را از خدا بگیرد که َِوِلِلُْمتْؤِمنَيَِوِلِكتنَّ ُةَِوِِلَرُستوَِلِ ِالِْعتزَّ ِ َوِّلِِلَّ

 ین است لیکن منافقان درک نمی کنند. مؤمنعزت از آنِ خدا و رسولش و  3«:الُْمناِفقَيِالِيَْعلَُمونَِ

ت ظاهری که از عزت باطنی بر می خیزد؛ و عزت باطنی تکبّر است کهه از عهدم   عزّ -5

 ناشی می شود.  ،شناخت انسان، و عدم شناخت خود

عزّت عبارت است از همین نوع منفی. و همچنین در بیهنش و   در نظر و بینش فرد غریزی،

 فرهنگ جامعه ای که شخصیتش غریزی است. 

 ام ماهیت مشخص خود را دارند: منشأ تکبر دو نوع است که هر کد

تکبر انفعالی: شخص برای نداشته های خود تکبر می ورزد تها خهالء ههای شخصهیتی      -9

 خود را پر کند. 

نهگ و  شخصیتی، شخصیتش برای داشته هایش تتکبر فعلی: شخص بدلیل عدم ظرفیت  -5

 کوچک می شود، سر از تکبر در می آورد. 

ورت، بیماری است. و عزّتی که بهر تکبهر مبتنهی باشهد،     ، منشأ تکبر در هر دو صبنابراین
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 بیماری اندر بیماری است. 

و اگر در بینش یک جامعه )و در خودآگاه و ناخودآگهاه روان اجتمهاعی یهک جامعهه(     

 ن جامعه بیمار است و نیازمند درمان. آمعنی عزّت همین باشد، 

اهلل  زرگ پیامبر اسالم )صهلی در شمارش اصالحات و اقدامات بالسالم  ین علیهمؤمنامیرال

ةَِ( می گوید: و آله یهعل ِِبِهِالِْعزَّ َِوَِأَذلَّ َ َّلَّ ِ  ْ ِِبِهِا خداوند بوسهیلۀ او ذلّهت را عهزّت کهرد و      9:َأَعزَّ

به  عزّت را ذلّت. یعنی آن شناخت و تعریف را که در جامعۀ جاهلی از عزت و ذلّت بود، جا

ی و اجتماعی را ذلّت کرد، و ذلّت که در نظر آنان جا کرد؛ عزت منفی و ناشی از بیماری فرد

: عزت غریزی را ذلت، و ذلّت فطری را عهزّت کهرد. عهزت    بود را عزّت کرد. و با بیان دیگر

کرد که عزت فطری انسانی از همهین  « ارزش»و ذلت در برابر خدا را « ضد ارزش»جاهلی را 

 بر می خیزد. ،ذلت در برابر خدا

، همهین عهزت اسهت:    السهالم  در ادبیات قرآن و اهل بیهت علهیهم  « عزت نفس»و مراد از 

ٍةِعىََلِاْلَكِفرينَِ» ِعىََلِالُْمْؤِمنَيَِأِعزَّ ٍ بُّونَُهَِأِذَّلَّ َِوَُِيِ ْْ بُّهُ ِِبَقْوٍمَُِيِ ُ  5«.فََسْوَفِيَأيِْتِاّلِلَّ

ل در فرهنگ ما نیز با همان معیار منفی و به معنی مقاب« ذلّت»واقعیت این است که واژۀ 

عزّتِ ناشی از تکبر، معنی می شود، نه با معیار مکتب مان. در معیار مکتهب، همهانطور کهه    

 عزّت نوع مثبت دارد، ذلّت نیز بر دو نوع است: 

 ذلّت ناشی از عجز و ناتوانی، و یا ناشی از پستی شخصیت، که این بیماری است.  -9

از خدا شناسی. و این دفع کننهدۀ   ناشی ذلّت ناشی از انسان شناسی و خود شناسی، و نیز -5

 هر بیماری است از جمله بیماری ذلّت از نوع اول. 

این ذلّت عین حقیقت گرائی و واقعیتگرائی و دافع هر گونه توهم دربهارۀ خهود اسهت از    

آنجمله تکبر را دفع می کند، و موجب می شود انسان از هر ذلّت بمعنی منفی منهزه باشهد از   

 لّق، تعظیم در برابر قدرتمندان، تحقیر خود برای منافع مادی و... قبیل: درو ، ریاء، تم
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 یهه اهلل عل در حدیث باال، این است که پیامبر اکرم )صلیالسالم  ین علیهمؤمنو مراد امیرال

( عزّت بمعنی منفی را به ذلت مبدل کرد، و ذلّت بمعنی مثبت را به عزت تبهدیل کهرد؛   و آله

 و دگرگون کرد.  بینش و فرهنگ جامعه را اصالح

 مثل اینکه مسئلۀ پیچیده عزت و ذلّت حل نمی شود مگر با کلید طالئی:  کلید طالئی:

عزت بر دو نوع است؛ عزت اجتماعی، و عزت نفسی درونی، و هر کدام از این دو باز بهر  

 دو نوع است: 

ه ، که «خودسری روح غریزه و عدم پیروی آن از روح فطرت»عزّت اجتماعی مبتنی بر  -9

 بیماری است.

این نه تنها ستوده است «. مدیریت روح فطرت بر روح غریزه»عزت اجتماعی مبتنی بر  -5

و  .«راِتِتفَاْستتَِهُقواِالَْخْيت»بل خیر است و باید انسان ها برای رسیدن بهه آن در مسهابقه باشهند:    

 اگر چنین مسابقه ای نباشد حرکت افراد و جامعه به سوی کمال راکد می شود. 

ناشی می شهود، و فطهرت   « خود سری روح غریزه»ذلّت اجتماعی که در اثر پیروی از  -9

 عزتخواه کنار زده می شود. 

 ذلّت اجتماعی ناشی از ضعف شخصیت.  -5

این هر دو منفی و محکوم هستند، و فرق شان این است که اوّلهی بها میهل و ارادۀ شهخص     

.َِاْيهَاَتِفرمود: السالم  سین علیهاست، و دوّمی تحمیلی است و همین است که امام ح ُ َّلَّ ِ  ْ  ِمنَّاِا

 عزّت نفس )عزت شخصیت درونی(:

 عزت مبتنی بر غرایز خودسر، این نیز بیماری است.  -9

این شأن و مقام انسهانیت اسهت کهه    «. مدیریت فطرت بر غریزه»عزت نفس مبتنی بر  -5

 انسان برای رسیدن به آن آفریده شده. 

 ذلّت نفس: 

 لت نفس مبتنی بر غرایز محضه؛ این منشأ همان ذلت اجتماعی ردیف یک است. ذ -9

؛ این مثبهت و مطلهوب اسهت و منشهأ     «مدیریت فطرت بر غریزه»ذلّت نفس مبتنی بر  -5

 عزّت اجتماعی ردیف دوم است. پس منشأ انسانیت انسان است. 
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دیث هها  در متون تفسیری، و متونی که به محور شرح حه  یک اصل دقیق و ظریف:

فهراوان دیهده و    «عو ت نفوس  »مرّه، اصهطالح  ده اند، و همچنین در محاورات روزتدوین ش

سال است دانش آموز و طلبه هسهتم، چنهین اصهطالحی را در     06شنیده می شود. اما بنده که 

 نیافتم.  السالم ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم

رونی، هرگز از عنصر تکبّهر  دربارۀ شخصیت د« عزّت»چرا چنین است؟ برای اینکه کلمۀ 

آمده  «کرامت نفس»خالی نمی باشد. و لذا از به کارگیری آن خودداری شده و به جای آن 

َأْكِرْمِنَْفَسَكَِعْنِدر وصیتش به فرزندش محمد حنفیّه می گوید: السالم  ین علیهمؤمناست. امیرال

َِ ََّكِل ن
ِ
غَائِِبِفَا َ ِالرَّ

ِ
ْنَِساقَْتَكِا

ِ
لَِّْنِتَْعاَاَضِِبَماِتَْبُذُلَِشئْئا ِِمْنِِديِنَكَِوَِدِنيٍَّةَِوِا َِ ْنِ

ِ
َكِِبثََمٍنَِوِا ِِ  9:ِعْر

نفس خودت را گرامی و با کرامت دار از هر پستی و دنائت، گرچه آن دنائت تو را به امهور  

مرغوب و اشیاء نفیس برساند. زیرا تو در عوض آنچه از دین و شخصیتت می دههی، بههای آن   

 ی گرچه آنچه بگیری بسی عظیم باشد. را نمی گیر

نَْيافرمود: السالم  و امام سجاد علیه کسی که کرامهت   5:َمْنَِكُرَمْتِعَلَْيِهِنَْفُسُهَِاانَْتِعَلَْيِهِاِلُّ

 نفس داشته باشد، دنیا در نظرش پست و حقیر می گردد. 

 و حدیث های دیگر.

َمتْنَِاانَتْتِفرمهود:  السهالم   ی علیهاست: امام هاد« هوان النّفس»و در مقابل کرامت نفس، 

او در اَمهان   شرکسی نفس )شخصیت( خودش برایش پست است، از  3:هُِرِشعَلَْيِهِنَْفُسُهِفاََلِتَأَْمْنِ

 مباش.

نَْياِيِفَِعْيِنتِهَِوِِنَْفُسهُِِعَلَْيهَِِِكُرَمْتِِفََمنِْ( فرمود: السالم محمد بن علی )امام باقر علیه َصُغَرِتِاِلُّ

نَْياِيِفَِعْيِنهَمْنِ ِتِاِلُّ پس، کسی که نفسش بهرایش گرامهی و بها کرامهت      5:َاانَْتِعَلَْيِهِنَْفُسُهَِكرُبَ

                                                   
 . 564ص  45بحار، ج  9
 . 932ص  42بحار، ج  5
 .302ص  42و: ج  366ص  45بحار، ج  3
 . 961جامع االخبار، ص  5
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باشد، دنیا در نظرش کوچک و حقیر می شود. و کسی که نفسش برایش پست باشد، دنیها در  

 نظرش بزرگ و مهم می گردد. 

نفسش برایش پست است، پهس بهه خیهر او     که کسی 9َرُه:تفاََلِتَْرُجَِخيِِْنَْفُسهُِِعَلَْيهَِِِاانَْتَِِمنِْ

 امیدوار نباش.

که براستی می تهوان گفهت    -السالم ین علیهمؤمنو یک حدیث مشروح و مفصّل از امیرال

در پایهان ایهن بخهش خواههد      -را در خود دارد« روان شناسی»در « آسیب شناسی»اصول  ۀهم

 آمد. 

، این اصطالح در ادبیات مکتب، هم در «سعزت نف»بر خالف اصطالح  «:ذلت نفس»اما 

 کاربرد مثبت آمده، و هم در کاربرد منفی. 

 اول: نمونه هائی از کاربرد مثبت: 

ِ»سورۀ مائده:  25آیۀ  قرآن: ْْ تبُّهُ ِِبَقتْوٍمَُِيِ ُ َِعْنِدينِِهِفََسْوَفِيَتأيِْتِاّلِلَّ ِِمنُُْكْ آَمنُواَِمْنِيَْرتَدَّ يَنِأ َّْ َاِا ايَِأُيُّ

بُِّ ٍةِعىََلِاْلَكِفترينََِوَُِيِ ِعىََلِالُْمْؤِمنَيَِأِعزَّ ٍ ذلت نفس مثبت است، که پیشتر به  «اذَّلِ »مراد از  5«.ونَُهَِأِذَّلَّ

 شرح رفت.

 در این دعا که موضوع بحث ماست.السالم  همین جملۀ امام سجاد علیه -9 حدیث:

ِيِفِنَفِْفرمود: السالم  ین علیهمؤمنامیرال -5 خوشا به حال کسهی کهه در    3:ِسهُِِطوََبِِلَمْنَِذلَّ

 نفس خودش خوار باشد. 

َدائِدو فرمود:  -3 ِِعَباَدُهِِبأَنَْواَِِالشَّ اَرِبُ ْ َِ َ ِاّلِلَّ ِِللاََّكه ِ...ِلَِكنَّ ْخَراِا 
ِ
ُِّلِتُِا ِِللاََّذل ْسََكَّن 

ِ
َِوِا ْْ ِرِِمْنِقُلُوِّبِ

                                                   
 .503غررالحکم، ص  9
نفس هرگز در ادبیات قرآن و اهل بیت نیز آمده. در حالی که گفته شد عزت « اعزّ»شاید گفته شود: در این آیه  5

 نیامده. 

پاسخ: اوالً: این عزت نفس نیست بل عزّت اجتماعی است بل بین الجوامعی است نه به معنی عزّت نفس. ثانیاً مهراد  

 نیامده.« نفس»است در این آیه کلمۀ « عزّت نفس»از آن روحیۀ جهادگری است. ثالثاً بحث ما در 
 .699نهج البالغه، قصار،  3
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ِْْ متحان می کند... تا تکبر را از قلهب  لیکن خداوند بندگانش را با انواع مشکالت ا 9:يِفِنُُفوِسهِ

 های آنان خارج کند، و تذلل را در شخصیت شان جایگزین کند. 

ِدربارۀ روزه فرمود:  -5 تَياِمِتَتَذلُّال  ِ ِالُْبُطوِنِاِبلُْمُاوِنِِمَنِالص  ِِ چسهبیدن شهکم هها بهه      5:لُُحو

 درون، در اثر روزه برای تذلّل. 

ُهِفِِفرمود:  -2 ِهَِوُِحْزنُُهِفِِِ تالُْمْؤِمِنِِبُْشُ َِشت ِْت ِقَلِْبتِهَِأْوَستُعَِشتتَوُْجِ  3:ٍءِنَْفستاِ  ِْتٍءَِصتْدرا َِوَِأَذلُّ

در صورتش است، و غم و غصه اش در قلبش، سینه اش فراخترین چیز است، و  مؤمنبشاشت 

 نفسش ذلیل ترین چیز. 

ِ...ِالُْمْؤِمنِِ -8 َِوُِاتَوَِأَذلُّ تْ ِ سهختتر و   شخصهیتش ... مهؤمن  5:ِمتَنِالَْعْبتدنَْفُسُهَِأْصلَُبِِمَنِالصَّ

 ذلیل تر از برده است.  او محکمتر از سنگ است و )در عین حال(

 دوم: نمونه هائی از کاربرد منفی:

قرآن: آیه هائی که در آنها سخن از ذلّت به معنی منفی آمده، یا در ذلّت اخروی بحث می 

شخصیت درونی. اما در حدیث بهه معنهی   کنند و یا در محور ذلّت اجتماعی، نه ذلت نفسی و 

 منفی نیز آمده است. چند نمونه: 

ِِبنَفِْ -9 ْهِنَْفَسُهَِوِِدينَُهَِعْنهَتاِفَقَتْدَِأَاتلَّ ِيَُِّ ِ ْْ َ اَهَاَنِاِبْْلََمانَِةَِوَِرتََعِيِفِالِْخَيانَِةَِوِل َِوَِمِنِاس ْ لَّ ُّْ ِستِهِا

انت بچرد، و خود و دیهنش را از آن منهزّه   کسی که امانت را رعایت نکند، و در خی 2:الِْختْزيَِ

 نکند، پس او ذلت و خواری را به نفس خود نفوذ داده است. 

یعنی شخص خائن کرامت نفس خود را مخدوش کرده و ذلت را در نفس خود ایجاد کرده 

 است. 

                                                   
 . 535فیض،  -536نهج البالغه، ابن ابی الحدید، خ  9
 همان خطبه. 5
 .352فیض  -331همان، قصار، ابن ابی الحدید،  3
 .352فیض  -331همان، قصار، ابن ابی الحدید،  5
 .50نهج البالغه، کتب،  2
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5- َِ ِن بی اعتنهائی تهو بهه     9:ْفتٍسُِزْاُدَيِيِفَِراِغٍبِِفيَكِنُْقَصاُنَِحظ ٍَِوَِرْغَبُاَكِيِفَِزاِاٍدِِفيَكُِذلُّ

کسی که به تو رغبت دارد موجب نقص بهرمندی تو می شود، و رغبت تو به کسی که به تهو  

 بی اعتنا است موجب ذلّت نفس تو می گردد. 

و حدیث های دیگر. اما واقعیت این است که ذلّت نفس به معنی منفهی در احادیهث نیهز    

 . کمتر آمده و بیشتر به معنی مثبت آمده است

 بنابراین؛ در عرصۀ نفس شناسی )= روان شناسی و شخصهیت شناسهی( در ادبیهات مکتهب    

 اصطالح داریم:  چهار

 نکوهیده است. -عزت نفس -9

 ستوده است. -کرامت نفس -5

 ستوده است. -ذلّت نفس به معنی مثبت -3

 نکوهیده است، لیکن کمتر به کار رفته است.  -ذلّت نفس به معنی منفی -5

را در  «ذَّلِ »جب شده که برخی شارحان و مترجمان صحیفه )بل اکثرشان( کلمۀ آنچه مو

 بر اسهاس  -که در برگ های پیش گذشت -معنی کنند« تواضع»به السالم  این سخن امام علیه

مرّۀ مردمی است، نه بر اساس شخصهیت شناسهی و   بینش و اصطالح رایج محاورات روز همین

 روان شناسی مکتب. 

 «رفتوار »ذلّت مثبت است، تواضع خصلت روانی و شخصیتی نیست، بهل   همانتواضع اثر 

 است؛ نوعی رفتار که از خصلت ذلّت مثبت ناشی می شود. 

انسان شگفت ترین و پیچیده ترین موجود است، و عدم توجه به این اصل مههم شخصهیت   

ریهان  موجب می شود که خیلی از مسائل در علوم انسانی درهم آمیختهه شهده و از ج   ،شناسی

صحیح خارج شود. بویژه امروز که می رویم )بلطف خداوند( همۀ علوم انسهانی را بهر اسهاس    

این حرکت مبارک که در حوزۀ علمیه شروع شده  امید است قرآن و حدیث، سامان دهیم، و

 با سالمت کامل پیش برود. 

                                                   
 . 553فیض،  -506همان، قصار، ابن ابی الحدید،  9
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دیث برای تکمیل این بحث الزم است به برخی از ح : قرآن و فونکوسیونالیسم:تکمله

ها توجه شود و نسبت آنها با موضوع این بحث، مشخص شود. و پیش از ورود به این مطلهب،  

 مقدمه ای ضرورت دارد: 

 در ادبیات قرآن و اههل بیهت علهیهم   « نفس»در یکی از مباحث گذشته گفته شد که لفظ 

: چرا ، کاربردها و معانی مختلف دارد و همه آنها به شرح رفت. اکنون پرسش این استالسالم

خداوند برای هر کدام از این معانی واژۀ مستقل به کهار نبهرده تها معهانی مختلهف کهامالً از       

 ؟ -همدیگر مشخص باشند و کسی کاربردی را با کاربرد دیگر اشتباه نکند.

اعم از دانشمند و عامی، متخصهص و غیهر   ) است؛ هر انسان« انسان»خاطب قرآن م پاسخ:

سبک،  دارد که با دیگران متفاوت است. بهمین جهت یک( سبک و شیوه و نحوۀ درمتخصص

یک لفظ دیگهر  « نفس»شیوه و منطق خداوند، تخصصی نیست. و اگر برای هر کدام از معانی 

می آورد، می بایست قرآن را به تعدد رشته های علمی، فصل بندی می کهرد و بها ههر گهروه     

گهروه متخصهص دیگهر     سخن مهی گفهت کهه بها     ،متخصص در رشته ای با یک شیوه و منطق

و فرق اساسی داشته باشد. همانطور که مشاهده می کنیم متخصصین یک رشهته،   بوده متفاوت

از منطق و اصطالحات متخصصین رشتۀ دیگر سر در نمی آورند. و این شیوۀ درست نیسهت و  

 مصداق مخاطبه با انسان )بما هو انسان( نمی باشد. 

حقیقت و واقعیت پی برده انهد و باصهطالح خودشهان    و با بیان دیگر: غربی ها نیز به این 

را محکوم می کنند و می گویند: جراحهی علهوم از همهدیگر، و جراحهی     « فونکوسیونالیسم»

رشته های علمی از همدیگر، فقط در حدّ ناچاری جایز است. جراحی علهوم بمثابهۀ جراحهی    

 . است و حتی االمکان باید از آن پرهیز شود« ماهیت انسانی انسان»

َااِالَْجتاِالُونِالِْعَلُِْ»فرمود السالم  ین علیهمؤمنو امیرال َ علم فقط یک نقطه است  9«:نُْقَطٌةَِكُثَّ

 که نادانان آن را تجزیه و تکثیر کرده اند. 

تشبیه مهی کنهد. و در پایهه ای تهرین اصهول علهم       « نقطه»همۀ علم را به یک  -9توضیح: 

                                                   
 شارات سید الشهداء، قم. ، ط انت951ص  5عوالی اللئالی، ج  9
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ای هیچ بُعدی نباشد. و چیزی که ههیچ بُعهدی نهدارد    هندسه می گوئیم: نقطه آن است که دار

 قابل تجزیه و تفکیک و جراحی نمی شود. 

می گوید: نادانان علم را تکثیر کرده و به رشته های فراوان تقسیم کرده اند. در حالی  -5

ین که آنهمهه سهتاینده علهم و    مؤمنکه این دانشمندان هستند که این کار را کرده اند. آیا امیرال

 ش و نکوهندۀ نادانی است، دانشمندان را نادان می نامد؟!دان

دانشمندان( بدلیل ناتوانی شان و عهدم   ،هس همأنه چنین است. بل می گوید: انسان )و در ر

کشش و وسع فکری و عقلی شان، علم را به رشته های متعدد تقسیم کردند تا بتوانند دانشمند 

 شوند. 

خاطر ناتوانی انسان است؛ یک اضطرار و ناچاری است؛ و با بیان دیگر: رشته بندی علوم ب

توانائی بشر و یهک اقهدام    شمنشأ آن ناتوانی و نادانی بشر است. نه یک ره آوردی که منشأ

 غیر اضطراری باشد. 

را بیان  «رابطۀ انسان با علوم»ین رشته بندی علوم را محکوم نمی کند، حقیقت مؤمنامیرال

ر آن پرهیز می دهد. بطوری که امروز نیز با پدیهدۀ ایجهاد رشهته    می کند. و البته از افراط د

می کوشند از افراط در این جراحی بکاهنهد. امها خداونهد قهادر مطلهق      « میان رشته ای»های 

است؛ طوری سخن می گوید که هر کسی در هر رشته ای و با هر تخصصی، از سخنش بهرمند 

تمیم داری، کعب االحبار، وهب بن منبّه و... و  گردد. و اگر نبود نفوذ کابالیست هائی از قبیل

نیز اگر نبود نفوذ کسانی مانند عکرمۀ ناصبی و دیگر دکانداران در برابر اهل بیهت، از قبیهل:   

« کتاب مبین»که این  -السالم بیت علیهمبا رهبری و تبیین اهل سدّی، مجاهد، قتاده، شعبی و... 

رمند می شدند، بهرمندی ای که قرآن برای آن آمده همگان از قرآن به -را مبین تر می کردند

 است. 

افق شیوه و منطق اهل بیت در این مسیر تا حدودی از افق قرآن پهائین آمهده و بهر اسهاس     

«ِْْ ِالنَّاَفِعىََلِقَْدِرُِعُقوِلهِ َْ است « تبیان کل شیئ»به تفکیک علوم نزدیک شده. زیرا قرآن  «نَُُك ِ

 هستند. اما باز به حدّ جراحی نرسیده اند. « یانِ این تبیانتب» السالم و اهل بیت علیهم

در معانی متفاوت و مختلهف  « نفس»و لذا می بینیم که در عرصۀ حدیث نیز )مثالً( کلمه 
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 به کار رفته است. 

کهه تحهت عنهوان    « مبانی حکمهت متعالیهه   نقد»شرح این موضوع را به بخش اول کتاب 

 ه آن چند حدیث که در اینجا اشاره کردم می پردازم:آمده، واگذاشته و ب« هندسۀ شناخت»

پیراهن کهنه ای پوشیده بود، برخی ها تعجب کردند، فرمود: السالم  ین علیهمؤمنامیرال -9

ِِبِهِالنَّْفُسَِوِيَْقتَِديِِبِهِالُْمْؤِمنُتونَِ ِالْقَلُْبَِوِتَِذلُّ َشُعََِلُ قلب )شخصیت درون( بوسیلۀ آن خاشع  9:َ ْ

 ان )به این کار من( تأسّی می کنند. مؤمننفس خوار می گردد، و  می شود، و

« نفس امّهاره= روح غریهزه  »در این حدیث، شخصیت درون نیست. بل « نفس»مراد از این 

و بدلیل زمینۀ سخن که مبارزه بها سرکشهی و چموشهی نفهس     « قلب»است. بدلیل وجود لفظ 

 . است اماره در برابر مدیریت روح فطرت )= نفس لوّامه(

 که در آن آمده، از موضوع بحث ما خارج است. « تذلّ»پس این حدیث و کلمۀ 

ِهِاِبلَْيِقِيِتَأحِِْ.... َِّتَأْيِبُنَِ»در جای دیگر می گوید:  -5 ِ َااَدِةَِوِقَو  ِ ِقَلَْبَكِاِبلَْمْوِعَظِةَِوَِأِمْتُهِاِبلزَّ

ِِبتِذْكِرِالَْمتوِْ ُ ْ ْرُهِاِبلِْحْمَتِةَِوَِذّلِل ِ ِ پسهرم.... قلبهت را بها موعظهه زنهده کهن، و آن را بهها        5«:ِتَِوِنَتو 

 زهدورزی بمیران، و با حکمت نورانیش کن، و با یاد آوری مرگ ذلیلش کن.

هم می گوید قلبت را زنده کن و هم می گوید قلبت را بمیران. ظهاهر ایهن سهخن تنهاقض     

یت درونهی انسهان از   است، اما اگر دقت کنیم تناقض در آن نیست، زیرا مراد این است: شخص

چگونگی تعامل میان دو روح غریزه و فطرت، حاصل می شود، پس روح فطرت را با موعظه 

زنده و نیرومند کن، و روح غریزه را با یاد آوری مرگ تضهعیف کهن تها خودسهری نکنهد و      

 3تحت مدیریت روح فطرت قرار گیرد.

ِ»از نفهس در  السالم  علیهامام سجاد  داموضوع بحث ما خارج است. زیرا مر این نیز از الَّ
ِ
ا

ِِعْنَدِنَْفِسِ ِاَبِطنَة  همان شخصیت درون است که از چگونگی تعامل میان دو  ،« تَأْاَدًَْتِِِلِِذَّلَّ 

                                                   
 . 11نهج البالغه، قصار،  9
 . 39نهج البالغه، کتب،  5
 باشد. « ذلول»و باصطالح قرآنی؛ این اسب چموش )روح غریزه( در برابر روح فطرت  3
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و « لی= برای من»روح حاصل شده و شاکله می گیرد. و این بدیهی است بدلیل اینکه می گوید 

عنهد  »به روح غریزه باشد. و می گوید  که امکان حمل آن« لنفسی= برای نفس من»نمی گوید 

تا امکان حمهل آن بهه روح غریهزه    « فی نفسی= در نفسم»و نمی گوید « نفسی= در پیش نفسم

 باشد. 

 

 فقط در یک حدیث« شخصیت شناسی» همۀ اصول دانشِ
 

وعده داده شد که دربارۀ یک حدیث مشهروح،  « هوان نفس»و « کرامت نفس»در مبحث 

 ابتدا تها انتهها  ، از 315تا  319ص  5بتدا متن حدیث را از کافی )اصول( ج بحثی داشته باشیم: ا

 به شرح آن می پردازم: « بقدر توان»می آورم آنگاه 
ِعَلَْيتهَِِأِمریِِ ِ َِوِالشت ُِِّالُْمْؤِمِنَيَِصلََواُتِاّلِلَّ تك ِ َِوِالشَّ ِ ِالِْفْستِقَِوِالُْغلُتو  ِاْلُكْفتُرِعَتىَلَِأْربَتعَِِدعَتاِِئَ ْبهَِةَِوِقَتاَلِبُتِّنَ

َِوِ ِفََمْنَِجَفتاِاْحتََقتَرِالَْحتقَّ ِ َِوِالُْعُاو  ِالِْفْسُقِعىََلَِأْربَعُِِشَعٍبِعىََلِالَْجَفاِءَِوِالَْعَمىَِوِالَْغْفََلِ َمَقتَتِالُْفَقهَتاَءَِوَِأَِصَّ

َِوِاَبَرزَِ نَّ ََّبَعِالظَّ ْكَرَِوِات ِ  ْ ِا َ ِنَِِسَ ْيَطاُنَِوَِطلَتَبِالَْمْغِفتَرَةِِعىََلِالِْحْنِثِالَْعِظمِيَِوَِمْنََِعِ ِعَلَْيتِهِالشت َّ َخاِلَقُهَِوَِألَحَّ

َِوَِمْنِغََفَلَِجىَنِعىََلِنَْفِسِهَِوِانَْقلََبِعىََلَِظهْرِهِِ اََِكنٍَةَِوِاَلِغَْفََلٍ تُْهِِِباَلِتَْوبٍَةَِوِاَلِاس ْ َوَِحِسَبِغَيَُّهُِرْشدا َِوِغَرَّ

َِوَِأَخَذتُْهِالْحَِ ُّ ِِ َما تَِسُبَِوَِمتنِْاْْلَ ِيَُكْنََِيْ ْْ َ َِماِل ِاْْلَْمُرَِوِاْنَكَشَفَِعْنُهِالِْغَطاُءَِوِبََداََِلُ َذاِقُِِضَ
ِ
ُةَِوِالنََّداَمُةِا ِْْسَ

ِمََكَِ ِبُِسلَْطاِنِهَِوَِصغََّرُهِِِبَاَلَِلِ ُ ِعَلَْيِهِفَأََذَلَّ ُ ِتََعاَ ِاّلِلَّ َِوَِمْنَِشكَّ َِشكَّ ِ َ َِِعَااَِعْنَِأْمِرِاّلِلَّ ِِبَرب ِتِهِاْلَكتِرِ َِوِفَترَّ اْغتَاَّ

تقَِ يْغَِِوِالش ِ ْأِيَِوِالاَّنَازَُِِِفيِهَِوِالزَّ ِقِاِبلرَّ ِعىََلَِأْربَعُِِشَعٍبِعىََلِالاََّعمُّ َ ِيِفَِأْمرِِهَِوِالُْغلُوُّ
ِ
ِِتْبِا ُ ِي ْْ تَقِلَت ِفََمتْنِتََعمَّ ِِ ا

ِغََرقا ِيِفِالَْغمَِ الَّ
ِ
ِيَْزَدْدِا ْْ َ َِوِل ِ تِويِيِفِالَْحق  ِِدينُتُهِفَهُتَوَُِيْ َِ تَر ِغَِشئَْتُهُِأْختَر َِوِاْخَ الَّ

ِ
َِعْنُهِِفْتنٌَةِا ِتَْنَحِْسْ ْْ َ َراِتَِوِل

ََّجتاجَِِوَِمتْنَِزاَ ِقَُهَحتْتِِعْنتدَِ ُِشهَِرِاِبلَْعثَِلِِمتْنُِطتوِلِالل ْأِيَِوَِخاَُصَ ِيِفِالرَّ ََ نَُةَِوَِأْمٍرَِمِرجٍيَِوَِمْنََِّنَز ُهِالَْحست َ

ِعَلَْيتِهَِمْخرََِحسُِ َِ ْتِعَلَْيِهُِطُرقُُهَِوِاْعَاََضِعَلَْيتِهَِأْمتُرُهِفََضتا ِاْعَورَّ َِّ ئَُةَِوَِمْنَِشا ئ ِ َِّهتْعَِِْتِِعْنَدُهِالسَّ ِيَت ْْ َذاِلَت
ِ
تُهِا ُِ

ِدِوَِ دُّ َ ِعىََلَِأْربَعُِِشَعٍبِعىََلِالِْمْريَِةَِوِالْهََو َِوِالتاَّ كُّ َِوِِااِلْسِتْستاَلمَِِِسِبيَلِالُْمْؤِمِنَيَِوِالشَّ َِعتزَّ ِ َوُِاتَوِقَتْوُلِاّلِلَّ

آالِءَِرب َِكِتََا ر  ِأ ِفَِهأَي ِ لَّ ِدَِوِااِلْسِتْستاَلِمِلِلَْجهْتِلَِوَِِِ دُّ َ َِوِالاَّ ِ َوِيِفِِرَوايٍَةُِأْخَر ِعىََلِالِْمْريَِةَِوِالْهَْوِلِِمَنِالَْحق 

ِيََديِْهِنَكَِ َِماِبَْيَ ِفََمْنَِااََلُ لُتوَنِِمتَنَِأْاَِّلِ َبَقُهِاْْلَوَّ يْتِبَِوِست َ َدِيِفِالرَّ يتِنِتَتَردَّ ِ َصِعىََلَِعِقَهْيتِهَِوَِمتِنِاْمتَاَ ِيِفِاِل 

نَْياَِوِاْْلآِ ِِلهَلََكِةِاِلُّ ْيَطاِنَِوَِمِنِاْستَْسََلَ نَاِبُكِالش َّ َِالُْمْؤِمِنَيَِوَِأْدَرَكُهِاْْلآَخُروَنَِوَِوِطًَْاُهِس َ ِِفميَتاِب ئْنَهَُمتاِِخَرِةَِاتََلَ

ْبهَُةِعَت ِِمَنِالَْيِقِيَِوِالشت ُّ َِخلْقا َِأقَلَّ ُ لُِقِاّلِلَّ ْ َِ ْْ َ ِفَِمْنِفَْضِلِالَْيِقِيَِوِل تاٍبَِوَِمْنَِاَاِِمْنَِذِِلَ َْعَ
ِ
ىَلَِأْربَتعُِِشتَعٍبِا

ِاِبلَْباِطتِلِ ِ ِلِالِْعتَوجَِِوِلَتبِْسِالَْحتق  ِينَِةَِوِتَْسِويِلِالنَّْفِسَِوِتَتأَوُّ ِاِبلز  نَتِةَِوَِأنَّ ِينَتَةِتَْصتِدُفَِعتِنِالَْبئ ِ ِالز  ِِبتأَنَّ َوَِذِِلَ

َّتبَْسِظُِ ِالل َوَِأنَّ َِعِظتاميِ  ِالِْعَوَجِيَِميتُلِِبَصتاِحِهِهَِمتْيال  هَْوِةَِوَِأنَّ ِعىََلِالشَّ ُْ ِتَْسِويَلِالنَّْفِسِيَُقح ِ َِ لَُمتاٌتِبَْعُضتهَاِفَتْو

ِاْلُكْفُرَِوَِدعَائُِمُهِ َمتعِِِ.َوُِشَعُبهُِبَْعٍضِفََذِِلَ ِعىََلِالْهََو َِوِالْهَُويْنَتاَِوِالَْحِفيَظتِةَِوِالطَّ ِعىََلَِأْربَعَِِدعَاِِئَ ُِ قَاَلَِوِالن َِفا

ْغَيتاِنِفََمتنِْ تهَْوِةَِوِالطُّ تِفَالْهََو ِعىََلَِأْربَعُِِشَعٍبِعىََلِالَْبْغِ َِوِالُْعتْدَواِنَِوِالشَّ َِوُُِتُ ْتِغَتَوائَُِّلُ ِِمنْتُهَِوِبََغتىَِكتُُثَ َ ل ِ
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هَوَِ ِنَْفَسُهَِعِنِالشَّ ِيَْمَِلْ ْْ َ ِقَلُْبُهَِوِل ِيَْسََلْ ْْ َ ِيُْؤَمْنِبََوائُِقُهَِوِل ْْ َ ِعَلَْيِهَِوَِمِنِاْعَاَد ِل ِيَْعِذْلِنَْفَستُهِقَُِصَ ْْ َ اِتَِوَِمْنِل

ٍدِِباَلِ ِعىََلََِعْ لَّ َِ هََواِتَِخاَضِيِفِالَْخِبئثَاِتَِوَِمْنَِطَغىِ ِةَِوِيِفِالشَّ ٍةَِوِالْهَُويْنَاِعىََلَِأْربَعُِِشتَعٍبِعَتىَلِالِْغترَّ ُحجَّ

ُِ ِيِفِ ِتَُفتر  َِوِالُْمَمتاَطََلَ ِ َِعتِنِالَْحتق  ِالْهَْيَبتَةِتَتُردُّ ِِبتأَنَّ َِوَِذِِلَ ِيَْقتَدَمِعَلَْيتِهِاْْلََمِلَِوِالْهَْيَبِةَِوِالُْمَماَطََلِ ِالَْعَمتِلَِحتإَّ

ُلَِوِلَْوِاَلِاْْلَمَِ َِ َِحَسَبَِمتاُِاتَوِِفيتِهَِمتاَتُِخَفتاَت ِِمتَنِالْهَتْوِلَِوِاْْلَ نَْساُنَِحَسَبَِماُِاَوِِفيِهَِوِلَْوِعََِلَ
ِ
ِااْل ُلِعََِلَ

َِوِالَْفْخترِِ ِاِبلَْمْرِءَِعِنِالَْعَمِلَِوِالَْحِفيَظُةِعىََلَِأْربَعُِِشَعٍبِعَتىَلِاْلِكترْبِ َةِتَْقَُصُ ِلَِوِالِْغرَّ َِ ِةَِوِالَْعَصتِبيَِّةَِِوِالَْحِميَّتالَْو

نُوِبَِوَِمْنَِأَخَذتُْهِالِْ ُّْ ِعىََلِا َ َِأَِصَّ ِ ََ َِوَِمْنِفََخَرِفََجَرَِوَِمْنِ ِ َِأْدبََرَِعِنِالَْحق  َاْكرَبَ اَرِفَِهتسَْسِفََمِنِاس ْ َِ َعَصِبيَُّةِ

تا َ اٍرَِوَِجتْوٍرِعَتىَلِالَص ِ ِْصَ
ِ
ْداَبٍرَِوِفُُجتوٍرَِوِا

ِ
ِا َمتُعِعَتىَلَِأْربَتعُِِشتَعٍبِالَْفتَرحَِِوِالَْمتَرحَِِوِاْْلَْمُرَِأْمتٌرِبَتْيَ ِ َِوِالطَّ

تطَِ ِْ تُةِبَتاَلٌءِِلَمتِنِا َِ ََّجا َِوِالَْمتَرُحُِختياََلُءَِوِالل ِ ِةَِوِالاَََّكثُِرِفَالَْفَرُحَِمْكُروٌهِِعْنتَدِاّلِلَّ َِ ََّجا تِلِاْْلآََثِمَِوِالل ْ ََ ِ َ
ِ
تُْهِا رَّ

َِوَِدعَائُِمُهَِوُِشَعُبهُِالاَََّكثُُرِلَهٌْوَِوِلَِعٌبَِوِ ُِ ِالن َِفا ِفََذِِلَ يُِاَوَِخرْیٌ ِ َّْ يُِاَوَِأْدََنِاِب ِ َّْ ِ.ُشُغٌلَِوِاْسِتْهَداُلِا

الزم است پیش از هر بحثی، مراد از کفر که موضهوع بحهث ایهن حهدیث      مراد از کفر:

 است، مشخص شود: 

ث دربارۀ انسان آسیب شناسهی  در این حدیالسالم  ین علیهمؤمنمتن حدیث را دیدیم. امیرال

می کند و چنان ظریف و دقیق تبیین می کند که نظام سخنش حالت ریاضهی پیهدا مهی کنهد:     

آفت های شخصیت انسانی چهار آفت است و هر کدام از آنها نیز از چههار آفهت ناشهی مهی     

 .55=90کوچک جای می دهد:  فرمولشوند. همۀ آفات را دسته بندی کرده و در یک 

 که خواهد آمد.  ،هم به این آسانی و هم بدین دشواری

ترین بیماری که فراتر از آن بیماری ای نیسهت. و مهی گویهد:    ی به نظر او کفر یعنی بیمار

هر کس که کافر است بسبب این شانزده خصلت روانی است. مفهوم این سخن این است کهه:  

است خوواه مسولمان باشود و    « سالم انسان»هر کس به این شانزده آفت دچار نباشد، او 

  خواه ریر مسلمان.

است اگر اسالم به او عرضه شود براحتی آن را  مؤمنهم باشد، بالقوه  مؤمنیعنی اگر غیر 

می پذیرد؛ مانند سلمان فارسی قبل از آنکه به حضور پیامبر اسالم برسد. سهلمان پهیش از آن   

هیچکدام از آفهت ههای مهذکور آسهیب     بود و شخصیت درونی اش با « انسان سالم»نیز یک 

َّاَِأْاَلِالَْبئْت»ندیده بود. و لذا مصداق  کسهانیکه مسهلمان    مهی گهردد. و کهم نیسهتند     «َسلَْماُنِِمن

لیکن از این خصلت های بیماری که در این حدیث آمده است بریئ هستند و بها بیهان    نیستند

شد و اسالم به او کامالً ابال  شهده  دیگر: مراد از این کفر آن است که شخص با اسالم آشنا با
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 باشد و او آن را نپذیرد.

بنابراین مراد از کفر در این حدیث، شهدیدترین بیمهاری اسهت کهه فراتهر از آن بیمهاری       

 شخصیتی، نیست. 

پس؛ این حدیث هم انسان کامالً سالم را به ما معرفی می کند و هم انسان شدیداً بیمار را. 

 در یک حدیث. « صیت شناسیشخ»و این یعنی همۀ اصول 

موضوع بخش اول این حدیث چیستی کفر و چیسهتی منشهأ    و اینک شرح این حدیث:

 کفر است؛ کفر به معنائی که به شرح رفت. 

می فرماید: کفر بر چهار پایه مبتنی است: یعنی بر چهار خصلت شخصیتی مبتنی است. یها  

 بگوئیم: از چهار بیماری شخصیتی ناشی می شود: 

 فاسق شد، یعنی فاجر شد. فََسق:ِفََجر:لغت:  :لِْفْسقِِا -9

فجهور، خهروج عملهی از میانهه روی و      یمعنی اصهل ِفََجرِفُجرا :ِکذبِواصَّلِامليلِعنِالقصتد:

هنجار »است. و فاجر کسی است که « هنجار نشناس»اعتدال است. یعنی فاسق کسی است که 

 باشد.« شکن

روی. و خهواهیم دیهد کهه مهراد از آن در ایهن      پس فسق یعنی خروج از اعتهدال و میانهه   

 است. « تعامل متعادل میان دو روح غریزه و فطرت»حدیث، خروج از 

اگر شخص فاسق در فسق و فجور غلوّ نکنهد بهه    -غلوّ یعنی زیاده روی و افراط. :الُْغلُو ِِ -2

 حدّ کفر نمی رسد و در همان فاسق بودن می ماند. 

تكَِّ -3 ک بودن است که اگر شخص بیش از حدّ معقهول، شهکاک   مراد خصلت شکا :الشَّ

 باشد بیمار است.

ْبهَة -7  خصلت شبهه گرائی: شخصی که در واضحات نیز برای خهودش ایجهاد شهبهه     :الش ُّ

 می کند. 

فرق میان خصلت شبهه گرائی و خصلت شکاکی: در نظر اول گمان می شود که میان ایهن  

کاکی زمینه و علّت شبهه گرائی مهی شهود، و یها    ی هست، که یا ش«علت و معلول»دو رابطۀ 
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شبهه گرائی منشأ و علت شکاکی می گردد. اما چنین نیست؛ هر کهدام از ایهن دو مسهتقل از    

 دیگری هستند. چون ممکن است کسی شبهه گرا باشد لیکن شکاک نباشد. و بالعکس.

با هم کار  درست است وقتی که کسی دچار هر دو شود، این دو خصلت به تعامل آمده و

 کرده و همدیگر را تقویت می کنند. 

در « کفهر »این چهار خصلت منفی پایه های کفر هستند. و همانطور که اشاره شد مراد از 

شخصهیت  »اسهت. زیهرا موضهوع بحهث حهدیث      « انحراف شخصیت بتمام معنی»این حدیث، 

 است. « کاوی

از سخنش، ریشه یهابی   یگرآنگاه برمی گردد هر کدام از این چهار خصلت را در فراز دی

 9می کند:

 

 2فصل اول: چیستی فسق
 

واب:لغت: فَسَق:   از راه درست خارج شد.  خرجِعنِطريقِالص 

 3می فرماید: و فسق بر چهار ریشه مبتنی است:

هدر کردن، به هدر دادن: نیروی جسمی، روحی، فکری، عقلی، مالی را به هدر  :الَْجَفاءِ-9

 ه و بدون برنامه مصرف کردن.دادن: آنها را بدون قاعد

 عدم بینش و عدم سنجش و عدم گزینش عقالنی در کردارها و رفتارها.  العمی:ِ-2

فرق میان این دو: در اینجا نیز گاهی تصور می شود که میان شهان رابطهۀ علّهی و معلهولی     

                                                   
در این حدیث، از باال به پائین است؛ شخصهیت بیمهار را ماننهد یهک ههرم      السالم  روند بیان امیرالمؤمنین علیه 9

و ههر کهدام از    کرده که کفر رأس آن هرم است، این هرم بر رأس چهار هرم قرار دارد، مانند این شهکل   ترسیم

 هرم های چهارگانه بر نوک های چهار هرم دیگر قرار دارند. 
 فسق که رکن اول کفر است. 5
نین مهی شهد: فسهق    معنایش چ ،«و للفسق اربع شعب»است. اگر می فرمود: « اعلی»معنی حرف « مبتنی بودن»این  3

 چهار قسم دارد. یا فسق چهار شاخه دارد.
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هست. در حالی که چنین نیست، زیرا ممکن است کسی بینش و تشخیص داشته باشد لیکن به 

ن عمل نکند. سمبل این گونه افراد، ابلیس است که با وجود علم و دانشش، همه چیز خود را آ

است: ههر ههدر دادن   « عموم و خصوص من وجه»به هدر داد. و با عبارت دیگر: میان این دو 

به سبب عدم بینش نیست، و هر عدم بینش سبب به هدر دادن و بی برنهامگی و بهی قاعهدگی    

ت شخص فاقد بینش نیز برای خهودش برنامهه ای داشهته باشهد گرچهه      نیست، زیرا ممکن اس

برنامۀ نادرست. و داشتن برنامه و قاعده و قانون نادرست بهتر از بی برنامگی و بهی قاعهدگی   

 است.

بلی؛ وقتی که این دو خصلت در کسی باشند با همدیگر تعامل کرده و همدیگر را تقویت 

 می کنند. 

از انسانیت، از فلسفۀ وجهودی انسهان. غفلهت از چیسهتی و چرائهی       غافل بودن :الْغَْفََلِ -3

آايتِناِ»ِآفرینش. که پیام آیه های متعدد است از آن جمله: َِعْنِأ يَنُُِهْ َّْ هر پدیده کهه   9«.غتاِفلُونَِا

در جهان هستی هست آیه ای از آیات الهی است و انسان نباید از چیستی و چرائی آنها غافهل  

 وان در آنها بیندیشد بویژه دربارۀ انسان و خود.باشد و باید بقدر ت

مشغول شدن  -موجب بازماندن از چیز دیگر شود. که غفلت یعنی سرگرم شدن به چیزی

 به اقتضاهای غریزی که از توجه به اقتضاهای فطری باز دارد. 

:لغت:  :الُْعُاوِ ِ-7 ا :ِاس اکربِوِِاوزِاحلد    گذشت. خود را بزرگ دید و از حد عااعاو 

که از باب استفعال « استکبر»چون موضوع بحث حدیث حاالت درونی است، و نیز بدلیل 

است و اصل در آن حالت درونی است، معلوم می شود که این استکبار بر دیگران نیست. بهل  

ین بهه  مهؤمن استکبار در برابر وظایف و تکالیف انسانیت است. و خواهیم دید که خهود امیرال 

 ه است. همین گونه تفسیر کرد

استکبار در برابر وظایف و تکالیف نمی شود مگر در اثر پیروی از غریزه و مقهور کردن 

 فطرت. 

                                                   
 سورۀ یونس.  4آیۀ  9
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 را تبیین می کند:  -هستند فسقکه ارکان  -آنگاه هر کدام از این چهار خصلت

هر کس جُفا )بی برنامگی و بی قاعدگی( پیشه کند، حقیقهت   :فََمْنَِجَفاِاْحتَقََرِالَْحقِ:َجَفاء

 را بی اهمیت و حقیر می پندارد. حقیقت و غیر حقیقت برایش مساوی می شود. 

بیشتر در اموری که به اصهول اعتقهاد مربهوط    « حق و باطل»در عرف عمومی ما اصطالح 

است به کار می رود و یا در امور حقوق اجتماعی. اما در اصطالح قرآن و حدیث هر چیهزی  

خصوصی فردی که فرد دربارۀ خویشهتن خهویش مهی    یا حق است و یا باطل، حتی یک رفتار 

کند، یا حق است و یا باطل، تا چه رسد به رفتاری که دربارۀ اشیاء یا اشخاص دیگر بکنهد. و  

می « ستم بر حق و حقیقت»را با فتحۀ جیم بخوانیم، به معنی « جفاء»با این دیدگاه اگر کلمه 

است باید آن را با ضمّۀ جیم خواند  گردد. اما نظر به اینکه موضوع سخن خصلت های درونی

با فتحۀ جیم اثری از آثار عملی آن می شود. یعنی هر کس دچهار خصهلت جٌفهاء    « جَفاء»که 

 باشد بر حق و حقیقت جَفا می کند. 

 و دانشمندان را دشمن می دارد.  :َوَِمقََتِالُْفقَهَاءَِ

بهه دانشهمندان رشهتۀ احکهام     فقیه یعنی دانشمند. هر دانشمند در هر رشته ای، اینکه تنها 

 تکلیفی، فقیه می گوئیم یک اصطالح است، نه معنی لغوی. 

دومین اثر خصلت جفاء و بی برنامگی، دشمنی با دانشمندان است. زیرا دانهش و دانشهمند   

هیچ سازگاری با بی برنامگی و بی قاعدگی ندارند، و چنین کسی اساساً نمی تواند ارزشهی بهه   

« درست و نادرست»بل آنها را مزاحم روند خود می داند؛ او از مفهوم  دانش و دانشمند بدهد

 خوشش نمی آید.

ِعىََلِالِْحْنِثِالَْعِظتمي یعنهی   -و بر بی قانونی و بی قاعدگی بزرگ، اصهرار مهی ورزد  :َِوَِأَِصَّ

 تخلف از قواعد و قوانین )که معیار حقیقت و غیر حقیقت هستند( را پیشۀ خود می کند. 

 «.باطل گرائی»حنث یعنی  :نََثِِحنثا :ِمالِا ِالباطلحَِلغت: 

ُِمْاَفتيَِ»سهورۀ واقعهه:    50و  52در این جمله اشاره به آیه های  ِاكنُتواِقَْهتَلِذِِلَ ْْ ت ُ ْنَّ
ِ
َوِاكنُتواِِ-ا

وَنِعىََلِالِْحْنِثِالَْعظتميِِ آنان پیش از این )پیش از محشر و در زندگی دنیوی( به عیاشی مهی   «:يَُِصُّ

 به باطل گرائی عظیم می پرداختند. دو بودن -ختندپردا
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توضیح: باطلگرائی، گاهگاهی به سرا  هر کسی می آید، زیرا انسان معصوم نیست )غیر از 

 انبیاء و ائمه(. اما حنث عظیم و پیشه شدن باطل گرائی، بیماری است؛ بیماری بزرگ.

ْكر ا:َعي ِ ْ ِا َ ِنَِِسَ ی را «هشدار»زینش عقالنی نداشته باشد، و هر کس بینش و گ :َوَِمْنََِعِ

 فراموش می کند. 

یعنی )باصطالح مردمی( همچنان سرش را پائین انداخته و به راه نادرست خود ادامه مهی  

 دهد و هرگز به خود نمی آید. 

نِ  ََّبَعِالظَّ  پیروی می کند، نه از یقین.  نو )در همۀ امور زندگی( از ظ :َوِات

ُرُصتونَِ»سورۀ انعام:  990اشاره است به آیۀ  ْ َ الَِّ
ِ
ِا ْنُُِهْ

ِ
َِوِا تنَّ الظَّ الَِّ

ِ
َِّهُعوَنِا ْنِيَت

ِ
آنهان پیهروی    «:ا

همه چیز شهان و رفتارههای شهان بهر      -، و نیستند مگر گمانه می زنند.نمی کنند مگر از ظن

 اساس گمانه زنی است. 

ْنِ»بگهو:   همان سوره به پیامبرش دستور می دههد کهه بهه آنهان     956و همچنین در آیۀ 
ِ
ا

ُرُصونَِ الََُِّتْ
ِ
ِا ْنَِأنُُْتْ

ِ
َِوِا نَّ الَِّالظَّ

ِ
َِّهُعوَنِا پیروی نمی کنید مگر از ظن و گمان، و نیستید شما مگهر   «:تَت

 گمانه می زنید.

توضیح: در مواردی گمانه زنی الزم است، مراد در این حدیث و در این آیه این است که اصل 

 های این قبیل افراد بر ظن و گمانه زنی مبتنی می شود. و اساس زندگی و باورها و گرایش 

این مخالفهت شهدید بهر دو نهوع      -و با خدای خود شدیداً مخالفت می کند. :َوِاَبَرَزَِخاِلقَتهُِ

به حد نهائی شدت خود نرسد، تنها در عمل و کهردار مخالفهت شهدید مهی      است: اگر بیماری

، مانند ابلیس در برابر خدا ایستاده و )نعهوذ  کند. و اگر بیماری به حد نهائی شدت خود برسد

باهلل( خدا را نیز محکوم می کند. اما مراد همان مخالفت شدید عملی است، بهدلیل دو جملهۀ   

 بعدی: 

ْيَطان ِعَلَْيِهِالشت َّ کسهی کهه فکهر، اندیشهه و      -و شیطان بر او اصرار مداوم می کنهد.  :َوَِألَحَّ

 یطان او را رها نمی کند. مبتنی باشد، ش« گمانه زنی»زندگیش بر 

ِاََكنٍَةَِوِاَلِغَْفََلِ و از خداوند بخشش می خواهد بدون توبه  :َوَِطلََبِالَْمْغِفَرَةِِباَلِتَْوبٍَةَِوِاَلِاس ْ

 و بدون ترس و تواضع، و بدون غفلت. 
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توضیح: برای چنین شخصی که بدون تعقل و بینش و )باصطالح عوام( گُتره زندگی می کند 

 می شمارد: سه خصلت 

اول: انتظار بخشش از خداوند دارد و امید به بخشش خدا نیز دارد، لیکن هرگز در مقهام  

 توبه نمی آید.

بطور مداوم بدی کند، در عین حال انتظار و امید بخشش از  یاگر کسی دربارۀ کس دیگر

مقابل او داشته باشد، یا خودش احمق است و یا خود را هوشمند شیطانگونه می داند و طرف 

 را احمق می داند. و در هر صورت، خودش بیمار است. 

دوم: بخشش می خواهد، اما یا از موضع باال، و یا دستکم از موضع مساوی با طرف مقابل. 

نمی شهود،  « بخشش»و با اندکی دقّت معلوم است که چنین خواسته ای هرگز معنی و مصداق 

عنی بخشش طرف مقابل را حقی از حقوق است ی« از حقوق یادعای حق»بل معنی و مفهوم آن 

 خود می داند. 

بطهور   وی غفلت و ناآگاهانه نمی کند، بلرا نیز از ر« زیاده طلبی»و « پرتوقعی»سوم: این 

آگاهانه مدعی است که خداوند باید ببخشد. یعنی به جای اینکه در برابر خدا تکلیهف پهذیر   

« رجهیم »ترین بیماری است گرچه به حهد  باشد، برای خدا تکلیف تعیین می کند. و این شدید

 نرسیده و امید بخشش دارد. 

که در این جمله آمده، آن نیست که در شمارش پایه های فسق شمرد و  «غفَل»این  توجه:

َِوِالُْعُاو ِِفرمود:  است اما آنچهه در آنجها   « اثر»آنچه در اینجا آمده  .عىََلِالَْجَفاِءَِوِالَْعَمىَِوِالْغَْفََلِ

 است که در شرح آن می فرماید: « منشأ اثر»آمده 

شأن انسانیت خود، از فلسهفۀ وجهودی   »از و هر کس  :َوَِمْنِغََفَلَِجىَنِعىََلِنَْفِسهِِ رفلت:

 غافل باشد، بر خویشتن خویش جنایت می کند. « انسان، و از چیستی و چرائی آفرینش

اند، آن را از بین می بهرد.  و این مسلم است؛ مثالً هر کسی چیستی و چرائی یک با  را ند

همچنین اگر چیستی و چرائی یک خودرو را نداند، یا فالن ابزار را، و یا محهیط زیسهت را.   

همینطور است اگر چیستی و چرائی خود را نداند بر خهود جنایهت مهی کنهد. بهرای توضهیح       
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 بیشتر در این مسئله، بحث زیر را می آورم: 

را « خودکشی»لمی امیل دورکیم دربارۀ بحث ع امیل دورکیم و مسئلۀ خودکشی:

ببینید، بحث علمی است علل و زمینه های خودکشی را بررسی می کند، لهیکن در ایهن بحهث    

اسهت.  « عدم شناخت چیستی و چرائی انسان»علمی بر مهمترین عامل تکیه نمی کند که عامل 

 نیست.« علم صحیح»کار او علم و علمی است اما 

 که در این حدیث آمده، دوباره نگاه کنیم: « غلوّ»امل بهتر است در اینجا به ع

رایهج بهوده و   « ههاراگیری »بویژه ژاپن، خودکشهی در قالهب    یدر جامعه های آسیای شرق

هست. وقتی که کسی خود را مقصّر و خطاکار می داند در مواردی بعنوان مجازات خود، یها  

دانسته و تجدید شرف خود مهی   رهائی از شرمندگی، خودکشی می کند و این اقدام را هنجار

داند. اما این مصداقی از مصادیق غلوّ است و حتی مصداق تکبر است. اگهر ایهن افهراد چیسهتی     

جهایز  »وجهودی اسهت باصهطالح    انسان را به خوبی درک کرده باشند و بفهمند که انسهان م 

آفریهده  « اآزمون و خط»ن برای او نیز چرائی انسان را درک کنند می فهمند که انس «الخطاء

ت هرگز اقدام شده و باید مسیر آزمایش را طی کند تا به هدف از خلقت خود برسد. در اینصور

 و به جای خودکشی به ترمیم و جبران خطاهای شان می پردازند.  به خودکشی نمی کنند

جبران کننده است، خدایش نیز توبه پذیر و آمرزنده. و اگر کسی عهاجز   یانسان موجود

ی شد، هرگز عاجز از توبه نخواهد بود و در این صورت، جبران خطا همان پشیمانجبران با از

 کشی. عمیق و توبه خواهد بود، نه خود

نی غربی، کار علمی است؛ علهم اسهت   اکار امیل دورکیم و همۀ دست اندرکاران علوم انس

دو  بهه السهالم   نیست که امهام بهاقر علیهه   « علم صحیح»نه جهل، و بس ارزشمند است، لیکن 

َِشتئْئا َِختَرَجِِمتْنِِعْنتِدََّنَِأْاتَلِرِشدانشمند معاصر خود فرمود:  الَّ
ِ
ياتا ِا ِ َُ َداِنِِعلْ ِ  اَبِفاََلََِتِ ِ قَاَِوِغَر 

به شرق بروید، به غرب بروید، علم صحیحی نمی یابید مگر چیزی که از پیش ما اهل  9:الَْبئِْتِ

 بیت آمده باشد. 

                                                   
 ط دار االضواء. 311ص  9کافی، ج  9
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ِ فرمود:السالم  و امام صادق علیه َّنَّ
ِ
تِحيَحِفَِعْنتَدََّنَِأْاتَلِالَْبئْتِتِفَتا ِالصَّ َذاَِأَرْدَتِالِْعتَْلَ

ِ
اَيِيُتونُُسِا

َحِالِْحْمَِةَِوِفَْصَلِالِْخَطاِبِ ای یونس هرگاه علم صحیح بخواهی، پهس آن را   9:َوِرًْنَاُهَِوُِأوِتئنَاِرَشْ

ه ایم، و به ما شرح حکمت اهل بیت بگیر. زیرا ما آن را )از رسول خدا( به ارث برد نزد ما از

 و فصل خطاب داده شده. 

دانشمندان غربی، کاوش و تحقیق کرده اند و مطالب مهمی را کشف کرده و توضهیح داده  

فصهل  »نرسیده انهد، و ایهن عهدم دسهتیابی بهه      « فصل الخطاب»اند، اما در هیچ مسئلۀ اصلی به 

م آن است که ابطال پذیر باشد. است که سرانجام از بینش پوپر سر در آورد که: عل« الخطاب

ویل و توضیح، این است که: علم آن است که جهل أکه معنی این شعار با هر توجیه و با هر ت

 باشد. 

است که امروز آنها را به بن « فصل الخطاب»و نیز: همین محرومیت علوم انسانی غربی از 

 بست کشانیده است. 

 -«غفلت»یشه یابی کرده و ریشۀ مسئله را در ، رالسالم ین علیهمؤمندر این حدیث، امیرال

یافته و به مها نشهان مهی دههد و مسهئله را بهه فصهل         -غفلت از چیستی و چرائی خود انسان

و هر کهس دچهار غفلهت باشهد مرتکهب       :َوَِمْنِغََفَلَِجىَنِعىََلِنَْفِسهِِالخطاب می رساند. که: 

 است. و در ادامه می گوید: « بر خودجنایت »جنایت بر خود، می شود. و خودکشی یکی از انواع 

شخصیتش به جای پیشرفت، مرتجع می  -و به عقب خود بر می گردد. :َوِانْقَلََبِعىََلَِظهِْره

شود، و به جای ترقی در کمال، تنزل می کند. و در اینصورت است که گرفتار جههل مرکهب   

اب می کند. همانطور که ژاپنی و سقوط فکری خود را رشد حس :َوَِحِسَبِغَيَُّهُِرْشداِ می شود: 

 های مذکور خودکشی را هنجار و تجدید حیثیت خود می دانند.

و اندیشه ای نمی داشت.  شۀ درست می داشت، و یا اصالً فکرای کاش انسان یا فکر و اندی

درسهت  اما چنین نیست. انسان نمی تواند بدون یک جریان فکری باشد اگهر جریهان فکهری    

خواهد شد. غفلت از چیستی ها و چرائی ها، موجب می شود که بستر و « یّغ»نداشته باشد دچار 

                                                   
 . 565ص  30بحار، ج  9
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 جهت جریان فکری انسان، معکوس شود؛ به جای تکامل در طول عمرش، به تنازل برود. 

ای کاش تنازل نیز در حدّ خود می ماند. اما چنین نیست، بل آثاری را بها خهود مهی آورد    

ست که فرد جهل خود را علم بدانهد. کهه عمیهق    که بدترین آنها دچار شدن به جهل مرکب ا

 ترین مغاک سقوط انسان است. 

ُِّ ِِ َما تُْهِاْْلَ وقتی که طرز تفکهرش   -9و رؤیاها و خیالپردازی ها او را مغرور می کند. :َوِغَرَّ

و جهان خیالی در نظرش واقعی مهی گهردد؛ آن   « خیال»وارونه است، جهان واقعی در نظرش 

 رونگی می گردد. وا این وارونگی منشأ

 این است دنیایش. و اما آخرتش: 

ِيَُكنِْ ْْ َ َِماِل ِاْْلَْمُرَِوِانَْكَشَفَِعْنُهِالِْغَطاُءَِوِبََداََِلُ َذاِقُِِضَ
ِ
ُةَِوِالنََّداَمُةِا تَِسُبَِِوَِأَخَذتُْهِالَْحْْسَ و  :ََيْ

او برداشته شود،  هنگامی که ماجرای کاروان بشر به سرانجام برسد )روز قیامت( و پرده از بینش

 و برایش آشکار شود چیزی که آن را قبول نمی کرد، حسرت و پشیمانی او را فرا می گیرد.

ِيَتْوَمِالَْحْست»این سخن برگرفته از قرآن اسهت:   ْذِقُِضتتَوَِأنْتِذْرُُهْ
ِ
ِيفتَرِةِا ِالَِِ ِاْْلَْمتُرَِوُُِهْ َِوُُِهْ غَْفتََلٍ

)روز محشر( هشدار ده، آنوقتی است که امر خدا انجام  آنان را دربارۀ روز حسرت 5«:يُْؤِمنُونَِ

 می یابد. و آنها در غفلتند و ایمان نمی آورند. 

را که هر دو در این آیه آمده، « حسرت»و « غفلت»، رابطۀ میان السالم ین علیهمؤمنامیرال

یینهی از  با چه بیان تشریحی علمی زیبا بیان می کند! با چه شرحی از انسان شناسی، و با چه تب

شخصیت شناسی، و با چه ریشه یابی روان شناسانه، و با بیان شناسائی منشأ ها و اثرها، علهت  

ها و معلول ها، با اهالی علم و دانش سخن می گوید، که این نمونه ای از این است کهه قهرآن   

لَْيتَكَِوَِأْنزَِ»، کهه فرمهود:   «تبیانِ این تبیهان » السالم است و اهل بیت علیهم« تبیان کل شیئ»
ِ
لْنتاِا

ِْْ لَْيهِ
ِ
َِلِا ِلِلنَّاِفِماِنُز  َ ْكَرِِلُاَبي ِ ِ  ْ  3«.ا

                                                   
این مباحث وقتی بهتر روشن می شود که نمونه ای عینی در میان افهراد جامعهه بهرای ایهن بیمهاری هها، در نظهر         9

 بگیرید. 
 سورۀ مریم.  31آیۀ  5
 سورۀ نحل.  55آیۀ  3
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: ِ ریشهۀ   ، و غفلت بود، اینکاسه ریشه از ریشه های فسق را برشمرد که جُفاء، عمی الُْعُاو 

 چهارم را بیان می کند که عتوّ )= خود بزرگ بینی( است. و می گوید: 

ِشَِ ِ امر خدا سرپیچی مهی  و هر کس )بسبب خود بزرگ بینی( از  :كََِّوَِمْنَِعاَاَِعْنَِأْمِرِاّلِلَّ

 می شود. « شک»کند، دچار 

زیرا کسی که خودش را بزرگتر از آن ببیند که مشمول اوامر و نواهی خدا باشد، قهراً در 

 اصل دین شک خواهد کرد. 

ِِبُسلَْطاِنِهَِوَِصغَِّ ُ ِعَلَْيِهِفَأََذَلَّ ُ ِتََعاَ ِاّلِلَّ ِاْغتََِوَِمْنَِشكَّ ِمََكَ َ ِفِِتَرُهِِِبَاَلَِلِ ِهِالَْكِرِ َِوِفَرَّ ِِبَرب ِ و  : َِأْمِرهِِترَّ

کند، خداوند بر او فراز آمهده و او را بها قهدرت خهودش ذلیهل       هر کس )در دین خدا( شک

خواهد کرد، و با جالل خودش او را کوچک خواهد کرد، همهانطور کهه او در برابهر خهدا     

 ا تفریط می کرد. مغرور بود، و در امر خد
 این تذلیل و تصغیر، ممکن است در دنیا باشد و ممکن است به آخرت بماند.  -9توضیح: 

ِالُْكْفتُرِعَلَتدر آغاز که فرمود:  الف:آمده: « شک»در این حدیث دوبار واژۀ  -5 ىَِأْربَتعِِتبُتِّنَ

ْبهَةِِ َِوِالشت ُّ ك ِ َِوِالشَّ ِ ِالِْفْسِقَِوِالُْغلُو  ر سطرهای بعدی این شک را شرح می دههد  خودش د .َدعَاِِئَ
 است. « شکاک بودن شخصیت درون در همه چیز»که مراد 

« شهک خهاص  »ب: در اینجا در شرح عتوّ می گوید: عتوّ منشأ شک می شود. و این شهک  
امر و نواهی خدا است، نه در همۀ ابعهاد  اولی فرق دارد و تنها به محور اواست و با آن شک 

 است. این شک اثری از آثار آن شک است. « خود بزرگ بینی» در هفکری و اندیشه ای ک

 

 9فصل دوم: چیستی رلوّ
 

ِعىََلَِأْربَعُِِشَعٍبِ  غلو نیز بر چهار ریشه مبتنی است:  :َوِالُْغلُوُّ

ْأيِِِ-9 ِقِاِبلرَّ  5عمیق رفتن و بیش از حد فرو رفتن در اعماق نظریه های علمی.:ِالاََّعمُّ

                                                   
 غلوّ که رکن دوم کفر است.  9
 در اصل، مراد علوم انسانی است، اما در نهایت به علوم تجربی نیز می رسد.  5
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واقعیت این است که: خود روان شناسان بمیهزان فهرو رفهتن شهان در     بارزترین نمونۀ این 

میان جامعه شناسانی مسائل روانی، دچار مشکل روانی و گاهی بیماری روانی می شوند. و در 

و  نهی اگوسهت کنهت   فرو می روند، نمونه هائی هست از آنجمله بیمهاری روا  که بیش از حد

 برخی از فالسفه. 

ندان علوم تجربی، آنان که به جائی می رسند که نکتۀ وحدت و گاهی هم در میان دانشم

 9علوم تجربی و فلسفه است، دچار بیماری می شوند مانند نیوتن و انیشتین و دیگرانی چند.

اگر اسامی نابغه هائی که به بیماری روانی دچار شده اند ردیف شود سر از یهک طومهار   

می شود که: نبو  به جنون نزدیک است.  همیشه گفته متأسفانهعریض و طویل در می آورد. 

 یا می گویند: میان نبو  و جنون تنها یک پرده است. 

بهیش از   اما نکته این است: آیا این نبو  نابغه است که او را دیوانه می کند؟ یا ایهن تعمّهق  

نابغه است که او را دچار این بیماری می کند؟ بدیهی است که صورت دوم درست اسهت   حد

 زیرا: 

خیلی از نابغه ها هستند که اکثریت را تشکیل می دهند، چون به کار فکری و تعمّق  -9

 نپرداخته اند و دنبال کار و اشتغال دیگر رفته اند، دیوانه نشده اند. 

از همان نابغه ها که به کار فکری و احساسی پرداخته اند آنان که تعمّق بیش از حد  -5

ند. یعنی اکثریت نوابغی کهه بهه کهار فکهری و احساسهی      نکرده اند، دچار این بیماری نشده ا

پرداخته اند آنان که تعمّق بیش از حد نکرده اند، دچار این بیماری نشده اند. یعنهی اکثریهت   

 نوابغی که نبو  شان را به کار گرفته اند لیکن بیش از حد تعمق نکرده اند، سالم مانده اند. 

است که این بال را بر سر فهرد   «اقةِالبُشتيهط»نبو  یک نعمت است و این تعمق بیش از 

 نابغه می آورد.

                                                   
غربی ها دوست ندارند که دربارۀ اختالالت روانی نیوتن و انیشتین، سخنی بگویند، لیکن هر از گاهی چیهزی از   9

از  سوایت عصور ایوران   ا از زبان برخی ها منتشر شده بود و آخرین نمونۀ آن را دهان شان می پرد. قبالً مواردی از آنه

 زبان مایکل فیتزجرالد استاد کالج روان شناسی ترینیتی دوبلین ایرلند، از روزنامۀ دیلی تلگراف، آورده است. 

 .300556کد خبر  2/95/9360سایت عصر ایران 
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ِنهج البالره:  نَِّةِالنَّتِِب ِ ُهَِوِاَلِيِفِست ُ ُِ اِلَئَْسِيِفِالِْكتَاِبِعَلَْيَكِفَْر ْيَطاُنِِعلَْمُهِِممَّ َوَِماَِكََّفَكِالش َّ

ِ ِةِالْهَُد َِأثَُرُهِفَِكْ َِوَِأئِمَّ آَِلِ ِعَلَْيِهَِوِأ ُ ِاّلِلَّ ِعَلَْيكََِصىلَّ ِ ِاّلِلَّ ِ ُِمنْاَهَيىَِحق  َِذِِلَ نَّ
ِ
ْبَاانَُهِفَا ِس ُ ِ َ ِاّلِلَّ

ِ
 9:ِعلَْمُهِا

و آن چیزی که شیطان تو را به علم آن واداشته و در قرآن دانستن آن بر تو واجب نمی باشهد  

و در سنّت رسول خدا و ائمّه هدی )صلوات اهلل علیهم( اثری از آن نیست، علم و دانستن آن را 

 خدا واگذار، زیرا نهایت حق خداوند بر تو همین است.  به

 از این حدیث مطالب زیر را یاد می گیریم: 

شیطان به بهانۀ کرامت علم، انسان را به دانستن مسائلی وادار میکند که نه در طاقهت   -9

فهم بشر است و نه انسان به دانستن آن مکلف است. و شهیطان حتهی گهرایش ههای خهوب و      

 سان را ابزار کار خود می کند. پسندیدۀ ان

است از بیان برخی مسائل که به ذهن انسهان مهی آیهد،    « بیان کلّ شیئت»قرآن نیز که  -5

، تخصصاً خارج «بیان»و از اطالق « کلّ شیئ»خودداری کرده است. و این نوع مسائل از شمول 

ِش ئیِميکتنِفه»، «تبیان کلّ»است، نه تخصیصاً. زیرا مراد از   «النستانِعنتدِالبيتانلمتهِتبيانُِك 

است. یعنی قرآن هر چیز را که فهم آن برای انسان ممکن است، بیهان کهرده اسهت، نهه ههر      

 چیزی را که انسان خواه توان درک آن را داشته باشد و خواه نداشته باشد. 

و بیان شهان از بیهان قهرآن     «تبیانِ تبیان هستند»که  السالم و همچنین اهل بیت علیهم -3

ِْْ»نمی کند. که فرمود: تجاوز  لَْيهِ
ِ
َِلِا ِلِلنَّاِفِماِنُز  َ ْكَرِِلُاَبي ِ ِ  ْ لَْيَكِا

ِ
و نهازل کهردیم بهر تهو      «:َوَِأْنَزلْناِا

 ذکر )قرآن( را تا بیان کنی بر مردم آنچه را که برای شان نازل شده است. نه فراتر از آن.

اسهت. دومهین   « خداوند چیستی»اولین موضوعی که تخصصاً از بیان قرآن خارج است  -5

است. خداوند دو نوع فعل دارد: فعل امهری= قضهاء، و   « چیستی افعال امری خداوند»موضوع 

ِاْْلَْمترُِ»فعل خلقی= قدرها؛  ِالَْخلُْقَِوََِلُ انسان توان درک چیستی و چگهونگی فعهل امهری     5«.ََلُ

ن آن مکلّف است عرصه خدا را ندارد و به آن نیز مکلّف نیست. و آنچه انسان به علم و دانست

                                                   
 . 16نهج البالغه، خ  9
 سورۀ اعراف.  25آیۀ  5
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 ها )یعنی عرصۀ فرمول های طبیعت و آفرینش( است. ردَقَ

و سومین موضوعی که از توان درک انسان خارج است، مسائلی است که بهر دو موضهوع   

که بها قَهدَر   « قضاء»و آن نوع از « نسبیت»مذکور می رسند و بر آن دو متفرّع می شوند مانند 

 9در هم تنیده اند.

 تی هستند که ذاتاً از موضوع علم و دانش، خارج هستند. پس، موضوعا

در حهدیث مهورد   السهالم   ین علیهه مؤمناین حدیث را آوردم تا روشن شود که مراد امیرال

را توضهیح  « غلوّ»بحث ما، نه نکوهیدن علم است و نه نکوهیدن تعمق در علم، بل می خواهد 

 دهد: 

که به انسان هشدار می دههد: ای   «يةِرتالْبَشَِِطاقَةَِِعىََلِ»در اسالم یک اصل هست با عنوان 

انسان در هیچ چیز فراتر از طاقت بشریت، پیش مرو. قرار نیست انسان همهه چیهز را بدانهد.    

پیش نمی رفت و در اصل آن توقف می کهرد و  « قانون نسبیت»مثالً بهتر بود انیشتین فراتر از 

برسهاند و فهرق   « عدم»ء و جهان را به واقعیت اشیا« نسبیتِ»به جزئیات آن نمی پرداخت تا 

از بین برود. یا دستکم همۀ واقعیات به توهمات مبهدل شهوند، آنگهاه    « عدم»و « وجود»میان 

« سفسهطه »و « واقعیهت »شوند و در نتیجه در میان « موهوم»خودش و علم خودش نیز برایش 

 5در وجود خود نیز شک کند. ،گیرکند

الَُِّوْستَعهاالِتَُُكَِّ»اصل مذکور متخذ از آیۀ 
ِ
و امثالش است. شههید شهدن و نهاقص     3«ُفِنَْفٌسِا

العضو شدن در جهاد، در وسع نفس )= شخصیت( انسان است امها ذرّه ای آسهیب شخصهیتی و    

نقص روانی، جایز نیست زیرا که در وسع نفس نیست. چون انسان برای کمهال نفهس آفریهده    

 شده، و آسیب نفس، نقض غرض می شود. 

َ ِالَْحق ِِیح می دهد: آنگاه توض
ِ
ِِْبِا ُ ِي ْْ َ َقِل )آن چنان( تعمق کند،  که پس هر کس :فََمْنِتََعمَّ

                                                   
 «. دست خدا دو»رجوع کنید به کتاب « برهم تنیدگی»برای شرح بیشتر این  9
 در بخش ششم از دعای سوم نیز بحثی در این باره گذشت.  5
 سورۀ بقره.  533آیۀ  3
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 با بینش و باور قطعی، به حقیقت نمی رسد. 

ینب: صیغۀ مجزوم مضارع از نَیَبَ )نابَ(. به معنی قطع با دندان ههای نهاب. همهان     لغت:

مطالب علمی بضرس قهاطع نمهی    یعنی چنین شخصی در«. بضرس قاطع»معنی اصطالح معروف 

 رسد، در همه چیز یا با احتمال نظر می دهد و یا دچار آوارگی و سرگردانی می شود. 

ِغََرقا ِيِفِالْغََمَراِتِ الَّ
ِ
ِيَْزَدْدِا ْْ َ  و نمی افزاید مگر غرق در انباشت هائی از احتماالت.  :َوِل

ِغَِشئَْتُهِ الَّ
ِ
َِعْنُهِِفْتنٌَةِا ِتَْنَحِْسْ ْْ َ و یک گرفتاری فکری از او برداشته نمی شود مگر  :ُأْخَر َوِل

 دیگر او را فرا می گیرد.  یی فکراینکه گرفتار

کار فکری می کند اما یک گره را که می گشاید، با گره بزرگتری رو به رو مهی گهردد،   

 گرهی که خودش ایجاد می کند. 

ونهد آن پدیهدۀ اولیهۀ    خدا»مثال: ارسطوئیان ما می خواهند به این پرسهش جهواب دهنهد    

کائنات را از چه چیز خلق کرد؟ اگر گفته شود از یک چیزی که قهبالً وجهود داشهته خلهق     

نمی توان گفت آن را از عدم آفریده، زیرا  نیز کرده، در اینصورت مسئله می رود به تسلسل. و

 «. عدم، عدم است و نمی شود چیزی را از عدم خلق کرد

صهادر  »اولیه را از وجود خودش صهادر کهرده. و نهام آن را    می گویند: خداوند آن پدیدۀ 

می گذارند. با این روندشان از چاله در می آیند اما به چاه می افتند، چهون خهدائی کهه    « اول

 باشد و مرکب نمی تواند خدا باشد. « مرکب»چیزی از او صادر شود حتماً باید 

کنند، سپس بهه دور کائنهات   دیگر فرض می « عقل»نُه  -فرض صدور -پس از این فرضیه،

)به جای هفت آسمان اسالم( نُه فلک ترسیم می کنند و هر کدام از عقل هها را بهر یکهی از    

فلک ها تطبیق می کنند، هر فلک را دارای حیات، شعور و اراده مهی داننهد کهه کائنهات را     

ف منطهق  اداره می کنند که هیچکدام از این فرضیه ها، دلیل و برهانی ندارند حتهی بهر خهال   

خود ارسطو هستند؛ هستی شناسی و کیهان شناسی ای که امروز باطهل شهده و تشهتش از بهام     

 جهان افتاده و رسوائیش همه جا را گرفته. 

بدینگونه با پاسخ به پرسش اول، یک زاویه باز می شود و پرسش ها در طول هم و نیز در 

غلط تر از آن مهی گهردد   عرض هم صف می کشند که هر کدام مشکل تر از اولی و پاسخش 
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ِغَِشئَْتُهُِأْخَر که:  الَّ
ِ
َِعْنُهِِفْتنٌَةِا ِتَْنَحِْسْ ْْ َ   .ل

اینگونه حیرت ها و آوارگهی ههای   خارج شد، طاقةِالبُشتيهِوقتی که تعمق از حد و مرز 

ی را پیش می آورد. بر فرض همۀ پاسخ های این پرسش ها درست باشند، باز سؤال اساسی فکر

آن چیستی خداوند است. چه می شهد اگهر چنهد پرسهش دیگهر را در       سرجای خود هست و

 ، نه مطرح می کردند و نه جواب می گفتند.«پرسش بی جواب»حریم این 

، می دانند و می گویند: خهدائی هسهت   رةطابلفمردم و انسان ها، اعم از عالم و عامی، بطور 

درسهت دارنهد. طهرح و     که همه چیز را آفریده است. و از این گفتۀ شان یهک درک کهامالً  

 گسترش این قبیل موضوعات غیر از تکثیر جهل و گسترش واماندگی، حاصلی ندارد. 

بناچار گاهگاهی برای رد این فرضیّه ها،  السالم طرح این مسئله سبب شده که ائمّه علیهم

نهه از  سخنانی در این باره گفته باشند. فرموده اند: آن پدیدۀ اولیه را نه از یک چیز آفریده و 

 کرده است. « ایجاد»عدم، بل آن را 

اینان به این پاسخ قانع نشده می گویند: چگونه ایجاد کرده؟ درک نمی کنند که شرح ایهن  

نعهوذ   -چگونگی خارج از توان عقل بشر است و اگر کسی بتواند این چگونگی را شرح دهد

 خودش خدا می شود. قرار نیست که بشر همه چیز را بداند.  -باهلل

و یا بودیسم زدگان ما که راه و مسلک شان را عرفان نامیده اند، در پاسخ آن پرسهش اول  

می گویند: همه چیز خدا است و غیر از خدا چیزی وجود ندارد. این نه پاسخ است و نه حهلّ  

مسئله، بل پاک کردن صورت مسئله از تختهه سهیاه عقهل اسهت. و نتیجهه ای غیهر از انکهار        

 دارد؛ خیالپردازی ای بدتر از خیالپردازی ارسطوئیان است. و )بدون قصه واقعیات و حقایق، ند

 اهانت به کسی( اگر این حماقت نیست، پس معنی حماقت و بالهت چیست؟!

ِويِيِفَِأْمٍرَِمِرجي ِِديُنُهِفَهَُوَُِيْ َِ َر دینش پاره و دریده مهی شهود، و او در بسهتر فکهری      .َوِاْخَ

 مضطرب و مختلط می افتد. 

سیر فطرت خارج شده دچار عدم آرامش اندیشه و عدم خالصی فکر می گردند. حتی از م

از خویشتن خویش اجنبی می شوند؛ به جهان کائنات، به انسان و حتی به خودشان نیز بهتهان  

می گویند. به توحیدی معتقد می شوند غیر از توحید اسالم و معادی را در خیال شهان تصهور   
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 م. د غیر از معاد اسالنمی کن

اضطراب و اختالط: مسلمان اند، اما دین شان را با مسلک ارسطو و بودیسم مخلهوط مهی   

کنند. و این خلط قهراً اضطراب می آفریند. زیرا تبیین یک مکتب با آموزه های مکتب دیگر، 

 قهراً ایجاد اضطراب و اختالط می کند. 

ِىِالرأ ف: -2 تنهازع   9است.« رأس فکریتنازع در »ریشه و خیزشگاه دوم غلوّ،  الاناَز

نزاع چیز دیگر است و بحث چیهز دیگهر. تنهازع فکهری      وفکری، با مباحثۀ فکری فرق دارد

نیست که یا بر برتری طلبی فرد مبتنی است و یا بر تعصب غیر علمهی او   خودخواهیخالی از 

نسبت به یک چیزی )راهی، مسلکی، مذهبی(. اما بحث و مباحثهه تنهها بهرای روشهن شهدن      

 یق و زدودن جهل ها است.حقا

ُِشهَِرِاِبلَْعثَِلِِمْنُِطوِلِاللََّجاجِِ ْأِيَِوَِخاَُصَ ِيِفِالرَّ ََ و ههر کهس در رأی و نظهر، بهه      :َوَِمْنََِّنَز

 تنازع و خصومت بپردازد، به حماقت شهره می شود. 

اسهت. یعنهی   « ترس»آمده که به معنی « بالفشل»، «بالعثل»و در نسخه های دیگر به جای 

ی و نظرش ابطهال شهود؛ دوسهت دارد    أد متنازع همیشه نگران است و می ترسد که مبادا رفر

نظرش مورد پذیرش همگان باشد گرچه باطل هم باشد. او در اندیشۀ حق و حقیقت نیسهت،  

 ترین بیماری است.مضردر اندیشه خود است. و این 

َِفرمود: السالم  امام صادق علیه َِ ِِلُيَبا َفهَاَءَِأْوِيََْصَِفَِمْنَِطلََبِالِْعَْلَ ِِبِهِالُْعلََماَءَِأْوِيَُماِرَيِِبِهِالسُّ

أَِْمْقَعَدُهِِمَنِالنَّارِِ لَْيِهِفَلَْيتَهَوَّ
ِ
هر کس در صدد علم اندوزی باشد تا بوسیلۀ آن با  5...:ِبِهُِوُجوَهِالنَّاِفِا

لب کنهد، پهس آمهاده    علما مباهات کند، یا با سفیهان مجادله کند، یا مردم را به سوی خود ج

 شود برای نشستنگاهی در آتش دوزخ.

، به محهور  السالم ین علیهمؤمنباید از نو به یاد بیاوریم که این سخن امیرال دقت و توجه:

ناسی و روان شناسی است، نه جامعهه شناسهی. فهردی    شاست؛ شخصیت « شخصیت فردی فرد»
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ی گوید: چنین شخصهی احمهق یها    باشد بیمار است، که م« شخصیت متنازع»که خصلتاً دارای 

خصلت لجاجت  ،در اثر تداوم لجاجت. یعنی خصلت تنازع «:ِمْنُِطوِلِاللََّجاج»ترسو می شود 

 را می آورد که بیماری سنگین تر و تعطیل کنندۀ اندیشه و عقل است.

اما در عرصۀ اجتماعی و از نظرگاه جامعه شناختی، مبهارزه بها فکرهها و فرهنهگ ههای      

است، بل واجبتر از جهاد. که انگیزۀ مبارزه کننده، انگیزۀ شخصی نیست، بل درد  باطل، جهاد

دین دارد؛ درد حقیقت، انگیزه اش باطل زدائی از جامعه است که سرتاسر قرآن در این مسیر 

است. قرآن نه تنها باطل را نکوهش و باطلگرایان را سرزنش می کند بل در )حدود( چهل آیه 

 کند. آنان را لعن هم می 

خورد فکری و علمی با دیگران، تنهازع اسهت یها جههاد     از کجا بدانیم که فالن بر معیار:

است؟ معیار عبارت است از اینکه: انگیزۀ شخص در مباحثات و مناظرات فکری و علمی، بهر  

 صورت است:  دوباشد. و این به « امر به معروف و نهی از منکر»عنصر 

باحثه برای این است که فردی را از اشتباه و انحراف در محور فردی: در این محور، م -9

است. و یا او را از اشتباه و انحهراف نجهات دههد، و ایهن درمهان      « بهداشت»باز دارد، که این 

 است. 

در محور اجتماعی: انگیزۀ مباحثه کننده این است که یا از سرایت اشتباه یک فرد در  -5

اشهتباه او را از جامعهه رفهع     تهأثیر است. و یا « بهداشت جامعه»جامعه پیشگیری کند. و این 

 است. « درمان جامعه»و این  کند،

این ردیف دوم، صرفاً امر به معروف و نهی از منکر نیست، بهل جههاد ههم هسهت و لهذا      

متون حدیثی ما و متون فقهی ما، همیشه باب امر به معروف و نهی از منکر را به باب جههاد  

 پیوند داده اند.

َِأْختُرْجَِأرِشا َِوِاَلِدربارۀ جهاد و قیام خود مهی فرمایهد:   السالم  ین علیهو امام حس ْْ ِلَت ِ ِ َوَِأ

آُمَرِاِبِ يِبُِأِريُدَِأْنِأ د ِ َِ ِةِ ْصاَلحِِيِفُِأمَّ
ِ
ََّماَِخَرْجُتِِلَطلَِبِااْل ن

ِ
َوِا لَْمْعُروِفِبَِطرا َِوِاَلُِمْفِسدا َِوِاَلَِظاِل ِ 
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، قیام کهرده ام  خودخواهیمن قیام نکرده ام برای تفرقه افکنی و نه برای  9:َوَِأْْنَيىَِعِنِالُْمْنَكترِِ

 برای اصالح امت جدم صلی اهلل علیه و آله، در صدد امر به معروف و نهی از منکر هستم. 

ت شکسی که مباحثه و یا مناظرۀ فکری و علمی می کند، او طبیب است که یا نسخۀ بهدا

 می دهد و یا نسخۀ درمان. 

« بدعت»وقتی که یک جریان اشتباه، به یک انحراف اجتماعی مبدل شود و مصداق بویژه 

ِِعلَْمتُهِفرمود:  و آله یهاهلل عل گردد که رسول خدا صلی ُْ تِيِفَلُْيْظهِتِرِالَْعتاِل ِيِفُِأمَّ َُ َذاَِظهََرِتِالِْبتَد
ِ
ا

ِ ِيَْفَعْلِفََعلَْيِهِلَْعنَُةِاّلِلَّ ْْ َ امت من ظاهر شوند، بر عالم است که علم آنگاه که بدعت ها در  5:فََمْنِل

 خود را اظهار کند، و هر عالمی که این کار را نکند بر او باد لعنت خدا. 

ازع در رأی و نظر، برگردیم به موضوع اصلی بحث: تن هدف وسیله را توجیه می کند:

خص مبتنی شود، و هدف ش« خودخواهی»خصلت غلوّ را می آورد؛ وقتی که نیّت و انگیزه بر 

غلهوّ کهردن دربهارۀ    خودش باشد، این هدف وسیلۀ او را توجیه خواههد کهرد. و نتیجهۀ ایهن     

 د می گردد. باورهای خو

ههدف  »طلب می کنهد، دچهار بیمهاری     خودخواهیو با بیان دیگر: کسی که علم را برای 

و  می شود، و این بیماری سبب بیماری غلوّ می گردد که دربارۀ خود« وسیله را توجیه می کند

 خارج می گردد.  ،آراء خود غلوّ می کند و از مسیر دلیل و استدالل درست

يْغ -3  «. زیغ»ریشه و خیزشگاه سوم غلوّ عبارت است از  :الزَّ

يْغ لغت:  انحراف از حق و حقیقت.  احلَِق:ِعنِ:ِاملَْيلُِالزَّ

:  کج شد و معوّج شد.  زا ِزيغا :ِماَلِوِاعوجَّ

 ج اندیشی. و کج شدن از راه حقیقت. و ک« کج بینی»زیغ یعنی 

ِديِالَْقْوَمِالْفاِسقيَِ»قرآن:  ِالَُِيْ ُ َِوِاّلِلَّ ْْ ِقُلُوَّبُ ُ اِزاغُواَِأزاَ ِاّلِلَّ ز حق منحرف وقتی که آنان ا 3«:فَلَمَّ

                                                   
 . 351ص  55بحار، ج  9
 . 25ص  9کافی )اصول( ج  5
 سورۀ صفّ.  2آیۀ  3



 انسان و علوم انسانی در صحیفۀ سجادیّه  336
 

 شان را منحرف ساخت. و خداوند فاسقان را هدایت نمی کند. شدند. خداوند قلب های

بی )شخصیتی( را مهی آورد، یها انحهراف قلبهی و شخصهیتی      آیا انحراف فکری، انحراف قل

؟ هر دو ممکن است. زیرا امکان دارد کهه انحهراف فکهری اول    -انحراف فکری را می آورد؟

بیاید در اثر هر دلیلی، آنگاه موجب انحراف شخصهیتی بشهود. و ممکهن اسهت اول انحهراف      

مانند رابطۀ فقر و جهل اسهت  شخصیتی بیاید آنگاه سبب انحراف فکری بشود. رابطۀ این دو، 

که هر کدام پدید شوند دیگری را سبب می شوند. این آیه که دربارۀ یهود است می گوید اول 

 فکر یهودان منحرف شد و در اثر آن شخصیت درونی شان. 

يِ»اما در آیۀ زیر سخن از زیغ شخصیتی است که کج فکری عملی را به دنبال دارد:  َّْ ُاتَوِا

يَنِيفَأْنَزَلِعَلَيِْ َّْ اِا ِاْلِكتاِبَِوُِأَخُرُِمتَشاِّباٌتِفَأَمَّ ُِأمُّ آايٌتُِمْحَك ٌتُِانَّ َِزيٌْغِفَيَاَِّبُعوَنِماَِِكِاْلِكتاَبِِمنُْهِأ ْْ قُلُوِّبِ

ت اَُِّ َِوِالرَّ ُ الَِّاّلِلَّ
ِ
ِا ِتَتأْويََّلُ َِوِماِيَْعََلُ ِِمتْنِتَشابََهِِمنُْهِابْاِغاَءِالِْفْتنَِةَِوِابْاِغاَءِتَأْويَِّلِ َّتاِِبتِهُُِكٌّ آَمن ِيَُقولُتوَنِأ وَنِيِفِالِْعتَْلِ

الَُِّأولُواِاْْلَلْباِبِ
ِ
كَُّرِا اوست خدائی که قرآن را نازل کرد که بخشهی از آن آیهه    9«:ِعْنِدَِرب ِناَِوِماِيَذَّ

های محکم، )= صریح و روشن( که اساس آن هستند، و برخی دیگر آیه ههای متشهابه )قابهل    

، اما آنان که در قلب های شان زیغ هست به دنبال متشابهات هسهتند تها فتنهه    احتمال( هستند

انگیزی کنند، و تفسیر نادرستی از آنها می کننهد، در حهالی کهه تفسهیر آنهها را جهز خهدا و        

علم می گویند: ما بهه همهۀ آنهها ایمهان داریهم،       راسخان در علم، کسی نمی داند، راسخون در

 ت. و بیدار نمی شود مگر صاحبان لُبّ. همگی از طرف پروردگار ما اس

لبّ: این کلمه هم به معنی قلب به کار رفته و هم به معنی عقل، و با یک دقت می بینهیم  

، همیشه طهوری بهه کهار رفتهه کهه بایهد آن را       السالم که در ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم

 بصورت زیر تعریف کرد:

)شخصیت( سالم با عقهل سهالم حاصهل مهی      تعریف: لبّ یعنی نیروئی که از همکاری قلب

 با همدیگر بطور متعامل کار کنند، می شوند لبّ.  زشود. وقتی که این هر دو سالم باشند و نی

هستند، و آنهان کهه غیهر     -صاحبان لبّ -«اولواِاللبتاب»و انسان ها سه گروه اند: آنان که 
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ن این دو، در نوار نسبیت قهرار  اولوا االلباب هستند. و گروه سوم خیل کسانی است که در میا

 دارند. 

بنابر دو آیۀ فوق، گاهی زیغ فکری منشأ زیغ شخصیتی می شهود، و گهاهی زیهغ شخصهیتی     

 منشأ زیغ فکری می گردد. 

رسهوخ  »، «زیهغ فکهری  »رفتۀ این دو آیه می فهمیم که مقابل  هم و از پیام مجموع و روی

اسهت. راسهخ یعنهی ثابهت، اسهتوار و      « شخصهیتی  لبّ»، «زیغ شخصیتی»است. و مقابل « فکری

 محکم.

ِ»و سپس از زبان راسخون، می گوید:  تة  َ َْ نْتَكَِر ْذَِاتَديْتَناَِوَِاتْبِلَنتاِِمتْنَِِلُ
ِ
َّناِالِتُزِْ ِقُلُوبَناِبَْعَدِا َرب

اُبِ ََّكَِأنَْتِالَْواَّ ن
ِ
ای پروردگار ما قلب های ما را دچار زیغ مکن پس از آنکه ما را ههدایت   9«:ا

 ای. و از جانب خود رحمتی به ما هبه کن، که تو بسیار هبه کننده ای.  کرده

 -زیغ فکری، زیغ عقلی، و زیغ قلبهی  -دعا: این دعا است و باید از خطر دچار شدن به زیغ

نجینۀ بزرگ آن اسهت( پناهگهاه انسهان اسهت و     گبه خدا پناه برد. دعا )که صحیفه سجادیه 

عَاُءَِكهُْفِکلید مشکالتش:  ابَةِِاِلُّ َِ
ِ
ِةَِوِِمْصَباُحِالظُِِّو:2ِ.ااْل َ َْ عَاُءِِمْفتَاُحِالرَّ  3.لَْمةِِاِلُّ

َوَِمتْنَِزاَ ِقَُهَحتْتِِعْنتَدُهِدر حدیث مورد بحث ما مهی گویهد:   السالم  ین علیهمؤمنو امیرال

ئ ِئَةُِ نَُةَِوَِحُسَِْتِِعْنَدُهِالسَّ نظهر او  هر کس کج بین و کهج انهدیش باشهد، زیبهائی هها در       :الَْحس َ

 زشت، و زشتی ها در نظر او زیبا می شوند. 

و نتیجۀ این، غلوّ است که خروج از مسهیر درسهت تشهخیص زیبها و نازیبها )= هنجهار و       

 ناهنجار= معروف و منکر( است. 

« افهراط »می نامد، یعنی آن را « غلوّ»، این خصلت را السالم ین علیهمؤمنچرا امیرال نکته:

هر کسی که از مسیر درست تشخیص، منحرف شود حتمهاً در افهراط   می داند، نه تفریط؟ آیا 

                                                   
 سورۀ آل عمران. 6آیۀ  9
 .549ص  5کافی )اصول(، ج  5
 .904ص  2مستدرک الوسائل، ج  3



 انسان و علوم انسانی در صحیفۀ سجادیّه  356
 

 است؟ و هرگز دچار تفریط نمی شود؟ 

درست است که هر دو طرف افراط و تفریط، انحراف است، لیکن موضوع بحهث   پاسخ:

نمهی کنهد. و نمهی    « اثبات شهیئ نفهی ماعهدا   »آنحضرت غلوّ است که منشأ آن افراط است. و 

اط است، می گوید: هر غلوّ از افراط است و هر انحراف خواه افراطی فرماید هر انحراف، افر

باشد و خواه تفریطی، منشأ کج اندیشی دارد. اما بیماری غلوّ از کج اندیشی در جانهب افهراط   

 ناشی می گردد. 

قاِ:ِ-7  «. تکروی»است: شقاق یعنی « شقاق»چهارمین ریشه و خیزشگاه غلوّ  الش 

ِالْهُتد »ساء توجه کنید: سورۀ ن 992ابتدا به آیۀ  ََِلُ َ ُستوَلِِمتْنِبَْعتِدِمتاِتََبتيَّ َوَِِوَِمتْنِيُشتاِقِقِالرَّ

ِ ِماِتَتَو َّ ِ َِسبيِلِالُْمْؤِمنَيِنَُوَل ِ َِّهْعِغرَْیَ و کسی که بعد از آنکه حق برایش واضح شده، از پیامبر  ...«:يَت

م او را به آنچه خودش را به آن ان پیروی کند، می گماریمؤمنجدا شود و از راهی غیر از راه 

 برگماشته است. 

ْتِعَلَْيِهُِطُرقُتهُِسپس آثار شقاق را از زبان آنحضرت بشنویم:  ِاْعَورَّ َِّ و ههر کهس    :َوَِمْنَِشا

کسی  -«.لوچ»می شود. أعور: دوبین: و باصطالح مردمی « اعور»تکروی کند راه هایش برایش 

 که هر چیز را دوتا می بیند. 

در این حدیث آن را صفت راه قهرار  السالم  ین علیهمؤمنچشم است، اما امیرالاعور صفت 

داده و می گوید راه هایش برایش اعور می شود. بهرای اینکهه محهور سهخن، روش، سهبک و      

 چگونگی اندیشه است گرچه چشمان شخص اعور نباشد.

وعی، در هر آوری کند که فرد تکرو، در هر موضآورده تا یاد« طرق»مع و نیز با صیغۀ ج

برنامه را در پیش خود خواهد دید. همیشهه   هر اندیشه ای، همیشه دو روش و دو کاری و در

 خواهد گشت. « تردید»خواهد بود؛ دچار خصلت « چه کنم»بر سر دوراهی 

اگر عمر یک فهرد )مهثالً( هفتهاد سهال باشهد، عمهر        آثار جامعه شناختی تکروی:

اکثریت مسائل و مشکالت و راه حهل هها را بها     جامعه بطول قرن ها است. شخصیت جامعه

کرده است. اما آدم تکرو پشت به جامعه می کند و همه چیز را از  تجربۀ عینی و عملی، حل
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صفر شروع می کند، او خودش را از همه میراث های تاریخ محروم می کنهد. در عهین حهال    

مه چیز با دو راه مواجهه  جامعه گرا آفریده شده، همیشه و در ه یچون انسان فطرتاً موجود

 می شود: راه جامعه، و راه تکروی خود. 

و یکی دیگر از آثار تکروی این است: اگر بیماری تکروی در افهراد یهک جامعهه شهایع     

آن جامعه به سوی تفرقهه و متالشهی    -خواه بصورت فرد، فرد. و خواه بصورت احزاب -شود

ِاذاِِِصِ»شدن می رود، که قرآن می فرماید  ِِاط َوَِأنَّ ِِبتُُكْ َِ ُبَلِفَتََفترَّ َِّهُعتواِالست ُّ َِّبُعوُهَِوِالِتَت فَات َاقاميِ  ُمس ْ

ِتَاَُّقونَِ اُُكِِْبِهِلََعلَُُّكْ َِوصَّ ِذِلُُكْ این است راه مستقیم من، از آن پیروی کنید و از راه ههای   9«:َعْنَِسبيَِّلِ

ن شمائید که خداوند شهما را  متعدد پیروی نکنید که شما را از طریق مستقیم، پراکنده کند، ای

 به آن توصیه می کند، شاید متّقی باشید. 

همانطور که فرد شخصیت  5، جامعه شخصیت دارد،السالم از نظر قرآن و اهل بیت علیهم

افراد شخصیت دار، مانند سلّول های اندام شخصیت جامعه هستند و تکروی فرد دقیقهاً   3دارد،

ی کرده و کل شخصیت جامعه را تهدید می کند، تها  مانند یک سلول سرطانی است که تکرو

چه رسد که سلول های بسیاری تکروی بکنند. و یا تکروی سرطانی بهه صهورت یهک انهدام     

 )حزب( در آید. 

گهزینش  »بهه آن   .در هر مسئله ای، فرد تکرو، یا حزب، همیشه بهر سهر دو راههی اسهت    

ی لیبرالیسهت امهروزی ایهن نقیصهۀ     که سزاوار انسان است هرگز نمی رسد. و لذا دنیها « نیییق

توجیه می کند. یعنی این بیماری را نه بیمهاری بهل   « خطا -آزمون»بزرگ خود را با اصطالح 

بعنوان واقعیتی که انسان باید آن را بپذیرد، پذیرفته اسهت. سهرانجام ایهن روش و توجیهه بهه      

 ارد. باقی نمی گذبرای انسان  را پوپریسم می رسد که هیچ یقینی

آزمهون  »و آزمایش های تهاریخی خهود گفتهه اسهت      جامعه با سلسلۀ تجربیاتت شخصی

                                                   
 سورۀ انعام. 923آیۀ  9
 می داند. « مجموعۀ افراد»برخالف لیبرالیسم که جامعه را فقط  5
 برخالف مارکسیسم که اصالت را به شخصیت جامعه می دهد.  3
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لیبرالیسم بیماری های تکروی فردی و حزبی را به آزمهودن آزمهوده   «. آزموده ها، خطا است

را که زائیده قهری فردگرائی اسهت، نهه گزینهۀ علمهی،     « حذف خانواده»ها، توجیه می کند؛ 

قلمداد می کنهد. شهبیه    -فعل علمی -«فعل»را « انفعال»یک آزمون علمی جلوه می دهد؛ یعنی 

کسی که در اثر غفلت و جهالت به چاه فاضالب بیفتد و کل پیکرش آلوده شهود، آنگهاه بهه    

 اطرافیان بگوید: خودم آگاهانه این کار را کردم می خواستم آزمایش کنم. 

 روف اسهت و خهود   مثال برای فرد تکرو: در تاریخ اسالم ابولعالی معرّی به تکهروی معه  

 می گوید: 
 

 امّهها الیقههین فالیقههین انّمهها  
 

 اقصی اجتهادی اَن اظنّ و احدسا 
 

 

 

 یسهت انسان ممکهن ن  یبرا یقینی یچپس ه یقین، اما:
 

 

 9است که ظن کنم و حدس بزنم. ینمن )انسان( ا یسع یتنها 
 

 

تی، نتیجۀ قههری  به مغاک پس انساناین بیماری تردید، و یأس از یقین، و فروکشیدن شأن 

می شود؛ راهش « دوبین»و تکروی است. چنین کسی دربارۀ هر چیزی، هر مسئله ای « شقاق»

 لوچ می گردد. 

 است. « تضاد شخصیت درونی»و با بیان خالصه: فرد تکرو همیشه دچار 

و برای تکروی گروهی و حزبی، راه و مسلک پوپر و پوپریست ها، مثال مجسم عصر ما 

 تست در عین اینکه زیر عَلَم اُمانیسم سینه می زنند، انسان را به حهدی پسه  است. و شگفت ا

 می دانند که محروم از هر یقین است و هر علمش نیز باید ابطال پذیر باشد. 

آیا شقاق و تکروی از تضاد درونی ناشی می شود؟ یا تضاد درونی از شقاق ناشی مهی شهود؟   

و مانند نسبت میان فقر و جهل است؛ در مواردی فقر در اینجا نیز باید گفت: نسبت میان این د

ین دربهارۀ  مهؤمن مولود جهل می شود، و در مواردی جهل مولود فقر می گهردد. و سهخن امیرال  

                                                   
 ز بُعد دیگر بحث شد. قبالً نیز دربارۀ این شعر او ا 9
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« لهوچی »و « دو بینهی »کسی است که اول دچار شقاق شود. می گویهد چنهین شخصهی دچهار     

ز ریشه های غلوّ اسهت، و  خواهد شد و همیشه در تردید ها به سرخواهد برد، و تردید یکی ا

استوار می شود، نه به تردیهد و  « یقین»غلوّ نیز یکی از ریشه های کفر است. زیرا که ایمان بر 

 تضاد، و نه به ظنّ و حدس. 

همانطور که گفته شد فردی که دچار بیماری تکروی است همه چیز را از صهفر شهروع   

ن شایع شود، بصورت جریان و گروه در می کند، همچنین جامعه ای که این بیماری در افراد آ

و دولهت بعنهوان نماینهده و نمهاد شخصهیت       -یا باید شخصیت جامعهه  تمی آید. در این حال

به مبارزه بهداشهتی و درمهانی بها آن بپهردازد و یها بایهد در برابهر آن تسهلیم شهود.           -جامعه

ومی که چه آثار شه اشتند، نمی دانستند لیبرالیست ها وقتی که بنای فردگرائی و تک روی گذ

را در پی خواهد داشت، گمان می کردند با انکار شخصهیت جامعهه و تهرویج فهرد گرائهی و      

تکروی ها، می توانند خالء آن را با تصویب قوانین پر کنند. اما نمی دانستند که منشأ قهوانین  

و  «آزمهون و خطها  »کراتیک، خواسته های همین افراد تکرو خواهد بود. در نتیجه بهانۀ ودم

آزمایش، نیز نتوانست این بیماری را کنترل کند. چون )مثالً( مشروعیت همجنس بهازی ههیچ   

ربطی به آزمون و آزمایش ندارد. زیرا شبیه این می شود که کسی به بهانۀ آزمایش غذا را بهه  

جای مری و معده، به نای و شش خود بریزد. و مدرنیته چنین کرد و اینچنهین بهه بهن بسهت     

 رسید. 

َضِعَلَْيتِهَِأْمتُرهُِدامۀ این حدیث، چه زیبا مهی گویهد:   در ا ههر کهس تکهروی کنهد،      :َوِاعْتَاَ

 راهکارش بی پایه و بی اساس و بی ربط می گردد. 

َضِ لغت: ةِيفِالن هر:ِاعَْاَ اِاكخلش بةِاملعِا مانند چوب خشک کهه در آب نههر    :صارِعاِر

 پیوند ندارد. که به هیچ چیزی، پایه ای و اساسی  -)سرگردان( باشد.

 جریان جامعه مانند آب نهر است و فرد تکرو مانند تکه چوب خشک در آن. 

هسپس می گوید:  ُِ ِعَلَْيِهَِمْخَر َِ  و راه خروج از این وضعیت برایش تنگ می شود.  :فََضا
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َِّهْعَِسِبيَلِالْمُِ 9اما این سخن، انسان بیمار را از راه رهائی مأیوس نمی کند: ِيَت ْْ َ َذاِل
ِ
اگر  :ْؤِمِنيَِا

مفهوم این جمله این است که باز می تواند دست  -ین.مؤمنپیروی نکند از راه و روند جامعۀ 

 از تکروی بردارد. 

 سورۀ نساء، در باال دیدیم.  992است که در آیۀ « ینمؤمنسبیل ال»این همان  -9توضیح: 
آورده اند. تا بهدانیم   را« ینمؤمن»، وصف السالم ین علیهمؤمنهم آیه و هم سخن امیرال -5

که ستودگی همراهی با جامعه، و نکوهیدگی جهدائی از جامعهه، در جهائی اسهت کهه خهود       
نه هر جامعه ای. انتقاد یک فرد از جامعه، و حتی در مهواردی   ین باشد،مؤمنجامعه، جامعۀ 

برابهر  پرخاش بر جامعه، و نیز در مواردی ایستادن در برابر جامعه، و در مواردی ایستادن در 
و امر به معروف و نهی از منکر است گرچهه ههر   « اصالح»جریان تاریخ، تکروی نیست بل 

کس در برابر جریان تاریخ بایستد، نسبت به جان و تن خود، شکست خواهد خورد. اما همین 
شکست های اینچنینی است که ماهیت تاریخ آینده را شاکله می دهد، مانند ایستادن حضرت 

و جریان تاریخ آن جامعه. و مانند ایستادن امهام حسهین    -عاد - دآکْر جامعۀ ابراهیم در براب
 در برابر جریان تاریخ عصر خود. السالم  علیه

آیا جامعه قهرمان ها را می سازد، یا قهرمان هها جامعهه را   »و مکتب ما در برابر پرسش 

نقهش خهود را ایفها کنهد     می گوید: نه این و نه آن، بل امربین امرین. باید قهرمهان  « می سازند

کشهته مهی    ،وگرنه، یکی از دو عامل تاریخ از بین می رود. قهرمان عاصی بر جامعۀ منحهرف 

شود، اما عصیان او بی جواب نمی ماند و ماهیت آیندۀ تاریخ را تعیهین مهی کنهد، دسهتکم در     

 مهمی دارد.  تأثیرشاکلۀ جامعۀ آینده 

 

 2فصل سوم: چیستی شک
 

ِعىََلِأَِ كُّ  شک بر چهار شعبه و منشأ مبتنی است. :ْربَعُِِشَعبَوِالشَّ

                                                   
 در مواردی از مباحث گذشته به شرح رفت که انسان هرگز و در هر شرایطی نباید مأیوس شود.  9
 شک که رکن سوم کفر است. 5
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را شهجره ای و ماننهد   « شُهعَبْ »نیز اشاره شد که این کلمهۀ   توضیح: در پی نویس های قبل

شاخه های یک درخت تصور نکنید، بل مانند سرشاخه های یک رود خانه تصور کنید کهه  

ت، شهعبه هها و شهاخه هها     شاخه ها جمع شده و رودخانه ها را تشکیل می دهند. در درخه 

 معلول تنۀ درخت اند. اما در رودخانه، سرشاخه ها علت وجود رودخانه هستند. 

است؛ نمی گویند: درخت بر « بَر»به ما یاد می دهد که به معنای « اعلی»این معنی را کلمۀ 

شاخه هایش مبتنی است. زیرا شاخه ها بهر درخهت مبتنهی هسهتند. امها مهی گوینهد: وجهود         

 بر سرشاخه هایش مبتنی است.  رودخانه

ِعىََلَِأْربَعُِِشَعبپس معنی جملۀ باال چنین می شود:  كُّ و شک بر چهار ریشه و پایه  :َوِالشَّ

 مبتنی است: 

يْتِبِ :الِْمْريَةِِِ-9 َدِيِفِالرَّ يِنِتََردَّ ِ تردُّد »کند، دچار « مراء»هر کس در دین  :َوَِمِنِاْمَاَ ِيِفِاِل 

  می گردد.« در ریب

يِْبِ، بدگمانی، تهمت: ریب به سه معنی آمده است: شک لغت: كَِّ:ِالرَّ نَّةِِ،ِالشَّ  -.الاُّهََمةِِ،ِالظ ِ

مشترک هر سه معنی آمده است، زیهرا محهور بحهث آفتمنهدی      ۀدر این حدیث به معنی نقط

ا حتمهاً  شخصیت است و اگر شخصیت کسی دچار یکی از این سه باشد آن دو آفهت دیگهر ر  

 نقطۀ مشترک میان این سه، می شود: سرگردانی.  هد داشت. وبهمراه خوا

و با بیان دیگر: در این موضوع، تفکیک این سه از همهدیگر غیهر ممکهن اسهت؛ بیمهاری      

شک، بیماری بدگمانی و تهمت زنی را نیز بهمراه خواهد داشت و همچنین بیماری بهدگمانی،  

 دو دیگر را.  بیماری شک و تهمت را، و همینطور بیمای تهمت زنی آن

د: رفت و برگشت: پیوسته رفتن و برگشتن: تکرار رفتن به سوی چیهزی و برگشهتن از    تردُّ

پس تردُّد یعنی سرگردانی. و  9آن: پیوسته به سوی باوری می رود و نرسیده به آن باز می گردد.

 یعنی سرگردانی در سرگردانی.« التردّد فی الریب»

                                                   
 تردید به معنی شک نیز از این ماده است.  9
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:َمریِااست: « مَرَیَ»از  9:ِمريه دست بر پستان ناقه مالید تا شیر از آن  لن اقُة:ِمسحِرعهاِلادر 

 خارج شود.

: ِوِالج  :ِِادلِوَِّنَز ِوِمماراة  در بحث و گفتمان، مجادله و منازعهه و لجاجهت    ماَرَیِمراء 

 کرد. 

گذشت، چیست؟ تنازع یعنی مجادله در گفتمان « غلوّ»فرق میان مراء با تنازع که در فصل 

د خواهانه. مراء نیز به همان معنی است لیکن شخص مراء کننده مهی کوشهد از   با انگیزۀ خو

 موضع خودش باشد.  تأییدزبان طرف مقابل چیزی به دست آورد که 

لیکن نه با انگیزه ای  -همان سبک معروف سقراط -«دیالوگ»و با بیان دیگر: مراء یعنی 

تداوم گفتگو تا خواستۀ خود را از  که سقراط داشت، بل با انگیزۀ خود خواهانه، و اصرار بر

گاهی مخاطب را به حدی به تنگ آورده و جان بهه لهب مهی     5زبان مخاطب به دست آورد.

کند که می گوید: باشد بابا آنچه می گوئی درست است. اما مراء کننده به این قانع نمی شود؛ 

ل از ته دل سخن او بل تشنه تر می شود و می کوشد بقدری به گفتگو ادامه دهد تا طرف مقاب

را بپذیرد. حتی گاهی در صورت پذیرش نیز نگران می ماند کهه آیها براسهتی و بطهور کامهل      

 حرفش را پذیرفت یا نه. 

 مراء، بیماری شخصیتی است که آثار منفی بسیار دارد. 

 همراء مصدر از باب مفاعله است. لیکن مریه «. المراء»آمده، نه  «املرية»اما در این حدیث 

اتوِ»است که اگر دربارۀ کار و رفتار باشد به نوع فعل داللت می کند، ماننهد   «ََلٌِِفْعت»زن بر و

داللت مهی کنهد،   « خصلت»او خوش نشین است. و اگر از امور درونی باشد به «ِاحسنِاجللسة

 مانند خِسّت و ذلّت. 

يریم: ین و معنای آن بنگمؤمناکنون به سخن امیرال ِ يِْبَِوَِمِنِاْمَاَ ِيِفِاِل  َدِيِفِالرَّ ههر   :ِنِتََردَّ

                                                   
اعتراض کرده و گفته است  هم جایز دانسته. اما اقرب الموارد به آن «فُعَل»المنجد آن را بر وزن  -«ِفعَل»بر وزن  9

 که این غلط است. 
 مانند در آوردن شیر از پستان ناقه.  5
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 کس در دین مراء کند دچار تردّد و سرگردانی در سرگردانی می گردد.

َِوِالَْيتْوِمِ»این سخن آنحضرت از قرآن اخذ شده که دربارۀ منافقین می گوید:  ِ الِيُْؤِمنُتوَنِاِبّلِلَّ

ِيف ْْ ِفَهُ ْْ دُِِاْْلآِخِرَِوِاْرَتبَْتِقُلُوُّبُ دَّ ِيََاَ ْْ و قلهب   آورند به خداوند و روز قیامت، ایمان نمی 9«:ونََِريِْبهِ

 پس آنان در ریب شان تردّد می کنند.  های شان دچار ریب شده

، دیالوگ با انگیزۀ سقراطی، از سالم بودن شخصیت ناشی می شهود. و دیهالوگ بها    بنابراین

 بر می خیزد.  یانگیزۀ منفی خود خواهانه، از بیماری شخصیت

واژه در قرآن آمده که تنها یک مورد بهه معنهی    56حدود « مری»ات مادۀ قرآن: از مشتق

مثبت است؛ آنجا که اهل کتاب از ماجرای اصحاب کهف پرسیدند و قرآن پاسخ شان را داد، 

دربارۀ تعداد آنان می فرماید: برخی از اهل کتاب می گویند آنان سه نفر بودند، و برخی دیگر 

معتقد هستند که هشت نفر بودند. پس تو با آنان مراء مکن مگر آنان را پنج نفر، گروه دیگر 

ِمراء ِظاِاراِ »مراء روشن و واضح:  الَِّ
ِ
ِا ْْ  5«.فاَلِتُ ِرِفيهِ

یعنی نگذار مسئله به مراء جدالی و لجاجت بکشد. زیهرا آنهان در اثهر تعصهب بهه نظهر       

 خودشان مراء خود خواهانه و لجوجانه خواهند کرد. 

 ح. و مراء منفی و خود خواهانه. ضمراء دو گونه است: مراء روشن و وا پس، از نظر قرآن

ِهِفَلَْيَدَِِالِْمَراءَِ نهج البالره: ِِ ِِبِعْر نَّ َِ هر کس به شخصیت خهود ارزش قائهل اسهت     3:َمْنِ

 پس باید از مراء پرهیز کند. 

لَِّو در حدیث مورد بحث ما می فرماید:  َِ َِوِ َِعزَّ ِ آالِءَِرب َِكِتََا ر »َِوُِاَوِقَْوُلِاّلِلَّ ِأ پس  5«:فَِهأَي ِ

 )ای انسان( در کدام نعمت از نعمت های پروردگارت مراء می کنی؟!

انسانی که به بیماری مراء دچار شود، دربارۀ نعمت های خهدا نیهز بهه گفتمهان مرائهی و      

 ستیزه جویانه، می پردازد. 

                                                   
 سورۀ توبه.  52آیۀ  9
 سورۀ کهف.  55آیۀ  5
 .325فیض  -306نهج البالغه، قصار، ابن ابی الحدید،  3
 سورۀ نجم. 22آیۀ  5
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خهود بهاختگی از   »ی است؛ ههول یعنه  « هول»دومین ریشۀ خیزشگاه شک،  9الهول: -2

 «. ترس

ِيََديِْهِنََكَصِعىََلَِعِقهَْيتهِِ َِماِبَْيَ پس هر کسی که از پیش رو بترسد )در حهدّی کهه    :فََمْنَِااََلُ

 خود را ببازد(، برمی گردد به پشت پاشنه هایش. 

 یعنی در اثر ترس و خودباختگی به عقب برمی گردد و مرتجع می شود. 

لُونَِ َبقَُهِاْْلَوَّ  ین پیشرو، بر او سبقت می گیرند. مؤمنو  :ِمَنِالُْمْؤِمِنيََِِوِس َ

 مانده اند، به او می رسند.  و آنان که به آخر :َوَِأْدَرَكُهِاْْلآَخُرونَِ

 و سُم )پاهای( شیطان او را پایمال می کند.

از پیشروندگان باز می ماند، و عقب ماندگان به او می رسند، در این میان خود او زیر سُم 

مهی گهردد،    «از آنجا رانهده و از اینجها مانهده   »های شیطان کوبیده و لِه می شود. مصداق مَثل 

 عمرش بی بهره و بیهوده تمام می شود. 

ِتَنَكُّتُرِدربارۀ مردان با همّت مهی گویهد:    نهج البالره: ْْ تُزُْنُ ْاتَواِلَِوِاَلََِيْ ُِوُروُدِاْْلَ ْْ اَلِيُْفتزُِعهُ

هولناک آنان را خود باخته نمی کند. و حادثه های غیهر قابهل پهیش     پیش آمدهای 5:اْْلَْحتَوالِِ

 بینی و ناشناخته، آنان را افسرده نمی کند. 

 -خواه ترسیدن از پیشامدهای احتمالی باشد، و خواه از پیشامده های یقینهی باشهد   -ترس

ط عقهل  بیماری است. اساساً نباید ترس معیار انتخاب ها و گزینش ها باشد. معیار گزینش فقه 

 3«نکهراء »آمهده و بهه   ی، نه عقلی که تحت سلطۀ غریزه دراست و تعقل. آنهم عقل سالم فطر

تا چهه رسهد کهه     5مبدل شده. ترس برای حیوان، معیار گزینش است، و سزاوار انسان نیست،

                                                   
هوی. در پایان خواهد آمد که نسخۀ  همانطور که در متن حدیث دیدیم، دربارۀ این کلمه دو نسخه داریم: هول، 9

 هول درست است.
 . 595فیض،  -594نهج البالغه، ابن ابی الحدید، خ  5
 . 3، حدیث شماره «کتاب العقل و الجهل» 9رجوع کنید؛ کافی )اصول( ج  3
ن در گذشته دربارۀ ترس بحث شده که یک غریزۀ الزم است اما بشرط مدیریت روح فطرت. و در آینده نیهز )ا  5

 شاء اهلل( بحث خواهد شد. 
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ترس به حد هول برسد. هول نیروی عقل و تعقل را از کار می اندازد، و در اینصورت عقل بر 

ارتجاع می گردد.  یکار گرفته می شود؛ ابزار راهجوئی برای فرار و وسیله ای برا علیه عقل به

 و بدین سان انسان پست تر از حیوان می شود. 

عافیوت  »در اصطالح انقالبیون و سیاستمداران امروز ایران، می گوینهد   استسالم: -3

ائی فراموش شده و بتدریج در جامعۀ ما در اثر روحیّۀ رفاهگر امروزه . اصطالحی که«طلبی
از بین می رود؛ این اصطالح زمانی در عرصۀ روان شناسی اجتماعی کاربرد عظیمهی داشهت و   
عافیت طلبان را بشدت محکوم می کرد، اما اینک عافیت طلبی بتدریج عقالنی تهرین مفههوم   

 می گردد. 
قبهال   لیکن سالمت جوئی فردی در«. سالمت جوئی»به معنی « استفعال»استسالم، از باب 

منافع و سالمت جامعه. همیشه میان سالمتجوئی فردی، و سالمتجوئی اجتماعی، تضاد بهوده و  
هست. باز می رسیم به اصالت فرد؟ یا اصالت جامعه؟ که لیبرالیسم به اولی، و مارکسیسم بهه  
دومی معتقد است. و اسالم می گوید: نه آن و نه این بل امر بین امرین؛ هم فرد حقوقی دارد و 

 هم جامعه. و در این حدیث چه زیبا می فرماید: 
نَْياَِوِاْْلآِخَرةِِ ِِلهَلََكِةِاِلُّ هر کس برای پرهیز از هالکت دنیها، و بهرای پرهیهز از     :َوَِمِنِاْستَْسََلَ

ِِفميَاِبَئْنَهَُما هالکت آخرت، عافیت طلبی کند؛  در میان دنیا و آخرت دچار هالکت می شود.  :َاََلَ

هم از هالکت دنیوی می ترسد و هم از هالکت اخروی، او بهه هیچکهدام   یعنی کسی که 

 نمی رسد و میان دنیا و آخرت هالک می گردد. 

شرح: در مباحث گذشته نیز بیان شد که: دنیا گرائی یعنی خود محوری و فرد گرائی و فدا 

دی به کردن منافع جامعه بر منافع شخصی خود. و آخرت گرائی یعنی محدود کردن منافع فر

نفع منافع جامعه. و این معنی دینداری و بی دینی است و لذا در آیه های متعدد به دنبال ایمان 

َِوَِأنَْفُقواِ»به خدا و ایمان به آخرت بالفاصله توجه به منافع جامعه، آمده است:  آَمنُواِِمنُُْكْ يَنِأ َّْ فَا

َِأْجٌرَِكبریٌِ ْْ َِِوِِمَنِاْْلَْعراِبَِمْنِيُؤِْ»و:  9«.لَهُ َِوِالَْيْوِمِاْْلآِخِرَِوِيَاَِّخُذِماِيُْنِفتُقِقُتُرابٍتِِعْنتَدِاّلِلَّ ِ و:  5«.ِمُنِاِبّلِلَّ

                                                   
 سورۀ حدید.  4آیۀ  9
 سورۀ توبه. 11آیۀ  5
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َِوَِأنِْفُقوا» َِوَِرُسوَِلِ ِ آِمنُواِاِبّلِلَّ شامل زکات  -و آیه های دیگر. و آنهمه آیات که دربارۀ انفاق 9...«.أ

 نفقه آمده است. مورد از مشتقات واژۀ  43که حدود  -واجب و انفاق های مستحب

هم از هالکهت اخهروی، او بهال تکلیهف و     کسی که هم از هالکت دنیوی دغدغه دارد و 

را تعیهین کنهد. واالّ در حالهت    « جامعه گرائهی »و « خود گرائی»است. باید حد و مرز  بیمار

 بالتکلیفی میان خود و جامعه، هالک می شود. 

ی تفسیر می کنم، نه بهه امهور معنهوی؟    و امور ماد« منافع»چرا این جمله از حدیث را به 

برای اینکه بحث در هالکت است، نه در محروم ماندن از عیاشی ها و لذت ها. که مسئله را 

به میان معنویات مثبت و معنویهات منفهی بکشهانیم. خهودداری از لذایهذ باصهطالح عیاشهی،        

 هالکت نیست. گذشتن از مال و جان، هالکت است. 

نیز هالکت گفته شده، جریهان سهخن   « انحراف از حق»عبیرات به و اینکه در برخی از ت

این حدیث در آن بستر نیست. در این حدیث ترس از هالکت دنیا همان ترس از مال و جهان  

است، و ترس از هالکت اخروی به محور رفاه بهشت و سقوط به دوزخ است. و البتهه مهراد   

ِِفميَاِبَئْنَهَُما»در  میان دنیا و « تضاد درونی»شخصیتی است که فرد را دچار بیماری روانی و  «َاََلَ

غیر از درد و رنج درونی، نهه بههرۀ دنیهوی دارد و نهه بههرۀ       چیزی نیست آخرت می کند که

 اخروی. 

ِفَِمْنِفَْضِلِالَْيِقيِِ اِِمْنَِذِِلَ و هر کس از این )بیماری تضاد درونی( نجات یابد پس  :َوَِمْنَِاَ

 در نتیجۀ یقین است. 

ِِمَنِالَْيِقي َِخلْقا َِأقَلَّ ُ لُِقِاّلِلَّ ْ َِ ْْ َ  و خداوند چیزی کمتر از یقین نیافریده.  :َوِل

ن از چهار بیماری؛ مریه، هول، تردّد و استسالم، و یا بها  ورپس باید با بهداشت شخصیت د

یهرا  درمان آنها، از بیماری شک برآسود و به یقین رسید. اما رسیدن به یقهین دشهوار اسهت. ز   

انگیزش های غریزی پیوسته و هر لحظه و هر آن، به چهار بیمهاری مهذکور مهی کشهانند، و     

 پیوسته غرایز در صدد سرکوبی روح فطرت هستند. 

                                                   
 سورۀ حدید. 4آیۀ  9
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اما اگر خداوند انسان را طوری آفریده که رسیدن به یقهین و حفهظ سهالمت شخصهیت،     

بر علیه فطهرت، اسهت(    دشوار است )شیطان نیز حامی غرایز و تحریک کنندۀ آنها به عصیان

فرستاده تا روح فطرت را و عقل را کهه   9در مقابل، ارسال رسل کرده و نبوت ها را پی در پی

 راهکار فطرت است، تقویت کند. 

درست است؛ )همانطور که در این حدیث فرموده( در عرصۀ خلقت و آفرینش، یقین انهدک  

 سان را به راه یقین هدایت می کند. و قلیل است. اما عرصۀ تشریع به کمک تکوین آمده و ان

 رابطۀ انسان با استسالم و عافیت طلبی را به سه صورت می توان تصور کرد:  نکته:

 دغدغه از هالکت دنیوی.  -9

این همان اسهت کهه در مهتن     -دغدغه هم از هالکت دنیوی و هم از هالکت اخروی. -5

 حدیث منشأ بالتکلیفی تلقی شده و محکوم شده است. 

این ستوده شده و انسان برای همهین آفریهده شهده. و چهون      -دغدغۀ هالکت اخروی. -3

آخرت گرائی سالمت دنیوی و نیازهای دنیوی را نیز دربر دارد )نه دنیا فدای آخرت می شود 

 و نه آخرت فدای دنیا، و رهبانیت در اسالم نیست( پس سالمترین راه همین است. 

، ردیف اول مسکوت مانده و کسی که دغدغه اش السالم لیهین عمؤمناما در این بیان امیرال

فقط محفو  ماندن از هالکت دنیوی باشد را مسکوت گذاشته است. و دربارۀ کسی که هیچ 

باوری به آخرت ندارد، سخن نگفته است؛ نه او را بیمار دانسته و نه سالم، گوئی چنین کسهی  

 در جهان وجود نداشته و ندارد. چرا؟ 

واقعاً چنین کسی در تاریخ بشر نبوده و نیست، حتی فرعون نیز در دغدغۀ پس  برای اینکه

از مرگ بوده که فرعون ها اهرام را ساختند و اسباب و آالت برای زندگی پس از مرگ شان 

را در کنار بدن شان گذاشتند. هر انسانی فطرتاً توحید گرا و معاد گرا است، و گفته شد کهه  

رار می گیرد، سرکوب می شود اما از بین نمی رود. و هیچ بشهری  فطرت تحت سیطرۀ غریزه ق

                                                   
 سورۀ مؤمنون. 55آیۀ  -پیامبران مان را پی در پی فرستادیم «:َأْرَسلْناُِرُسلَناِتَْااِ »9
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َّتي»نمی تواند خدا و معاد را انکار کند که  ِال ِ ِِِِفْطتَرَتِاّلِلَّ  9«.فََطتَرِالنَّتاَفِعَلَْيهتاِالِتَْبتديَلِِلَخلْتِقِاّلِلَّ

 اساس آفرینش انسان تغییر نمی پذیرد. 

هم عافیت طلبهی دنیهوی و ههم عافیهت     شدیدترین کفر نیز با هر دو دغدغه همراه است؛ 

طلبی اخروی. و همین خصلت است که دنیا داران دنیا را از آسایش درونی محروم و زنهدگی  

تْنَك»را برای شان تلخ می کند:  َِ ِ َِمعئَشة  ََِلُ نَّ
ِ
و هر کهس از یهاد مهن     5«:َوَِمْنَِأْعَرَضَِعْنِِذْكريِفَا

 ه کل دنیا ملک او باشد(. رویگردان شود، زندگی برایش تنگ می شود. )گرچ

و چون کسی یافت نمی شود که از دغدغۀ پس از مرگ فار  باشد، دربهارۀ چنهین کسهی    

سخن نگفته است. کافران بت پرست که در برابر قرآن، معاد را بهه زیهر سهؤال مهی بردنهد،      

می شان دربارۀ چگونگی معاد بود. آنان نیز مرگ را پایان وجود انسان، و عدم شدنش، نانتقاد

 دانستند؛ معاد مورد نظر قرآن را نمی پذیرفتند. 

 

 فصل چهارم: چیستی شبهه

 زیبا شناسی و زیبا خواهی
 

ِ ِ ِلِالِْعَوجَِِوِلَبِْسِالَْحق  ِينَِةَِوِتَْسِويِلِالنَّْفِسَِوِتَأَوُّ اٍبِاِبلز  َْعَ
ِ
ْبهَُةِعىََلَِأْربَعُِِشَعٍبِا  :اِبلَْباِطتلَوِالش ُّ

 فر است( بر چهار ریشه و خیزشگاه مبتنی است: شبهه )که رکن چهارم ک

ِينَةِِِ-9 اٍبِاِبلز  َْعَ
ِ
 «. تعقل»بر « ظاهر بینی»غلبۀ  -شیفته شدن به آرایش :ا

« زیبها خهواه  »و « موجود زیبها شهناس  »در مباحث گذشته بطور مکرر بیان شد که انسان 

یل دورانهت سهعی   است، و منشأ آن روح فطرت است. و نیز به شرح رفت که افرادی مانند و

کرده اند که نشانه هائی از زیبا شناسی و زیبا خواهی را در حیوان نیز ثابت کنند لیکن نمونه 

 هائی که آورده اند انگیزش های دیگر دارد که غریزی هستند. 

                                                   
 سورۀ روم.  36آیۀ  9
 سورۀ طه.  955آیۀ  5
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زیبا شناسی و زیبا خواهی از برترین امتیازات انسان است و قرآن عالوه بر اهمیت زیبائی 

همه از زیبائی های دیداری و شنیداری، جسمی و روانی، طبیعی و محیطی در زیست دنیوی، آن

بهشت سخن گفته است بحدی که گوئی بهشت غیر از زیباها و زیبائی هها چیهزی نیسهت، و    

گوئی انسان فقط برای رسیدن به زیبائی ها آفریده شده است و فلسفۀ وجهودیش فقهط همهین    

 است. 

 را از دست فطرت مصادره می کند و به خهدمت  مسلط شود این حس غریزهاما اگر روح 

مصادره، تضعیف عقل است. و در اینصهورت زیبها خهواهی بهه      نیخود می گیرد و اولین اثر ا

 مبدل می شود. « شیفتگی»

شیفتگی یک بیماری ای است که حیوان از آن منهزّه و مصهون اسهت؛ ممکهن      شیفتگی:

نمی شود. زیرا نه عقل دارد و نهه زیبها   است یک حیوان دیوانه شود اما هرگز دچار شیفتگی 

 شناسی تا غریزه اش حس زیبا شناسی اش را مصادره کرده و عقلش را بایگانی کند. 

و از نظر  «.عشق که آمد عقل دود می شود»شیفتگی عشق است و بقول صوفیان:  عشق:

م و نهه  عشهق داریه   تأییهد اسالم چیزی که عقل را دود کند بیماری است و لذا نه آیهه ای در  

و اینکه برخی ها عشق را تنها راه عرفان و رسیدن به حق می دانند، سخت در اشتباه  9حدیثی.

اند. گرچه این راه جذّاب و شیرین است چنانکه همۀ انحراف ها جذاب و شیرین هسهتند، و  

 اساساً مشکل انسان مقاومت در برابر همین جذابیت ها و شیرینی ها است. 

د که متدیّنان هیچ بهره ای از لذایذ ندارند همیشه در اندوه، ترس و منحرفان گمان می کنن

حزن به سر می برند. کسی که لذت و زیبائی را فقط در بسهتر غرایهز تجربهه کهرده و ههیچ      

 آگاهی از لذت و زیبائی ها در بستر فطرت ندارد، حق دارد که چنین داوری بکند. 

حد اعالی زیبا شناسهی رسهیده انهد. امها     صوفیان نیز مدعی هستند که به  سراب زیبائی:

معکوس عمل کرده اند؛ به جای اینکه لذت خواهی غریزه را تحهت مهدیریت زیبها خهواهی     

و ایون مسوئله   فطرت قرار دهند، زیبا خواهی فطرت را تحت مدیریت غریزه قرار داده اند. 

                                                   
 ه آمده که اصالت ندارند. پیشتر به شرح رفت که یکی دو حدیث در این بار9
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شهاهد و...(  ادبیات شان، ادبیات غریزی )می، مطرب، ساغر،  ای است بس مهم و قابل دقت.

است. به گمان شان مسیر غریزه را در خدمت عرفان گرفته اند. گوئی اسالم از وجهود چنهین   

راهی غافل بوده که نه فقط چنین راهی را پیشنهاد نکرده بل غیر از نکهوهش ایهن راه کهاری    

 ندارد. 

د، ایهن  فرق میان اینان و آنان که به لذایذ صرفاً غریزی می پردازند و ادعای عرفهان ندارنه  

است که آنان دستکم به واقعیت لذّت می رسند و با استخدام حس زیبها خهواهی در خهدمت    

اسهت. امها اینهان نهه بهه      « سراب لهذت »غریزه به لذّت می رسند لیکن لذتی سیری ناپذیر که 

 می رسند. « سراب زیبائی»سراب لذت بل به 

اشد، نهه اینکهه عرفهان    البته این در صورتی است که جناب صوفی در ادعای خود صادق ب

 سرابی خود را ابزار سراب لذت و ریاست بکند. 

السهالم   ین علیهه مؤمنامروز فهمیدن و درک معنای این سخن امیرال مدرنیته و شیفتگی:

ِينَةِِ»که می فرماید  اٍبِاِبلز  َْعَ
ِ
آسان است. زیرا نظام سرمایه داری به همگان فهمانیده اسهت   ،«ا

و زینت کاال مقدم بر چگونگی ماهیت کاال اسهت. ههم آرایهش    بشر مدرن، آرایش  که برای

بسته بندی ها که زینت دیداری است، و هم آرایش تبلیغاتی که آرایش شنیداری است، نقهش  

د. باید به حدی تبلیغ کرد که تهه مانهدۀ عقهل مشهتری و مصهرف      ناول را در تحصیل سود دار

 مسیر همۀ بشر را فاقد عقل و تعقل می داند.  کننده نیز کور شود. و اساساً نظام مدرنیته در این

و در عرصۀ مدیریت، سیاست و سلطه بر جامعه ها، نه فقط انسان را فاقد عقل بل احمهق  

با آرایش گفتاری و تصویری در رسانه ها بحدی  را بتمام معنی می داند که مقاصد سلطه گری

را دربارۀ همه چیز دچار شهبهه و   همۀ جهانیان ،یشیارسانیده است که با بمباران تبلیغاتی آر

 انحراف از راه عقل کرده است. 

می گوید: رکن چهارم کفر، شبهه است و منشأ و السالم  ین علیهمؤمنو این است که امیرال

ِينَة»خیزشگاه شبهه نیز شیفتگی به آرایش است:  اٍبِاِبلز  َْعَ
ِ
ِ«.ا

نگونهه احمهق کهرده و    شگفتا؟ مدرنیته در عمل، انسهان را بدی  -9 موضوع شگفت: سه
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و نظام خود را عقالنهی تهرین جامعهه و خردورزتهرین     مق می داند. اما در ادعا عصر خود اح

 عصر می داند!... !...

و شگفتتر اینکه: روند کلی که مدرنیته در پیش گرفتهه در عمهل همهۀ بشهرها را بهه       -5

ته اسهت  شااحمق کردن همدیگر دعوت می کند و عمال در شخصیت و باور همگان سخت ک

 که: غیر از تحمیق همدیگر راهی در زندگی ندارید و باید همین راه را بروید. 

و شگفتتر از همه اینکه: اگر کسی از مدرنیته انتقاد کند، فوراً بهه ارتجهاع مهتهم مهی      -3

شود که قرون وسطائی فکر می کند. شبیه آن است که اگر به یک جالد گفته شهود جهالدی   

و می خواهی من مانند یک کودک ناتوان باشهم و جهالدی نکهنم و بهه     نکن، جواب بشنود: ت

 دورۀ کودکی خودم ارتجاع کنم.

نظام کابالیسم انسان را طوری تربیت کرده که فرهنگ و بینش دجّالی داشته باشد؛ دجال 

یک چشم که تنها یک چشم دارد و در مقابل مدرنیته فقط قرون وسطی را می بینهد، گهوئی   

امکان ندارد. نگاه مدرنیته به انسان چقدر تحقیهر آمیهز اسهت کهه او را در     هیچ راه دیگری 

. و است: یا مدرنیته و یها قهرون وسهطا   مسموم قرار داده « دو آلیسم»تنگنای خفه کنندۀ یک 

 دیگر هیچ.

با آیۀ قهرآن توجهه کنیهد: ایهن     السالم  ین علیهمؤمناکنون به ارتباط ریشه ای سخن امیرال

ِينَة» َِّ»کالم آنحضرت آمده همان است که ابلیس در قالب که در  «الز  َْ َزي ِ قاَلِ»آورده است:  «َْلُ

ِِب َِأْغَويْتَّن َعيََِِرب ِ ِْ َِأ ْْ َّهُ ِيِفِاْْلَْرِضَِوَِْلُْغِويَن ْْ ِلَهُ َّ َْ ِالُْمْخلَصتيَِِ-َْلَُزي ِ ُْ الَِِّعبتاَدَيِِمتنْهُ
ِ
پروردگهار مهن!    9«:ا

روی زمین دچار زینهت گرائهی خهواهم کهرد و      ردم( را دچون مرا گمراه کردی آنان )نسل آ

 تو. «یاخالص گر»مگر بندگان  -)بدین وسیله( همۀ شان را گمراه خواهم کرد

ابلیس بصراحت می گوید که حس زیبا شناسی و زیبا خواهی بشر را در خدمت اغهواء و  

ۀ ترفنهدهای  انحراف بشر خواهم گرفت. و این سخن او بسی قابل دقت است؛ او از میهان همه  

خود، اصل را به آرایش و زینت می گذارد. چرا؟ چرا بهره جوئی و سوء استفاده از حس زیبا 

                                                   
 سورۀ حجر. 56و  31آیه های  9
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شناسی و زیبا خواهی بشر اولین برنامۀ راهبردی اوست؟ برای اینکهه اسهتخدام زیبها خهواهی     

 فطری در خدمت غریزه، در سرکوبی روح فطرت و کور کردن عقل، قوی ترین عامل است. 

ای پرداختن به متون تفسیری )که سرچشهمۀ شهان بهه تمهیم داری کابالیسهت و      اگر به ج

امثالش از قبیل کعب االحبار یهودی، وهب بن منبّه یهودی، و عکرمۀ ناصبی، و دکاندارانی که 

( دکان باز کرده بودند( قرآن و تک تک آیه های قرآن را با السالم در پیش اهل بیت )علیهم

ِينَتةِِاِل»این قبیل حدیث ها که  تاٍبِاِبلز  َْعَ
ِ
ْبهَُةِعىََلَِأْربَعُِِشتَعٍبِا تفسهیر مهی کهردیم، امهروز      ..«ش ُّ

 جهانیان را با علوم انسانی صحیح سیراب کرده و هدایت می کردیم. 

وه! این چه مکتب عظیم، عمیق، شکافندۀ علوم، و شارح خم و پیچ این موجود بس پیچیده 

اعماق جان فرد و جان جامعه را می شکافد. و اگر  که انسان نامیده می شود، است که اینهمه

را می فهمیدیم و تنهها بهه   « باقر العلوم»در تفسیر قرآن فقط از راه این مکتب می رفتیم معنی 

یک هاله ای تار از معنی آن بسنده نمی کردیم. بگذریم سرایش این درد بزرگ پایانی نهدارد،  

م ارسطوئیات و بودائیات، بر سهر مها کوبیهده    بویژه که صخره سنگی بزرگتر از کرۀ زمین بنا

لِْشده که رهائی از آن سخت دشوار است.  ََِع ِ َّْ َّهُ َكِالَفَرجِالل و شیعۀ علی و فاطمهه )سهالم    .ِلَوِلي ِ

 ین گرفتاری جانکاه نجات بده. ا اهلل علیهما( را از

ِِ»و در اینجا می رسیم به جملۀ دیگر در این حدیث:  ِالز  ِِبأَنَّ و «:ِينََةِتَْصِدُفَِعِنِالَْبئ ِنَةَِِوَِذِِلَ

 این به آن جهت است که آرایش گرائی از دلیل گرائی و عقل گرائی باز می دارد. 

 

 تسویل الن فس

 برخورد تساهل آمی  با گناه
 

 دومین منشأ شبهه، تسویل نفس است.  تسویل الن فس: :2

لَْتِ لغت: ِنَْفُسهَُِِسوَّ ناهَكَذاََِلُ  نفسش آن کار را برایش سهل و آسان جلوه داد.  ::ِسه لاهَِلِوِاو 

بطور مشروح بحث شد. آیا مراد از « نفس»قبالً دربارۀ معانی و کاربردهای مختلف کلمۀ 

 است. « شخصیت»نفس در اینجا روح غریزه و نفس امّاره است؟ یا مراد از نفس 
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ست، زیرا غریهزه و  است، پس مراد نفس امّاره نی« سهل جلوه دادن»نظر به اینکه سخن از 

است و از انسان می خواهد که خواستۀ او را بدههد. و کهاری بها    « خواهنده»نفس امّاره فقط 

سهل بودن یا دشوار بودن ندارد. پس مراد شخصیت انسان است که فکر و سهنجش و بهرآورد   

 می کند آنگاه به داوری می رسد که این کار سخت است یا سهل. 

ه: شخصیت نه روح غریزه اسهت و نهه روح فطهرت، بهل     در تعریف شخصیت گفته شد ک

شخصیت است که سنجش  حاصل چگونگی تعامل و تعاطی هر دو روح.عبارت است از: 

 و گزینش می کند؛ شخصیت سالم گزینش سالم، و شخصیت بیمار گزینش نادرست می کند. 

تی که شخصیت تسویل گر آن است که ارتکاب عمل بد را آسان جلوه می دهد. سامری وق

به ساختن بت گوساله تصمیم می گرفت نفسش اوالً این گنهاه عظهیم را در نظهرش کوچهک     

جلوه داد، و ثانیاً: اجرای این برنامه را نیز در نظرش سهل و آسان جلهوه داد. او بها خهود مهی     

یهک   تأسهیس گفت: اکنون که از اسارت مصریان خارج شده و مستقل شده ایم باید در فکهر  

 9م و برای این پیشرفت باید راهی را برویم که مصریان متمدن رفته اند.تمدن بزرگ باشی

یکبار عده ای را تحریک کرد که از حضرت موسی خواستند برای شان بت بسازد، البتهه  

ِ»تنها یک بت می خواستند تا به توحید شان لطمه نخورد)!(:  ْْ لهتا َِكت ِلَهُت
ِ
قالُواِايُِموََسِاْجَعْلِلَنتاِا

آِلهٌَةِقالَِ هَلُونَِِأ ِقَْوٌمََِتْ َُُّكْ ن
ِ
گفتند: ای موسی برای ما )فقط( یک بت قرار بده همانطور که آنهان   5«:ا

بت هائی دارند. موسی گفت: شما گروهی نادان هستید. که گمان می کنید عامل پیشرفت آنان 

بهرای   ،بهود  به باالی کوه طور رفتهالسالم  بت پرستی است. بار دیگر هنگامی که موسی علیه

قتاَلِفَت ِ»ایدۀ خود دوباره فکر کرد. خودش در جلسۀ محاکمه وقتی که موسهی از او پرسهید:   

ِيَْبُصتتقاَلِبَُصت»؟ گفت: -ای سامری این چه کاری بود کردی 3«:َخْطُبَكِايِساِمرِيُِّ ْْ ُرواِِبتِهِتْرُتِِبت ِلَت

ِسَِ ُسوِلِفَنََبْذهُتاَِوَِكذِِلَ ِِمْنَِأثَِرِالرَّ لَْتِِلفََقَهْضُتِقَْهَضة  َِِوَّ به چیزی پی بردم که این مردم بهه   «:ْفِسـن

                                                   
 دقیقاً مانند غربزده های ما در این انقالب.  9
 سورۀ اعراف. 936آیۀ  5
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آن دانا نبودند؛ بخشی از راه و روش رسول را برگرفتم و آن را جا انداختم، و اینچنهین آسهان   

 جلوه داد برایم نفسم. 

مشهتی از تعلیمهات    -یعنی بخشی از اصول خود تو را برگرفتم و آن را با باطل در آمیختم

 حق را با باطل درهم آمیختم تا برنامه ام را بپذیرند.  -خمیرمایۀ کارم کردمتو را برداشتم و 

خصلت سهل انگاری و کوچک شمردن گناه، و نیز آسان دانستن راه رسیدن بهه خواسهتۀ   

نامشروع، موجب می شود که انسان در هر چیزی دچار شبهه شود. زیرا ارتکاب گناهان بهه  

ت، مشروع و نامشروع را بتدریج کوتاه و کوتهاهتر مهی   دنبال هم، دیوار میان درست و نادرس

با هم مخلوط می گردد و همه چیهز در نظهر    و نادرستی کند تا جائی که دیگر قلمرو درستی

 شبهه مبتنی می گردد.  شخص مشتبه می شود؛ رابطۀ شخص با هر چیزی و هر رفتاری بر

ُبهَاِتَِوِيَِسترُیوَنِ»( دربارۀ اهل ضالل می فرماید: السالم ین )علیهمؤمنامیرال يَْعَملُوَنِيِفِالشت ُّ

هََواِتِ  در شبهات و سیر می کنند در شهوات. -زندگی می کنند -عمل می کنند 9«:يِفِالشَّ

ُبهَاِتِ»در « فههی»توضههیح: بههه حههرف  یعملههون »توجههه کنیههد؛ نمههی گویههد  «يَْعَملُتتوَنِيِفِالشتت ُّ

می کنند. یعنی همۀ اعمال  شبهات عملبه شبهه ها عمل می کنند. بل می گوید: در «: بالشبهات

و کردارشان در شبهات است. و اساساً دنیای شان دنیای شبهه است و در عالم شهبهات زنهدگی   

 و حدس است.  قین نیست، همه چیزشان بر اساس ظنمی کنند. زندگی شان بر اساس ی

ت. هسهتی  در زمان ما این مسئله خیلی لخت و عریان و نیز خیلی فراز شده اس پوپریسم:

ین اسهت. پوپریسهم   مهؤمن دقیقاً مصداق عینی این سهخن امیرال  پوپریسمشناسی و انسان شناسی 

رسماً اعالم می کند که رابطۀ فکری انسان با هستی و همه چیز بر اساس شبهه است و باید بر 

 اساس شبهه هم زندگی کرد. 

اکس وبهر رسهید و   شروع شد تها بهه مه   « انسان حیوان است»علوم انسانی غربی از تعریف 

بعنوان یک ابتکار و تحهول علمهی پذیرفتهه شهد،      این و 5جدا شد،« عمل»از « علم»بوسیلۀ او 

                                                   
 .64نهج البالغه، خ  9
 دربارۀ آیا علم ایدئولوژی را می دهد یا نه، بحث مشروحی آورده ام.« تشیع و فراگیری جهانیش»در کتاب  5
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 جدا شد و به گمان و حدس مبدل گشت. « علمیت»از « علم»سپس توسط پوپر 

و این حدس گرائی و شبهه پرستی پوپریسم منشأ کفرترین کفرهاست، زیرا انبیاء براساس 

َ ِ»ین در خطبۀ دیگر می فرماید: مؤمنوث شده اند. که باز امیرالمبع« یقین»و محور 
ِ
ِا ْْ َّلَهُ ََ َوِ

ُبهَاِتِ ِِمْنَِريِْبِالش ُّ ْْ ِيِهَِوَِعَصَمهُ و بار امر و نهی )دین( را بر فرشتگان  9«:الُْمْرَسِلَيَِوَدائَِعَِأْمِرِهَِوَِْنْ

 د. حمل کرد و آنان را از گمانه ها و حدس های شبهات معصوم کر

یعنی وحی، دین و امر و نهی الهی منزّه از گمانه و حدس است، زیرا فرشتگان که حامالن 

 وحی هستند از آوردن حدس و گمان منزه هستند. 

يَنِالِيَْعلَُموَنِلَْوِالِ»سورۀ بقره می فرماید:  996قرآن در آیۀ  شخصیت شبهه گرا: َّْ َوِقاَلِا

َِأْوِتَأْتئناِ ُ ُمنَاِاّلِلَّ َّتاِاْْلآايِتِِلَقتْوٍمِيُوِقنُتيَُُك ِ َّن ِقَتْدِبَئ ْْ ِتَشاَّبَْتِقُلُوُّبُ ْْ ِِمثَْلِقَْوِلهِ ْْ يَنِِمْنِقَْهِلهِ َّْ ِقاَلِا آيٌَةَِكذِِلَ  «:ونَِأ
آنان که اهل علم و دانش نیستند می گویند: چرا خداوند با ما سخن نمی گوید؟! یا معجهزه ای  

دند نیز این سخن را می گفتند. قلب های شان شبهه برای ما نمی دهد؟! آنان که پیش از اینان بو

 یه ها را تبیین کردیم برای مردمان یقین گرا. آگرا شده است؛ ما 

قرار گرفته و « شخصیت یقین گرا»در برابر « شخصیت شبهه گرا»در این آیه  -9 توضیح:

 شده است.  تأییداوّلی مردود و دومی 

به بسهتر جریهان تمهیم داری     ل اکثرشان که)ببرخی از مفسرین و مترجمین  متأسفانه -5

کابالیست و امثالش می رسند( این آیه را بطور صحیح معنی نکرده انهد و گفتهه انهد مهراد از     

یعنی قلب اینان شبیه قلب گذشتگان است. این تفسیر با اشکال های زیر مواجه  «تشابهِقلتوّبْ»

 است: 

اهت قلب دو گروه به همدیگر را برساند. می تا شب «تشاّبتِقلوُّبِْقلوَّبْ»نمی گوید  الف:

ِْْ»گوید   یعنی خود قلب ها دچار شبهه شدند.  «تَشاَّبَْتِقُلُوُّبُ

 دو کاربرد دارد: « تشابه»واژۀ  لغت:

ِالن:َِاش بههُِكِواادِمنه ِالاخر:اول:   هر کدام شبیه دیگری شد.  تشابهِالر 
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 -متشهابه شهد یعنهی غیهر محکهم شهد.       امر دوم: تَشابه االَمر: کان متشابهاً ای غیر محکم:

ِاْلِكتاِبَِوُِأَخُرُِمتَشتاِّباتٌِ»همانطور که در آیۀ  ُِأمُّ آايٌتُِمْحَك ٌتُِانَّ به همهین معنهی آمهده     9«ِمنُْهِأ

 است. 

یعنی قلب های شان غیر محکم  «تشابهِقلتوّبْ»در آیۀ مورد بحث نیز به همین معنی است؛ 

قلهب  »شخصیت شان شبهه گرا شهد.   بل یه قلب پیشینیان شد.شد. نه اینکه قلب های اینان شب

و « شخصهیت محکهم  »در تقابل بها ههم قهرار دارنهد کهه معنهی آن       « قلب متشابه»و « محکم

 است. « شخصیت متشابه»

یا به کافرانی بر می گردد که مورد بحث آیه هستند، و یا به  «قلتوّبْ»در « هم»ضمیر  ب:

ين»ا پیشینیان، یعنی مرجع این ضمیر ی  ْ ِْْ»است و یا  «الِيعلمونِا يتَنِِمتْنِقَتْهِلهِ َّْ اسهت. و نمهی    «ا

 شود که مرجع یک ضمیر مجموعه ای از هر دو لفظ مستقل، باشد. 

مثال و نمونۀ قلب متشابه و شبهه گرا )در قرن چهارم و پنجم هجری، که از دین و اسالم 

 عالی معرّی است که می گوید: انتقاد می کرد و باصطالح روشنفکر عصر خود بود( ابو ال
 

یاّمااالیاین اااا یقااااِنیم اااا یا  ّ ااال
ی

یَاقصییاجتهلدییَانیَاظاَّ ی یَادساالی
ی

 

 

 وجود نهدارد  یهقینیپهس  یهقین،اما 
 

 

 به حدس یابرسم و  است که به ظن ینمن )انسان( ا یسع یتنها 
 

 

 5و در عصر ما پوپر و پوپریسم است.

و « مسئولیت یقین»است که انسان را از «ِتسويلِالتن فس»و این هر دو نمونه مصداق بارز 

را پیشنهاد می دههد و آن را سههل و آسهان    « جهانبینی حدسی»معاف می کند و « یقین جوئی»

جلوه می دهد. در حالی که حیوان نیز همیشه سعی می کند بر مبنای یقین عمل کنهد تها چهه    

                                                   
 سورۀ آل عمران. 4آیۀ  9
در مباحث گذشته دربارۀ ظن گرائی و حدس گرائی بحث مشروحی داشتیم که آیه ها و حدیث ههای مربوطهه    5

 و تکرار مکرر شعر ابوالعال را الزم دانستم. -نیز بررسی شدند.
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 رسد به انسان. 

ِتَْسِويَلِالنَّْفِسِ»این حدیث:  در یدر اینجا می رسیم به جملۀ دیگر تهَْوةَِِِأنَّ ِعَتىَلِالشَّ ُْ «:ِتُْقِح

که تسویل النفس بر گرایش به شهوات وادار می کند. وقتی کهه دربهارۀ ههیچ چیهزی و ههیچ      

رفتاری نمی توان به یقین رسید، مرز میان درست و نادرست از بین می رود و عرصهه عرصهۀ   

 شهوات می گردد. 

 

 توجیه گرائی
 

ِلِالِْعَوجِِِ-3 ِلِالِْعَوجِِ»سومین منشأ و خیزشگاه شبهه،  :َوِتَأَوُّ  است.« تَأَوُّ

 عِوَج: کجی، انحناء، ناراستی و نادرستی.  لغت:

 توجیه گرا بودن.  -: )از باب تفعّل همراه با مطاوعه است( تاویل گرا بودنتأوّل

ِلِالِْعَوجِِ  ها و بدی ها.تاویل گرائی و توجیه گرائی دربارۀ کجی  :تَأَوُّ

امروز معنی این سخن کامالً روشن است حتی برای عوام. زیرا بینش ماکیاولیسهم معهروف   

می فرماید توجیه گرائی یکی از منشأهای شبهه است و شبهه السالم  ین علیهمؤمناست. امیرال

 یکی از ارکان کفر است. 

، و بد آن است ماکیاولیسم معتقد است که: خوب آن است که شخص را به هدفش برساند

توجیه، یعنی زیبا  -که از رسیدن شخص به هدفش، مانع باشد. هدف وسیله را توجیه می کند.

 کردن. 

ِلِالِْعَوجِِ»ماکیاولیسم یعنی  البته این فرازترین و عریان ترین مصهداق آن اسهت، تاویهل     «.تَأَوُّ

سم مخهالف باشهد   گرائی مدرّج است به درجات مختلف؛ ممکن است کسی کامالً با ماکیاولی

در عین حال در مواردی به توجیه بدی ها اقدام کند. حتی ممکن است یک فرد زاهد و عابهد  

عواملی به توجیهه بهدی هها بپهردازد، گرچهه ایهن کهارش در شخصهیتش بهه           تأثیرنیز تحت 

 مبدل نگردد. « خصلت»

َِعِظامي ِ»می فرماید:  ِالِْعَوَجِيَِميُلِِبَصاِحِهِهَِمْيال  خصلت توجیه گرائی، صاحبش را کهج   «:َوَِأنَّ
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 عظیم.  ی)اندیش( می کند؛ کج اندیش

سازنده است، قرار است کجهی هها و انحنهاء ههای      یانسان موجود شخصیت معکوس:

ِلِالِْعتَوجِِ»رفتاری را به راستی ها و درستی ها مبدل کند. اما کسانی که دچهار خصهلت    و  «تَتأَوُّ

عمل می کنند؛ بدی ها و کجی هها را توجیهه مهی     می شوند، برعکس« توجیه گرائی»بیماری 

 به آنها می دهند. « خوب»کنند و عنوان 

« کجدوستی»نیز توقف نمی کند، بل به خصلت  اری شدیدتر شود در این حدو اگر این بیم

 مبتال می گردد و در اینصورت از راستی ها و درستی ها متنفر می گردد: 

وَنَِعْنَِسبيلِِ» قرآن: ِتَُصدُّ َْ آَمَنِتَْبُغوَْناِِعَوِاِ ِِل َِمْنِأ ِ چرا کسانی را که ایمان آورده اند از  9«:اّلِلَّ

 راه خدا منحرف می کنید و دوست دارید راه خدا کج باشد؟ 

ِاِبْْلآِختتَرِةِاكِفتتُرونَِ» َِوِيَْبُغوَْنتتاِِعَوِتتا َِوُُِهْ ِ وَنَِعتتْنَِستتبيِلِاّلِلَّ يتتَنِيَُصتتدُّ َّْ آنههان کههه از راه خههدا  5«:ا

 کنند و دوست دارند که راه خدا کج باشد.  منحرف می

 سورۀ هود. 91سورۀ اعراف و آیۀ  60و همچنین در آیۀ 

فردی که این بیماری در شخصیتش ریشه دارگردد، از افراد خوب و سالم متنفر مهی شهود   

بحدی که از مشاهدۀ اشخاص خوب مشمئز می شود. و اگر جامعه ای دچار بیمهاری توجیهه   

چند نسل به جائی می ر سد که در بینش شخصیت آن جامعهه، خهوب و   گری گردد، در طی 

بد جای شان را عوض می کنند؛ هنجار ناهنجار می شود و ناهنجار هنجار می گردد: جامعهۀ  

آَلِ» می فرماید: را ناهنجار، بل جرم می دانستند: قرآن« پاکیزگی گرائی»شهر لوط  قالُواَِأْخرُِجواِأ

ِ
ِ
ِا ُِأَّنٌفِيََاَطهَّتُرونَِلُوٍ ِِمْنِقَْريَاُُِكْ ْْ ُ به همدیگر گفتند: خانواده لوط را از شهرتان بیرون کنیهد   3«:ْنَّ

 چون آنان پاکیزه گرا هستند. 

جنس بازی را ممنهوع کهرده   مهمانطور که امروز فرهنگ کابالیسم جامعه هائی را که ه
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 نمل. سورۀ  20آیۀ  3
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 ین علیهمؤمنامیرال اند، به نقض حقوق بشر متهم کرده و آنان را مجرم می داند. و می بینیم که

َِعِظتامي ِ»در این حدیث می گوید السالم  ِالِْعَوَجِيَِميتُلِِبَصتاِحِهِهَِمتْيال  عهوج گرائهی و کهج    «:َِوَِأنَّ

حهق دانسهتن   »خواهی صاحبش را منحرف می کند؛ انحراف عظیم. چه انحرافی عظهیم تهر از   

 ؟!«!جرم دانستن پرهیز از آن»و « همجنس گرائی

 

 وشانیدن باطل را لباس حق پ
 

ِاِبلَْباِطلِِِ-7 ِ  چهارمین منشأ شبهه، پوشانیدن لباس حق بر باطل است.  :َوِلَبِْسِالَْحق 

 از:  است فرق این با توجیهگری عبارت

توجیهگری معموالً یک رفتار یا برنامۀ نظری، فکری و فرهنگهی اسهت، و نتیجهۀ آن     -9

به هنجار مبدل می اهنجارها را عوض شدن بینش و فرهنگ فرد یا جامعه است که در آغاز ن

 و در مرحلۀ شدیدتر هنجارگرائی را به جرم تبدیل می کند.  کند

ناهنجار را در لباس  ،یک رفتار یا برنامۀ عملی است اما پوشانیدن پوشش حق بر باطل معموالً

 هنجار ارائه می دهد. جایگاه خوب و بد را عوض نمی کند، بد را در لباس حق ارائه می دهد. 

است و کمتر به « موردی»دادن، معموالً یک کار و رفتار  باطل را در پوشش حق قرار -5

سلطنت موهبتی است »فرهنگ عمومی مبدل می گردد و می رسد )مثالً( به باورهائی از قبیل 

اما توجیهگری چون ذاتاً یک رفتار نظری و فکری است بسهرعت بهه فرهنهگ عامّهه     «. الهی

 مبدل می شود. 

 است بیماری توجیهگری در فرد و یا در شخصیت جامعه، خطرناکتر از بیماری بدیهی -3

ِاِبلَْباِطلِِ ِ  است.  لَبِْسِالَْحق 

گاهی هر دو باهم جمع می شوند همانطور که امروز رسانه ها و وسهایل ارتبهاط جمعهی    

 دیداری و شنیداری اینگونه عمل می کنند: 
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ِاِبلْبا»: قرآن ِتَْعلَُمونََِوِالِتَلِْبُسواِالَْحقَّ َِوَِأنُُْتْ و حق را پوشش باطل نکنیهد   9«:ِطِلَِوِتَْكتُُمواِالَْحقَّ

 و حق را کتمان نکنید در حالی که می دانید. 

ِاِبلْباِطِلَِوِتَْكتُُموَنِالَْحقَِّ»و  ِتَلِْبُسوَنِالَْحقَّ َْ چرا حق را پوشش باطل مهی کنیهد و حهق را     5«:ِل

 کتمان می کنید. 

باید معنی این دو آیه چنین باشهد: چهرا    «تَْكتُُموَنِالَْحتقَِّ»فته اند: نظر به برخی ها گ توجه:

 حق را در پوشش باطل قرار می دهید که حق را باطل جلوه دهید. 

ی یک سکّۀ واحد اسهت. یهک   باید گفت هر دو معنی درست است؛ هر کدام از آنها رو

پوشانیدن لباس باطل بر پیکهر   پوشانیدن لباس حق بر باطل است. روی دیگرش دقیقاً روی آن

 نیز هر دو را شامل است. السالم  حق است. و سخن علی علیه

ِبَْعتٍضِو در پایان می فرمایهد:   َِ َّتبَْسُِظلَُمتاٌتِبَْعُضتهَاِفَتْو ِالل و لهبس ظلمهات )و منشهأ     :َوَِأنَّ

 ظلمات( است که الیه به الیه )در شخصیت فرد و جامعه( قرار می گیرد. 

ِالُْكْفُرَِوَِدعَائُِمُهَِوُِشَعُبهُِفَِ»و با جملۀ  این  3،«و این است کفر و ارکانش و شعبه هایش :َذِِلَ

 شرح انسان شناسی و جامعه شناسی را ختم می کند. 

اق و منافق می پردازد که کلینی)ره( در اینجای این حدیث عنوان آنگاه به شرح و تبیین نف

َِوِالُْمنَاِفق» ِِ  را گذاشته است:  «اَبُبِِصَفِةِالن َِفا

 

 ارکان و منشأهای نفاق
 

ِعىََلَِأْربَعَِِدعَاِِئَِِ:قَالَِ ُِ َمتعِِِ،َوِالَْحِفيَظتةِِِ،َوِالْهَُويْنَتاِ،عىََلِالْهََو ِ:َوِالن َِفا ین مهؤمن و )امیرال :َوِالطَّ

در ادامۀ سخن باال فرمود: نفاق )دو روئی( بر چهار رکن مبتنی است: هوی، هوینا، السالم  علیه

                                                   
 سورۀ بقره.  55آیۀ  9
 سورۀ آل عمران.  49آیۀ  5
، شاخه ها نیست بهل سرشهاخه هها اسهت و موضهوع بهه       «شعب»در اوایل شرح این حدیث بیان شد که مراد از  3

 رودخانه و سرشاخه هایش تشبیه شد که سرشاخه ها و خیزشگاه رودخانه هستند. 
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 فیظه، و طمع. ح

اگر فراموش نکرده باشیم بحث ما در شهرح دعهای مکهارم االخهالق بهود و رسهیدیم بهه        

، همهین  السهالم  و هدف اصلی از آوردن این حهدیث علهی علیهه    «ع  ت نفس و ذلت نفس»

بخش بود، اما نظر به اینکه هم کل این حدیث با محتوای دعای مکارم االخالق رابطۀ اساسی 

« شخصیت شناسی»ابعاد دانش  توانستم از این حدیث که می توان گفت همۀداشت و هم بنده ن

 آوردم.  ابتدا تا انتهابرداشت، بگذرم، لذا حدیث را از را در

السالم  ین علیهمؤمناینک هر کدام از چهار رکن و منشأهای بیماری نفاق را از بیان امیرال

 بررسی کنیم: 

و منافق یعنی کسی که آنچهه در ظهاهر   «. تدوگانگی شخصی»نفاق یعنی  نفاق و منافق: 

 نشان می دهد با آنچه در باطن دارد متفاوت باشد. 

بدیهی است کسی که چنین باشد همیشه ماهیت شخصیت بهاطنی را بها شخصهیت کهاذب     

 ین علیهه مؤمنامیرال ، گونه ها و شیوه های متعدد دارد.بیرونی استتار خواهد کرد. و این استتار

مختلف این استتار را در شانزده خصلت رفتاری جمع می کند سپس آنهها را  گونه های السالم 

 در چهار گروه دسته بندی می کند: هوی= هوس، هُوینا، حفیظه، طمع. 

ز خصلت نفاق ناشی می شهوند، بهل   اما این بدان معنی نیست که این خصلت های رفتاری ا

ِحهدیث فرمهود:    ابتهدای  عکس: نفاق از این خصلت های رفتاری ناشی می گردد که دربر بُتِّنَ

ِعَتىَلِ :فرمایهد کفر بر چهار رکن مبتنی است. و در اینجا نیز می  :الُْكْفُرِعىََلَِأْربَعَِِدعَاِِئِ ُِ َوِالن َِفتا

 یعنی نفاق از این چهار منشأ ناشی می شود.  .َأْربَعَِِدعَاِِئِ

دوگانگی شخصهیت  »آن و این نکته بس مهم است. زیرا توجّه می دهد که این رفتارها از 

ناشی نمی شوند؛ یعنی شخصیت قبالً دچار زمینه های این رفتارها اسهت کهه بهه ایهن     « درونی

 صورت ها بروز می دهد. و نفاق محصول آن زمینه ها است، نه محصول این رفتارها. 

درست است؛ میان دوگانگی شخصیت و این خصلت های رفتاری، تعامل نیز هست و ههر  

ا ادامه داشته باشند، شکاف در شخصیت شدیدتر می گردد. و این همان قاعهده  چه این رفتاره
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در پدیده های طبیعی همیشه مادر فرزند را تغذیه موی کنود.   است که مکرر گفته شد: 

اما در پدیده های انسانی و اجتماعی فرزند به محا تولد بر می گردد مادر خوود را  

  تغذیه و فربه می کند.

فته شد که نفاق نیازمند استتار است. و هر کار و رفتار انسان هزینهه  گ معنی لغوی نفاق:

می برد؛ هزینۀ مالی، هزینۀ فکری، هزینۀ وقت، هزینۀ روحی و اهتمهامی. اسهتتار هزینهه بهر     

 همخانواده است. فرد منافق آسایش ندارد. « نفقه و انفاق»است. لذا در لغت، نفاق با 

 

 ارکن اول: هوی
 

که ابزار و  9است. پیشتر به شرح رفت« هوی= هوس»شأ بیماری دوروئی اولین من :االهوی

 راهکار روح غریزه هوی است و راهکار و ابزار روح فطرت عقل است. 

پیروی از هوی و هوس، عقل را تعطیل می کند و انسانی کهه عقلهش تعطیهل شهود بیمهار      

 است؛ یکی از آثار این بیماری، بیماری دوروئی است. 

قل فطرت را رها کرده و از هوس غریزه پیروی می کند؟ برای چهار عامل به چرا انسان ع

 شرح زیر: 

 چهار سرشاخه دارد:  او هوی :الْهََو ِعىََلَِأْربَعُِِشَعب

روحیّهۀ  »که عبارت اسهت از  « بغی»اولین زمینه و عامل هوی عبارت است از  البغی: -9

سهم خواهی مبتنی اسهت؛ از ههر چیهز     افرادی هستند که منطق زندگی شان بر«. سهم خواهی

باید سهمی هم به من برسد و آنچه چیزی از آن به من نمی رسد از بین بهرود. و مطهابق مثهل    

. مطهابق  اسهت  «دیگی که آشش برای من نمی جوشد کلّۀ سگ در آن بجوشهد »اینگونه افراد 

 نامید. « خود محوری»اصطالح روان شناسی باید بغی را 

داق بارز باغی معاویه است؛ گاهی افرادی او را پند می دادنهد کهه بهر    در تاریخ اسالم مص

                                                   
 حدیث جنود عقل و جنود جهل. از آن جمله در بخش پنجم دعای هفتم، در شرح  9
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( تمرّد نکن اسالم متالشی می شود. اما برای او اسهالم ههیچ اهمیتهی    السالم خالفت علی )علیه

نداشت او آن اسالم را می خواست که ابزار خالفت خودش باشد واالّ مهم نبود کهه متالشهی   

 شود. 

گاری ای با عقل ندارد خواه در امور بزرگ و خواه در امور بغی و خود محوری هیچ ساز

ریز و کوچک، و جز راه هوای نفس راهی ندارد. و پیروی از هوی و تعطیل کردن عقل، زمینه و 

ْتِغََوائَُِّلِ»عامل نفاق و دوروئی است. زیرا  هایش بیشتر می شرکسی که بغی ورزد  «:فََمْنِبَغَىَِكُُثَ

ِمِِ»گردد.  َ ل ِ ِعَلَْيهَِِوُُِتُ  9اکتفاء می کند. شرهمدم شده و بر  شرو با  «:نُْهَِوِقَُِصَ

« د»و « ع»دومین زمینه و منشأ هوی، عدوان است؛ اگر این کلمه را با فتحۀ  العدوان: -2

 دو کاربرد دارد:  -«عَدَوان» -بخوانیم

 ؛ به معنی راه رفتن. بدیهی است که این معنی مراد نیست. «عدا»الف: مصدر از 

می شود ماننهد  « تجاوز»ب: اسم مصدر: به معنی افراط و تندروی، که یکی از مصادیق آن 

 تصرف در مال دیگران بدون اذن. 

 بخوانیم باز دو کاربرد دارد: « د»و سکون « ع»و اگر آن را با ضمّۀ 

َداِفََمتاِعَت»به کار می رود مانند « من»یا با « عن»لیکن همیشه با « عدا»الف: مصدر از همان 

اِبََدا است. روشن است که این « منصرف شدن»یا « منصرف کردن»در اینصورت به معنی  «سِممَّ

 نیز مراد نیست. 

ب: اسم مصدر از همین کاربرد به معنی منصرف شدن و صرفنظر کردن از حق. که آن را 

 ترجمه کرده اند. « ستم»به 

در قلب. و اگر در قلب باشد به  این کاربرد اخیر هم می تواند در عمل و رفتار باشد و هم

                                                   
گفته اند در اینجای حدیث تصحیف هست؛ در بعضی نسخه  -یعنی همه کارها و رفتارش بر شر مبتنی می گردد 9

آمده است. عرض می کنم اگر احتمال تصحیف باشد در این عبارت نیست، « نصر علیه»، عبارت «قصرّ علیه»ها به جای 

یعنی با آن چیهز خلهوت   « تخلّی به»یعنی خلوت کردن، « تخلّی»می آمد. زیرا « هب»است که باید بصورت « منه»بل در 

 نیز می آید.« ب»به جای حرف « من»نیز می تواند به این معنی باشد. زیرا حرف « منه»کرده و همدم شد. گرچه 

 می باشد. « صاراقت»است که همان معنی « اکتفاء کردن»و گاهی به معنی « کوتاهی کردن»گاهی به معنی « قصّر»و 
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می شود. و اگر در عمل باشد شامل ردیف ب قبلهی نیهز مهی گهردد زیهرا      « کینه توزی»معنی 

 تجاوز به حقوق دیگران یکی از مصادیق این معنی است. 

السهالم   ین علیهه مهؤمن پس مراد همین ردیف ب دوم است. و چهون موضهوع سهخن امیرال   

کاربرد اخیر است آنهم تنها در قلهب. کسهی کهه بهه     شخصیت شناسی است پس مرادش فقط 

مبهتال مهی کنهد و     او را به ترک عقل و پیروی از هویعدوان قلبی دچار است و این بیماری 

ِقَلُْبُهَِوِهوی نیز او را دچار نفاق می کند. که می فرماید:  ِيَْسََلْ ْْ َ ِيُْؤَمْنِبََوائُِقُهَِوِل ْْ َ َوَِمِنِاْعاََد ِل

ِ ِيَْمَِلْ ْْ َ هََواِتِل و کسی که دچار عدوان شود، نمی توان از شرش ایمن بود، و قلبش  :نَْفَسُهَِعِنِالشَّ

 سالم نمی شود، و نمی تواند نفسش را از شهوات و امیال غریزی باز دارد. 

معنی می کنند. اما این معنهی در اینجها   « تجاوز کرد»را به معنی « اعتدی»معموالً  توضیح:

شمرده شده در حهالی کهه اعتهداء بهه آن معنهی       شرینجا اعتداء علت درست نیست. زیرا در ا

که از باب افتعال و دارای عنصر مطاوعه است، گرایش « اعتدی»است. پس مراد از  شرخودش 

َوِ»نیز شاهد این معنی است. پس « عُدوان»است. و کلمۀ  شرروحی و قلبی است که نتیجه اش 

 عدوان گرا باشد؛ خصلت عدوان داشته باشد.  -ی کندیعنی هر کس عدوان گرائ «َمِنِاْعاََد 

ت وسومین زمینه و عامل ترک عقل فطرت و پیروی از ههوای غریهزه، شهه    الش هوت: -3

؟ می فرماید: -است. آیا شهوت را باید سرکوب و تعطیل کرد تا عقل کار کند و تعطیل نگردد

همهۀ غرایهز بهرای انسهان الزم     را ینه، نباید شهوت )و یا هر غریزۀ دیگر( را سرکوب کرد، ز

ِيَْعتِذْلِنَْفَستُهِهستند، می فرماید باید شهوت مدیریت شود تا در اعتدال خود کار کند:  ْْ َوَِمْنِلَت

هََواِتَِخاَضِيِفِالَْخِبئثَتا هر کس شهوت خود را در اعتدال نگهه نهدارد در رفتارههای     :تيِفِالشَّ

 خبیثانه فرو می رود. 

برای بنده مهمتر از دیگران است. زیرا از آغاز السالم  ین علیهؤمنماین بخش از کالم امیرال

مجلد اول این کتاب تا اینجا همیشه تکرار کرده ام که: در انسان شناسی و علوم انسانی قهرآن  

اسهت. در اسهالم ههیچ    « سرکوب کردن»( آنچه نیست و نباید باشد السالم و اهل بیت )علیهم

یریت شهوات و غرایز بهر طبهق اقتضهاهای روح فطهرت     نیست. آنچه هست مد« تابو»شهوتی 

 است. 
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زمینۀ چهارم هوی گرائی و تعطیل عقل، روحیۀ طغیان است. و ایهن شهدت    الط غیان: -7

تٍدِاست که می فرماید: « طغیان بر علیه عقل»بیماری است، زیرا مراد  ِعَتىَلََِعْ تلَّ َِ َوَِمْنَِطغَىِ

ةٍِ  نسته گمراه می گردد، بی دلیل و بدون حجت. هر کس طغیان کند بطور دا :ِباَلُِحجَّ

ت و گمراهی )همانطور که از عنوانش پیدا است( بطور دانسته نمی شود، همیشهه در  لضال

اثر جهل و نادانی رخ می دهد. اما وقتی که بیماری شخصیت به شدیدترین حالت خود برسهد،  

بی راهه می رود که مصهداق   فرد بطور دانسته گمراهی و بی راهه را بر می گزیند و عمداً به

 بارزش ضاللت ابلیس است که با وجود آنهمه علم و دانش که داشت ضاللت را برگزید. 

ِمتْنَِّنٍرَِوَِخلَْقتَتُهِِمتْنِِِمنْتُهَِخلَْقتَتّنَِخترْیٌَِِأَّنَِ»ابلیس برای تمرّد و طغیان خود حجت نیهز آورده:  

و را از گل آفریدی. در حالی که خهودش  من از او )آدم( برتر هستم من را از آتش و ا 9«:طتيٍِ

 می دانست که این نه دلیل تمرّد از فرمان خدا می شود و نه حجّت. 

 

 الْهَُويْنَارکن دوم: 
 

 هُوینا است. این واژه دو کاربرد دارد:  ،رکن )پایه و منشأ( دوم نفاق :الْهَُويْنَا

 سنگینی و وقار.  :الْهَُويْنَا -9

نیست. زیهرا  السالم  د با این زیبائی که دارد مورد نظر علی علیهبدیهی است که این کاربر

 است. « نفاق»او در مقام بیان نازیباترین خصلت بشر یعنی 

است و آن در معانی متعدد به کار می رود « اَهون»ب: نظر به اینکه این واژه صیغۀ مؤنث 

در این حدیث به همۀ ایهن   پست تر، و ذلیل تر، باید گفت ،از قبیل: نرم تر، آسان تر، حقیرتر

 معانی یکجا، به کار رفته است. زیرا دوروئی با این خصیصه ها مالزمه دارد. 

پس یکی از زمینه های دوروئی، ذلت نفس است و فرد دورو دچار بیماری ذلّت شخصیت 

 است. 
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  هوینا و ذلت شخصیت چهار سرشاخه و منشأ دارد: :َوِالْهَُويْنَاِعىََلَِأْربَعُِِشَعٍبِ

ةِِِ-9 :ِالغافللغت:  :الِْغرَّ ةِِِ-الغار   :ِالغفَل.الِْغرَّ

، شخصهیت شناسهی اسهت، پهس مهراد از      السهالم  ین علیهمؤمنو چون موضوع کالم امیرال

َةِغفلت، غفلت شخص از ارزش و اهمیت شخصیت و وجود خود است، که می فرماید:  َوِالِْغترَّ

ِاِبلَْمْرِءَِعِنِالَْعَملِِ  ص را از عمل باز می دارد. و غرّت شخ :تَْقَُصُ

و باصطالح، فردی که از ارزش وجود و شخصیت آفرینشی خود غافل باشد، دچار بیماری 

می شود و این یعنی هُوینا و ذلّت نفس. پس یکی از زمینه ههای روانهی هُوینها    « خود کم بینی»

غفلت از اهمیت و ارزش نفس خود است. و اگر شخصهیت خهودش بهرایش اهمیهت داشهت      

 وئی نمی کرد. دور

مهی شهود و ههم دارای    « عمل گهرا »اما کسی که از اهمیت وجودی خود غافل نباشد، هم 

و خود را نیازمند نفاق و دوروئی نمی داند، بل از این رفتار و خصلت متنفّهر  « اعتماد به نفس»

ِاِبلَْمْرِءَِعِنِالَْعَملِِمی گردد. که فرمود:  َةِتَْقَُصُ ة ،َوِالِْغرَّ  از عمل گرائی باز می دارد. شخص را  غر 

« گرائهی »است. اَمَل یعنی آرزو، لفظ « گرائی وزآر»دومین منشأ هُوینا، خصلت  ااَلمل:ِ-2

را بنده بر آن افزودم، زیرا اصل آرزو داشتن و آرزو کردن نه عیب است و نه حرام، بل یکهی  

ِيَِوِلَْوِاَلِ»( فرمود: و آله یهاهلل عل از امتیازات انسان است که رسول خدا )صلی ٌةِِْلُمَّ َ َْ اْْلََمُلَِر

َااَِوِاَلِغََرَفِغَاِرٌفَِْشَراِ  ةٌَِوَِلَ َعْتَِواِِلَ َِ آرزو رحمت الهی است بر امّت من، اگر  9«:اْْلََمُلَِماَِر

 آرزو نبود نه کارنده ای درختی را می کاشت و نه مادری کودک خویش را شیر می داد. 

نکهوهش آرزو و آرزو داشهتن   السهالم   ین علیهه مهؤمن امیرال ، روشن است که مرادبنابراین

را نکوهش می کند که محور سخنش نیز خصلت شناسی « آرزو گرائی»نیست، بل او خصلت 

ََّمتاِنامیهده اسهت:   « طول االمل»و شخصیت شناسی است. همانطور که در حدیث دیگر آن را  ن
ِ
ا

ِالْهََو ِ ََ ِات َِبا ِاًْنَتَْيِ از دو چیز بر شما مهی ترسهم: پیهروی از ههوای      5:َوُِطوَلِاْْلََملَِِأَخاُفِعَلَْيُُكُ
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 نفس، و دچار شدن به آرزوی دراز و طوالنی. 

می گردد که برای نیل بهه   داشتن، آرزوگرا باشد، آرزویش هدفاگر انسان به جای آرزو 

الزم  ر وسیله را توجیه می کند که یکی از آن وسایل دوروئی و نفاق است. آرزو داشتن،هآن 

ِو ضروری و حیاتی است. اما آرزوگرا بودن بیماری است. کهه مهی فرمایهد:     لَتْوِاَلِاْْلََمتُلِعَتَِلَ

نَْساُنَِحَسَبَِماُِاَوِِفيهِِ
ِ
رک مهی  اگر آرزوگرائی نباشد، انسان قدر جایگاهی را که دارد، د :ااْل

 روئی فدای نیل به آرزو نمی کند. کند. و شخصیت خود را با دو

 است. « خود باختگی»سومین منشأ هُویناء ترس و  :َبةِِالْهَيِِْ-3

 هیبت یعنی ترس.  :ِاخملافة:الْهَْيَبةِِ لغت:

در محاورات فارسی معموالً هیبت را در طرف ترساننده و ترسناک به کار می برند، امها  

 در عربی در طرف ترسنده و شخصی که ترسیده است، به کار می رود. 

ترسی است که همراه بها عنصهری از وامانهدگی و خهود      نیست بل آن هیبت، ترس محض

َِعِنِالَْحتق ِِباختگی باشد، که می فرماید:  ِالْهَْيَبَةِتَُردُّ ِِبأَنَّ زیرا که هیبت انسان را از حهق   :َوَِذِِلَ

 باز می دارد.  -و جانبداری از حق -گرائی

نفهاق و   قدرت کسی، شهادت درو  مهی دههد )کهه بزرگتهرین     تأثیرمثالً کسی که تحت 

دوروئی است( از قدرت او می ترسد؛ وامانده می گردد و شخصیت خود را باختهه و بهه ایهن    

 رفتار ننگین تن می دهد. 

در اینجا می رسیم به نمونۀ شگفت از دقت و ظرافت علمهی کهه    دقت و ظرافت علمی:

کی ر بود، فرمود: یکف های که یکی از خیزشگاه« شک»تب ما دارای آن است؛ در مبحث مک

اسهت، مهی فرمایهد     «نفاق»است. در اینجا که سخن در منشأهای  «هول» از منشأهای شک

است. در مبحث کفر  «هیبت»است و یکی از منشأهای هوینا « هُوینا»یکی از منشأهای نفاق 

 هول را آورده و در مبحث نفاق هیبت را. فرق میان این دو در چیست؟ 

ستکم باید دو کس باشند کهه یکهی در برابهر    نفاق و دوروئی یک چیز اجتماعی است و د

دیگری دوروئی کند، یکی از عوامل دوروئی هیبت از طرف مقابل است. اما کفر می تواند در 
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فردیت فرد، نیز باشد و نیازمند طرف مقابل نیست. لذا در موضوع اجتماعی هیبت را آورده و 

 در موضوع غیر اجتماعی هول را. 

درعلوم انسانی!!! و آه چه عظیم است غفلت ما دربارۀ علهوم  وه چه دقیق است این مکتب 

 انسانی این مکتب!!!

امهروز  »است که به معنهی  « مماطله»چهارمین ریشه و منشأ هوینا، خصلت  :الُْمَماَطََلِِ-7

 است.« فردا کردن

فَه لغت: يَن:َِسوَّ لِاِل  ِبَْعَدُِأْختَر :ِمط  ة  رد، یعنی پس دادن وام را قرض را معطل ک ِبَوْعِدِالَْوفَاِءَِمرَّ

 بارها به تأخیر انداخت.

بدیهی است که ممکن است هر انسانی در موردی مماطله کنهد، مهراد ایهن نهوع مماطلهه      

نیست گرچه این نیز نکوهیده است، بل مراد خصلت مماطله گرائی است که از خصوصهیات  

َوِه می فرمایهد:  ک«. مماطلۀ موردی»شخص باشد. زیرا محور بحث، شخصیت شناسی است نه 

لُِ َِ ِيَْقَدَمِعَلَْيِهِاْْلَ ُِ ِيِفِالَْعَمِلَِحإَّ ِتَُفر  می گهردد تها   « تفریط در عمل»مماطله موجب  :الُْمَماَطََلَ

 اجل شخص بر عمل مقدم شود. 

یعنی اجلش فرا رسد در حالی که آنچه باید عمل می کرد عمهل نکهرده اسهت؛ خهواه در     

 خواه در اعمال خانوادگی و اجتماعی و حقوق الناس. اعمال عبادتی و حقوق اهلل، و 

خصلت مماطله، ذلّت نفس و هُوینا را الزم گرفته است. زیرا چنین شخصی نه مهی توانهد   

نسبت به دین و مذهبش صادق باشد، و نه می تواند نسبت به دیگران با صداقت رفتار کند، و 

 چاره ای ندارد که به نفاق و دوروئی پناه ببرد. 

 

 الَْحِفيَظةِِن سوم: رک
 

 است. « حفیظه»رکن )پایه و منشأ( سوم نفاق خصلت  :الَْحِفيَظة

همهان معنهی کهه در اصهطالح      -اسم مصدر محافظت است. امسِمنِاحملافظة: :الَْحِفيَظةِِ لغت:

 «. محافظه کاری»امروزی می گویند 
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محافظه کاری  :َوِالَْفْخِرَِوِالَْحِميَِّةَِوِالَْعَصِبيَّةَِِِوِالَْحِفيَظُةِعىََلَِأْربَعُِِشَعٍبِعىََلِالِْكرْبِِمی فرماید: 

 بر چهار شعبه است. یعنی چهار ریشه و منشأ دارد: 

شخص متکبر همیشه می ترسد که مبادا کسی رفتاری بکند که بر شخصیت او  الکبر: -9

و یها بوسهیلۀ قهدرت     شخصهی ه در حالت محافظه کاری است. چنهین  لطمه زند، و لذا هموار

خشونت از تکبر خودش حفاظت می کند، و یا با ریاء و دوروئی. و با بیان دیگر: فرد متکبر 

 برای حفاظت از تکبر خود یکی از دو راه را دارد: یا جباریّت و یا دو روئی. 

است. ثانیاً اگر در برابر « ترس»و این نکته ای است بس ظریف: اوّالً هر متکبر همواره در 

 برد. چاره ایی ندارد جز اینکه به نفاق و دوروئی پناه  باشدکسی قدرت نداشته 

واقعاً بهه   و نفاق می ورزد، گاهی ممکن استدوروئی کرده « حق»کسی که دربارۀ دین و 

داند و تکبرش مانع از پذیرش آن شود. ب، و گاهی ممکن است آن را حق شته باشدآن ایمان ندا

ی نکرد بل صریحاً تمرد کرد و باصهطالح پیهۀ   گونۀ دوم خصلت ابلیس است اما ابلیس دوروئ

تمردش را نیز به تن مالید. لیکن فرد متکبری که بدلیل تکبرش دوروئی می کند پسهت تهر از   

 ابلیس است. 

بیشهتر متملّهق    طحی گمان می کنیم که افراد دورودر نگاه س فرق میان منافق و متمل ق:

، تملهق  السالم مکتب قرآن و اهل بیت علیهمهستند تا متکبر. اما انسان شناسی و روان شناسی 

ندارد تا یکرو باشد یها  « رو»را یک بیماری و تکبر را بیماری دیگر می داند؛ فرد متملّق اصالً 

دورو، و در مقام محافظه کاری نیست بل در مقام جلب منافع و به دست آوردن دل دیگهران  

ت نه در مقام جلهب منهافع، و لهذا    است. لیکن فرد منافق در مقام حفاظت از داشته هایش اس

 همیشه در ترس و نگرانی به سر می برد، بر خالف متملق که هیچ ترس و نگرانی ندارد. 

ِْْ»قرآن دربارۀ منافقان می گوید:  َِصْيَاٍةِعَلَْيهِ ُبوَنُُِكَّ س َ هر صدای بم را بر ضد خود می  9«:ََيْ

 که در محافظه کاری به سر می برد پندارند. یعنی فرد منافق بحدی در نگرانی و ترس است و

را بشنود گمان می کند که یا بر علیه شخصیت ظهاهری کهه بهر خهود      یهر صدای نسبتاً بلند
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 دوروی یک سکّه اند.  ،گرفته است می باشد و یا برای افشای نفاق اوست که البته هر دو

تهه اسهت حتهی    ر از تملّق است، قرآن اینهمه دربارۀ نفاق و منافق سهخن گف نفاق خطرناکت

 عالوه بر آیه های متعدد در سوره های متعدد، یک سوره بنام سورۀ منافقون آورده است. 

تملق یک گناه است و اگر به خصلت مبدل شود یک بیماری است و فرد متملّق نمی تواند 

امر به معروف و نهی از منکر کند. و اگر شخصیت یک جامعه دچهار بیمهاری تملهق شهود،     

یان هنجار و ناهنجار از بین می رود. و این جریهان طبیعهی تملهق اسهت ماننهد      معیار و مرز م

 سرایت و شیوع یک بیماری جسمی. 

اما نفاق هم در فردیت فرد و هم در عرصۀ جامعهه، همیشهه هدفمنهد عمهل مهی کنهد و       

جریانش یک جریان طبیعی نیست و صد در صد یک جریان هدفدار اجتماعی اسهت کهه تها    

سبت به هنجار و ناهنجار، قیافۀ وفاداری دارد؛ وقتی که به هدف نزدیهک  رسیدن به هدف، ن

می شود هر اصل اجتماعی را بر علیه خود آن اصل به کار می گیهرد: ارزش بهر علیهه ارزش،    

 انسانیت بر علیه انسانیت، دین بر علیه دین و... 

شهخص   اسهت کهه   زمهانی گاهی تملق و نفاق با هم جمع می شوند ایهن   نفاق و سیاست:

منافق هدفی را در چشم انداز داشته باشد تا روزی تکبر خود را عمالً به اجهراء بگهذارد. در   

اینصورت تملق را نیز ابزار کار خود قرار می دهد. معموالً منافقان سیاسی اینگونه اند که هم 

 دینهی(  مکتبهی  سیاسهی  )نهه  باشد ای حرفه سیاسی اگر سیاسی شخص هستند. متملق هم و متکبر

 شد.  نمی ای حرفه سیاسی نداشت جوئی برتری و تکبر اگر که برد می سر به نگرانی در میشهه

 افراد سیاسی حرفه ای دو گروه اند: 

افرادی که هدف شان نه سیاست است و نه مقام سیاسی. بل سیاست را ابزار جمع مال  -9

 و ثروت می کنند. 

 ت و واقعاً سیاسی هستند. افرادی که خود سیاست و مقام سیاسی هدف شان اس -5

هر دو گروه برتری جو، متکبر، خود خواه و در عین حال متملق هستند. و ههر دو گهروه   

عقده ای هستند لیکن گروه اول عقدۀ مال و ثروت دارد، و گروه دوم عقهدۀ صهرفاً شخصهیتی    

 دارد. 
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ه بخهوانیم:  را که در شرح همین دعای بیستم خواندیم دوبارالسالم  حدیث امام صادق علیه

ُدَااِيِفِنَْفِستهِِ ََِيِ ٍ ِِمْنِِذَّلَّ الَّ
ِ
کسی نیست که تکبر بورزد مگر بخاطر ذلّتی کهه   9:َماِِمْنَِأَاٍدِيَِتيُهِا

 در نفس خود می یابد. 

َدَااِيِفِنَْفِسهِِو در حدیث دیگر:  َِ َِو ٍ َّلَّ ِ ِْ ِ الَّ
ِ
ِا َ َِأْوََِتَربَّ َ ٍلِتََكربَّ ُِ ه هیچ کسی نیست ک 5:َماِِمْنَِر

 تکبّر و تجبّر بورزد مگر بخاطر ذلتی که در نفس خود می یابد. 

شخص سیاسی سالم و غیر بیمار آن است که درد دین داشته باشد و سیاسهتش عهین دیهنش    

باشد. و فرد سیاسی حرفه ای آن است که دچار عقدۀ ذلت نفس بوده و عقده اش را با محافظه 

به سر می برده، اینک که عمالً سیاسی شهده،   کاری و تکبر پوشش می داده و همیشه در ترس

در عرصۀ زندگی غیر از ترس چیزی ندارد؛ ترس از سقوط سیاسی، ترس از اینکه مقهام را از  

 گردد.  می دست بدهد، ذلّت شخصیتی اش سخت تر و گسترده تر

آن چوپان باالی کوه که گوسفندانش به چرا مشغول اند، خودش در سایه درختی نی مهی  

 بهره اش از زندگی صد برابر بهرۀ فرد سیاسی حرفه ای است.  نوازد،

محافظهه کهار   اسی امروز یسدر اصطالح  سیاسی محافظه کار و سیاسی اصالح طلب:

رفدار دوام و بقای وضعیت موجود باشد، و اصالح طلب به کسی می به کسی می گویند که ط

هستند؛ در « حفیظه»ه کار و اهل گویند که طرفدار تغییرات باشد. اما در واقع هر دو محافظ

نظر آنان حفاظت خود و منافع خود در دوام و بقای وضعیت موجود است، و از نظر اینان در 

تغییر برخی از امور. و لذا مشاهده می کنید که پس از مدتی تغییر طلبهان محافظهه کهار بهل     

گروه عنهوان اولیهۀ   مرتجع می شوند، و محافظه کاران تغییر طلب می گردند با اینکه هر دو 

 خود را همچنان دارند. 

 و در هر حال سیاسی حرفه ای )و غیر دینی( نمی تواند منافق نباشد. 

دومین منشأ حفیظه و محافظه کاری، فخر است: فخر جهوئی یکهی دیگهر از     الفخر: -2
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سرشاخه های حفیظه است؛ ممکن است فرد محافظه کار غیر از فخر جوئی انگیزه ای بهرای  

کهه شهخص در خهود    « ذلت نفس»ه کاری خود نداشته باشد. فخر طلبی نیز غیر از آن محافظ

احساس می کند، منشائی ندارد، شخصی که عقده ای نیست چه نیازی به تفاخر دارد. انسهانی  

 که واقعیت خود را دوست دارد و نقصی در خود نمی بیند چرا باید به دنبال فخر جوئی باشد. 

ر در هر قالب و در ههر معنهی، نکوهیهده شهده بهویژه اگهر بها        در منطق قرآن فخ قرآن:

ُِمْخاتاٍلِ»بخاطر پوشش دادن ذلّت درونی خود باشهد:   «اختیال= ژست کاذب» ُُِكَّ تبُّ ِالَُِيِ َ ِاّلِلَّ نَّ
ِ
ا

خداوند هر فرد فخر فروش پوشش گرا را دوست ندارد. ایهن موضهوع در سهه سهوره      «:فَُختورٍِ

 سورۀ نساء.  30سورۀ حدید، و آیۀ  53و آیۀ  سورۀ لقمان، 96تکرار شده: آیۀ 

 دارد. « مطاوعه»اختیال: مصدر باب تفعّل از مادۀ خیال، و عنصری از  لغت:

دارد: کسی که دربهارۀ شخصهیت خهودش دچهار     « خیال پذیری»مختال: کسی که روحیۀ 

ذا توهم شده و خود را برتر می بیند. و چون دچار این بینش کاذب شهده تکبهر مهی ورزد. له    

 مختال را به متکبر معنی کرده اند. 

 «.فخر طلب«: »فخرگرا»فخور: صیغۀ صفت مشبهه از ماده فخر، به معنی 

 گرائی بیماری است لیکن اگر با اختیال همراه باشد، بیماری اندر بیماری می گردد. فخر

ه شمرده شده که بحثش در حدیث مورد بحث ما، اختیال که تکبر است یک منشأ حفیظ

 گرا بودن منشأ دیگر. اما در آیه ها هر دو بیماری درکنار هم آمده اند. . و فخرگذشت

نکوهیده شده دلیل نمی شود که اگر فهرد تنهها مختهال    « مختال فخور»و اینکه در آیه ها 

باشد و یا تنها فخور باشد نکوهیده نیست. زیرا مختال بودن امکان ندارد مگر به همراه فخور 

دو روی یک سکّه اند؛  ،ر بودن امکان ندارد مگر با مختال بودن. هر دوبودن و بالعکس: فخو

کسی که مختال باشد حتماً فخور هم خواهد بود و کسی که فخور باشد حتماً مختال خواههد  

 بود. 

مفههوم  »ترکیهب وصهفی اسهت و    « مختهال فخهور  »ترکیهب  « اصول فقه»و باصطالح علم 

 حجت نیست. « وصف
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است و مسئله « خصلت»است که صفت مشبهه و به معنی  «فخور»موضوع بحث  توجه:

یک مسئلۀ روان شناسی است. آنچه نکوهیده شده آن فخر است که خصهلت درونهی شهخص    

 باشد. و می دانیم که موضوع علم روان شناسی ضمیر ناخودآگاه است. 

آنچه قرآن نکوهش کرده فخور بودن است که یک بیماری است، نه فخهر. فخهر    بنابراین

رفتار است؛ یک عمل است که بر اراده و آگاهی مبتنی اسهت. فخهر ماننهد ههر عمهل و       یک

رفتار دیگر، موضوع احکام خمسه می شهود )فخهر حهرام، فخهر مکهروه، فخهر مبهاح، فخهر         

الَْفْقتُرِ( مهی فرمایهد:   و آلهه  یهه اهلل عل مستحب، فخر واجب(. و می بینیم که رسول خدا )صهلی 

. و نیز اینهمه افتخارات که ائمّۀ طاهرین ابهراز مهی کننهد و نیهز     فقر افتخار من است 9:فَْخِري

در بهاالی  السهالم   در میدان کربال، و یا افتخار امام سهجاد علیهه  السالم  رجز امام حسین علیه

جهد  السهالم   منبر مسجد اموی. و سید رضی)ره( در مقدّمۀ نهج البالغه بهر اینکهه علهی علیهه    

 اوست، چه زیبا افتخار می کند. 

قتی که کسی را به کفر یا انحراف متّهم می کنند بر او واجب می شود که مفاخر دینی و و

اعتقادی و علمی خود را بشمارد و از خودش دفاع کند. و در مواردی نیز مستحب می شهود و  

 گاهی نیز مباح می گردد. 

دی واجهب  ( افتخار می کند، این افتخار در موارالسالم شیعه به پیروی از اهل بیت )علیهم

 و در مواردی نیز مستحب است. 

حتی بصورت فخر بر پیروی از اهل بیت، نیز نکوهیده اسهت،  « فخور بودن»افتخار بمعنی 

زیرا شخص فخور ظاهراً افتخار به پیروی می کند لیکن در واقع پیروی را ابزار تهرمیم عقهدۀ   

 روانی خود کرده است که بدترین شیوه است. 

ارزشهی در برابهر ارزش ههای مکتهب باشهد، حهرام اسهت؛         هر فخری که فخر حرام:

بارزترین مصداق آن فخر بر حسب و نسب است که شخصی در میان جامعۀ اسالمی به جای 

فخر بر ارزش های اسالمی که ارزش های مکتبی و اجتماعی هستند، به چیز طبیعی و عنصری 
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 از طبیعت افتخار کند. 

یت بر اصول طبیعت حاکم باشد، یعنهی اقتضهاهای   قرار است در زندگی انسان اصول انسان

عکس. افتخار به آباء و اجداد؛ فخهر  روح غریزه را مدیریت کند، نه بر روح فطرت اقتضاهای

بر نیاکان در تقابل با ارزش های مکتبی، مصداق سهرکوبی مکتهب اسهت کهه راه و مسهلک      

ی درهم شکسهتن ادیهان و   محمد علی فروغی و پیروانش بود. شیوه ای که در همیشۀ تاریخ برا

 نبوت ها به کار رفته است. 

تاَلمُِِقُلُْتِِْلَِّبَِجْعَفترٍِعقبه بن بشیر از سرشناسان بنی اسد می گوید:  (َِأََّنُِعْقهَتُةِبْتُنِ)عَلَْيتِهِالسَّ

ِعَلَْينَِ ِِِْمْنِقَْوِم ِقَاَلِفَقَاَلَِماِتَُمنُّ ْخ َِوَِأََّنِيِفِالَْحَسِبِالضَّ ميَاِنِبَِشرٍیِاْْلََسِديُّ
ِ
َِرفََعِاِباْل َ ِاّلِلَّ نَّ

ِ
ِبَكِا اِِِبَس َ

ونَُهِرَشِيف َعِاِبلُْكْفِرَِمْنِاَكَنِالنَّاُفِيَُسمُّ َِ َوَِو َذاِاَكَنُِمْؤِمناِ 
ِ
يعا ِا ِِ ونَُهَِو َذاِاَكَنِاَكِفرا َِمْنِاَكَنِالنَّاُفِيَُسمُّ

ِ
ا ِا

ِاِبلاَّْقتَو  الَّ
ِ
گفتم: من عقبه بن بشیر اسدی السالم  به امام باقر علیه 9:فَلَئَْسِِْلََاٍدِفَْضٌلِعىََلَِأَاٍدِا

هستم، و من در حَسَب در میان قوم خود دارای ریشۀ ضخیم هستم. فرمود: چه منّتی با حسب 

و نسبت به ما می گذاری؟! خداوند بوسیله ایمان باال برد کسی را که مهردم او را پسهت مهی    

اطر کفر که مردم او را شریف می نامیدنهد  باشد. و پست کرد کسی را بخ مؤمنشمردند اگر 

 اگر کافر بود. هیچ برتری ای برای کسی نیست مگر بخاطر تقوایش. 

آفَُةِالَْحَسِبِااِلفِْتَخاُرَِوِالُْعْجب( فرمود: و آله یهاهلل عل و پیامبر اکرم )صلی آفت حَسَهب،   5:أ

 فخر فروشی و خود برتر بینی است. 

ههیچ   -اگر ناشهی از خصهلت فخهوری نباشهد     -تشیع پدرانفخر بر دین، ایمان و  توضیح:

اشکالی ندارد و گفته شد حتی گاهی واجب نیز می شود. زیرا هیچ عنصری از تقابل بها ارزش  

 «. خود برتر بینی»های مکتبی ندارد. بشرط عدم ابزار قرار دادن دین پدران برای 

 فخور بودن، بیماری است.  -9 چکیدۀ مطلب:

هر صورت و با ههر نیهت و قصهدی کهه     ه ، خصلت فخور بودن باشد، باگر منشأ فخر -5

                                                   
 ط دار االضواء.  356ص  5کافی )اصول( ج  9
 همان. 5



 341 «مکارم اخالق»دعای بیستم  
 

 باشد، نکوهیده است. 

اگر فخر به نیاکان در تقابل با ارزش ههای مهدنی و اجتمهاعی مکتبهی باشهد، مصهداق        -3

 سرکوبی مکتب و یک رفتار غریزی بر علیه فطرت انسانی است. 

کان( ابزار خود برتر بینی باشد، اگر فخر بر دین و مذهب )یا فخر به دین و مذهب نیا -5

 مصداق دین بر علیه دین و مذهب بر علیه مذهب می شود. 

آن را رکهن دوم حفیظهه، و   السهالم   ین علیهه مهؤمن این چهار ردیف همان است کهه امیرال 

و هر کس فخر کند  :َوَِمْنِفََخَرِفََجرَِحفیظه را رکن سوم نفاق و دوروئی می نامد و می گوید: 

 یا فخر غریزی بکند( قهراً و جبراً فاجر می شود. )فخور باشد 

 -اگر فخر از عناصر چهارگانۀ مذکور فار  باشد، تحهت یکهی از احکهام چهارگانهه     -2

 واجب، قرار می گیرد.  و یعنی: مکروه، مباح، مستحب،

 در مباحث گذشته نیز بحثی دربارۀ فخر آمده بود، این مبحث در تکمیل آن تقدیم شد. 

است؛ حمیّت شخص را به محافظه کهاری،   «َي ة»سومین منشأ محافظه کاری  :يَّةَِالَْحمِِِ-3

 و محافظه کاری، او را به دو روئی وادار می کند. 

نیهز نامیهده مهی    « داریبه جان»: )از خانوادۀ واژۀ حمایت(: طرفداری، که اصطالحاً حمیّت

 قرآن و اهل بیت علهیهم  شود. اما هر طرفداری حمیّت نیست؛ در زبان عرب بویژه در ادبیات

ای که غیر انسانی و منفی باشهد، حمیّهت گفتهه مهی شهود. واالّ      « طرفداری»معموالً به  السالم

 طرفداری از حق و حقیقت وظیفۀ انسان است. 

نیست؟ پاسخ ایهن پرسهش    حمیّتاست و کدام  حمیّتپس معیار چیست؟ کدام طرفداری 

هر مشکل علمی در انسان شناسی و علوم انسانی دست یافتنی نیست مگر با آن کلید طالئی که 

 بوسیلۀ آن گشوده می گردد: 

ت اسهت. و ههر   هر طرفداری کهه انگیهزه در آن، انگیهزش غریهزی باشهد، حمیّه       معیار:

 طرفداری که انگیزۀ آن انگیزش فطری باشد، حمیّت نیست. 

یها بهه زور و    هر کس که نسبت به اوالد، فامیل، مال، ثروت و مقام، حمیّت داشته باشد،

جباریت متوسل خواهد شد و یا )اگر فاقد زور باشد( به دوروئی و منافق بودن متوسل خواهد 
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ت خواههد کهرد. یعنهی خهواه     شد و در هر دو صورت دین و ارزش های دینی را فهدای حمیّه  

ت خود را با جباریت اِعمال کند و خواه با دوروئی، نسبت به دین خود نیز منافق و دورو حمیّ

 اهد بود. خو

تْاُهِالَْحِميَّتُةِفَتافْتََخَرِعَتىَلِنهج البالغه خطبۀ قاصعه:  ابلیس اولین حمیّت گرا است: َِ اعَْاَ

ِِ َّْ اَْكرِبِيَنِا ِبَيَِوَِسلَُفِالُْمست ْ ِ َماُمِالُْماََعص 
ِ
ِا ِ ِاّلِلَّ ِفََعُدوُّ َبِعَلَْيِهِِْلَْصَِّلِ لِْقِهَِوِتََعصَّ آَدَمِِِبَ تَعَِأَستاَفِأ َِ يَِو

پس جانبداری در او تحرک یافت و بر چگونگی خلقت خود بر آدم افتخار کرد، و  9:َصِبيَّةِِالْعَِ

عصهبین و  تبا تکیه بر اصل خود بهر علیهه آدم تعصّهب ورزیهد. پهس ایهن دشهمن خهدا امهام م         

 پیشکسوت متکبرین است که اساس عصبیّت را بنا نهاد.

 خودش بود. ت و جانبداری ابلیس، جانبداری از این حمیّ -9 توضیح:

ت می گردد؟ افراد فرق مهی کننهد؛   آیا حمیّت علت تکبر می شود؟ یا تکبر علت حمیّ -5

ت موجب می شود که فرد دچار تکبر شود و گاهی برعکس. مانند نسهبت فقهر و   گاهی حمیّ

 جهل با همدیگر که بطور مکرر درباره اش بحث کردیم. 

کلمات را اصل قرار دهیم، بایهد گفهت:   ، سیاق و ترتیب السالم اگر در این سخن علی علیه

ش منشأ تکبر و عصبیتش گشته است. و می توان گفهت  حمیّتشده و  حمیّتابلیس ابتدا دچار 

خصلت فخر، عصبیت، و تکبر را فرع بر حمیّت می کنهد.  « فه»و نیز حرف « اعترضته»کلمۀ 

 اولین زمینه و علت بر صفات مذکور بوده است.  حمیّتپس دربارۀ ابلیس 

تُْهِالَْحِميَّتةُِ»همانطور که در خطبۀ اول فرموده است:  بهدون  « حمیّت بر او اصابت کرد :اعَْاَ

 اینکه نامی از فخر و تعصب بیاورد. 

ْختَواُنِالَْعَصتِبيَّةِِدر همان خطبۀ قاصعه می فرماید: 
ِ
قَُهِِبِهَِأبْنَاُءِالَْحِميَِّةَِوِا او )ابلهیس( را   :فََصدَّ

 ورزان و دوستداران عصبیت.  تحمیّتصدیق کرده اند 

ْيَطانِِو نیز می فرماید:  ِِمْنَِخَطَراِتِالش َّ ِالَْحِميَُّةِتَُكوُنِيِفِالُْمْسَِلِ ََّماِِتَْلَ ن
ِ
  .فَا

                                                   
 فیض.  535 -بن ابی الحدید، ا536نهج البالغه، خ  9
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که شرحش در بخش پنجم  -در حدیث جنود عقل و جنود جهلالسالم  و امام صادق علیه

 9را از جنود جهل شمرده است. حمیّت -از دعای هفتم گذشت

َأَِمتاِبه معنی مثبت به کار می رود که معنایش غیرت اسهت: نههج البالغهه:     حمیّتاهی گ

يٌَّةِتَْشتَاُذُكُِْ ِ ََ َِوِاَلِ َمُعُُكْ )در سرزنش مردم کوفه می فرماید( آیا دینی نیست که شما را  5:ِديٌنََِيْ

و برنهده   جمع کند )تا در برابر دشمنتان مقاومت کنید(؟ و آیا غیرتی نیست کهه شهما را تیهز   

 ؟ -کند

 چهارمین منشأ محافظه کاری، عصبیت است.  :الَْعَصِبيَّةِِِ-7

دو  چیست؟ می بینیم کهه ایهن  « عصبیت»با  -که بحثش در باال گذشت -«َي ة»فرق میان 

شهمرده  « قسیم همهدیگر »در این حدیث بعنوان دو چیز جدا از همدیگر آمده اند و باصطالح 

 م معنی خاص دارند. شده اند نه مترادف. پس هر کدا

 است. اما عصبیت هم دفع است و هم رفع. « دفاع» حمیّت

َى لغت: َِِِْ  مردم را از آن منع کرد.  :ِمنعهِعنهْ:ِمَنِالنَّافِءُِال َّ

 از آن منع و دفاع کرد.  ااَمیِعنه:ِمنعِوِدافعِعنه:

« احمهی » -منطقه ای که ورود به آن، یا چرای حیوان در آن ممنهوع اسهت   -«قروق»و به 

 می گویند. 

ِىِنصتالَْعَصِبيَّةِِ لغت: ةِارتبا ِاملترءِبعصتباهِاوِج عاتهِوِاجلتد  شهدت   رهتاِوِالاعصتبِملباداتا:ت:ِشد 

 رابطۀ شخص با فامیلش یا با گروهش، و کوشش بر یاری آنها و تعصب ورزی به مبادی آنها. 

ی که بر فامیل یها  هست؛ فرد می کوشد که هر ضرر هم پس عصبیت تنها دفع نیست، رفع

 گروهش وارد شده را برطرف کند، خواه آن ضرر وارده بر حق باشد و خواه بناحق. 

می  حمیّتگرا، با انگیزه های مختلف به  حمیّتفرق دیگر این دو واژه این است که فرد 

پردازد، از قبیل: فامیلی، گروهی، حزبی، همنژادی، و دوستی و رفاقت. اما فرد عصبیت گرا یها  

                                                   
 . 56ص  9کافی )اصول( ج  9
 . 941فیض،  -969نهج البالغه، ابن ابی الحدید، خ  5
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 محور فامیلی و نژادی تعصب می ورزد، یا به محور گروهی و حزبی.  به

 جانبداری ای که به محور دوستی و رفاقت است عصبیّت نامیده نمی شود.

 پس: هر عصبیّت، حمایت است اما هر حمایت عصبیت نیست. 

فرق سوم: ممکن است حمایت در مهواردی یهک عمهل سهتوده باشهد، ماننهد حمایهت از        

 یفان. اما عصبیت در هر مورد و در هر صورت نکوهیده است. مظلومان و ضع

ارَِ،َِوَِمْنَِأَخَذتُْهِالَْعَصِبيَّةُِمی فرماید:   هر کس دچار عصبیت باشد، ستمگر می شود.  :َِ

 

َمعرکن چهارم:   الطَّ
 

َمع  است. « طمع»رکن چهارم نفاق، خصلت  :الطَّ

َمُعِعىََلَِأْربَعُِِشَعٍبِالَْفَرحِِوَِ ِةَِوِالاَََّكثُترِِِالطَّ َِ ََّجا و طمع بر چهار سرشاخه و منشهأ   :الَْمَرحَِِوِالل

 مبتنی است: فرح، مرح، لجاجت، و تکاثر.

 این واژه دو کاربرد دارد:  :الَْفَرحِ-9

 فَرَح یعنی شادی و سرور. الف:

 را بهمراه دارد.« خود خواه بودن»که خصلت « از خود راضی بودن»ب: فَرَح یعنی خصلت 

 فَرِحَ: بَطَرَ: از خود راضی و خود خواه گشت.  غت:ل

 پس فرح دو نوع است: شادی و سرور صادقانه و بحق، شادی و سرور کاذب و ناحق. 

ِتَْمَرُحونَِ» قرآن: َِوِِب ُِكْنُُتْ ِ ِالَْحق  ِتَْفَرُحوَنِيِفِاْْلَْرِضِِبَغرْیِ ِِب ُِكْنُُتْ آن  این )عهذاب( بخهاطر   9«:ذِلُُكْ

 5پسندانه رفتار می کردید.ق مسرور بودید و بخاطر آن که خودزمین به ناحاست که در 

ئهی و  اهمراه می شود کهه فهرد شخصهیت، وجهود و دار    « به رخ کشیدن»با  3خصلت فرح

                                                   
 سورۀ غافر. 42آیۀ  9
 بحث خواهد شد. « تمرحون -مّرَح»در برگ های بعدی دربارۀ  5
 در مباحث گذشته نیز دربارۀ فرح مذموم بحث شده است. 3
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مالزمهۀ   «بهه رخ کشهیدن  »قدرت خود را به رخ دیگران بکشد. و بدیهی است کهه خصهلت   

 تنگاتنگی با ریاء و دوروئی دارد: 

ان قریش که با جاه و جالل و قدرت نمائی به جنگ بهدر آمهده بودنهد،    دربارۀ سر قرآن

ِبََطترا َِوِِرئتاَءِالنَّتاِفِ»خطاب به مؤمنان می گوید:  يتَنَِخَرُجتواِِمتْنِِدايِرُِهْ َّْ و ماننهد   9«:َوِالِتَُكونُتواِاَك

« ه رخ مردم کشیدن قدرت خهود ب»و برای « خود بینانه»و « خود خواهانه»کسانی نباشید که 

 زمین خود )به سوی میدان بدر( بیرون آمدند. از سر

 بیماری فرح موجب بیماری طمع می گردد، طمع نیز موجب بیماری نفاق می شود. 

ِ»قارون نمونۀ بارز در این خصهلت بهود کهه کسهانی بهه او گفتنهد:        تبُّ ِالَُِيِ َ ِاّلِلَّ نَّ
ِ
الِتَْفتَرْحِا

که خداوند افراد فَهرِح را دوسهت نهدارد. و     نکن و از خود راضی نباش خودخواهی 5«:الَْفرِايَِ

ِدر این حدیث که می فرماید: السالم  ین علیهمؤمنسخن امیرال اشاره بهه   .فَالَْفَرُحَِمْكُروٌهِِعْنَدِاّلِلَّ

 این آیه است. 

افرادی که دچار بیماری فرح هستند مال و ثروت را برای مصرف در نیازهای واقعی نمهی  

شیدن و به خود بالیدن می خواهند و لذا می بینیم منابع لغت فَهرَح  خواهند، بل برای به رخ ک

َفِالن عمتةِا ِرا به بطر معنی کرده اند و یکی از معانی بطر را نیز چنین آورده انهد:   بََطتَر:َِِصَ

 نعمت را در غیر جهتش مصرف کرد.  غریِوُجها:

و طمع می گردد، و ههر  وقتی که رابطۀ انسان با نعمت ها اینگونه شود، دچار بیماری آز 

چه ثروت جمع کند تشنه تر می شود، به جای خدا پرستی، ثروت پرست می گردد. او بهردۀ  

ثروت است نه فرد آزاد. و انسان برای رهائی از انواع مختلف بردگی راهی ندارد مگر اینکهه  

َاعي»بنده و بردۀ خدا باشد؛  َيِنَست ْ ايَّ
ِ
َيِنَْعُبُدَِوِا ايَّ

ِ
خدا بودن یعنی آزاد بودن از هر  بنده و بردۀ «.ا

 نوع بردگی. 

                                                   
 سورۀ انفال.  54آیۀ  9
 سورۀ قصص.  40آیۀ  5
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َِرْغَبٌةِفرمود: السالم  امام باقر علیه حدیث: َِطَمٌعِيَُقوُدُهَِوِِبسَْسِالَْعْبُدَِعْبٌدََِلُ ِبسَْسِالَْعْبُدَِعْبٌدََِلُ

 چه بد بنده ای است بنده ای که طمع )افسار او را گرفته( او را می کشد، و چه بد بنده 9:تُتِذَلُُِّ

 ای است کسی که گرایشی دارد که او را به ذلّت می کشاند. 

ميَاَنِيِفِالَْعْبدِِ: سعدان می گوید از او پرسیدم: السالم امام صادق علیه
ِ
يِيُثِْبُتِااْل ِ َّْ قَتاَلِِسَماِا

َُِ ُهِِمنْت چه چیز ایمان را در قلب بنده تثبیت می کند؟ فرمود: ورع. گفتم: :الَْوَر ُِ ِر يُِ ْ ِ َّْ  س:هَُِوِا

َمع چه چیزی بنده را از ایمان خارج می کند؟ فرمود:   5.الطَّ

به همان میزان که طمع به مال و ثروت نکوهیده است، به همان میزان طمع به رحمت و 

نعمت خداوند ستوده است. معیار میان این دو طمع چیست؟ در حالی که هر دو می تواند بهه  

 محور مال و ثروت باشد. 

 و، در دو جهت است: فرق میان این د

طمع در رحمت خدا موجب می شود کهه شهخص بهه دنبهال تحصهیل مهال از طریهق         -9

 نامشروع نباشد. 

و به رخ  خودخواهیو نیز موجب می شود که مال در نیاز واقعی مصرف شود، نه در  -5

 کشیدن و تحقیر دیگران. 

ادیهث مربوطهه را نیهز    قبالً نیز دربارۀ طمع مثبت و طمع منفی بحث کردیم و آیات و اح

 دیدیم، که نیاز به تکرار نیست. و همچنین دربارۀ فرح. 

 دومین منشأ و خیزشگاه طمع، مَرَح است که طمع نیز خیزشگاه نفاق است.  :الَْمَرحِ-2

: لغت: ِنشاطهِحإِِاوزِاحلتد  ِل:ِاش اد   نشاطش شهدید گشهت بطهوری کهه از حهد      َمَرَحِالر 

 گذشت.

 می کند: المرح خیالء: مرح خیالء است.  خود آنحضرت مرح را معنی

 خود پسندی. :ِالعجب:يالءالْخِِِ-الُْخَياَلء لغت:

                                                   
 .356ص  5کافی )اصول( ج  9
 همان. 5
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 است که انگیزانندۀ آن خود پسندی است.  ، مرح آن شادی و نشاط افراطیبنابراین

رابطۀ مرح با طمع چیست؟ این دو آفت شخصیتی چه رابطه ای با هم دارند که مرح منشأ 

 ؟ -طمع می شود

 است و این یعنی نفاق. « دوگانگی شخصیت»مرح مصداق بارز  اوالً:

به گمانم تا اینجا که از اول این حدیث آمدیم یک قاعدۀ کلّی به دسهت آمهد و آن    ثانیاً:

همانطور که دوام آتش نیازمند هی م است، هر بیماری شخصیتی نی  قهوراً  این است: 

 ی متناسب با خود است.مقتضی حفاظت و دوام است و دوامش نی  مقتضی ناهنجار

 این قاعده را در همۀ آسیب ها، آفت ها و بیماری ها که در این حدیث آمده اند، می بینید. 

فردی که دچار مرح )خود پسندی نشاط آور( است از این خصلت خود لذت مهی بهرد و   

ل هرگز نمی تواند از آن دست بردارد، دقیقاً مانند فردی که به مهواد مخهدّر معتهاد اسهت، به     

شدیدتر از آن. برای دوام این حالت به هر وسیله ای متوسل می شود حتی به نفاق و دوروئهی.  

 همیشه مواظب است که به قیافۀ مرحی اش لطمه ای نخورد گرچه بوسیلۀ دوروئی باشد. 

اما بیماری شخصیتی مانند آتش است هر چه برایش هیزم داده شود، شدیدتر می گهردد، و  

می گوید. هر وسهیله   «هل من م ید»مرحلۀ قبلی هیزم می خواهد و  در هر مرحله بیش از

ای را به خدمت می گیرد از آنجمله نفاق و دوروئی را. پس چنین کسی در ههر چیهزی طمهع    

 دارد، و این طماعی بی حد و مرز قهراً شخص را منافق می کند. 

شخصهیت بیمهار    امها  شخص سالم دربارۀ هر چیز قاعده و قانونی، حد و مرزی قائل است.

الّ بیمار نمی بود. در اینجا می رسیم به قاعهدۀ دوم:  اچوبه ای را رعایت کند، ونمی تواند چهار

هر شخصیت بیمار دارای عنصر کاذب اسوت، و هور چیو  کواذب نیازمنود اسوتتار       

در این میان، بیماری طمع بیشتر بهه اسهتتار نیازمنهد     است، و استتار یعنی نفاق و دوروئی.

 ا مرح استتار می گردد. است که ب

ِاْْلَْرَضَِوِلَْنِتَْبلَُغِالِْجباَلُِطتوالِ » قرآن: َِ ِر ََّكِلَْنَُِتْ ن
ِ
ئُُهِِ-َوِالِتَْمِشِيِفِاْْلَْرِضَِمَراا ِا ِاكَنَِستئ ِ ِذِِلَ ُُكُّ
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با حالت مرح در روی زمین راه مرو؛ تو نمی توانی )با این روش( زمهین را   9«:ِعْنَدَِرب َِكَِمْكُرواتاِ 

همهۀ ناهنجهاری از ایهن قبیهل، در نظهر       -شکافی و هرگز نمی توانی به بلندای کوه ها باشهی ب

 پروردگارت بد و نکوهیده است. 

در این آیه انسان را به شناخت جایگاه واقعی خود دعوت می کند که هم بهداشت اسهت  

را و هم درمان. هر کس جایگاه خود را در این طبیعت بشناسد دچهار مهرح نمهی گهردد، زیه     

درک می کند که با قیافه گرفتن و با ژست کاذب نمی تواند به عظمت برسهد. و اگهر دچهار    

شهناختن شهأن و   »مرح شده با به دست آودن این شناخت درمان می شود. این بیماری غیهر از  

 نه راه بهداشت دارد و نه راه درمان. « جایگاه خود

ِ»که می فرمایهد:   آیه را مشاهده کردیم« فرح»در برگ های پیش در مبحث  ِِبت ُِكْنتُُتْ ذِلتُُكْ

ِتَْمَرُحونَِ َِوِِب ُِكْنُُتْ ِ ِالَْحق  ن بهه  یاین )عذاب( بخاطر آن اسهت کهه در زمه    5«:تَْفَرُحوَنِيِفِاْْلَْرِضِِبَغرْیِ

 ناحق مسرور بودید و بخاطر آن که خود پسندانه )با حالت مرح( رفتار می کردید. 

وع است: فرح مثبت. و فرح مذموم. اما مرح تنهها یهک   در آنجا گفته شد که فرح بر دو ن

 نوع است یعنی مرح در هیچ صورتی و در هیچ قالبی مثبت نمی شود. 

ةِ-3 َِ ََّجا  سومین منشأ طمع، لجاجت است.  :الل

 لجاجت: ستیزه جوئی، عناد ورزیدن، خیره سری کردن، اصرار نابجا دربارۀ چیزی.  لغت:

جتی یا لجاجت هائی کرده باشد. لیکن آنچهه در ایهن   هر کسی ممکن است در عمرش لجا

 حدیث مراد است )خصلت لجاجت( است. 

خواه در امور نظری و علمی باشد و خواه دربارۀ مادیات و یها ههر چیهز دیگهر      ،لجاجت

حاکی از روحیّۀ طمع است. زیرا اگر شخص لجوج خواسته ای نداشته باشهد هرگهز لجاجهت    

است فرد لجوج بحدی طمّاع است که به اصرار بیهوده نیهز  « هاصرار بیهود»نمی کند. لجاجت 

 می پردازد بامید اینکه به خواسته اش برسد. 

                                                   
 سورۀ اسراء. 36و  34آیه های  9
 سورۀ غافر.  42آیۀ  5
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مانند هر غریزۀ دیگر، باید تحت مدیریت روح فطرت  که لجاجت یک امر غریزی است

قرار گیرد واالّ به بیماری مبدل می شود، و همۀ غرایز اینگونه هستند، حیوان چون فاقد روح 

ت است لجاجتش بیماری نیست بل طبیعت واقعی او است. و این انسان است که هر کدام فطر

از غرایزش بدون مدیریت روح فطرت سر از بیماری در می آورد کهه نمونهۀ بهارزش غریهزه     

 شهوت است. 

ْنِ»سورۀ ملک خطاب بهه کهافران مهی فرمایهد:      59در آیه  قرآن:
ِ
ِا يِيَتْرُزقُُُكْ َّْ تْنِاتَذاِا َأمَّ

واِيفَأمِْ َِوِنُُفتورٍَِِسَكِِرْزقَُهِبَْلِلَجُّ ٍ یا این کیست که شما را روزی می دهد اگر روزیهش را بهاز    «:ُعُاو 

 دارد )چه خواهید کرد( بل اینان در تمرّد و رمیدن )از حقیقت( لجاجت و خیره سری می کنند. 

مهی کنهد،    نفور یعنی رمش، رمیدن. واژه ای که از ناخودآگاهترین زمینۀ شخصیتی تعبیهر 

 که رمیدن ناخودآگاه ترین رفتار بشر است. 

ِ»سورۀ مؤمنون دربارۀ کافران می فرماید:  42و در آیۀ  ٍ ِِمتْنُِر  ْْ ت َِوَِكَشتْفناِمتاِِّبِ ناُُهْ ْ َِ َوِلَْوَِر

واِيف ِيَْعَمهُونَِِلَلَجُّ ْْ و اگر به آنان رحم کنیم و گرفتاری شان را برطرف کنیم )بهه جهای    «:ُطْغياِْنِ

 ه به خود آیند( در طغیان شان لجاجت و خیره سری می کنند. آنک

 این آیه نیز شدت خطرناکی بیماری لجاجت را بیان می کند. 

ْأيَِ: السالم ین علیهمؤمنامیرال حدیث: ِالرَّ ُةِتَُسلُّ َِ ََّجا لجاجت اختیار بینش را از دسهت   9:الل

 انسان می گیرد. 

َمعَِو نیز فرمود:  َيَِأْنََِتْ ايَّ
ِ
بر حذر باش که مرکب لجاجت اختیار را  5:ِبَكَِمِطيَُّةِاللََّجاجَِِِوِا

 از دستت بگیرد.

توضیح: لجاجت را به اسبی تشبیه کرده است که اختیار را از دست سهوار گرفتهه و او را   

 می برد و او توان تسلط بر آن را ندارد. 

ةُِو در این حدیث که موضوع بحث ما است می فرماید:  َِ ََّجا ِلَِِوِالل ْ ََ ِ َ
ِ
تُْهِا َطرَّ ِْ باََلٌءِِلَمِنِا

                                                   
 . 960ص  5نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج  -359ص  06بحار، ج  9
 . 29ص  5نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج  -همان. 5
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 لجاجت برای کسی که دچار آن شود بالئی است که او را به بار گناهان مبتال می کند.  :اْْلآََثمِِ

تُةِبَتاَلٌءِمقدر باشد بدین صهورت:  « ابتاله»توضیح: ممکن است در این جمله کلمۀ  َِ ََّجا َوِالل

َ ِِ[ابْااََلهلِِلَمنِِ
ِ
تُْهِا َطرَّ ِْ تِلِاْْلآََثما ْ اسهت بهرای    -درد، گرفتاری، بیماری ای -و لجاجت بالء :ََ

 کسی که به آن مبتال شود که او را وادار می کند به حمل بار گناهان. 

 است، که به معانی زیر آمده است: « تکاثر»چهارمین منشأ و ریشۀ طمع  :َوِالاَََّكثُرِ-7

طمع را می شنویم همین معنی به ذهن مها   معموالً وقتی که کلمۀ -تکاثر: مال اندوزی. -9

 تبادر می کند. 

ِالَْمقتاِبرَِِ-َألْهتاُُكُِالاََّكثُترُِ»آیه های  -تکاثر: مسابقه و رقابت در مال اندوزی. -5 ُِزْرُُتُ را  9«َحتإَّ

 به این معنی تفسیر کرده اند. 

، جمعیهت و  تکاثر: مسابقه و رقابت در هر چیز، شامل مال، اوالد، علهم، ایهل و تبهار    -3

 فسیر کرده اند. تنفوس و... که آیۀ مزبور را به تکاثر در جمعیت نیز 

يُِاتَوَِخْيتکه می فرماید:  ِ َّْ يُِاتَوَِأْدََنِاِب ِ َّْ و  :رٌِتَوِالاَََّكثُُرِلَهٌْوَِوِلَِعتٌبَِوُِشتُغٌلَِوِاْستِتْهَداُلِا

ین کهردن بهی ارزش بهه    تکاثر بیهوده گرائی، بازیچه، سرگرم شدن به امور بیهوده، و جهایگز 

 جای ارزش است. 

لَِعٌبَِوِلَهْوٌِ»اشاره است به آیه های  الَِّ
ِ
نْياِا يُِاتَوِ»و امثهالش، و   5«َوَِماِالَْحياُةِاِلُّ َّْ َأِتَْستتَْهِدلُوَنِا

يُِاَوَِخرْیٌَِِأْدَن َّْ  3«.اِب

 فهزون »برای این موضهوع نیازمنهدیم ابتهدا منشهأ      رابطۀ تکاثر با نفاق و دوروئی:

با ذات انسان بیان شهود. آنگهاه   « مالکیت»در ذات انسان را بررسی کنیم و سپس رابطۀ « طلبی

بپهردازیم. پهس بحهث نسهبتاً     « رابطۀ تکاثر با نفهاق »به سرا  تکاثر در غیر مال، برسیم، تا به 

 مشروحی را خواهیم داشت: 

                                                   
 آیه های اول و دوم سورۀ تکاثر.  9
 ام. سورۀ انع 35آیۀ  5
 سورۀ بقره.  09آیۀ  3
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است. قبالً نیهز  یکی از انگیزش های غریزی در حیوان و انسان، فزون طلبی  ف ون طلبی:

به شرح رفت که غریزه کمیّت گرا است؛ شیر جنگل می کوشد بر قلمرو خود بیفزاید گرچه 

بیش از حد نیازش باشد. یک گوزن نر قوی سعی می کند همۀ گوزن های ماده را در انحصار 

خود داشته باشد گرچه تعداد آنها بحدی باشد که تا پایان موسم جفتگیری به همۀ آنها نوبت 

 رسد، و یا اساساً نیازی به آنهمه جفت نداشته باشد. ن

کی را بر خوراک دیگر تهرجیح مهی دههد.    اراهی به کیفیت می پردازد مثالً خوحیوان گ

اسهت نهه بهر اسهاس درک زیبهائی و زیبها       « ذائقهۀ غریهزی  »لیکن همین ترجیح نیز بر اساس 

لیهل فقهدان درک زیبهائی و    حیوان به د«. به کارگیری هنر در تغذیه»و نه براساس  9خواهی.

 از کیفیت گرائی که انسان دارد، محروم است.  ،فقدان زیبا شناسی هنری

مالکیت نیز یک حس غریزی است که هم در حیوان و ههم در انسهان وجهود     مالکیت:

است و در انسان با معیار امهور انسهانی و   « زور»دارد. اما تعیین کنندۀ این مالکیت در حیوان 

تعیین می شود. منشأ جامعه روح فطرت است که حیهوان فاقهد    -ن و مقرراتقانو -اجتماعی

 نیز روح فطرت است.  -هنجار و ناهنجار -«باید و نباید»این روح است. و همچنین منشأ 

، حس غریزی تملک و مالکیت، در انسان باید تحت مدیریت روح فطهرت قهرار   بنابراین

 گیرد. 

نیهاز  »ر انسان، ههدف از مالکیهت بهر چیهزی،     : هم در حیوان و هم دهدف از مالکیت

 آن است. و این هدف را آفرینش در ذات هر جاندار قرار داده است. « مصرفی

و چیهزی را   -کمیت گرائی کند -اگر حیوان فزون طلبی کند ف ون طلبی در نگاه دوم:

. پهس  بیش از حد لزوم بخواهد، باز برای همان هدف آفرینشی می خواهد، نه با انگیزۀ دیگر

 نیست بل بر اساس انگیزش طبیعی است. « بیماری»فزون طلبی در حیوان، مصداق 

اما نظر به اینکه انسان دارای روح فطرت نیز هست و در اثر آن کیفیت گرا و زیبا خواه، 

و هنر شناس هم هست، اگر روح غریزه اش بر روح فطرتش مسلط شود، زیباخواهی و هنر را 

                                                   
 این موضوع در مباحث گذشته به شرح رفته است.  9
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زی خواهد گرفت، در اینصورت است که در برابر هدف آفرینشی نیز در خدمت انگیزش غری

خواهد گشهت. و نفهاق   « دوگانگی»دچار « شخصیت»یک هدف دیگر نیز پیدا خواهد شد و 

 یعنی همین دوگانگی شخصیت. 

است، یک هدف دیگر برای مالکیت « نیاز آفرینشی مصرف»در کنار هدف آفرینشی که 

ی مهی شهود فراتهر از مصهرف الزم و مصهرف طبیعهی و       که ههدف « تکاثر»پدید میگردد بنام 

 آفرینشی. 

می گردد کهه  « لعب= بازیچه گرائی»و « لهو= بیهوده گرائی»و لذا این هدف دوم مصداق 

هیچ عنصر طبیعی و خلقتی در آن نیست. حتی اگر این تکاثر در زیبائی کاخ و مرکهب و ههر   

در خهدمت غریهزه گرفتهه شهده و در      چیز دیگر باشد. زیرا در اثر انحراف شخصیت، زیبائی

یوان از ایهن  حکه « بیماری»نتیجه هم از راه غریزه خارج شده و هم از راه فطرت. و این یعنی 

انحراف شخصیت و بیماری مصون و منزّه است. و لذا انسان موجود مشروط است کهه یها در   

 اعالعلیین قرار می گیرد و یا در اسفل سافلین. 

ده و رفتار بیهوده ندارد. اما انسان متکاثر کارها و رفتارهای بیهوده حیوان هرگز کار بیهو

 می کند که هیچ هدف آفرینشی در آنها وجود ندارد. 

بایهد و  »تکاثر، سیری ناپذیر است، و این یعنی طمع. و طمّاعی انسان را از رعایهت   یبیمار

اثر به نفاق و دوروئهی پنهاه   باز می دارد. و انسان متک« هنجار و ناهنجار»و از مراعات « نباید

 می برد. زیرا انسان ها مسلماتی دارند: 

چون انسان، انسان است و دارای روح فطرت، نکوهیدگی همهۀ بیمهاری ههای     مسلمات:

نفاقی شخصیتی، برای همگان مسلم است؛ یعنی هم در نظر افراد سالم و هم در نظر خود آنهها  

هرگز و در هیچ شرائطی نمی تواند روح فطرت را از که به این بیماری ها مبتال هستند. انسان 

بین ببرد. شخص بیمار که غریزه اش بر فطرتش مسلط شده به این معنی نیست که فطهرتش از  

ِفْطَرَتِ»اصل و اساس از بین رفته است. فطرت نه از بین می رود و نه به غریزه مبدل می شود: 
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ِالَّي ِ ِِفََطَرِالنَّاَفِعَلَْيهاِالِِاّلِلَّ یر طآن فطرت الهی که انسان ها را بر اساس آن تف 9«:تَْبديَلِِلَخلْتِقِاّلِلَّ

 کرده، در آفرینش الهی هیچ تبدیلی رخ نمی دهد. 

فطرت سرکوب می شود، تحت سلطۀ غریزه قرار می گیرد، لیکن همیشهه اصهول اصهلی و    

بیمار نیز نکوهیهدگی  اقتضاهای اصلی و نداها و فریادهای اصلی خود را دارد و لذا خود افراد 

بیماری خود را درک می کنند. فرد متکاثر طمّاع نیز نکوهیدگی این خصلت خود را می داند 

 و در صدد استتار آن است، و این یعنی نفاق. 

در ایهن حهدیث، همهۀ آسهیب هها و آفهت ههای        السالم  ین علیهمؤمنامیرال سخن پایانی:

و گهروه دوم را تحهت   « کفر»تحت عنوان  شخصیتی را در دو گروه جمع کرده، گروه اول را

 قرار داده است. فرق ماهوی میان این دو گروه چیست؟ « نفاق»عنوان 

گروه اول که مبادی و سرچشمه های کفر هستند، نیازمند استتار و دوروئی نیستند. زیهرا  

بیماری های کفری شخصیتی، از آن نکوهیدگی ها نیست که نکوهیدگی شهان بهرای همگهان    

بیمهاری ههای نفهاق    »اشد. و بهمین جهت دربارۀ گروه دوم گفته شد کهه نکوهیهدگی   مسلم ب

 برای همگان مسلم است. « شخصیتی

آسیب های کفری در نظر آسیبمندان، نه تنها نکوهیده نیست بل مقدس هم هست. و لهذا  

است و بهمین جهت نفاق « معلوم بسیط»است اما نفاق منافق برایش یک « جهل مرکّب»کفر 

کفر خطرناکتر است هم برای خود فرد و هم برای افراد دیگر و جامعه، که مهی فرمایهد:   از 

ْرِيِاْْلَْسَفِلِِمَنِالنَّتارِِ» ِالُْمناِفقَيِيِفِاِلَّ نَّ
ِ
منافقان در ژرفترین جایگاه دوزخ خواهند بهود. یعنهی    5«:ا

ین را مهؤمن  مجازات شان از مجازات کافران شدیدتر خواهد بود. و در چندین آیهه کهه غیهر   

 نکوهش می کند، منافقان را پیش از مشرکان آورده است. 

ِ( فرمهود:  و آلهه  یهاهلل عل : رسول خدا )صلیالسالم امام صادق علیه حدیث: َُ َمتاَِزاَدُِخُشتو

                                                   
 سورۀ روم.  36آیۀ  9
 سورۀ نساء.  952آیۀ  5
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آنچه از خشوع در پیکر )و سیمای ظاهری( شهخص،   9:الَْجَسِدِعىََلَِماِيِفِالْقَلِْبِفَهَُوِِعْنَدََّنِِنَفتاِ

 شود که بیش از خشوع قلبش باشد، در نظر ما نفاق است.  مشاهده

پس، نفاق در عمل و در درون، مدرّج است تا برسد به درجه ای کهه شخصهیت را کهامالً    

 دوگانه کند. 

اُرِ: السالم امام صادق علیه ِْصَ
ِ
َِوِااْل توُدِالَْعتْيِ ُ ُِ ِقََساَوُةِالْقَلْتِبَِوِ ِِ ىِتعَلَتَأْربٌَعِِمْنِعاََلَماِتِالن َِفا

نَْيا نِْبَِوِالِْحْرُبِعىََلِاِلُّ َّْ چهار چیز از نشانه های نفاق است: قساوت قلب، و خشکی چشم  5:ا

 )عدم توان گریستن(، و اصرار ورزیدن به گناه، و حرص بر دنیا.

در مباحث گذشته به شرح رفت که منشأ گریه و خنده روح فطرت است. و هر  توضیح:

 همان قدر انسانیتش ضعیف است. کس در فطریات ضعیف باشد 

ْساَلِمَِوُِحْسُنِ(: و آله یهاهلل عل قال رسول اهلل )صلی
ِ
اَِمَعاِنِيِفُِمنَاِفٍقِِفْقٌهِيِفِااْل َّاَاِنِاَلََِتْ َخل

هِِ ِْ ٍتِيِفِالَْو ( فرمود: دو ویژگی در منافق جمع نمی شوند: و آله یهاهلل عل پیامبر اکرم )صلی 3:ََسْ

 بائی هیئت. اسالم شناسی، و زی

یعنی اگر کسی اسالم شناس باشد و در عین حال منافق باشهد، سهیما و هیئهت او     توضیح:

 مشؤه شده و نا زیبا می گردد. و این اثر شخصیت درونی بر هیئت و سیمای ظاهری است. 

اینک تصویری از سرمنشأهای کفر شخصیتی و نیو  تصوویری از سرمنشوأهای    

 نفاق: 

 در دو برگ ویژه:

 

                                                   
 .310ص  5کافی )اصول( ج  9
 .940ص  01بحار، ج  5
 همان. 3
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 اخالق؟ یا علم اخالق؟
 

 گفته شد: خَلق و خُلق بشرح زیر معنی می شوند: 

 جسمی انسان.: یعنی چگونگی نظام و ساختمان خَلْق

 خُلق: یعنی چگونگی نظام و سازمان روحی و شخصیتی انسان. 

 کار، بحث و بررسی دربارۀ اخالق، دو نوع است: 

اندرز و پند دادن: این کار با هر صورت و ماهیت، و نیز بها ههر لفهاظّی و طمطهراق،      -9

رزش نهدارد. و  ارائه شود، کار علمی نیست، بیش از پند و اندرز مادر بزرگ به نهوه ههایش ا  

 گاهی بیهوده آن را علم اخالق می نامند که با هیچ عنصری از علم همراه نیست. 

بها همهان   « شخصهیت شناسهی  »و « انسان شناسی»علم اخالق: این کاری است مبتنی بر  -5

 آمده است. السالم  ین علیهمؤمندقت که در این حدیث امیرال

های انسان شناسی و شخصیت شناسی و  بزرگ مصیبت ما این است که همۀ آیه متأسفانه

تفسیر کرده اند که نتیجه اش بستن درِ همۀ علوم « اخالق اندرزی»نیز احادیث این باب را به 

 انسانی به روی مسلمانان شده است. 

ویژگی این حدیث این است که اگر هر آیه و حدیث را بتوانند به اخالق اندرزی تفسهیر  

بدان گونه تفسیر کنند؛ حدیثی است که همۀ ابعهاد و مسهائل    کنند، این حدیث را نمی توانند

 ، تبیین می کند. «انسان شناسی»را بر اساس علم « شخصیت شناسی»دانش 

 

 برگردیم به دعای مکارم االخالق
 

َوِاَلِبود که خطاب به خداوند می گویهد:  السالم  سخن در معنی این جملۀ امام سجاد علیه

ا َِظااِِ ِدْثِِِلِِعز  ِِعْنَدِنَْفِِسِِبقََدِرَااُُتْ ِاَبِطنَة  َِأْاَدًَْتِِِلِِذَّلَّ  الَّ
ِ
برای مهن ههیچ عهزت ظهاهری      :را ِا

 ایجاد نکن مگر آنکه به همان قدر در پیش نفس خودم ذلّت ایجاد کنی. 

می خواهد که دقیقهاً خصهلت مقابهل    « ذلّت عند النفس»نمی خواهد، بل « ذلّت نفس»امام 
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زمینۀ همۀ سرمنشأهای کفهر و  « ذلّت عند النفس».، و در یک کالم این کبر، طغیان، مَرَح و..

( دیدیم، از بین می برد. و اساساً امکان فراهم السالم ین )علیهمؤمننفاق را که در حدیث امیرال

 شدن زمینه برای آن خصلت ها را باقی نمی گذارد و مجال برای پیدایش آنها نمی دهد. 

لین عامل بهداشت شخصیت، بل تنها عامل بهداشت شخصهیت  پس، این ذلت عند النفس، اوّ

ذلهت عنهد   »بها  « ذلهت نفهس  »است. و گوهر انسانیت انسان حفظ نمی شود مگر بها آن. پهس   

درجه با هم در تقابل هستند، یکی سرمنشأ بیماری شخصهیت اسهت و    966باصطالح « النفس

 دیگری عامل حفاظت سالمت شخصیت. 

 

 

 بخش ششم

 هدایت

 و هدایت ناصالح  هدایت صالح

 ملکۀ نیت، و نیت های موردی

 بخشش الهی
 

ِاَلِ ٍ ٍد،َِوَِمت ِْعِّنِِّبُد  َِصاِلٍحِاَلَِأْستَْهِدُلِِبِه،َِوَِطرِيقَتِةَِحتق  آِلُِمَحمَّ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ َِصل ِ َّْ َّهُ َِأِزيتُغِالل

َِمتاِاكَِ ِِ تْر ِِفيهَتا،َِوََِع ِ تِريَِمْرتَعتا َِعْنهَا،َِوِِنيَِّةُِرْشٍدِاَلَِأُشكُّ َذاِاَكَنَُِعُ
ِ
ِيِفَِطاَعِاتَك،ِفَتا تِريِِبتْذََّل  َنَُِعُ

اَْحُِكَِغََضُبَكِعَلَت ،َِأْوِيَس ْ َِلَّ ِ
ِبَقَِمْقُتَكِا لَْيَكِقَْهَلَِأْنِيَس ْ

ِ
ْيَطاِنِفَاْقِهْضِّنِا خدایا، بر محمهد و   : َِّتِللش َّ

وض نکهنم، و از روش  برخوردار کن که آن را عه « هدایت صالح»آلش درود فرست، و مرا از 

ی که در آن شهک نکهنم. و طهول عمهر بهده      «نیّت رشد»حقّی که از آن منحرف نشوم، و از 

صرف شود، و اگر زمانی فرا رسد کهه عمهرم چراگهاه شهیطان      تو مادامی که عمرم در طاعت

شود پس مرا بمیران پیش از آنکه خشم تو بر )مرگ( من سهبقت گیهرد، یها غضهبت بهر مهن       

 مستحکم شود. 
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 شرح
 

همه چیز در این جهان، متغیر و متحهرک اسهت؛ آنچهه در ایهن جههان       هدایت صالح:

است؛ حرکت و تغییر ویژگی ذاتی این جههان اسهت بطهوری کهه مهی      « سکون»وجود ندارد 

 توانید یک فرمول بنویسید: 

 جهان. -حرکت= جهان -جهان

 این موضوع در مباحث گذشته نیز به شرح رفت.

یا در جهت کمال و رشد است و یا در جهت افول و سقوط اسهت؛  و هر حرکت و تغییر 

 «.ضاللت»است و حرکت به سوی افول در بستر « هدایت»حرکت به سوی کمال در بستر 

چرا نام بستر کمال را هدایت گذاشته اند؟ زیرا خداوند انسان را با دو وسیله به  هدایت:

 این راه راهنمائی و هدایت کرده است: 

 است؛ این هدایت تکوینی است. « عقل»روح فطرت که راهکارش  با اعطای -9

 و این هدایت تشریعی است.  نبوت ها: با ارسال پیامبران؛ -5

بدیهی است که خداوند هیچ کار ناصالحی ندارد، پهس   هدایت صالح و هدایت ناصالح:

 چیست؟« هدایت ناصالح»که مقابل آن می شود « هدایت صالح»مراد از 

در ایهن جههان، سهاکن و بهدون      یگفته شد هیچ چیز و هیچ شیئ و هیچ کسهمانطور که 

« حرکتمنهد »تغییر و حرکت نیست. پس هدایتی که خداوند کرده در وجود انسان، یک چیز 

است و بدون تغییر نمی تواند باشد. یا در جهت کمال حرکت خواهد کرد و یا در جهت افول 

 ، چنین است حتی اصل وجودش.و سقوط. هر چیزی که خداوند به انسان داده

 تکامل یعنی چیزی در مسیر حرکت به کمال و بالندگی باشد.  تکامل:

؛ دارای زایهش و  اسهت صالح یعنی چیزی که دارای نیهرو و اسهتعداد بهرای تکامهل      صالح:

 زایندگی و فزایندگی کمال است. 

شرف بازمانهدن  چیزی که دچار آسیب و آفت شده و از بالندگی بازمانده، یا در  ناصالح:
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 است. یعنی چیزی که یا بالفعل فاسد شده یا بالقوه فاسد است. 

است. و هدایتی که به هر کس اعطا شده یا سالم و صهالح و بالنهده و   « فاسد»مقابل صالح، 

 متکامل است، و یا دچار آفت و آسیب شده و رو به فساد است. 

شده و می شود که چنین معنائی  معنی« نیک»به « صالح»در محاورات و تعبیرات ما واژۀ 

. صالح اسهم فاعهل   السالم نه با قواعد ادبی سازگار است و نه با ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم

در آن نهفته است؛ صالح یعنی آن نیک که زایندۀ نیکی دیگر نیز « فاعلیت»است و عنصری از 

، بل آن است کهه ههم   باشد. شیئ صالح، شخص صالح و عمل صالح آن نیست که فقط بد نباشد

 خوب باشد و هم زایندۀ خوبی ها. 

، «عمهل صهالح  »آمده. و در آیاتی دیگر « فعل الخیرات»، «خیر»در آیاتی از قرآن تعبیرات 

آمده، آیا معنی و کاربرد هر دو تعبیر مساوی است؟ یعنی خیر و صهالح دو  « عملوا الصالحات»

زاینده است و منشأ خیر دیگر می شود.  لفظ مترادف هستند؟ درست است هر خیر نیز ماهیتاً

آن چیهز اسهت بها صهرفنظر از     « نبهودن  شهر »اما وقتی که واژۀ خیر به کار می رود توجه به 

زایندگی و بالندگی آن. و وقتی که واژۀ صالح به کار می رود توجه اصلی به زاینهده و بالنهده   

 بودن آن است. 

الن امر را ندارد. یعنی نسبت به این امر حتی در فارسی هم می گویند: این شیئ صالحیت ف

فاقد استعداد است. و نمی گویند این شیئ خیریت این امر را ندارد. و اگهر بگوینهد ایهن شهیئ     

 برای این امر نیکی ندارد، مرادشان حسن و قبح است نه استعداد و عدم استعداد.

اینهده باشهد. و   پس هدایت صالح آن است که نسبت به درجات باالتر هدایت، مستعد و ز

 اگر چنین نباشد، ساکن و بی حرکت نخواهد بود بل رو به افول و سقوط خواهد رفت. 

به ما یاد می دهد کهه تنهها از خداونهد     «َوَِمت ِْعِّنِِّبُد  َِصاِلحٍِ»در جملۀ السالم  امام علیه

و  یعنهی دچهار آفهت    -هدایت نخواهیم بل هدایت صالح بخواهیم. و اگر هدایت، صالح نباشد

فاقد بالندگی می شود و فقدان بالندگی موجب مبدل شدن هدایت به ضاللت می  -آسیب باشد

اللت ضه خدایا، هدایت زاینده و بالنده بهده تها آن را بهه    «: ال استبدل به»گردد که می گوید: 

 مبدل نکنم. 
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و  : آنچه گفته شهد، دربهارۀ ههدایت نظهری، فکهری     هدایت نظری و هدایت عملی

اینجا ختم نمی شود؛ ممکن است کسی در نظهر و علهم دارای    ما مشکل انسان بهشناختی بود. ا

هدایت باشد و حتی هدایتش بالنده هم باشد اما به مرحلۀ عمل نرسد؛ گویند ابن سینا که عالم 

و نیز سرآمد طب و پزشکی بود اوالً ازدواج رسمی نکرد که این حهاکی از عهدول از فطهرت    

و کنیزکان زرخرید بسیاری داشت، در اثر افراط در عمل جنسی  خترکانداست. و ثانیاً چون 

 گذشت. سالگی در 24یماری قلنج گشت و در دچار ب

بودند و هستند افراد فراوانی که به همۀ دانسته های خود عمل نکرده اند. و ایهن رفتهاری   

است مدرج به درجات؛ غیر از معصومین هیچ کسی نیست که گاهگاهی بهر خهالف دانسهته    

ی خود عمل نکرده باشد و اساساً گناه یعنی همین. اما انسهان بایهد بکوشهد حتهی االمکهان      ها

به ما یاد می دهد که این مرحلهه  السالم  برخالف دانش و نظر خود عمل نکند، که امام علیه

ِاَلَِأِزيُغَِعْنهَا»را نیز از خدا بخواهیم:  ٍ = راه و مرا از گزینش و انتخهاب طریهق )  «:َِوَِطرِيقَِةَِحق 

 9عملی( حق برخوردار کن که از آن منحرف نشوم.

فرق میان صراط، سبیل و طریق: با مراجعه به آیهات قهرآن اسهتنتاج مهی شهود کهه        لغت:

باشهد. و  « راه نظهری »معموالً صراط در جائی به کار می رود که توجه اصلی به طرز تفکر و 

ن و نتیجۀ راه است. و طریق معموالً سبیل معموالً در مواردی به کار می رود که توجه به پایا

باشهد، همهانطور   « آمد و کوبیده شدن راه در اثر رفت»در جائی به کار می رود که توجه به 

که راه های قدیمی در اثر کوبیده شدن زیر پای انسان ها و کهاروان هها، بهه وجهود آمهده و      

 مشخص می شدند.

شمرده اند که در همۀ آنها عنصری از  و مشتقاتش« طَرَقَ»کاربرد برای واژۀ  4منابع لغت 

 هست. که این عنصر در کاربرد صراط و سبیل لحا  نمی شود. « کوبش»

ِِفيهَا»در جملۀ  مَلکۀ نیت، و نیّت های موردی: « نیت»دو واژۀ  ،«َوِِنيَِّةُِرْشٍدِاَلَِأُشكُّ

                                                   
به شرح « زیغ»بحث می کردیم، معنی مشروح السالم  در برگ های پیش، که به محور حدیث امیرالمؤمنین علیه 9

 رفت. 
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ف بصورت مضاف و مضاف الیه آمده اند، نه بصورت صهفت و موصهوف. بهر خهال    « رشد»و 

که صفت موصوف هستند. پس معنی چنین می شود: و مرا برخهوردار کهن کهه    « بهدیً صالحٍ»

رشد را قصد و نیت کرده باشم. یعنی توفیق بده که همیشه قصد رشد داشته باشهم؛ همهواره و   

به کمال باشد. که خواسته اش یک  پیوسته در صدد رشد و کمال باشم؛ شخصیّتم کمالجو و رو

 صیتی، است. و نیت رشد یک ملکۀ قلبی و شخصیتی می شود. خصلت و چگونگی شخ

معنی چنهین مهی شهد: مهرا از نیتهی کهه خهودش رشهد اسهت           «ُرْشتدٍَِِوِِنيَّةٍِ»اگر می گفت 

برخوردار کن. یعنی توفیق بده در هر موردی که می خواهم قصد و نیت کنم قصد رشد کهنم.  

گردد و موضوع سهخن چگهونگی   می  دها و رفتارهاو در اینصورت خواسته اش چگونگی قص

هر صهورت  ه شخصیت نمی شود، بل تک تک قصدها و نیت ها را در نظر دارد. زیرا تنوین ب

 نیست. « وحدت، مرّه، و تعدد»و در هر حال، خالی از عنصر 

؟ در حهالی کهه   «ُرْشتدِِنيَّتةٍِ»آمده نه بصورت  «َوِِنيَِّةُِرْشتدٍِ»و بعبارت دیگر: چرا به صورت 

در قالب صفت و موصوف بیاید. ایهن عهدول   « بهدیً صالح»تضا می کرد که مانند سیاق کالم اق

 از صفت به اضافه برای چیست؟ 

درست است عدول جایز است و در مواردی الزم و گاهی موجب فصیحتر شدن کالم می 

ِ»در سهورۀ حمهد کهه مهی فرمایهد      « خطهاب »به « غیاب»گردد؛ مانند عدول از  َِرب ِ ِ الَْحْمتُدِّلِِلَّ

حميِِِ-لْعالَميَِا ِنِالرَّ َْ ينِِِ-الرَّ ِ ِيَْوِمِاِل  َيِ»سپس از غیاب به خطاب عدول کرده و می فرماید  ،«ماِِلِ ايَّ
ِ
ا

َاعيُِ َيِنَس ْ ايَّ
ِ
در اینجا عدول برای این است که اول با حمد و ستایش و یادآوری عظمت  «.نَْعُبُدَِوِا

زمینه برای مخاطبه فراهم می گردد، و خداوند با اندیشه در ربوبیت، رحم و رحمانیت خدا، 

 بهتر از آن است که انسان بدون مقدمه با خداوند مخاطبه کند. 

برای چیست؟ بی تردید این نیز السالم  اما این عدول از وصف به اضافه در کالم امام علیه

یک حکمتی دارد که به ما یاد می دهد: اصهل و اسهاس نیهت رشهد را از خداونهد بخواهیهد       

ویژگی اساسی شخصیت تان باشد  ،مورد به مورد خواستن نیز الزم است( تا نیت رشد)گرچه 

ِِفيهَتا»و از اساسی ترین ملکات وجودی تان باشد. و عبارت  بهل   تأییهد ایهن معنهی را    ،«اَلَِأُشكُّ

کند. زیرا نیت رشد اگر ملکه شود، شک بردار نمی شود و آنچه شهک بهردار مهی     یتعیین م
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 به موردی هستند. شود نیت های مورد 

بس ظریف است کهه بایهد مهورد توجهه     « معانی و بیان»این نکتۀ ادبی دقیق و از نظر علم 

« رفتار شناسی»است نه « شخصیت شناسی»السالم  قرار گیرد. تا روشن شود که مراد امام علیه

یهت ناشهی   خواه رفتار قلبی و درونی باشد مانند نیّت، و خواه رفتار بیرونی مانند عملی که از ن

 می گردد. 

از نظر مکتهب قهرآن و اههل     خواستن عمر طوالنی بشرط سالمت شخصیت:

است. و « کفران»م، مرگخواهی نکوهیده و حرام است. زیرا باالترین مصداق السال بیت علیهم

خواستن عمر طوالنی جایز، روا و ستوده است لیکن بطور مشروط نه بطهور مطلهق. انسهان در    

و دیون سوالم در   وید: خدایا به من عمر طوالنی بده بشرط سالمت دیهنم.  این خواسته باید بگ

 شخصیت سالم است. 

ِريِِبْذََّل ِيِفَِطاَعِاك»امام می گوید:  َِماِاَكَنَُِعُ ِِ ْر و به من فزونی عمر بده مادامی که  «:َوََِع ِ

 عمرم در طاعت تو صرف شود. 

 عمیراً(: طول عمر بده. : )صیغۀ امر حاضر از عمّر یُعمّرُ ترْعَمِّلغت: 

در محاورات فارسی که می گویند: فالنی ساختمان را تعمیر کرد، یعنی عمر سهاختمان را  

طوالنی کرد که اگر آن کار را نمی کرد عمر ساختمان تمام می شد. و همچنین در تعمیر ههر  

 چیز. 

و اجتمهاعی،   برای اینکه عمر و زندگی از رفتارهای فردی آمده« ماکان»، «مادام»به جای 

است و این شدن است که « شدن»طبعی، شغلی و... تشکیل می شود و در واقع عمر یک جریان 

 آورده است. « کان»است در دنیا. و لذا با کلمۀ « بودن انسان»

َِلِ»اما: 
ِ
ِبَقَِمْقُتتَكِا لَْيَكِقَْهَلَِأْنِيَس ْ

ِ
ْيَطاِنِفَاْقِهْضِّنِا ِِللش َّ ِريَِمْرتَعا  َذاِاَكَنَُِعُ

ِ
و اگهر عمهرم    «:فَا

چراگاه شیطان باشد، پس مرا برگیر )قبض روح کن( به سوی خودت، پیش از آنکه خشم تهو  

 بر مرگم پیشی گیرد.  ؛به من

چراگهاه شهیطان   »پس معلوم می شود که مرگخواهی مشروط نیز جهایز بهل در صهورت    
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 الزم است. « بودن

اساساً عمر( یا با فطرت سهالم   هر دو طرف مسئله، مشروط است؛ عمر طوالنی )و بنابراین

انسانی است، و یا با بیماری غریزه گرائی محض، و یا با نسبتی میهان ایهن دو. در صهورت اول،    

خواستن عمر طوالنی، ستوده و حتی الزم و خیر محض است. و در صورت دوم غیهر از خیهره   

غالهب  ش شهر سری و شقاوت، چیزی نیست. و در صورت سوم نسبی است که اگر خیرش به 

اَْحُِكَِ»آید، باز عمر خواهی خوب است و در صورت عکس، عکس است، که می گوید:  َأْوِيَس ْ

َِ  را بهر مهن   )روح مرا بگیر پیش از آنکه خشم تو بر من وارد شود( یا غضب تو «: تغََضُبَكِعَل

 اقتضا کند. 

متهر از  این جملۀ اخیر همان نسبیت را در نظر دارد؛ یعنی اگر نیکی و نیکهی ههای مهن ک   

بدی و بدی های من باشد، زمینه را برای غضب تو آماده می کند، پس پهیش از آن جهان مهرا    

 بگیر. 

اسهت، بغهض   « اَشدّ بغهض »را آورده است که به معنی « مقتک»دربارۀ صورت دوم کلمۀ 

یعنی تنفّر و بیزاری. اما در صورت سوم که بدی های انسان بیش از خوبی هایش باشد، کلمهه  

ا آورده است، چون غضب ممکن است فروکش کند و به بخشودگی برسد، لهیکن  ر« غضبک»

 کسی که کارش به جائی رسد که مورد مقت خداوند شود، خالد در دوزخ می گردد. 

اسهت؛  « عموم و خصهوص مهن وجهه   »ضب، نسبت شان غ از نظر رابطۀ عِلّی میان مقت و

مقت باشهد. مهثالً ممکهن     ممکن است مقت منشأ غضب باشد، و نیز ممکن است غضب منشأ

است کسی بر فرزندش غضبناک باشد و حتی در صدد مجهازات او باشهد، امها نسهبت بهه او      

ماقت، متنفّر و بیزار نباشد. و ممکن است کسی نسبت به کسی ماقت و بیزار باشد اما نسهبت  

 به او غضبی نداشته باشد. 

تردیهد مقهت مقهدم بهر     گاهی هم ممکن است هر دو با هم جمع شوند. در اینصورت بهی  

 . العَل ِغضب می شود یا بصورت علّت تامّه و یا بصورت جزء 

ميتاِنِ» مقت در قرآن:
ِ
َ ِااْل

ِ
ْذِتُتْدَعْوَنِا

ِ
ِا َِأنُْفَستُُكْ ِِمتْنَِمْقتِتُُكْ َِأْكترَبُ ِ يَنَِكَفُرواِيُنتاَدْوَنِلََمْقتُتِاّلِلَّ َّْ ِا نَّ

ِ
ا
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اء می شود که مقت خداوند بر شما بیشهتر اسهت   آنان که کافر شدند برای شان ند 9«:فَتَْكُفُرون

 از مقت خودتان بر خودتان، زیرا که به سوی ایمان دعوت می شدید اما کفر می ورزیدید. 

َخساراِ »و:  الَِّ
ِ
ِا الََِّمْقتا َِوِالِيَزيُدِاْلَكِفريَنُِكْفُرُُهْ

ِ
ِا ْْ ِ ِِعْنَدَِرّب ِ ران و کفر کاف 5«:َوِالِيَزيُدِاْلَكِفريَنُِكْفُرُُهْ

 نمی افزاید برای شان در نزد پروردگارشان مگر مقت، و نمی افزاید کفرشان مگر خسران. 

يتتَنَُِيتتاِدلُوَنِيف»و:  َّْ ِِِا َِمْقتتتا ِِعْنتتَدِاّلِلَّ َِكتترُبَ ُِستتلْطاٍنَِأَتُُهْ ِِبَغتترْیِ ِ آايِتِاّلِلَّ آنههان کههه در آیههات  3...«:أ

ی پردازند، این رفتارشان مقت بزرگی خداوند بی آنکه دلیل برای شان آمده باشد به مجادله م

 است در نزد خدا...

اَْحُِكَِغََضتُبَكِِ...قهتلَِان»که مهی گویهد   السالم  از سخن امام علیه بخشش الهی: َأْوِيَست ْ

می فهمیم که غضب اگر به شدت و استحکام نرسیده باشد ممکن است بخشوده شود. و  « تعَلَت

غضب شدید نباشد ممکن است بخشوده شهود. و  این نیز داللت دارد که مقت هم اگر موجب 

و نباید از بخشش الهی مأیوس  امام با این سخن به ما یاد می دهد که راه توبه همیشه باز است

 شد. و نباید از ترمیم شخصیت مأیوس گشت.

 

 

 بخش هفتم 

 انسان شناسی و جامعه شناسی

 دردرۀ حیثیت در میان مردم

 دمردم دربارۀ افراد حق داوری دارن

 آن کدام مردم است که دربارۀ افراد حق داوری دارد

                                                   
 سورۀ غافر.  96آیۀ  9
 سورۀ فاطر.  31آیۀ  5
 سورۀ غافر.  32آیۀ  3
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 انسان و حیاء
 

تِْتَهَا،َِوِ َِحسَّ الَّ
ِ
تاِا َّتُبِِّبَ ُِأَون َِأْصلَْحاَهَا،َِوِاَلِعَائَِبة  الَّ

ِ
ِا ِتَُعاُبِِمّن ِ َِخْصََل  َْ ِاَلِتََد َّْ َّهُ ِالل ِيِفَّ اَلِأُْكُروَمتة 

َِأتَْمْماَهَا الَّ
ِ
ِا خصلتی را که بر من عیهب گرفتهه شهود مگهر آنکهه آن را       خدایا، وامگذار :ََّنِقَصة 

اصالح کرده باشی )هیچ عیبی از من را بدون اصالح وامگذار( و هیچ معیوب کننده ای در من 

باقی نگذار که به آن توبیخ شوم مگر آنکه آن را به زیبائی مبدل کرده باشی. و هیچ فضهیلت  

 مل کرده باشی. در من باشد وامگذار مگر که آن را کا که ناقصی

 

 شرح
 

می گوید: خدایا، هیچ خصلتی که بر من عیب گرفته  دردرۀ حیثیت در میان مردم:

شود وامگذار و آن را اصالح کن. و به ما یاد می دهد که اندیشه و دغدغهۀ حیثیهت در نظهر    

م بپرهیهزیم. ایهن   درئی شخصیتی و بی اعتنهائی بهه نظهر مه    از شلخته گرا ،مردم را داشته باشیم

ضوع وقتی بهتر روشن می شود که اعتقادات فرقۀ مالمتیه را بهه نظهر بیهاوریم کهه معتقهد      مو

تر بهمان میزان به خداوند نزدیکتهر  چه در نظر مردم مطرود تر و منفوربودند که انسان هر 

 9می شود.

                                                   
مالمتیّه فرقه ای از صوفیان است که پیروان حمدون بن احمد بن عماره اند. او می گفت نیکو بودن در نظر مردم  9

یرون آمدن لباس شهخص  یکی از سران این فرقه به حمام رفت بوقت ب«. حجاب اعظم و موجب شغل دل به خلق است»

دیگر را پوشید و بیرون آمد، مردم بر سرش ریختند تحقیر و شماتتش کردند و آب دهن به رویش انداختنهد کهه چهرا    

نفس دیدی که چگونه سرقت کرده است. او از این رسوائی که عمداً آن را فراهم کرده بود لذت می برد و می گفت ای 

عملی می گشت و هنوز هم کهامالً از بهین نرفتهه اسهت، کهه      « جهاد با نفس»ۀ خوارت کردم. این بینش و روش به بهان

 مصداق جهاد با نفس بر علیه جهاد با نفس است. 

از این قبیل داستان های ضد دین و ضد انسانیت بعنوان عرفهان بسهیار آورده و ایهن     «تذکرۀ االولیاء»شیخ عطار در 

الم نامیده است. غربیان نیز این قبیل کتاب هها را تهرویج کهرده و مها را بهه      و بزرگان دین اس« اولیاء اهلل»قبیل افراد را 

 پیروی از آنها تشویق می کند. 
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ت انسان بههای  یبه نظر و داوری مردم دربارۀ شخص السالم مکتب قرآن و اهل بیت علیهم

ئل است بحدی که فرموده اند: اگر چهل نفر دربارۀ کسی شهادت دهند که شخص ارجمندی قا

مهراد از   9نیکوکاری بوده است، خداونهد نیهز او را در زمهرۀ نیکوکهاران قهرار خواههد داد.      

 است نه شهادت دادگاهی. « ابراز نظر»در این موضوع « شهادت دادن»

نیهز دوری کنهد؛ از   « ع تهمهت مواضه »این مکتب بشدت توصیه می کند که حتی انسان از 

محافل، مکان ها و اشخاص بد دوری کند تا متهم به عیب نگردد. و به مردم حق می دهد که 

 ین علیهه مؤمندربارۀ کسانی که از مواضع تهمت دوری نمی کنند، سوء ظن داشته باشند: امیرال

َِمت: السالم تنََِّمْنَِوقََفِنَْفَسُهَِمْوِقَفِالاُّهََمِةِفاََلِيَلُتوَمنَّ کسهی کهه خهودش را در     5:ْنَِأَستاَءِِبتِهِالظَّ

 معرض تهمت قرار دهد، کسی را که به او سوء ظن پیدا کند، سرزنش نکند.

 یعنی مردم حق دارند دربارۀ او ظنّ سوء داشته باشند. 

نَِّو نیز فرمود: 
ِ
وُءِفَا َيَِوَِمَواِطَنِالاُّهََمِةَِوِالَْمْجِلَسِالَْمْظُنوَنِِبِهِالسُّ ايَّ

ِ
ِلئَسهُِِا َِ ِ ْوِءِيَُغرُّ  3:قَِريَنِالسَّ

دارند، چرا کهه رفیهق بهد     مت و مجلسی که مردم به آن سوء ظندور باش از جایگاه های ته

 همنشینش را به بدی می کشاند. 

َضِنَْفَستُهِِللاُّهََمتِةِین نقل می کند که فرمود: مؤمناز امیرالالسالم  و نیز امام رضا علیه َمْنَِعرَّ

ِِبهفاََلِيَلُِ نَّ َِمْنَِأَساَءِالظَّ کسی که خودش را در معرض تهمت قهرار دههد، پهس مالمهت      5:وَمنَّ

 نکند مگر خودش را. 

 و حدیث های دیگر.

همانطور که در حهدیث ههای بهاال دیهدیم،      مردم دربارۀ افراد حق داوری دارند:

مکتب، و اگر مردم حق داوری دارند، و این یک اصل است در انسان شناسی و جامعه شناسی 
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این حق از مردم سلب شود باب امر به معروف و نهی از منکر بسته می شود؛ مکتهب از بهین   

 می رود و لیبرالیسم جای آن را می گیرد. 

نسهبت   ،«حمل فعل و قول مؤمن به صحت»اما اصل دیگری در مکتب داریم با عنوان 

در موارد یقین و نه در  نه است« احتمال= شک»ت؟ این اصل در موارد میان این دو اصل چیس

. و معنی آن چنین نیست که اگر دیدی کسی به میخانه می رود حمل کنی بر اینکه: موارد ظن

اسهت کهه   « تحمیق نفس= احمق کردن خهود »ان شاء اهلل می رود در میخانه نماز بخواند. این 

ز کفهر  حرام است. همانطور که سرپیچی از نبوت، کفر است همچنین تعطیل کردن عقهل نیه  

است. زیرا از نظر این مکتب، خداوند بوسیله دو رسول انسان را هدایت کرده اسهت؛ رسهول   

باطنی که عقل است و رسول ظاهری که نبوت است و تعطیل کردن ههر دو بهه یهک انهدازه     

حرام است. وقتی که عقل تعطیل شود، دیگر کاری از نبوت ساخته نیست و لذا آنان که عقهل  

 حکام نبوت نیز مکلّف نیستند. ندارند در برابر ا

می دانیم کهه جامعهۀ    آن کدام مردم است که دربارۀ افراد حق داوری دارد؟

مکتبی و مردمش، بر اساس فرهنگ و مبانی مکتب داوری خواهند کهرد. و جامعهه و مهردم    

 لیبرال مطابق فرهنگ و مبانی لیبرالیسم داوری خواهند کرد. 

واهند گفت که فالنی شخص خوب و سالمی اسهت یها   و هر کدام از بینش و نگاه خود خ

مطلق است و هیچ توضیحی، قیدی، شهرطی  السالم  شخصی بد و بیمار است. اما سخن امام علیه

َِأْصلَْحاَهَا»نگذاشته است می گوید  الَّ
ِ
ِا ِتَُعاُبِِمّن ِ َِخْصََل  َْ ِاَلِتََد َّْ َّهُ خدایا هیچ خصلتی که در  «:الل

رایم عیب دانند وامگذار. و فرق میان عیب گیرندگان مکتبی و لیبرال من باشد و مردم آن را ب

نگذاشته است. و اگر به اطالق این سخن بسنده شود مرز میان خوبی ها و بدی ها از بین مهی  

رود. زیرا بایدها و نباید های مکتب با لیبرالیسم فرق بل تضاد و بل در موارد بسهیاری تنهاقض   

یب و فضیلت نمی ماند. پس مراد امام چیست؟ بهدیهی اسهت ایهن    دارد. و هیچ معیاری برای ع

پرسش به عرصۀ انسان شناسی و جامعه شناسی برمی گردد و باید آن را از منظر عناصر انسان 

شناختی و جامعه شناختی بررسی کرد. پس باید سخن از آن پدیده ههای اخالقهی گفهت کهه     
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مبدل می شهوند، و  « خصلت جامعه»به  بمحض پدید شدن شان در افراد بالفاصله و بی درنگ

 است: « حیاء»بهترین مثال در این باره مسئلۀ 

و هر «. خصَل»موضوع سخن خود را تعیین کرده است: السالم  امام علیه انسان و حیاء:

خصلت، عنصری از عناصر تشکیل دهندۀ شخصیت و شاکلۀ درونی انسان است. و هر فضیلت 

ی انسان است که نام و عنوان «خُلق»امل از عوامل نظام شخصیتی و هر عیب شخصیتی، یک ع

است. پس کدام کسی و کدام افرادی و کهدام جامعهه ای   « دعای مکارم االخالق»این دعا نیز 

 می تواند دربارۀ خُلق و اخالق داوری کند؟ 

انسان را حیوان نمی داند و اخهالق را ناشهی از روح فطهرت و انگیهزش     السالم  امام علیه

مهی دانهد. پهس     ن و اخالق را ناشی از قراردادهای می داند. اما لیبرالیسم انسان را حیواآفرینش

روشن است که مراد امام داوری آن مردم است که مردم فطری باشند و داوری های شهان بهر   

را اخهالق  « بی اخالقی»اساس اقتضاهای روح فطرت باشد، نه داوری مردمان لیبرال. لیبرالیسم 

  اخالق مکتبی را ضد اخالق می داند. می نامد. یعنی

داشهته باشهیم   « حیهاء »برای بهتر روشن شدن این مسئله الزم است دوباره بحثی به محهور  

 زیرا بهترین معیار است: 

است، بل حیاء را ضعف و نوعی بیماری شخصیتی می « حذف حیاء»اولین مبانی لیبرالیسم 

که منشأ عیب های دیگر مهی شهود، و در    در مکتب امام سجاد فقدان حیاء عیب است 9داند.

بر اساس مبانی و معیارهای مکتب السالم  بینش لیبرالیسم داشتن حیاء عیب است. و امام علیه

خودش سخن می گوید. پس در نظر او عیبگیری آن مردم و جامعه معیار اسهت کهه سهنجش    

اهی نشهوی رسهوا   خهو »های شان بر اساس اقتضاهای روح فطرت بویژه حیاء باشد واالّ شهعار  

 خطرناکترین چاشنی لیبرالیسم است.« همرنگ جماعت شو

مساوی « حذف انسانیت انسان»دقیقاً با « ضعف شخصیت»حذف حیاء و نامگذاری آن با 

ب را حسن می داند. همانطور که ایمان از یاست؛ انسان فاقد حیاء هرکاری را می کند و هر ع

                                                   
 اء گذاشته می شود. و البته گاهی ضعف شخصیت با حیاء مشتبه می گردد و به حساب حی 9
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ای با ایمان ندارد، حیاء نیز دقیقاً به همان میزان  ویژگی های انسان است و حیوان هیچ رابطه

ميَاَنِِلَمْنِاَلَِحيَاَءََِلُِبل ریشه دارتر از آن، ویژۀ انسان است که فرمود: 
ِ
الَْحَيتاُءَِوِو فرمهود:   9.اَلِا

َذاَِذَاَبَِأَاُدُُهَاِتَِبَعُهَِصتاِحُههُِ
ِ
ميَاُنَِمْقُروََّنِنِيِفِقََرٍنِفَا

ِ
ر کنار هم در یک بنهد  حیاء و ایمان د 5:ااْل

 شان برود آن دیگری نیز با آن می رود.  یهستند وقتی که یک

ن مرده نمی تواند حیاء کند اهمخانواده است؛ انس« حیات»بی دلیل نیست که حیاء با واژۀ 

و لهذا  « حیات انسانی»و همچنین حیوان چیزی از حیاء درک نمی کند؛ حیاء مساوی است با 

ت حیاء را از ماده حیات آورده اند و فرد فاقد حیاء را مرده دانسته انسان ها بحکم روح فطر

 کرده است:  تأییداند، قرآن نیز این کار آنان را 

یکی از دختران حضرت شعیب به سوی موسی برگشهت تها او را بهه پهیش پهدرش ببهرد:       

ْاداُا ِتَْم »
ِ
َِأّبِفَجاَءتُْهِا نَّ

ِ
اِْحياٍءِقالَْتِا یکهی از آن دو   3«:ِلَيْجزِيََكَِأْجَرِماَِسَقْيَتِلَنتاِيَْدُعويَِِعىََلِاس ْ

دختر در حالی که با حیاء راه می رفت، به پیش موسی آمد و گفت: پدرم تهو را دعهوت مهی    

 کند تا اجر کارت را که گوسفندان ما را سیراب کردی بدهد. 

هها را   و حیاء را یکی از ویژگی های اشرف المرسلین می دانهد کهه از روی حیهاء اذیهت    

َاْحي»کرد و به روی خود نمی آورد: تحمل می ِفَئَس ْ ِاكَنِيُْؤِذيِالنَِِّبَّ ِذِلُُكْ نَّ
ِ
این رفتار شما  5«:ِمنُُْكِِْا

)که سرزده وارد محیط زندگی او می شوید، یا وقت او را بیهوده تلف می کنیهد( او را اذیهت   

 می کند و او از روی حیاء چیزی نمی گوید. 

نقل می کند که به گروههی گفهت:   السالم  از حضرت عیسی علیهالسالم  هامام صادق علی

اَْحُيونَِ َِأَِماِتَست ْ َِوِفُُروُجُُكْ ِبُُطونُُُكْ َِأَُهَّْاُُكْ نَْياَِمثَُلِالَْبهَاِِئِ ِيِفِاِلُّ مَثَهل شهما مَثهل حیوانهات      2س:َمثَلُُُكْ

 ید؟است؛ همّت تان شکم های تان و عضو جنسی تان است آیا حیاء نمی کن
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که خود را امّت عیسی می داند بنگرید که بی حیائی را از حهدّ قهوم    اکنون به جامعه ای

ابتهدائی   لوط نیز گذرانده اند؛ بی حیائی را بعنوان یک ضرورت در کهالس ههای درس دورۀ  

تعلیم می دهند و به ذهن کودک القاء می کنند که حیاء ضعف شخصیت است توجه ندارنهد  

َِوَِحيَاُءِالُْحْمِقِ که حیاء دو نوع است: ٍقِفََحَياُءِالَْعْقِلُِاَوِالِْعَْلُ ْ َُ الَْحَياُءَِحيَاَءاِنَِحيَاُءَِعْقٍلَِوَِحيَاُءِ

حیاء دو نوع است؛ حیاء عقل و حیاء حماقت؛ حیاء عقهل، علهم اسهت. و حیهاء      9:ُاَوِالَْجهْتل

  5حماقت، جهل است.

وقتی درست می شهود کهه مهردم سهالم      و داوری مردم دربارۀ آن،« عیب»پس معیار برای 

 المت شخصیت را با بیماری شخصیت عوض کرده اند. سباشند نه مردمان بیمار که 

هر خصلت اجتماعی )صحیح یها ناصهحیح( مهی     آیا خذف حیاء مبنای علمی دارد؟

 تواند از یکی از دو طریق پدید آید و بر جامعه مسلّط شود: 

آن است که یک پدیده یها خصهلت اجتمهاعی، بهدون     از طریق طبیعی: مراد از طبیعی  -9

پدید آید؛ از چگونگی ها و کیفیت ههای ناخودآگهاه شخصهیت جامعهه بهر      « پشتوانۀ ارادی»

خیزد؛ نه کسی بر پدید شدن آن تصمیم گرفته باشد و نه نهادی )ماننهد دولهت( در پشهت آن    

 «. پروژه»باشد، نه « پروسه»باشد. و باصطالح امروزی پیدایش آن محصول یک 

ه و یا خصلت اجتماعی که عامل پدید آورنهدۀ آن، اراده و  از طریق مصنوعی: هر پدید -5

آگاهی کسی یا نهادی باشد که آن را پشتیبانی کند، مصنوعی و غیهر طبیعهی اسهت کهه یهک      

 پروژه است نه پروسه. 

دۀ دولت از باب مثال؛ انقالب سفید شاه در ایران ماهیت مصنوعی داشت زیرا منشأ آن ارا

آمریکا و ارادۀ شاه بود. انقالب آن است که ماهیت طبیعی داشته باشد شبیه یهک آتشفشهان   

طبیعی، بطوری که اقتضاهای شخصیت جامعه، بر اقتضاهای فردی افراد غالب آیهد و خواسهته   

های فردی فدای خواسته های جامعه گردد؛ هر فرد )یا اکثریت افراد( در فردیت خود انقالب 
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الح نداند و شخصیت فردی اش موافق انقالب نباشد، اما شخصیت اجتماعی اش آن را را به ص

 کند.  تأیید

؟ ایهن  -مصهنوعی؟  آیا حذف حیاء و محکوم کردن آن، یک پدیده اجتماعی طبیعی بود یها 

کنون کسی دربارۀ آن کار علمی نکرده است، آنچه امروز در پهیش روی  موضوعی است که تا

ح روی میز مطالعۀ شان قرار دارد، آثهار کسهانی ماننهد زیگمونهد     اهل دانش هست و باصطال

و طبیعهی  « پروسۀ علمی»فروید و ویل دورانت است که حذف حیاء را در قالب یک جریان 

 نشان می دهد.

« تحقیق جامعه شناختی»غافل از اینکه این نوع مطالعه و تحقیق بهیچوجه نمی تواند یک 

است دربارۀ حیاء و روابط جنسهی افهراد جامعهه. از    « علمبررسی تاریخ »باشد؛ این فقط یک 

نظر جامعه شناسی هنوز این اول مسئله است که آیا کسانی مانند فرویهد و دورانهت و نحهوۀ    

؟ آیا بینش علمی اینگونه علما است که حیاء را محکهوم و  -اندیشۀ شان معلول است یا علّت؟

 ؟ -ست که در جامعه پیش آمده بود؟حذف کرده است، یا بینش اینان معلول یک جریان ا

از تاریخ زندگی اینگونه کسان بخوبی نشان میدهد که ماجرای حذف حیاء خیلهی پهیش   

و در جامعه رواج یافته بود. و اینان وقتی قلهم بهه دسهت گرفتنهد کهه      تولد اینان به راه افتاده 

سلّم مبهدل شهده   محکومیت حیاء )در اثر سلطۀ غریزه گرائی بر فطرت گرائی(، به یک امر م

که قبالً در جامعۀ شان  را «موضوع محکوم شده»این  شیدند کهبود و این قبیل اشخاص می کو

 . پدیده ای قراردادی و مصنوعی جلوه دهندبود « موضوع محبوب»یک 

مثال: امروز نظام اقتصادی و اجتماعی فئودالیته در همه جای دنیا محکوم است )و بحق هم 

انی بیایند دربارۀ منشأ فئودالیته تحقیق کنند. این تحقیقی اسهت پهس از   محکوم است(، اینک کس

مرگ موضوع؛ تحقیقی است تاریخی گرچه یک کار جامعه شهناختی باشهد. کهار اینهان معلهول      

 است، نه علت، اگر نه فئودالیته ای بود و نه از بین می رفت، کسی دنبال این تحقیق نمی رفت. 

محکومیهت حیهاء کهه مسهلّم تلقهی مهی شهد، ماننهد          اینک پرسش دیگر این اسهت: آیها  

محکومیت نظام فئودالیته، بحق بود؟ درست و عقالنی بود؟ علمی بود؟ یها کهار کسهانی ماننهد     

پیش »بود؟ هیچ کار انفعالی نمی تواند علمی باشد زیرا به « انفعال»فروید و دورانت صرفاً یک 
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ض کهرده و در همهان خهط بهه تحقیهق      مبتال است؛ یک غیر مسلّم را مسلّم فهر « زمینۀ ذهنی

 خواهد پرداخت. 

بدیهی است کسی که دربارۀ چیزی که منفی بودن آن مسلّم تلقی شده کهار میکنهد و بهه    

زی نخواههد دیهد. در واقهع    در منشأ آن چیز غیر از منفیهات چیه   محکومیت آن معتقد باشد،

مسهلّمیت  »است بهرای  گرند نه محقق. کارشان ردیف کردن توجیهاتی  اینگونه کسان، توجیه

 «.آنچه مسلّم تلقی می کنند

یک  اینان اول یقیق دارند، ایمان دارند که حیاء یک ضعف شخصیت است، بیماری است،

خصلت فردی و اجتماعی منفی و نکوهیده است، سپس به شناسائی منشهأ ایهن بیمهاری مسهلّم     

ند، و دورانت منشأ آن را می دا« رقابت در امور جنسی»فرضی می پردازند؛ فروید منشأ آن را 

 امور اقتصادی می داند. و همینطور دیگر کسانی که در این باره محقق نامیده می شوند. 

بهه  « اندیشه های معلول»یکی از گرفتاری های علوم انسانی امروز، همین مشکل است که 

مهی  گذاشته می شود که نه شاگرد به این اصل بس مهم توجهه  « اندیشه های علّت یاب»جای 

ایهن تهوان توجهه را از    « انسان حیوان است»کند و نه استاد علوم انسانی. که صد البته تعریف 

 همه گرفته و بینش ها را کور کرده است. 

دربارۀ حیهاء، در خهود مهاجرا اسهت؛ بطهور      « مسلّم انگاری»دلیل و شاهد غلط بودن این 

رده اسهت. وقتهی ایهن    در عینیت جامعهه شکسهت خهو   « حیاء ستیزی»عملی و تجربی، جریان 

موضوع بیشتر و بهتر روشن می شود که دوباره حیهاء سهتیزی و فئودالیتهه سهتیزی را بها ههم       

مقایسه کنیم؛ فئودالیته از بین رفت و فئودالیته ستیزی پیروز شد. زیرا روح فطرت انسهانی آن  

یزی بهود و  را پشتیبانی می کرد. اما حیاء از بین نرفت، زیرا فطرت انسان بر علیهه حیهاء سهت   

هست. اینهمه کوشش های نظری، فکری، عملی و اجرائی، و حتی سرنیزه ای مارکسیست هها،  

و نیز کوشش های تبلیغی و هزینه های مالی و رسهانه ای لیبهرال هها، نتوانسهت چیهزی بنهام       

را از بین ببرد. تنها توانسهتند بها پشهتیبانی از غرایهز و سهرکوبی فطهرت، حیهاء را        « خانواده»

و خانواده را تا حدودی فرسوده کنند. هنوز ههم چیهزی بنهام حیهاء و واحهدی بنهام       تضعیف 

 -اعهم از فهرد و جامعهه    -ده در فرهنگ عمومی جهان از امتیازات و محسهنات انسهان  اخانو
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 است. 

مقایسه میان فئودالیته و حیاء و نتیجه گیری از آن مسئله ای نیست که یک جامعه شناس 

این غفلت همۀ محافل علمی را فرا گرفته و مجال اندیشهه را   أسفانهمتاز آن غافل باشد، لیکن 

 از اهل دانش گرفته است، و همچنین دیگر مقایسه ها از این قبیل. 

حیاء ستیزی یک جریان طبیعی نبهود   حیاء ستی ی یک پروژه بود، نه پروسه:

صهورت   که از حرکت طبیعی تحول جامعه حاصل شود، بل یک پروژه بود؛ بی حیائی وقتهی 

قانونی و رسمیت یافت که در متن اعالمیۀ حقوق بشهر قهرار گرفهت. مهتن حقهوق بشهر نیهز        

 برگرفته از قانون اساسی فرانسه است که در پی پیروزی انقالب تدوین شد. 
و مسئله بحدی روشن است که حتی خیلی از غیهر محققهین نیهز مهی      -هر محقق می داند

نه در ماهیت انقالب فرانسه بود و نه عنصری از  که حذف حیاء یا محکومیت حیاء، -دانند
هیچ چیزی نه در ماهیت آن بهود  « مساوات در حقوق اجتماعی»عناصر انگیزانندۀ آن. غیر از 

و نه در ردیف انگیزه های آن. انقالب فرانسه بهیچوجه چنین جنینی در شکم نداشته؛ انتساب 
 یک موضوع جعلی است. ،مولودی بنام حذف حیاء به آن

ه کهرد و آن را  جریان کابالیسم )قابیلیسم( از دمکراتیزه شدن حقوق اجتماعی سوء اسهتفاد 

امور جنسی نیز کرد. دولت ها که همگی کابالیست بودند، می دانستند  شامل دمکراتیزه شدن

نه قابل کنترل است و نه مدیریت پذیر، مگر با ایجاد  ،که فرهنگ دمکراسی حقوق اجتماعی

برای مردم که باید افراد جامعه بطوری مشغول و گرفتار غرایهز باشهند تها    مشغله های دیگر 

بتوان جامعه را کنترل کرد؛ دمکراتیزه کردن امور جنسی را بعنوان پروژه در پروسه ای کهه  

بنام انقالب رخ داده بود، جای دادند و بعنوان یکی از ره آوردهای انقالب معرّفی کردنهد. در  

ر اصل یک امر فردی است، بر علیه دمکراسی حقوق اجتماعی بهه  واقع دمکراسی جنسی که د

 9کار گرفته شد. سپس کسانی مانند فروید و دورانت آمده و به توجیهگری پرداختند.

                                                   
، آن را در اعالمیهه  9156کاشتند، سپس در سال  9461مکراسی جنسی را در قانون اساسی فرانسه در سال نطفۀ د 9

، است. اعالمیۀ جهانی در این موضهوع محصهول   9662و دورانت متولد  9620جهانی حقوق بشر آوردند، فروید متولد 

 کار توجیهی اینگونه افراد است. 
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آن « داوری مهردم دربهارۀ عیهب   »از السهالم   مراد امام علیه آخرین نکته در این بخش:

« امر کننده و نهی کننده»سکه روی سکۀ امر به معروف و نهی از منکر است؛ یک روی این 

است. امام می گوید: خدایا من را از کسهانی  « امر شونده و نهی شونده»است و روی دیگر آن 

ده که فرد سالم باشم و دیگران را به معروف دعوت کنم و از منکر )عیب( نهی کهنم، و   قرار

را بهه مهن تهذکر     از کسانی نباشم که دیگران من را از منکر )عیوب( نهی کنند و عیوب مهن 

 دهند. پیش از آنکه دیگران بر من عیب بگیرند تو خودت عیب من را اصالح کن. 

 

 

 بخش هشتم

 محبت و انسان 

 انسان شناسی: خصلت شناسی؟ یا رفتار شناسی؟ 

 نسبت میان بخشش و کینه

 نسبت میان بغی و حسد

 نسبت میان حسد و کینه

 ظالم از مظلوم  تنفر

 کینه و جامعه 

 دیگر در جامعه مهدوی خواهند بود؟ ادیان 

 مسیحیت و محبت بر علیه محبت

 محبت و امامت 
 

آِنِالَْمَحبََّة،َِوِِمْنَِحَسدِِ نَأ ٍد،َِوَِأبِْدلِّْنِِمْنِِبْغَضِةَِأْاِلِالش َّ آِلُِمَحمَّ ٍدَِوِأ ِعىََلُِمَحمَّ َِصل ِ َّْ َّهُ َِأْاتِلِالل

ة درود فرست، و به من عوض بده از بغض اهل کینهه   خدایا، بر محمد و آل محمد :الَْبْغِ ِالَْمَودَّ
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 محبت )شان( را، و از حسد اهل بغی دوستی )شان( را. 

 

 شرح
 

شرح بیشتر  -بغض: مرحله ای از کینه که به مرحلۀ ابراز و اقدام نزدیک شده است لغت:

 در همین بخش خواهد آمد. 

 دو نوع است:  کینه و دشمنی بر -)از ریشۀ شنأ یشنأ( کینه؛ دشمنی :نَآنشَ

 کینه و دشمنی قلبی که به مرحلۀ عملی )اعم از شفاهی و اِقدامی( نرسد.  -9

 می شود. « شنآن»کینه و دشمنی که به مرحلۀ عملی شفاهی برسد که  -5

نیز بر دو قسم است: حبّ صرفاً قلبی، و حبّی که ابراز شود و بهه نهوعی بهه مرحلهه      حب

 ت. اس« محبّت»عمل برسد. این نوع دوم 

 را دارند. « اسم فعل»شنآن و محبت در واقع کاربرد 

 آنان که کینه ورزی برای شان خصلت روانی شده است.  اهل شنآن:

کهه  « بیش از حدّ خود خواسهتن »، «زیاده خواهی»، «فزون طلبی»خواستن نامشروع؛  بغی:

 معاویه مصداق سیاسی آن است. 

نیم، زیهرا  ت، و تشابهات این لفظ درنگ کالزم است اندکی دربارۀ کاربرد و معانی متفاو

متشابه باشد. پس توجه بهه   و معانی مختلف دارای د که مانند بغیوشکمتر واژه ای یافت می 

 نکات زیر الزم است: 

است و یکی از معانی آن ظلم و تعدی است، و ایهن دقیقهاً    -ناقص یائی -«بَغیَ»بغی از  -9

گاهی برخی ذهن هها از جههت ایهن تشهابه دچهار       نیز هست که -ناقص واوی -«بَغوَ»معنای 

 اشتباه می شوند. 

حقوق فردی و بیشهتر دربهارۀ امهور    « بغو»فرق اساسی میان این دو در این است که محور 

به محور امور غیر مالی )مانند شأن و جایگاه( و بیشهتر دربهارۀ حقهوق    « بغی»مالی است. اما 

ْنِطائَِفتتاِنِ»ن در امور سیاسی است. و در آیهۀ  اجتماعی غیر مالی است، که بارزترین نقش آ
ِ
َوِا
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ْاتداُا ِعَتىَلِاْْلُْختر 
ِ
ْنِبََغتْتِا

ِ
َّتيِِمَنِالُْمْؤِمنَيِاْقتََالُواِفَأَْصِلُحواِبَئْنَهُ ِفَتا ِتَفت ِتَْبغت ِفَقتاتِلُواِال  َحتإَّ

ِ
َأْمتِرَِِءِا

ِِ  5به همین معنی است. 9«اّلِلَّ

 می آید. « باغی»و از بَغیَ با صیغۀ « بغوّ» با صیغۀ« بغو»اسم فاعل از 

بهدون  « خواسهتن »بغی در چند معنی دیگر نیز به کار می رود؛ گاهی فقط بهه معنهی    -5

می آید که در « زنا»به کار می رود. و گاهی به معنی « خواسته»لحا  مثبت یا منفی بودن آن 

را دارد. و « بغهیّ »صفت مشهبهۀ  اینصورت تنها دربارۀ زن به کار می رود و به جای اسم فاعل 

 گاهی نیز به باران شدید و گاهی نیز به فاسد شدن زخم و عفونی شدنش بغی گفته می شود. 

به همهان معنهی اسهت کهه محهور حقهوق،       السالم  بدیهی است که در این کالم امام علیه

 جایگاه و شأن اجتماعی می باشد. 

امشروعیت از آن سلب مهی شهود و بهه ههر     برود عنصر ن« باب افتعال»و اگر مادّه بغی به 

ِِ»؛ خواستن مثبت مانند: اطالق می شود« خواستن» و خواسهتن منفهی و    3«.َوِابَْاُغتواِِمتْنِفَْضتِلِاّلِلَّ

 5«.لََقِدِابَْاَغُواِالِْفْتنَةَِ»نامشروع مانند: 

 می شود. « سزاواری»برود، به معنی « باب انفعال»و اگر به 

 خواهی و زیاده طلبی، برای شان خصلت روانی شده است.  آنان که فزون االِالبغی:

به هر کسی که شنآن و بغی کند، گفته شود و شهامل  « اهل شنآن و اهل بغی»ممکن است 

هر شانئ و باغی گردد خواه دچار این خصلت روانی دائمی باشند و خواه این عمل شان موردی 

مده، اصالت با معنی اول است و معنی دوم که در این جمله آ« اهل»باشد. اما با توجه به کلمۀ 

 نیازمند قرینه است. 

                                                   
 سورۀ حجرات.  1آیۀ  9
« اخالقیات»آیه بل سورۀ حجرات از آغاز تا پایان دربارۀ امور سیاسی است که متأسفانه آن را به نه فقط همین  5

تفسیر کرده اند. امان از دست اینگونه اخالق گرائی که همۀ آیات علوم انسانی را بلعیده است. سورۀ حجرات سیاسهی  

 می دهد.  ترین سورۀ قرآن است و جریان های متعدد سیاسی در میان اصحاب را شرح
 سورۀ جمعه.  96آیۀ  3
 سورۀ توبه.  56آیۀ  5
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چنهد گهروه )ماننهد کینهه      ازدر این سهخن  السالم  می توان گفت: نظر به اینکه امام علیه

و «. اهلیهت »است، نه « اهالی»، «اهل»ورزان، رشک ورزان و نیکان( نام می برد، پس مراد از 

 این قرینه می شود به معنی دوم. 

اینهمه؛ باید گفت: در مقام دعا، اصالت با موارد درماندگی و ناتوانی اسهت، و اصهل    اما با

به ما یاد می دهد در مواقعی که هیچ کاری از دسهت خودمهان   السالم  این است که امام علیه

بر نمی آید، دعا کنیم و از این قبیل است زیاده خواهی کسی که فزون طلبی خصهلت او شهده   

ه حسادت خصلت او شده، که در قبال چنین کسانی هیچ کاری نمهی  است، و حسادت کسی ک

 همان خصلت است. « اهلیت»و « اهل»توان کرد. پس مراد از 

تاَلح»با وجود جملۀ  معنیاین  پرسش: سهازگار نیسهت، زیهرا اههل      «َوِِمْنِِظنَِّةَِأْاِلِالصَّ

خصهلتی شهوند، اههل    نمی شوند و اگر دچهار چنهین   « ظنّه و بد گمانی»الصّالح دچار خصلت 

 صالح نمی شوند. 

و بد گمانی موردی و بطور گاهگاهی، از خصایص ذاتهی انسهان اسهت، انسهان      ِظن ة پاسخ:

است ذاتاً و این یک چیز منفی )مانند بغی و شنآن( نیست که دارای معنی خصهلت  « االِظنة»

ق کرد. زیرا ذاتیات خصلت با بار معنای مثبت هم به آن نمی توان اطال تیبا بار منفی بشود، ح

شان است، ذاتیهات مهی تواننهد بطهور     دمشروط هستند، بسته به چگونگی جهت گیری و رون

 مثبت به کار گرفته شوند و نیز بطور منفی. 

اهل صالح و نیکان نیز گهگاهی بدگمان می شوند و باید بشوند واالّ مرز میهان هنجهار و   

حکوم است خصلت بدگمانی است و آنچهه  ناهنجار در عرصۀ جامعه از بین می رود، آنچه م

شده ایم خصلت ظنّه است نه هر ظنّه ای. اگهر ههر ظنّهه ای از انسهان      مأموربه پرهیز از آن 

 حذف شود، هالو و اَبله می گردد. 

هم بگیهریم خصهلت انسهانی انسهان     « خصلت»پس اگر ظنّه را در این کالم امام به معنی 

 است، نه بیماری شخصیتی. 

در هر سه جمله، خصلت است اما در جمله اول و السالم  دیگر: مراد امام علیه و با بیان 
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 دوم خصلت بیماری و در جمله سوم خصلت ذاتی است. 

درست است؛ جملۀ سوم برای کسی که معنی دوم را ترجیح مهی دههد، مهی توانهد قرینهۀ      

ین است که معنی دوم خوبی باشد، و لذا میان دو معنی با احتیاط رفتار می شود. و قرینه دوم ا

را از خداوند می  یبر طرف شدن هر بغض و هر حسدالسالم  اعم و شاملتر است و امام علیه

 خواهد خواه به خصلت مبدل شده باشند و خواه به حد خصلت نرسند. 

رفتهار  »اما به هر صورت، معنی اول در مقهام انسهان شناسهی و روان اسهت، نهه در مقهام       

انسان شناسی را بر روان شناسی و السالم  یفه می بینیم که امام علیهو در سرتاسر صح«. شناسی

شخصیت شناسی مقدم داشته و روان شناسی و شخصیت شناسی را نیز بر رفتهار شناسهی مقهدم    

مقدم داشته است و چگونگی رفتار  «شی شده هانا»ها را بر « منشأ»داشته است، زیرا همیشه 

د. و این دلیل قوت معنی اول است. چون معنی دوم از چگونگی روان و شخصیت ناشی می شو

 به محور رفتار شناسی است. 

 و فقراتی که در بخش بعدی می آید باز به هر دو معنی قابل حمل هستند.

بغض از کینه ناشی می شود. کینهه یهک حالهت درونهی      نسبت میان بغا و کینه:

اید طهی کنهد کهه آن مرحلهۀ     است، کینه تا به مرحلۀ عملی برسد یک مرحلۀ دیگر را نیز ب

. و اگر کینه به مرحلۀ بغض نرسد )خهواه در اثهر   است بغض است و بغض منشأ عمل کینه ای

 اراده خود شخص و خواه در اثر ناتوانی شخص( در همان حالت بالقوّگی می ماند. 

کینه و بغض وقتی در درون کسهی پدیهد مهی شهوند کهه       نسبت میان بغی و حسد:

بهه او برسهد. امها بغهی و حسهد چنهین نیسهت، )مهثاًل( ههیچ ضهرری از            ضرری از فرد مقابل

به معاویه نرسیده بود، بغی او از حسد ناشی می شد. منشأ بغی بمعنی السالم  ین علیهمؤمنامیرال

امور اجتماعی، حسد است. فرد زیاده طلب هرگز به جایگاه اجتماعی و حق خهود قهانع نمهی    

 ته های دیگران حسد می ورزد.شود، چرا که او به برتری ها و داش
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آیوا زیواده طلبوی در شوأن و اموور      و این یک مسئلۀ بزرگ در علوم انسانی است که: 

 ؟-زیواده طلبوی بور موی خیو د؟      9این نوع حسد از اجتماعی، از حسد بر می خی د یا

در این پرسش خصلت زیاده طلبهی اسهت نهه رفتهار زیهاده      « زیاده طلبی»اشتباه نشود؛ مراد از 

ه که از شخص صادر می گردد. و سؤال این است: آیا خصلت حسد منشأ زیاده طلبی مهی  طلبان

 ؟ -گردد یا خصلت زیاده طلبی منشأ حسد می شود؟

معلوم می شود که بغی و زیاده طلبی از حسد بر می خیزد آنگهاه بهه   السالم  از بیان امام علیه

 زیاده طلب نمی گردد.  مور اجتماعی،در ا عمل زیاده طلبانه منجر می شود. انسان تا حسود نشود

یک روان شناس که می خواهد یک فرد مبتال به زیاده طلبهی را معالجهه و درمهان کنهد     

 باید به سرا  خصلت حسادت او برود، واالّ کوشش برای معالجه زیاده طلبی بی فایده است. 

ههر مربّهی(    این موضوع در روابط اعضای یک خانواده، بهتر روشن می گردد؛ والدین )یها 

که بخواهد خصلت زیاده طلبی یکی از کودکان در برابر خواهران و برادران دیگر را درمهان  

کند، باید به درمان حسادت او بپردازد، نه به زیاده خواهی او زیرا زیاده خواهی علت نیست 

 معلول است. 

و بغهض  و در همین مثال روشن می شود که منشأ بغی، ضرر نیست، بر خالف منشأ کینه 

 که از ضرر ناشی می شوند، بل کودک باغی اساساً وجود خواهر یا برادر را تحمل نمی کند. 

گاهی کینه نیز از حسد ناشی می شود، چنانکه گاهی حسد نیز از  نسبت حسد و کینه:

ن اسهت کهه از   به ما یاد می دهد که: خطرناکترین بغی آالسالم  کینه ناشی می شود. امام علیه

ناکترین بغض آن است که از کینه ناشی شهود. و مسهئله مهی رود بهه     ود، و خطرحسد ناشی ش

 اعماق دقیق و ظریف انسان شناسی، بطرح زیر: 

 

                                                   
 دقت: نه هر نوع زیاده طلبی مانند زیاده طلبی در امور مادی و مالی که از طمع و آزمندی نیز ناشی می شود. 9
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 بغی در امور و حقوق اجتماعی.  حسد

        

                                       9 

          

 

           

 

                                

هستند، لیکن ردیف اول و سوم خطرناکتراند، چهرا؟  هر چهار صورت، بیماری خطرناکی 

برای اینکه در این دو صورت رسیدن انگیزش درونی به مرحلۀ عمهل، قهوی تهر اسهت. زیهرا      

کوتهاهتر   ،شهدن انگیهزش   یمستقیم به عمل می رسد و راه عمل ه وانگیزش بطور بدون واسط

 است. 

و ارتباط موضوع، دربهارۀ سهه   آمده بتناسب « بغضاء»در پنج آیه از قرآن سخن از  قرآن:

 آیه بحثی داشته باشیم: 

 سورۀ مائده: این آیه دو موضوع را بیان می کند:  19آیۀ  -9

یک عامل از عواملی را که بغض را به مرحلۀ عمل می رسانند، معرفی کرده است و  الف:

د کنترل آن مشروبات الکلی است؛ انسان موجودی است که در اکثر موارد، کینه و را می توان

ست این کنترل را از دست می مکند و از رسیدن آن به مرحلۀ عمل جلوگیری کند، اما انسان 

دهد و شراب عامل به مرحلۀ عمل رسیدن کینه و بغض می گردد، و چه بارهای سنگینی کهه  

از این بابت بر گردۀ تاریخ تلنبار شده و فرمان پادشاهان در حهال مسهتی روی تهاریخ را تیهره     

 ست. کرده ا

پس از معرفی عامل مذکور، یک منشأ از منشأهای کینه و بغض را معرفی می کند و  ب:

                                                   
هم هست کهه شهامل اعضهای خهانواده )همسهران، فرزنهدان،       « خانوادگی»در این مقال، شامل « اجتماعی»مفهوم  9

 ز می شود. هووها( نی

 انسان
 بغض در عرصۀ مالی و اقتصادی و در امور و حقوق اجتماعی. کینه 

 بغض در امور و حقوق اجتماعی و در محورهای دیگر.  کینه  حسد 

 بغی در امور و حقوق اجتماعی و در محورهای دیگر. حسد  کینه 
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ۀ قمار، و نیز همیشه یک کینه و بغض ساست؛ بازندۀ قمار همیشه خاطرۀ بدی از جل قمارآن 

گرچه نسبت به جلسۀ قمهار خهاطرۀ بهدی نداشهته      -ارد. و برندۀ قمارنسبت به برندۀ قمار د

می کند که چهرا مهال   « تنفّر از خود»روبه رو شدن با فرد بازنده، احساس  اما هنگام 9-باشد

 5این شخص را از دستش گرفته است.

فردی کوه خوود را   در اینجا می رسیم به یک اصل مهم در انسان شناسی و روان شناسی: 

در برابر حقوق فرد دیگر، مجرم بداند، فقوط یکوی از دو راه را دارد؛ یوا بایود حوق      

را جبران کند، و یا قهراً و جبراً نسبت به صاحب حق، کینه و بغا پیدا ضایع شده 

و در اینصورت است که هم برنده و هم بازنده )از هر دو طرف( کینه و بغهض   خواهد کرد

 خواهند داشت. 

نفرت مظلوم از ظالم بدیهی است. اما نفرت ظالم از مظلوم، از  نفرت ظالم از مظلوم:

چنین ویژگی را ندارد. ظالم بطور ناخودآگاه  یهیچ موجود دیگر شگفتی های انسان است که

به خودش القاء می کند که اگر این شخص وجود نداشت من از تضییع حهق او، محفهو  مهی    

ماندم و مرتکب جرم نمی شدم. یا اگر فرد مظلوم حماقت نمهی کهرد مهن سهتمی بهر او نمهی       

 ستم کنم. کردم. پس وجود یا حماقت او موجب شده که من به او 

و بقول قرآن انسان گناهکار که نمی خواهد یا نمی تواند توبه و جبران کنهد، از اینگونهه   

نْساُنِعىَل»توجیهات و القائات در درون خود دارد که: 
ِ
و  3«.َمعتاذيَرهَُِِوِلَْوَِألْقتىِ-نَْفِسِهِبَصرَیةٌِِبَِلِااْل

ِض پیدا می کند. در نتیجه فرد برنده نیز نسبت به فرد بازنده کینه و بغ

ُُكَِْعنِْ»اینک خود آیه:  َِوِيَُصدَّ ْيطاُنَِأْنِيُوِقَعِبَئْنَُُكُِالَْعداَوَةَِوِالَْبْغضاَءِيِفِالَْخْمِرَِوِالَْمئِْْسِ َّ ِيُريُدِالش َّ ن
ِ
ِا

                                                   
این در صورتی است که روح فطرتش بوسیله روح غریزه اش، سرکوب شده باشد، واالّ او نیز نسهبت بهه جلسهۀ     9

 قمار همیشه خاطرۀ بدی خواهد داشت. 
 زیرا ته مانده روح فطرت )نفس لوّامه( او را سرزنش خواهد کرد.  5
 سورۀ قیامت.  92و  95آیۀ  3
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ُِمنَْاهُونَِ الِةِفَهَْلَِأنُُْتْ َِوَِعِنِالصَّ ِ ر، در میان شما شیطان می کوشد که بوسیلۀ شراب و قما 9«:ِذْكِرِاّلِلَّ

کینه و بغض ایجاد کند، و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. آیا )از این عامهل فسهاد، و از   

 این منشأ فساد( خودداری خواهید کرد؟!

همان سورۀ مائده، دربارۀ مردم یهود سخن مهی گویهد    05در آیه  کینه و جامعه: -2

هم پاشندۀ جامعهه   امعه در برابر عوامل ازمردمی که باید محکمترین جامعه و مقاومترین ج

وحهدت زبهان و ههم وحهدت دیهن و فرهنهگ را       دند )زیرا که هم وحدت نژاد و هم می بو

گریهز از  »داشتند( متالشی ترین و از هم پاشیده ترین جامعه شدند؛ دچار یک نیهروی شهدید   

 د و در سرتاسر کرۀ زمین پخش شدند. تنشگ« مرکز

و متالشی کننده، نبود مگر کینه و بغض که نسهبت بهه همهدیگر    این نیروی داغان کننده 

السهالم   داشتند، آنهم با آنهمه عوامل که زمینه را برای محبت فراهم می کرد. و لذا امام علیه

به ما یاد می دهد که به آثار مخرّب کینه و بغض توجّه کنیم و در صدد حهذف کینهه هها و    

َوَِأبِْدلِّْنِِمْنِکنیم و این تبدیل را از خداوند بخواهیم:  بغض ها باشیم و آنها را به محبت تبدیل

آِنِالَْمَحبَّة نَأ   .ِبْغَضِةَِأْاِلِالش َّ

 »..پس از این مقدمه آیه را بخوانیم: 
ِ
ِالَْعداَوَةَِوِالَْبْغضاَءِا ُْ در اثر کفر  «يَْوِمِالِْقياَمتةَِِِوَِألَْقْيناِبَئْنَهُ

 کینه و بغض را تا روز قیامت افکندیم.  ان()یهودی و طغیان شان، در میان شان

« ما در میان شان کینه و بغض را افکنهدیم »اینکه می فرماید  نکتۀ اول:توضیح سه نکته: 

در مقام بیان ماهیت کینه و بغض است که اوالً کینه و بغض از کفر و طغیان بر می خیهزد و  

می شود گرچه ایهن حالهت هها    ندارد. انسان شکور دچار بیماری کینه و بغض ن یمنشأ دیگر

 5گاهی در او پدید می شوند لیکن به حد بیماری شخصیتی نمی رسند.

ثانیاً: خداوند انسان را طوری خلق کرده است که اگر افراد یک جامعه دچار کفر نعمت 

                                                   
 سورۀ مائده. 19آیۀ  9
ن جمله قمار که کار انسان شکور نیست و فرد شکور طمع در مال دیگران ندارد. و شراب خطری که فهرد  از آ 5

 غیر کفور مرتکب آن نمی شود. 
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و طغیان شوند، محبت از میان شان رفته و جای خهود را بهه کینهه و بغهض مهی دههد و ایهن        

 ۀ شان را متالشی می کند. جامع ،خصلت اجتماعی

َ ِيَْوِمِالِْقيَاَمتةِِ»به محور عبارت  نکتۀ دوم
ِ
آیا ادیان دیگر در جامعوه مهودوی   است؛  «ا

که در اثر تبلیغات نام و آوازه هم یافته و  -استاد تفسیر قرآن در حوزه مقدسه خواهند بود؟

کهه یهودیهان و    می گوید از ایهن عبهارت مهی فهمهیم     -فکر طالب جوان را تخریب می کند

مسیحیان پس از ظهور قائم )عجّل اهلل تعالی فرجه( نیز در دین و آئین خودشان بهاقی خواهنهد   

 ماند، زیرا تا روز قیامت خواهند بود. 

اگر فکر و اندیشه این استاد بوسیلۀ ارسطوئیات آلهوده نمهی شهد مهی فهمیهد کهه فلسهفۀ        

از عرصۀ جامعۀ انسانی اسهت کهه:    آنحضرت، رفع ظلم و قیام« ظهور»و « مهدویت»وجودی 

ُِمِلًَْتَِجْورا َِوُِظلْ  ِ» ِمََكَ َِوِِقْسطا  ِاْْلَْرَضِعَْدال  آیا او هر ظلم و ستم را از بین خواهد برد  9«.يَْمََلُ

مگر ظلم و ستم بر رسول خدا را!؟! آیا همگان از ستم ستمگران آسوده خواهنهد بهود غیهر از    

ا قیامت باقی بمانند و به فحش شان و نیز به اینکه آنحضرت را پیامبر اسالم!؟!؟ که یهودیان ت

دروغگو که به درو  مدعی نبوت شد و قرآن را به خداوند افترا بست، ادامه دهند!؟! آفهرین  

 به چنین استاد تفسیر!!!

ب های ارسطوئی و بودائی بیمار نمی شد، توجه مهی  واگر ذهن و اندیشه اش در اثر میکر

همانطور که کسی به کسی می  5وۀ قرآن منطق و شیوۀ امّی و مردمی است؛کرد که منطق و شی

گوید: تا روز قیامت با تو آشتی نمی کنم، آیا مرادش این اسهت کهه ههر دو تها قیامهت زنهده       

 خواهند ماند؟! بلی: 
 

 هرکه گریزد زِ در اهل بیت
 

 بههارکش غههول بیابههان شههود  
 

 

                                                   
و متون دیگر، حتی متون حدیثی اهل سنت. این حدیث یکی از عقاید اجمهاعی همهۀ فهرق     -336ص  9کافی، ج  9

 مسلمین است. 
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ُكَّت َِأْوقَتُدواِ»ست که دربارۀ یهود می فرماید: )بل اصل سوم( ادامۀ آیۀ مذکور ا نکتۀ سوم:

ِالُْمْفِسدينَِ بُّ ِالَُِيِ ُ َِوِيَْسَعْوَنِيِفِاْْلَْرِضِفَسادا َِوِاّلِلَّ ُ هر زمهان آتهش جنگهی     «:َّنرا ِلِلَْحْرِبَِأْطَفأََااِاّلِلَّ

بیفروزند، خداوند آن را خاموش می کند، و برای فساد در زمین تالش مهی کننهد و خداونهد    

 مفسدان را دوست نمی دارد. 

ویژگی دیگر یهودان این است که با وجود فقدان جامعه و پراکنده شدن شهان در جههان،   

باز به جنگ افروزی در جهان ادامه خواهند داد )که می دهند( اما جنگ افروزی های شهان  

سهال اسهت    46یک جامعۀ مستقل یهود است نخواهد رسید؛ حدود  تأسیسبه هدف شان که 

کنند اما هنوز به جائی نرسهیده اسهت.    تأسیسمی کوشند یک جامعۀ مستقل در فلسطین  که

سال چندین جامعه به استقالل رسیده است لهیکن هنهوز تکلیهف اسهرائیل      46در طول همین 

بعنوان یک دولت، معین نشده است و همیشه عالمت سوال در باالی سرش هست. بها آنهمهه   

بران، و نیز نوکری و خهدمت بهه مسهتکبران، هنهوز یهک      کرنش، تعظیم و استمداد از مستک

مستقل مطمئن ندارند، هر فساد را مرتکب شهده و ههر حیلهه و نیرنهگ را بهه کهار        ۀجامع

َِوِالَْمْسَكنَةُِ»سال آوارگان جهان هستند.  5066گرفتند، باز در طول  ُ َّلَّ ِ  ْ ِا ُْ خواری  9«.ُرِبَْتِعَلَْيهِ

حتم شده است، حتی در دربارها و حتی در درون کهاخ   انش و چشم به دیگران دوختن، برای

سفید، گرچه برخی از آنان به مال و ثروت نیز رسیده باشند. در نظر جامعۀ جهانی منفهور و  

 پست هستند. 

آیه می گوید: یهودان در میان خودشان دچار کینه و بغض شدند زیرا کهه   طغیان و کفر:

ی منشأ کینه و بغض شان، طغیان بود. اینک با یهک  به خصلت طغیان و کفر مبتال بودند، یعن

نگاه جامعه شناختی در ماهیت و تاریخ یهود ببینیم که ماهیت این طغیان و منشأ آن چه بوده 

 است؟

بهرادر بودنهد کهه دچهار حسهادت       95جامعۀ یهود اوالد حضرت یعقوب بودند؛ در آغاز 

وره تنهها دربهارۀ آن خهانواده و    خانوادگی شدند و یوسف را به چاه انداختند. قهرآن یهک سه   

                                                   
 سورۀ بقره.  09یۀ آ 9
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برادر با عنصری شهدید   95حسادت شان آورده است. پس از آن نیز رقابت میان نسل های این 

نیهز  السهالم   از حسادت جریان داشت، حتی بشهادت تورات و نیز بهنصّ قهرآن، موسهی علیهه    

از میهان   ری کهه نتوانست تعصبات قبیله ای را از میان آنان بردارد. پس از موسی نیز هر پیامب

د، قبیلۀ دیگر بشدّت به او حسادت می ورزیهد. ابلهیس نیهز از ایهن     یکی از آنها مبعوث می ش

خصلت آنان بهره برداری می کرد؛ بهر سهر سهلیمان )مقتهدر تهرین پیامبرشهان( آن بالهها را        

و پس از او حکومت را از نبوت و امامت جدا کردند؛ انبیاء پشت سرهم می آمدند  9آوردند

به عزلت و انزوا رانده می شدند که نتیجه اش جدائی دیهن از سیاسهت و حاکمیهت بهود؛      اما

ر( د ناصْه اشتغال به درگیری های درونی به حدی ضعیف شان کرد که بخت النصهر )بنهو آکْه   

دیان به سرزمین شان هجوم برد و همۀ جامعه را یکجا به اسارت گرفت و به بهین  پادشاه آکْ

 النّهرین آورد.

بهود کهه   « جامعهه ای  درونطغیهان  »هود، طغیان بر علیه مردمان دیگر نبود، بهل  طغیان ی

بود. کمیت و کیفیت این حسادت به حدّی بود که حتهی  « جامعه ای درونحسادت »منشأش 

برای خودشان نیز مسلّم شد که هرگز نخواهند توانست یک جامعه متمرکز داشته باشهند. و  

بهه یهأس از    اریخ است که هیچ مردمی بهه ایهن حهد   ر تاین از عجایب تاریخ و یک استثناء د

استقالل و تمرکز قدرت، نرسیده است. زمانی که کهورش بابهل را فهتح کهرد و یههودان را از      

گشتند، اکثرشان در سرتاسر جههان  ر کسی از آنان به سرزمین خود بازاسارت نجات داد، کمت

 ادند. پخش شده و ذلّت غربت را بر ایدۀ جامعۀ متمرکز، ترجیح د

و چون خود را یک نژاد و نسل برتر می دانستند، در همان غربت شان نیز با هیچ مردمی 

آتَئْنتاِبَتّن»آمیخته نشدند. این برتری در اصل یک واقعیت بود که قرآن به آن اشاره دارد  َِوِلََقْدِأ

ِِمتَنِالطَِّ َةَِوَِرَزْقناُُهْ ُْسائيَلِاْلِكتاَبَِوِالُْحُْكََِوِالنُُّبوَّ
ِ
ِعَتىَلِالْعتالَميَِا تلْناُُهْ بتاِتَِوِفَضَّ امها همهین حهس     5.«ي ِ

 برتری که عامل عدم آمیزش با مردمان جهان می شد، در اصل به عامل از هم پاشهیدگی شهان  

                                                   
 «. کاباال و پایان تاریخش»شرح بیشتر در کتاب  9
 سورۀ جاثیه. 90آیۀ  5
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 شد. در اینجا به یک نکته بل اصل مهم در انسان شناسی می رسیم به شرح زیر:  مبدّل

دالتخواهی غریهزی و عهدالتخواهی   عدالتخواهی دو نوع است: عه  عدالتخواهی رری ی:

و درکهی   وجود صرفاً غریزی است هیچ ارتباطفطری. اما باید توجه داشت: حیوان که یک م

از عدالت ندارد، عدالتخواهی از اقتضاهای روح فطرت است که حیوان فاقد ایهن روح اسهت،   

اسهت مهی   لیکن غریزۀ انسان که در اثر مجاورت با روح فطرت با چیزی بنهام عهدالت آشهنا    

کوشد فطریات را نیز در خدمت خود بگیرد و لذا عدالتخواهی در انسان به دو صورت متجلّی 

 می گردد. 

بارزترین نمونه عدالتخواهی غریزی در درون خانواده رخ می دهد، یعنی ایهن حهس منفهی    

ار اگر در موارد دیگر با ابهاماتی همراه باشد و کار را برای فرد محقق در علهوم انسهانی دشهو   

کند، دربارۀ خانواده این ابهامات وجود ندارد؛ خواهران و برادران بشدت عدالتخواه می شوند: 

ما که فرزندان یک پدر هستیم چرا باید فرقی میان ما باشد؟ این عدالتخواهی اسهت لهیکن بها    

سادت او گشت و حسادتش تکیه به نطفه. همان که قابیل خواستار آن بود و عامل انگیزش ح

 و بغض نسبت به هابیل شد.  ینهمنشأ ک

قرآن عالوه بر ماجرای هابیل و قابیل، یک سورۀ کامل دربارۀ این عدالتخواهی غریهزی و  

. و این یکی از ابتالها و گرفتاری های که سورۀ یوسف است حسادت ناشی از آن، آورده است

شهکلی کهه   بزرگ انسان است که اقتضای فطری را در خدمت غریزه می گیرد. گرفتاری و م

 حیوان از آن آسوده است. 

و همیشه چنین نیست که وحدت نسل یا وحدت نژاد عامل مثبت و مفیهد باشهد، بهل در    

موارد زیادی عامل از هم پاشنده و داغان کننده می گردد. و لذا نسل پرسهتی، قبیلهه گرائهی و    

بهه محهور    نژاد پرستی در اسالم بشدت نکوهش شده است. انسان یا بایهد در جامعهه ای کهه   

انسانیت است زندگی کند، یا به تشتت و جنگ دچار خواهد شد جنگی که هر دو طرف آن 

 مدعی عدالتخواهی است. 

حس برتری یهودان در درون جامعه شان، سر از عدالتخواهی غریزی در آورد، بعثت یک 
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بهر مهی    پیامبر در میان یکی از قبایل دوازده گانه شان، عهدالتخواهی غریهزی قبایهل دیگهر را    

انگیخت. و همچنین عدالتخواهی غریزی درون خود همان قبیله را بر می انگیخت: چرا بایهد  

 ؟ ودکس بر نبوت انتخاب ش از میان ما فالن

نیز سرایت می کند کهه  « رابطۀ انسان با خدا»وقتی که عدالتخواهی غریزی فعال شود، به 

اسهت. و در رابطهۀ   « رابطه رقهابتی »ک با خدا در آئین یهود ی انسان ۀمحققین گفته اند: رابط

 است. « رابطۀ عبد و معبود»است. و در اسالم « رابطۀ محبتی»انسان با خدا در مسیحیت یک 

ق نابینا شده بود و می خواست دربارۀ پسرش عیسهو دعهائی بکنهد،    اتورات می گوید: اسح

پُر موئی دسهت   قایعقوب پوست بزغاله ای را به بازوانش بست و به حضور اسحاق آمد، اسح

بر  -زیرا دست و بازوان عیسو بشدت پر مو بود -او را لمس کرد و گمان کرد که عیسو است

 9او دعا کرد و لذا نسل یعقوب که همان یهودان باشند از نسل عیسو برتر شدند.

البته این سخن که مصداق فریب دادن یک پیامبر و رقابت با خداوند است، یهک افسهانۀ   

هر چه هست نشان دهندۀ شدت حس رقابت ضد انسانی یههود اسهت. و از    ساختگی است اما

این قبیل است کشتی گرفتن یعقوب با خداوند و دیگر رقابت های انسان با خدا که در تورات 

 تحریف شده آمده است. 

َوِ»سورۀ مائهده مهی فرمایهد:     95آیۀ  آیۀ سوم که در آن سخن از کینه و بغا آمده:

يَنِقالُِو َّْ ِنَصار ِمَنِا َّنَّ
ِ
 ِاِا

ِ
ِالَْعتداَوَةَِوِالَْبْغضتاَءِا ُْ تُرواِِبتِهِفَأَْغَريْنتاِبَئْتنَهُ اُِذك ِ اِِممَّ ِفََُِسواَِحظا ْْ يَتْوِمَِِأَخْذَّنِميثاقَهُ

ِِب ِاكنُواِيَْصنَُعونَِ ُ ِاّلِلَّ ُْ ئُهُ ان )= پیروان و یهار  او از آنان که می گویند ما نصاری «:الِْقياَمِةَِوَِسْوَفِيُنَب ِ

 را مسیح( هستیم پیمان گرفتیم، اما آنان بخش مهمی از آنچه برای شهان تهذکر داده شهده بهود    

فراموش کردند، از این رو در میان شان تا روز قیامت، کینه و بغض افکندیم، و خداوند بعهداً  

 )در قیامت( آنان را به آنچه که عمل می کردند آگاه خواهد کرد. 

سخن می گوید، آنان را نیز مانند یهودان، بعنهوان جامعهه ای   این آیه که دربارۀ مسیحیان 

که دچار کینه و بغض شده اند معرّفی می کند؛ کینه ای که موجب جنگ ههای پردامنهه در   

                                                   
 تورات، سفر تکوین، باب بیست و هفتم.  9
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 نفر و جنگ جهانی است که آمار کشته ها به میلیون هاد ،آن فرازمیان امت عیسی شد و دو 

که در میهان یههود بهوده فهرق دارد؛ در میهان      رسید. اما منشأ این کینه و بغض شان با منشأی 

غریزی بود  منشأ آن طغیان و منشأ طغیان نیز عدالتخواهی -همانطور که به شرح رفت -یهود

یهودان یک اقتضای فطری را در خدمت اقتضاهای غریزی گرفتنهد.   که منشأ حسادت گشت؛

تُرواِِبتهِفََُِستوا»اما مسیحیان یک اصل فطری را اساساً بهه فراموشهی بردنهد:     تاُِذك ِ تاِِممَّ و آن  «َحظا

 بود، اصلی که هم در خلقت بطور فطری به انسان داده شده و هم توسط عیسی علیه« محبت»

  «.ُذك ُِرواِِبه»کید تمام سفارش شده و تذکر داده شده بود: أبا تالسالم 

ِوِ»است که دربارۀ مسیحیان نفرموده است که  فرق دیگر این  «.املستکناهربتتِعلتيهِْاَّْل 

 میان دو منشأ مذکور ناشی شده است.  تفاوتو این فرق از 

شعار و نقش محبت در مسیحیت توانست منظره های دلخراش گالدیاتور بازی ثروتمندان 

را متزلهزل کنهد؛   « مجلهس سهنا  »و پادشاهان را از بین ببرد اما نتوانست چیزی و نههادی بنهام   

بر اساس مال و ثروت مادی همچنان ماند و هنهوز ههم   اشرافیت گرائی و تعیین جایگاه افراد 

هست؛ اصالت ثروت جای اصالت محبت را گرفت. و هر جامعه ای که بهر اصهالت ثهروت    

مبتنی باشد قهراً و جبراً دچار کینه و بغض خواهد شد ممکن است کسی نسبت به کس دیگر 

محبت نباشد جای خالی آن نه محبت داشته باشد و نه کینه. اما جامعه ای که در تاروپود آن 

 را ثروتمندی خواهد گرفت و رقابت در ثروت منشأ کینه می گردد. 

نباید توهم کنیم که جامعهۀ مسهلمانان از ایهن آفهت      کینه و بغا در جامعه مسلمین:

فردی و اجتماعی، مصون مانده است؛ تاریخ و سرگذشت مسلمانان و احوال امروز شان، بخوبی 

( و آلهه  یهه اهلل عل بغض و کینه بوده اند و هستند که رسول خدا )صلینشان می دهد که دچار 

ِةِاِبلُْقذَِّ»فرمود:  اِلَفِةَِاْذَوِالنَّْعِلِاِبلنَّْعِلَِوِالُْقذَّ ِالسَّ ِْ َم َِماِاَكَنِيِفِاْْلُ ِةُُِكُّ ههر   9«:ةِِيَُكوُنِيِفَِاِذِهِاْْلُمَّ

هد داد مانند مطابقت نعل به نعل و آنچه در امت های پیشین رخ داده در این امت نیز رخ خوا

 تیر به تیر. 

                                                   
 این حدیث مورد اجماع سنی و شیعه است.  -و متون دیگر 932ص  52بحار، ج  9
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بهر مهی دارد    نیهار نعلی، پاهای جلو را که از زمه اسب در حرکت و سرعت چ توضیح:

پاهای عقب در جای پاهای جلو قرار می گیرد، و تیرانداز ماهر تیرها را به نقطۀ تیر اول می 

َِأاَِ»زند. و در ضبط دیگر این حدیث آمده است:  َخلُْاُموهُِلَْوَِأنَّ َِِلَ ب ٍ َِ َِدَخَلُِجْحَرِ اگهر   9«:َدُُهْ

 امّت های پیشین به النۀ آفتاب پرست داخل شده باشند شما هم داخل خواهید شد. 

َوِ»که می گویهد:  السالم  در این سخن امام علیه جامعه شناسی: محبت و امامت:

آِنِالَْمَحبََّة،َِوِ نَأ ةََِأبِْدلِّْنِِمْنِِبْغَضِةَِأْاِلِالش َّ سه نکتۀ دیگر هست کهه   «ِمْنَِحَسِدَِأْاِلِالَْبْغِ ِالَْمَودَّ

 باید به آنها توجه شود: 

بغض در تقابل با محبت، و حسد در تقابل با مودّت، قرار گرفته اند. یعنی هم بهداشت  -9

 است.  مودّت ،ن آنامحبت است و نیز بهداشت از حسد و درم ،و هم درمان بغض

ت این است که هر مودّت، محبت است امها ههر محبهت مهودّت     فرق میان محبت و مودّ

همهراه باشهد.   « امید بهرمندی از فرد محبوب»نیست؛ مودّت آن محبتی است که با عنصری از 

« ودّ»یعنی او را دوست دارد زیرا که امیدوار است خیری از او برایش برسد. مهودّت از مهادّه   

 اشتن و چشمداشت است. است که در اصل به معنی آرزو داشتن، امید د

کارآئی مودت در از بین بردن حسد، بسته به عنصر محبت است که در آن هسهت، مهراد   

امام آن مودت است که بر محبت نیرومند استوار باشد. آن مودت که عنصر ضعیف از محبت 

بین بردن حسد، آن توان را که محبت ناب و بدون چشمدات دارد، نهدارد؛   ازدر داشته باشد 

ن است یک فرد نسبت به فرد دیگر هم مودّت و هم حسد داشته باشد. اما محهال اسهت   ممک

 کسی نسبت به کسی محبت ناب داشته باشد و در عین حال نسبت به او حسد هم داشت باشد. 

مادرانه است. جامعۀ مورد نظهر قهرآن و اههل بیهت      ، محبتخالصترین و نابترین محبت

فرد، رابطهۀ فهرد بها جامعهه و      فرد با رابطۀ -تاروپود آن( جامعه ای است که السالم )علیهم

باشد، چنین جامعهه ای از عامهل از ههم پاشهنده و      «امّت»امّی و مادرانه و مصداق  -بالعکس

                                                   
 و متون دیگر با عبارت های شبیه همدیگر.  -524ص  59بحار، ج  9
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 اموام داغان کنندۀ بغض و حسد، در اَمان می ماند. و آن که در رأس چنین جامعه قهرار دارد  

( در خطبه ای که در مسهجد مدینهه بهر علیهه     نامیده می شود. حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها

ِِمَنِ»ابوبکر ایراد فرمود، امامت را اینگونه تعریف می کند:  َماَمتَنَاَِأَماَّن 
ِ
،َِوِا ِ َوَِطاَعاَنَاِِنَظاما ِِللِْمَلَّ

فرهنهگ جامعهه قهرار داده، و     نظهام  خداوند اطاعت از ما را عامل نظام اندیشهه و  9«:الُْفْرقَتة

 ل ایمنی از تفرقه و مانع ازهم پاشیدگی امّت قرار داده است. امامت ما را عام

و وقتی که زنانی از مهاجر و انصار به عیادتش آمدند و حالش را پرسیدند، دربارۀ حذف 

لَهَِكِلَقَْدِلَِقَحْتِفَنَِظَرٌةِ»امامت و حاکمیت ابوبکر و خانه نشین کردن امام، می گوید: 
ِ
َأَماِلََعْمُرِا

ِْ ِالْقَْعِبَِدما َِعِبيطا َِوُِذعَافا ُِمْمِقرا ُِانَاِِلََِريْثََماِتُِ ََ ُُِثَِّاْحتَلَُبواِِطاَل ُْ ِالُْمْبِطلُونَِِتَ َْسُ َوِيُْعَرُفِالاَّالُوَنَِِ ْ

ِت أْشتا َِوَِأبُِْشُ َِ َِأنُْفسا َِوَِطأِْمنُواِِللِْفْتنَتِةِ لُوَنُُِثَِِّطيُبواَِعْنَِأنُْفِسُُكْ ِاْْلَوَّ َِماَِسنَّ ْيٍفَِصتاِرٍمَِوِِغبَّ واِِبست َ

ِوَِ ىَتِلَُُكْ َِحِصيدا ِفَيَاَِحْْسَ َِزِايدا َِوَِزْرَعُُكْ ِفَْيًَُُكْ َُ اِلِمَيِيََد َِوَِِاْرجٍَِشاِمٍلَِوِاْسِتْهَداٍدِِمَنِالظَّ ِِبُُكْ َأَنَّ

ِعَلَْيُُكِْ َيْتِقُلُوبُُُكْ آگاه باشید؛ بیعت سقیفه نطفه ای بهود   5«:س-لَهاِاكِرُاونََِِأِنُلْزُِمُمُوااَِوَِأنُُْتِِْقَْدََِعِ

لبالب  3که کاشته شد، پس منتظر باشید آن گاه را که بزاید تا از پستان آن به ظرفیت بادیۀتان

بدوشید خونابۀ تلخ و مسموم آن را. آن وقت است که باطل گرایان خسارت خهود را در مهی   

برای شان بنیان نهاده اند. و آمهاده  یابند. و آیندگان در می یابند عاقبت آنچه را که گذشتگان 

و آماده کنید برای استقبال فتنه ها سینه ههای   5کنید خودتان را برای شرایط دیگر از خودتان.

بر شما شمشیر برنده و هرج همه گیر، و استبداد ستمگران که بیت المال  باد تان را. و بشارت

-چه حسرتی برای تان خواهد بود 2.تان را از دسترس تان دور کند، و زراعت تان را درو کند

که  -آیا ما 0!؟! و کجا خواهید بود آنوقت!؟! در حالی که )امروز( مسئله برای شما کور است.

                                                   
 احتجاج طبرسی، باب احتجاجات آنحضرت. -966ص  51ر، ج بحا 9
 بنقل از معانی االخبار.  921ص  53بحار، ج  5
 قعب= بادیه= ظرف بزرگ شیر دوشی.  3
 شرایط شخصیتی تان عوض خواهد شد.  5
 استبداد نهادینه می شود و آنچه امروز شما کاشتید آن را درو کرده بهره برداری می کند.  2
 وز این کار که کردید برای شما ناشناخته است و آثار عمل تان را نمی دانید. یعنی امر 0
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شما را بزور به امامت وادار کنیم در حالی که شما آن را  -آثار شُوم این کار شما را می دانیم

 ؟ -نمی خواهید

علم و دانش استثنائی و شگفت خود دقیقهاً فهرق    ( باو آله یهاهلل عل دختر رسول خدا )صلی

میان نظام اجتماعی امامت، با نظام اجتماعی غیر امامتی )از آنجمله نظام اریستوکراسی که در 

بیعت سقیفه بنا نهاده شد( را توضیح می دهد و بیان می کند که نظام غیر امامتی )به هر شکل 

اهد بود و نمی تواند بدون حاکمیت شمشهیر و  باشد( هرگز فار  از استبداد نخو ی کهو ماهیت

جنگ و شکنجه باشد. و نیز نمی تواند بدون فتنه باشد، و چه فتنه و بالئی بزرگتر از اینکهه  

ُرِبَتْتِ»امت بزرگ اسالم در برابر اندک یهودیان صهیونیست ذلیل، ذلیل گردد؛ یهودیانی که 

َِوِالَْمْسَكنَةُِ ُ َّلَّ ِ  ْ ِا ُْ و  یهه اهلل عل خدا )صلی لفرمایش رسو آن گذشت. که درباره که شرحش «عَلَْيهِ

َِدخَِ( را بشنویم: آله َِأَاَدُُهْ َخلُْاُموهُِلَْوَِأنَّ َِِلَ ب ٍ َِ   .َلُِجْحَرِ

جامعه ای است که به محور محبت باشد، نه به محور  است و امت« امّت»محور امامت 

 ه غریزی.یک انگیزش فطری است ن تبامور مادّی و نیازهای غریزی. مح

ش و کاربرد محبت را بشناسیم قکه اهمیت، ن می آموزددر این دعا به ما السالم  امام علیه

دوسهت دارنهد    -اعم از افراد خوب و بد -و ارج نهیم. و اصل مهم این است که بدانیم همگان

که در نظر مردم محبوب باشند؛ افراد بد محبوبیت را می خواهند تا بوسیلۀ آن به اهداف بهد  

ود برسند، بدیهی است که امام این نوع محبوبیت را برای ما پیشنهاد نمهی کنهد، زیهرا ایهن     خ

مصداق استخدام فطریات در خدمت غریزه می گردد. پس امام آن محبوبیهت را در نظهر دارد   

که ذاتاً از اقتضاهای فطری است و اگر به مرحلۀ عمل برسد هم انسانیت فرد را به فعلیت می 

سانیت جامعه را. و انسان بدون این نوع محبت، نه به سالمت فردی می رسد و رساند و هم ان

که  و این است نقش عظیم محبت در ماهیت جامعه.نه به سالمت جامعه نایل می شود. 

ِالُْحبُِّ»فرمود:  الَّ
ِ
يُنِا ِ مگر دین غیر از محبت چیزی است؟ دین از اصلی ترین اصل  9«:سَاِلِاِل 

ای ساختن فرد و جامعهه اسهت. دیهن در پیکهر جامعهه ماننهد شهبکۀ        تا فرعی ترین فرعش بر

                                                   
 .550و 591ص  95مستدرک الوسائل، ج  9
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اعصاب و عروق در بدن است؛ خون حیات جامعه وقتی بطور سالم در این شبکه جهاری مهی   

معنی « عشق اهلل»شود که با عنصر محبت، یعنی امیّت و امامت باشد. این حدیث را صوفیان به 

و  591ص  95کنید )مستدرک الوسائل، ج  کرده اند در حالی که اگر به متن حدیث مراجعه

ط  41ص  1و به همین محور اسهت کهافی ج    -03ص  02بحار، ج  -954ص  92، و: ج 550

عشق و عاشقی میان انسان و خدا نهدارد. بهل    به دار الکتب االسالمیه( می بینید که هیچ ربطی

برّی است، همانطور دربارۀ انسان سازی و جامعه سازی به محور محبت به امامت و تولّی و ت

 که در همۀ متون حدیثی در باب تولّی و تبرّی آمده است. 

ب و محبت آمده که محبت غریزی محض مورد در قرآن سخن از ح 63ر حدود د قرآن:

 را نکوهش و محبت تحت مدیریت فطرت را ستوده است. 

نظهر   آن محبتی که لیبرالیسم آن را پیشنهاد می کند، محبت غریزی محهض اسهت کهه از   

« خودخهواهی »اخالقی نیز به تملق و چرب زبانی منجر می شود و از نظر آثار اجتماعی عهین  

و لذا هرگز نمی تواند مانع از حسد، کینه و بغض گردد و ههیچ اثهری   «. دگر دوستی»است نه 

و نارسهائی اُمانیسهم در مهدیریت     عجهز در از بین بردن استثمار و استعمار و تجاوز نهدارد. و  

یعنی دعوت به محبت غریزی است  «اصالت انسان»هانی، دعوت به محبت به محور جامعۀ ج

که این خود یک بیماری و سلطۀ غریزه بر فطرت است؛ محبت به بدکاران، محبت بر علیهه  

اسهت و عامهل پهرورش     «انسهانیت اصهالت  »محبت است. اما محبت فطری محبت به محهور  

ردی فوراً درهم می شکند و جهای خهود را بهه    انسانیت است. محبت غریزی در برابر منافع ف

حبّ غریزی السالم  بغض و جنگ می دهد. و در چند جملۀ بعدی خواهیم دید که امام علیه

ِالُْمَداِرينَِ»را   دو نوع است.  امد و آن را نکوهش می کند. پس حبمی ن «ُحب ِ

طری. بغض نیز بر دو نوع است: بغض غریزی و بغض ف و بغا در قرآن و حدیث: حب

 روح فطرت بهیچوجه منشأ بغض نیست. به شرح زیر:  .اما منشأ بغض روح غریزه است

همانطور که در مباحث گذشته به شرح رفت، جنگ منشأ غریزی دارد و روح فطرت از 

 جنهگ بهه راه    ،جنگ بیزار است، اما وقتهی غریهزه گرایهان بهر علیهه خوبهان فطهرت گهرا        
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نامیهده  « جهاد»ی دهد و جنگ دفاعی و اصالحی خوبان می اندازند، فطرت نیز فرمان دفاع م

می شود. بغض نیز همچنین است؛ غریزه گرایان که پیرو غریزۀ محض می شهوند و فطهرت را   

سرکوب می کنند، فطرت خوبان از آنان متنفّر می شود زیرا که آنان را فسادگر و براندازنهدۀ  

ِ»ه می شهود  انسانیت می داند و فرمان تنفر از آنان را می دهد ک و بهدین سهان    «الْتُبْغِضِيِفِاّلِلَّ

َِوِالُْبْغِضِِفت» ِ ِيِفِاّلِلَّ ِتالُْحب ِ حدّ مرز انسان گرایان و انسانیت گرایان مهی شهود. انسهان     « ِاّلِلَّ

انسانیت گرائهی   است گرائی فقط یک خیال است و هرگز تحقق نمی یابد و آنچه قابل تحقق

ی است که تجربه شهده اسهت؛ مگهر لیبهرال ههای      است. این موضوع یک موضوع تجربی عین

از جهان به قتل عام مردم مشغول اند و غیر از تجاوز و  یاُمانیست نیستند که هر روز در بخش

 جنگ محبتی به دیگران ندارند. 

و بغض )تولّی و تبرّی( در مباحث قبل گذشت و در اینجا از تکهرار آن   بحث دربارۀ حب

 خودداری می شود. 

 

 

 بخش نهم

 انسان و بدگمانی 

 عداوت آشنایان 

 شخصیت تاریخی و نامجوئی تاریخی 

 حبّ اَرحام، صلۀ اَرحام، والیت اَرحام

 یک موضوع مثل ث: آزادی و حقوق آفرینشی و حقوق اجتماعی
 

ِالَْواَليََة،َِوِِمْنُِعقُِ ْدنَْيَ اَلحِِالث ِقََة،َِوِِمْنِعََداَوِةِاْْلَ َِذِويِاْْلَْرَااِمِالَْمرَبََّة،َِوَِوِِمْنِِظنَِّةَِأْاِلِالصَّ ِِ و

ِالُْمَداِريَنِتَْصِحيَحِالِْمقَتةِِ َة،َِوِِمْنُِحب ِ ْقَرِبَيِالنَُّْصَ و )خدایا، و به من عوض بده( از  :ِمْنِِخْذاَلِنِاْْلَ
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بدگمانی نیکان اطمینهان )شهان( را، و از عهداوت آشهنایان دوسهتی )شهان( را، و از بهدرفتاری        

ِالُْمتَداِريَنِ»تاری )شان( را، و از خوار کردن نزدیکان یاری )شان( را، و از خویشان خوشرف ُحتب ِ

 .«تَْصِحيَحِالِْمَقة

 

 شرح
 

ِالُْمَداِرينَِ»عبارت  را ترجمه نکردم و عین آن را آوردم زیرا دربارۀ  «تَْصِحيَحِالِْمَقتة»ِو«ُِحب ِ

 آن بحث خواهیم داشت. 

نَّة لغت: ََمة:ِالظ ِ  .بدگمانی :هتُّ

نیز به کار می رود، امها  « بهتان»تهمت: در محاورات مردمی فارسی گاهی تهمت به معنی 

 است. « بد گمانی»در عربی فقط به معنی 

 

 انسان و بدگمانی
 

تاَلحِِ نیکوکاران و اهل  می گوید: خدایا دربارۀ من بدگمانیالسالم  امام علیه :ِظنَِّةَِأْاِلِالصَّ

 ض کن.صالح را به وثوق و اطمینان عو

ههل صهالح   اآیا نیکوکاران نیز دربارۀ دیگران بدگمان می شوند؟ آیا بدگمانی با  پرسش:

بودن، جمع می شود که انسان هم اهل صالح و نیکوکار و نیکو خصایل باشد و هم دچار بهد  

 گمانی به دیگران باشد؟

آن روح  روشن شود؛ آیا منشهأ « چیستی بدگمانی»در پاسخ به این پرسش ابتدا باید  پاسخ:

؟ اگر منشأ بدگمانی روح غریزه باشد باید حیوان نیز هرازگاهی -غریزه است یا روح فطرت؟

بدگمان شود. و این مسئله ای بس مهم اسهت کهه دسهت انهدرکاران علهوم انسهانی غربهی در        

د، و چون انسان را حیهوان مهی داننهد و از روح فطهرت در     نتشخیص و تحلیل آن ناتوان هست

خلهط مهی کننهد و ایهن دو را از همهدیگر      « بهدگمانی »و « احتیهاط »ند میان انسان غافل هست
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 تفکیک نمی کنند. 

هستند گاهی می بینند وقتی که سهگ شهان   « سگ باز»آنان که سگ دوست و باصطالح 

خطائی می کند از تنبیه و کیفر صاحبش نگران می شود، می گویند: بدگمان شهده مهی ترسهد    

 مجازات شود. 

نگرانی، بدگمانی نیست، احتیاط است؛ البته نه به معنی هر احتیهاط، بهل   در حالی که این 

 است. « غریزه حفاظت از خود»منشأش  هاحتیاط غریزی است ک

و بعبارت دیگر: احتیاط دو نوع است: غریزی و فطری. احتیاط غریهزی فقهط بهه محهور     

احتیهاط   عمل می کند حتی حفاظت از فرزند نیز در جهت خودیت خهود اسهت. امها   « خود»

فطری محورهای متعدد دارد عالوه بر حفاظت از خود بهه محورههای حفاظهت از دیگهران،     

حفاظت از ناتوانان، حفاظت از عقاید و باورهای فرهنگی، حفاظت از عدل و داد، حفاظت از 

 است. آبرو و حیثیت و...

ت شهدن  دیگر، یا از شکار شدن توسط انسان، و یا مجهازا  حیوان نگرانی حیوان از حملۀ

و این بدگمانی نیسهت. انسهان و حیهوان در     است« احتیاط غریزی»حبش، تنها یک توسط صا

مشترک هستند زیرا هر دو دارای روح غریزه هستند و منشهأ ایهن احتیهاط    « احتیاط غریزی»

 است که در ذات غریزی موجود جاندار هست تا در حفظ خود بکوشد.  9«ترس»

تها در آنهمهه    5کهه در ذات فطهری انسهان هسهت    اما منشأ بهدگمانی روح فطهرت اسهت    

محورهای متعدد در صدد حفاظت باشد حتی گاهی حفاظت از خود را فدای حفاظت از امور 

در فرهنهگ  « شهید»در همۀ فرهنگ ها و مصداق « قهرمان»دیگر بکند که می شود مصداق 

 اسالم. 

لصالح( نیز بهدگمان  پس، بدگمانی از ذاتیات انسان است و انسان های نیک سیرت )اهل ا

                                                   
 دربارۀ ترس در مباحث گذشته بحث هائی گذشت. 9
هر دو ذاتی هستند اما یکی ذاتی غریزی و دیگری ذاتی فطری. هر دو الزم هستند لیکن بایهد اقتضهاهای غریهزی     5

 تضاهای فطری مدیریت شود. توسط اق
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می شوند و باید بشوند. و اگر این حس فطری را از وجود خودشان حذف کنند اوالً بهه افهراد   

ساده لوح، فریب پذیر، و بی احتیاط مبدل می شوند. ثانیاً از ایفای نقش و وظیفۀ خهانوادگی و  

و اهل « الحاهل ص»اجتماعی خود در عرصۀ تربیت و اصالح جامعه، باز می مانند. پس الزمۀ 

اصالح بودن، بدگمانی است که البته در موارد و شرایط معین و مشخص که شرحش خواههد  

 آمد. 

در عرف مردم می گویند: فالنی آدم خوبی است؛ کار به کار کسی ندارد. اما بایهد گفهت:   

چنین فردی اساساً آدم نیست تا چه رسد به خوب بودن، او بیمار است؛ از همه چیهز جامعهه   

ده می کند اما در اندیشه صالح و اصالح جامعه نیست، چنین کسی کهاری بها تشهخیص    استفا

از منکر ندارد تا چه رسد اهل امر به معروف و نهی از منکر باشد. اگر همۀ افراد « معروف»

یک جامعه اینگونه باشند هم درون جامعه عرصۀ فساد می شود و هم جامعهه در زیهر پهای    

 . می شود همردمان دیگر کوبید

اَلحِِالث ِقَة»از السالم  مراد امام علیه این نیست که خدایا کاری بکهن   ،«َوِِمْنِِظنَِّةَِأْاِلِالصَّ

اهل صالح نسبت به من هرگز بدگمان نشهوند، تها معنهی سهخنش نکوهیهدن اصهل و اسهاس        

بدگمانی باشد. مقصودش این است که خدایا مرا یاری کن، توفیق بده و هدایت کن تا به حدّی 

الم اندیش و درست کار باشم که اهل صالح دربارۀ من بدگمان نشوند؛ بدگمانی ای کهه در  س

 جای خود حق شان و وظیفۀ شان است.

یعنی امام به ما یاد می دهد: از خدا بخواهید که کمک تان بکند، توفیق بدههد تها نیهک    

در عین بد اندیشی و  اندیش و نیکوکار باشید، در نتیجه اهل صالح بر شما بدگمان نباشند. واالّ

بدکاری از خداوند بخواهید که اهل صالح نسبت به شما بدگمان نباشند، این بدان معنی است 

خداوند بر سر اهل صالح کاله بگذارد و بهدکاری ههای شهما از نظهر اههل       -نعوذ باهلل -که

 صالح که حافظان دین و آئین و اصول انسانیت هستند، مخفی بماند. 

است و باید از او بخواهیم که عیب ههای مهان را از    ستار العیوبد درست است خداون

 است.  ینظر دیگران مستور بدارد. لیکن این موضوع دیگر و بحث دیگر

باز هم با بیان دیگر: این کالم امام در مرحلۀ خودسازی است که تا بتوانیم خودمان را به 
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شند که مها بهد اندیشهی و بهدکاری     آن کمال برسانیم که اهل صالح وثوق و اطمینان داشته با

پس از ارتکاب عمل نکوهیهده   ۀنخواهیم کرد. اما تمسک و توسل به ستاریت خدا، در مرحل

جایز الخطاء است اگر به هر صورت مرتکب رفتار بدی شدیم بهاز   یاست. بلی انسان موجود

 را. باید از رحمت خدا مأیوس نشویم هم آمرزش بطلبیم و هم مستور ماندن عیوب مان 

تَتْرَيِکه فرمود:  است السالم ین علیهمؤمندر راستای سخن امیرالالسالم  این سخن امام علیه

ِِمْنَِطلَِبِالاَّْوبَة خودداری از خطاها آسانتر از توبه کهردن اسهت. امهام سهجاد      9:الَْخِطيًَِةَِأيَْْسُ

هی از او در نیز به ما یاد می دهد که بها کمهک خهواهی از خهدا و توفیهق خهوا      السالم  علیه

مسیری از زندگی قرار بگیرید که اهل صالح )که دیهدبانان و نگهبانهان خهوبی هها هسهتند(      

 نسبت به شما بدگمان نباشند و بر شما وثوق و اطمینان داشته باشند. 

است، نه در « بدگمانی اهل صالح»در السالم  سخن امام علیه بدگمانی بر دو نوع است:

هل صالح نیستند بدگمانی شان نیز فساد است نه صالح. در یک انی که اسبدگمانی هر کس. ک

از اعضا بدگمان می شوند و همچنهین در بانهد سهارقان و تبهه      یباند قاچاق مواد مخدر به یک

 کاران، که مبادا برود و باند را )باصطالح( لو دهد. 

قبهال   در« فرد بهدبین »نوع سوم از بدگمانی هست که بیماری روانی است که فرد مصداق 

 ، می گردد. اهل صالح از این نوع بدگمانی نیز منهزّه هسهتند واالّ اههل صهالح     «فرد خوشبین»

نمی شدند. و صد البته خوشبین بودن نیز نباید در حهدی باشهد کهه حهاکی از سهاده لهوحی و       

 هالوئی باشد. 

، هسهت و  السهالم  بل یک اصل مهم در عرصۀ علوم انسانی قرآن و اهل بیت علیهم نکته:

انان خوبی ها، نباید در احوال دیگران دیهدبانی  بآن خودداری از تجسس است؛ دیدبانان و نگه

تجسسی کنند و یا ظنّه و بدگمانی های شان دربارۀ افراد را با دیگران در میان بگذارند و نقل 

ِ»محافل کنند که فرمود: 
ِ
ِا ن ِ آَمنُواِاْجتَنُِبواَِكثریا ِِمَنِالظَّ يَنِأ َّْ َاِا ُستواَِوِالِايَِأُيُّ ُْثٌَِوِالََِتَسَّ

ِ
ِا ن ِ ِبَْعَضِالظَّ نَّ

                                                   
 دار االضواء. 529ص  5کافی، ج  9
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ِبَْعضاِ  هها بپرهیزیهد، چهرا     یای آنان که ایمان آورده اید از بسیاری از بدگمان 9...«:يَْغَاْبِبَْعُضُُكْ

که برخی از بدگمانی ها گناه است؛ و از رفتار دیگران تجسس نکنیهد، و هیچکهدام از شهما    

 5غیبت دیگری را نکند...

که اهل تجسس باشد و بدگمانی ها را محور غیبت قرار دهد. او اساساً اههل صهالح    کسی

 خارج است. السالم  نیست و از این سخن امام علیه

ِالَْواَليَة» عداوت آشنایان: ْدنَْيَ خدایا، عداوت آشنایان بهه مهن را بهه     ؛«َوِِمْنِعََداَوِةِاْْلَ

 دوستی مبدل کن.

است که مستمر باشد. تنفر و بغض موقت و آنی، عداوت عداوت آن تنفر و بغض  تعریف:

 نیست.

آشهنا  »ههر دو نهوع   «. عداوت بین الجوامهع »و « عداوت بین االفراد»عداوت دو نوع است: 

را الزم گرفته اند؛ کسی که کسی را نمی شناسد، چه عداوتی می تواند با او داشته باشد. « بودن

د که نه قبالً همدیگر را دیده اند و نه در آینهده  و یا کسی در قطار مسافرتی از کسی می رنج

همدیگر را خواهند دید، تنها دچار بغض موقت می شود نه عداوت. لیکن هر کدام از این دو 

آشنا بودن ویژۀ خود را دارد؛ در عداوت بین االفراد آشنائی نزدیک و اشتراک در امهور   ،نوع

، و عداوت بین االفهرادی در  هستخالقی، اجتماعی، و در برخوردهای اقتصادی، و تصادمات ا

 این بسترها جاری می شود. 

و در عداوت بین الجوامع، تنها آشنائی کلّی الزم است نه آشنائی از نزدیک و نه اشهتراک  

                                                   
 سورۀ حجرات. 95آیۀ  9
پیشتر گفته شد که سورۀ حجرات سیاسی ترین سورۀ قرآن اسهت و دربهارۀ جریهان ههای سیاسهی کهه در میهان         5

در اینجا ایهن آیهه را   اصحاب بودند، بحث می کند، متأسفانه مفسرین آن را به اخالقیات تفسیر کرده اند. اما خود بنده 

دربارۀ اخالق علمی آوردم. مراد این نیست که سورۀ حجرات هیچ ربطی به اخالق ندارد، از یک دیدگاه سرتاسر قرآن 

مهورد مخصّهص   »است، اصل این سوره در امور سیاسی اسهت و قاعهده ایهن اسهت کهه      « اصالت»اخالق است، بحث در 

 «.نیست
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 در امور مذکور. 

را  «الادنتي»به محور عداوت بین االفهراد اسهت و لهذا کلمهۀ     السالم  این کالم امام علیه

 ان که آشنائی نزدیک دارند. آورده است. یعنی آن

مبدل شوند هم « عداوت تاریخی»هر دو نوع از عداوت می توانند به  عداوت تاریخی:

در رابطۀ فرد با افراد، و هم در رابطۀ جامعه با جامعه. از باب مثال؛ هر فرد شیعه بها فهردی   

دارد. و ههر  بنام شمر عداوت تاریخی دارد. و جامعۀ یهود با جامعه اسهالم عهداوت تهاریخی    

 کدام از این دو نیز آشنائی ویژۀ خود را که مذکور شد، دارند. 

ممکن است برخی از عداوت های تاریخی فردی، از بین برود؛ مثالً یک شخص ایرانی نام 

فرزند خود را اسکندر یا چنگیز بگذارد و نیز ممکن است جامعه ای در یک دورۀ تهاریخی  

باشد، اما در دورۀ دیگر این عداوت از میان شان برچیده نسبت به جامعۀ دیگر عداوت داشته 

شود. اما برخی از عداوت ها تا زمانی که یکی از دو جامعه از بین برود، ماندگار می شود از 

َعْنَكِالَْيهُوُدَِِوِلَْنِتَْریض»این جمله است عداوت های دینی میان دو جامعه که قرآن می فرماید: 

َِِوِاَلِالنَّصار  ََّاهَُْحإَّ َِّهَعِِمل و هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد تا کامالً از آئین  9«:ِتَت

 آنان پیروی کنی. 

دوستی نیز )که امام با لفظ والیت آورده( چنین است که گاهی به دوست داشتن تهاریخی  

دو جامعهه  بین االفراد و بین الجوامع مبدل می شود. اما نکتۀ ظریف این است که دوستی میان 

مهی رسهیدند دو جامعهه نمهی     هرگز به معنی اتمّ محقق نمی شود، زیرا اگر بمعنی تام دوستی 

گانگی دو جامعه با دوگانگی دو فرد فرق اساسی دارد؛ دوگانگی دو فهرد یهک امهر    شدند. دو

د. وشه عهه از باورهها و ارزش هها ناشهی مهی      آفرینشی و طبیعی اسهت. امها دوگهانگی دو جام   

شی انسان به سازگاری و دوستی می تواند برسد. اما دوگانگی بر اساس باورهها  دوگانگی آفرین

و عقاید و اصول فرهنگ هرگز نمی تواند به سازگاری و دوسهتی برسهد. و یکهی از سهدها و     

موانع واقعی اُمانیسم و لیبرالیسم همین مسئله است. شعار انترناسیونالیسم در برابر ناسیونالیسم 

                                                   
 سورۀ بقره.  956آیۀ  9
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آمد باشد، اما در برابر ناسیونالیسم دینی هیچ کاربردی ندارد. پس دوسهتی  نژادی می تواند کار

 میان دو جامعه یک دوستی نسبی است که مثالً در حالت جنگ نیستند.

جامعه گهرا و جامعهه سهاز     یانسان موجود انسان تاریخی: و نامجوئی تاریخی:

د. و ایهن  ندگار می شواست و جریان جامعه، تاریخ است، شخصیت برخی افراد، تاریخی و مان

خودشهان، بهل در   ماندگاری بسته به نقش تاریخی آنان است که نه فقط در میان مردم عصهر  

. دوستی تهاریخی آرزوی ههر شهخص    قرار می گیرندو یا بغض دیگران  طول تاریخ مورد حب

بزرگ است؛ مردان بزرگ همیشه آرزو داشته اند که در آینده و تهاریخ جامعهۀ شهان، نهام     

شته باشند. و باالتر از آن آرزوئی است که یک فرد بخواهد در آینده در میهان افهراد   نیک دا

هر جامعه )یا چند جامعه( نام نیک داشته باشد که قرآن از قول حضرت ابراهیم نقل می کند 

ِيِفِاْْلآِخرينََِِوِاْجَعْلِِل»که گفت:  ٍِ ان و )خدایا( برای من در میان امتهای آینده زبه  9«:ِلساَنِِصْد

و نام نیک او  5«:َوِتََرْكناِعَلَْيِهِيِفِاْْلآِخرينَِ»ده. و در آیۀ دیگر می فرماید:  قرار -ذکر خیر -صدق

 )ابراهیم( را در امت های بعدی باقی گذاشتیم. 

دوستی تاریخی نیز وقتی ممکن است که آیندگان با جایگاه و نقش شخصیت یک شهخص  

کن نیسهت، همهانطور کهه جایگهاه و نقهش تهاریخی       در تاریخ، آشنا باشند و بدون آشنائی مم

  3حضرت ابراهیم برای مردمان جامعه های امروزی شناخته شده است.

قرآن نیز آرزوی تاریخی بودن را و دعا برای شخصیت تاریخی بودن را نه فقط مجاز مهی  

َّنتاَِات»داند بل انسان را به چنین آرزوئی تشویق می کنهد:   يتَنِيَُقولُتوَنَِرب َّْ ْبِلَنتاِِمتْنَِأْزواِجنتاَِوَِوِا

ماماِ 
ِ
َِوِاْجَعلْناِلِلُْماَّقَيِا َةَِأْعُيٍ تِناِقُرَّ ايَّ ِ َِوَِستالماِ ِ-ُذر  يَّتة  واَِوِيُلَقَّتْوَنِفيهتاَُِتِ َزْوَنِالُْغْرفَتَةِِبت َِصترَبُ و  5«:ُأْولًَِكَُِيْ

 نی چشم مها قهرار  ۀ روشن مایآنان که می گویند: پروردگارا، برای ما از همسران و فرزندانما

                                                   
 رۀ شعرا.سو 65آیۀ  9
 سورۀ صافات. 966آیۀ  5
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 ده، و ما را برای نیکوکاران امام گردان. 

گوید: بکوشید که نه فقط متّقی باشید، بل برای متقیان امام و پیشوا باشهید. و ایهن   می  هآی

پیشوائی مدرّج است از پیشوا بودن برای یک خاندان، و پیشوا بودن برای گروهی از متقیهان،  

و « خهود سهازی  »ا می رسهیم بهه یهک اصهل مههم در      تا برسد به امامت معصوم. پس در اینج

در اسهالم مهذموم و بشهدّت نکوهیهده اسهت امها       « شهرت طلبهی »اسالم؛ که « جامعه سازی»

ستوده و مورد تشویق است. زیرا شهرت طلبی منشأ غریزی دارد لیکن امامت « امامت خواهی»

« خیهر »واستۀ فطری منشأ فطری دارد و هر انگیزش فطری، خ -آنهم امامت بر متقیان -طلبی

پس در خیرها مسابقه دهیهد؛   9«:فَاْستَِهُقواِالَْخترْیات»است و باید خیرها را از خداوند خواست: 

 از همدیگر سبقت بگیرید.

شخصیت های تاریخی دو گروه هستند: شخصیت های غریزی مانند نمرود، فرعون، نرون، 

براهیم، موسی، انبیائی کهه نهام شهان    چنگیز، معاویه، یزید و...، و شخصیت های فطری مانند ا

 مانده، علی، حسین، امام سجاد و...

شخصیت های تاریخی همانطور که در دورۀ حیات شان از بهدنامی مهی ترسهند و نگهران     

و از اینکه مهورد بهدگمانی تهاریخی باشهند، نگهران هسهتند و لهذا         تاریخی هستند، از بدنامی

ِالَْواَليَة»جاد این دعا را: حضرت ابراهیم آن دعا را می کند و حضرت س ْدنَْيَ و  «.َوِِمْنِعََداَوِةِاْْلَ

به ما نیز یاد می دهد که بکوشیم به جای شهرت طلبی در صدد پیشوائی افراد متّقهی باشهیم و   

 در صدد باقی گذاشتن نام نیک از خود باشیم. 

صیت شخصیت های تاریخی مذموم شهرت طلب بوده اند، و شخ و این یک معیار است:

 های تاریخی ممدوح، پیشوائی طلب در خط تقوی بوده اند. 

نامجوئی  فرق میان است ذاتاً و خلقتاً، آنچه تعیین کننده است« نامجو»انسان یک موجود 

غریزی و نامجوئی فطری است. نامجوئی فطری انسان ها را در مسیر مسابقه در خیرات قهرار  

فردی و روان اجتماعی رواج یابد، جامعه بهه   می دهد و اگر چنین روحیه ای در عرصۀ روان
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ِْْ»حدّ انسانیِ انسانیت می رسد. و انسان برای همین آفریده شده اسهت:   َِخلَقَهُت ِِلَ ِْ یعنهی   9«.َوِ

خداوند برای این چنین نظام اجتماعی که نظام امامتی است و در رأس آن امام معصوم تا برسد 

 5آفریده است. به پائین ترین سمت پیشوائی، انسان ها را

به این نتیجه می رسیم: وقتی این جمله از  (با این مقدمه )که نسبتاً طوالنی هم شد نتیجه:

را می خوانیم بسادگی از آن عبور نکنهیم و گمهان نکنهیم کهه دوسهتی      السالم  دعای امام علیه

شهیم؛  آشنایان را تنها در مدت عمر و زندگی مان بخواهیم، بل در اندیشۀ پس از مرگ نیهز با 

هر کس بمیزان شخصیت و جایگاه اجتماعی خود، و بمیزانی که آشهنایانی در آینهده خواههد    

داشت. یعنی هم نام نیک دوره زندگی را فدای بوالهوسی ها نکنهیم و ههم نهام نیهک پهس از      

اگر همگان بدینگونه در صدد نام نیک باشوند، باصوطالح دنیوا    مرگ را. بدیهی است 

  گلستان می شود.

« االدنین»در پایان این مبحث باید به یک موضوع پرداخته شود و آن این است: کلمۀ  تکمله:

ترجمه کهردیم همهانطور کهه برخهی از شهارحان و      « آشنایان»را که در این سخن امام هست به 

 است.« نزدیکان»مترجمان صحیفه اینگونه ترجمه کرده اند، در حالی که معنی این لفظ 

 خویشاوندان نزدیک نسبی. َااَلدنون:ِالعشریةِنس با : -شد.نزدیک  قَُرَب:لغت: دنا: 

َِذِويِاْْلَْرَاتاِمِالَْمترَبَّة»اما نظر به اینکه بالفاصله در جملۀ بعدی می گویهد   ِِ  ،«َوِِمتْنُِعُقتو

معلوم می شود که مراد از جملۀ قبلی نزدیکان نسبی نیست. بل مراد آن اصطالح است که می 

دیک است یعنی با او آشنائی دارد. و این اصطالح رایهج ههم دربهارۀ    گویند: فالنی به فالنی نز

ین مهؤمن افرادی که معاصر همدیگرند به کار می رود مانند: اصبغ بن نباتهه از نزدیکهان امیرال  

( است. و هم دربارۀ افرادی که فاصلۀ تاریخی با همدیگر دارند مانند: فالن استاد السالم )علیه

( نزدیک است. و حتی دربارۀ خداوند که مشمول زمان نیست السالم ین )علیهمؤمنما به امیرال

 است. « خدا شناس»به کار می رود که می گویند: فالنی به خداوند نزدیک است. یعنی 
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و این نزدیکی همانطور که نزدیکی نسبی نیست، نزدیکی مکانی هم نیست، زیرا بالفاصله 

ْقَرِبَيِا»می گوید  پس  و از خوار کردن نزدیکان، یاری کردن شان را. :«َرةتلنُّْصتَوِِمْنِِخْذاَلِنِاْْلَ

 را به آشنایان معنی کرده اند. « االدنین»حق با آن شارحان و مترجمان است که 

مهی   تأییهد نیز این معنهی را  السالم  و عینیت تاریخی و اجتماعی شخصیت امام سجاد علیه

اعهم   -هسهتند  آشناشخصیت آنحضرت کند؛ پس از قرن ها در همین امروز هم کسانی که با 

هیچ عداوتی نسبت به او ندارند، این ویژگی مشترک  -از پیروان مذاهب اسالمی و ملل دیگر

 9میان حضرت ابراهیم و امام سجاد است که دعای هر دو مستجاب شده است.

 

 حبّ اَرحام، صلۀ اَرحام، والیت اَرحام
 

َِذِويِاْْلَْرَااِمِالَْمرَبَِّ ِِ و )خدایا، عوض کن برای من( جدائی افکندن خویشهان را   :ةَوِِمْنُِعُقو

 5به همنوائی و نیکی گرائی.

 عقوق یعنی شکستن و منشق کردن.  لغت:

اگر بخواهیم ویژگی های کاربرد این واژه را بیشتر بشناسیم بایهد بهه نکهات زیهر توجهه      

 کنیم: 

تن روابط انسانی بهه  عقوق به معنی هر شکستن و منشق کردن، نیست بل دربارۀ شکس -9

 کار می رود. 

دربارۀ روابط انسانی نیز شامل شکستن ههر رابطهه نمهی شهود، بهل تنهها دربهارۀ روابهط          -5

 زند نسبت به والهدین، و یها نسهبت بهه    آفرینشی و طبیعی )انساب( به کار می رود؛ مانند عقوق فر

صمیمیت میان دو همسهر و  دیگر افراد فامیل. و گاهی به شکستن دوستی میان دو فرد، تا شکستن 

  امثالش نیز عقوق گفته می شود )مثالً: فالنی بر دوست خود عاق شد( اما این کاربرد اصیل نیست.

                                                   
صرفنظر از اشخاص بیمار و معدود افرادی که نسبت به این دو شخصیت و حتی نسبت به خداوند نیز عداوت و  9

 بغض دارند. 
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در انساب و فامیل نیز به هر نوع شکستن رابطه، عقوق نمهی گوینهد. بهل تنهها بهه آن       -3

یگهاه  رابطه شکنی می گویند که از طرف فردی شکسته شود که نسبت بهه طهرف دیگهر، جا   

 پائین دارد؛ مانند فرزند در برابر والدین، برادرزاده در برابر عمو، و...

و با بیان خالصه: عقوق در عرصۀ پیوند های آفرینشی و خلقتی مصداق پیدا می کنهد، نهه   

پیوند های اجتماعی. و باز بعبارت دیگر: عقوق دربارۀ پیمان هائی مصداق پیدا مهی   عرصۀ در

ر بشر باشد؛ پیوند و پیمانی باشد که خلقت دربارۀ افراد ایجهاد کهرده   کند که خارج از اختیا

 است. 

در اینجا بهه یهک مسهئلۀ     تعارض پیوندهای آفرینشی با پیوندهای اجتماعی:

پیچیده می رسیم، زیرا در موارد زیادی این دو نوع پیوندها در تعارض با همهدیگر قهرار مهی    

اگهر بها برخهی از پیونهدهای      -حام، والیت اَرحامحبّ اَرحام، صلۀ اَر -گیرند؛ فامیل دوستی

اجتماعی مانند دوستی میان دو نفر، پیوند همسری، شهرکت اقتصهادی، روابهط همسهایگی و...     

معارض گردد، چه باید کرد؟ تا کجا باید روابط فامیلی را بر روابط اجتمهاعی مقهدم داشهت؟    

اسخ این پرسش و تعیین این چیست؟ و کجاست؟ پ درست و نادرست «ارحام گرائی»مرز میان 

 خط مرز نیازمند مطلب زیر است: 

در  یک موضوع مثل وث: آزادی و حقووق آفرینشوی و حقووق اجتمواعی:     

وجود ندارد، اگر چیزی شبیه حقهوق در زنهدگی   « حقوق اجتماعی»زندگی حیوان چیزی بنام 

اهها در موسهم   درن«. نظام حقهوقی »است نه « نظم غریزی»)مثالً( زنبور عسل مشاهده می شود 

در هوا پرواز می کنند که یک نظم غریزی و مفید هم هست اما  4مهاجرت شان بشکل عدد 

 نیست. « حقوق»مصداق 

جامعه فقط مخصوص انسان است. زیرا منشأ جامعه روح فطرت است و حیوان فاقد ایهن  

ههای   همۀ روابهط و پیونهدها و سهنّت    بنابراینروح است، و حقوق بدون جامعه معنی ندارد. 

 اجتماعی، محدود کنندۀ اقتضاهای غریهزی هسهتند، فطریهات عرصهه را بهر غریزیهات تنهگ        

 می کنند. 
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؛ آنان از وجود روح فطرت عاجز استمسئلۀ بس بزرگ و مهم  از فهمعلوم انسانی غربی 

غافل هستند و لذا غرایز را ذاتی و اصیل می دانند و امور فطری و اقتضاهای فطری را ناشهی از  

بشدت در بن بسهت و   آزادیمی دانند. در نتیجه از نظر علمی در تعریف و معنی « دادهاقرار»

 سقوط می کنند. « آزادی بر علیه آزادی»تناقض گرفتار می شوند تا حدّی که در مغاک 

در مجلدات قبلی دربارۀ یکی از تناقضات آنان دربارۀ آزادی بحهث شهد کهه مهی گوینهد:      

این اوالً یک تناقض آشکار است زیرا این «. د دیگر محدود استآزادی هر فرد به آزادی افرا»

آزادی نیست، بل شدیدترین محدودیت است که آزادی یک فرد بهه آزادی میلیهون هها فهرد     

دیگر محدود باشد. ثانیاً این تعریف آزادی نیست تعیین حهدودِ محهدودیت آزادی اسهت، اول    

در  و نهدارد، و شهرحش   -ی داشته باشدودباید خود آزادی تعریف شود، سپس اگر آزادی حد

در اینصورت نوبت به حدود آن می رسد. نمهی تهوان در تعریهف آزادی     -آن مباحث گذشت

اکتفا کرد، زیرا این کار عوام است نه کار یک دانشهمند محقهق، بایهد    « شرح االسم»صرفاً به 

 ماهیت آزادی با روش علمی بیان شود. 

ن باره می رسیم و آن اینکه: امور اجتمهاعی، روابهط و   یک تناقض دیگر در ای به در اینجا

پیوندها و پیمان های اجتماعی، اگر هیچ ارتباطی با کانون ذاتی درونی انسان ندارنهد و صهرفاً   

مولود آگاهی ها و قراردادها هستند، و غرایز ریشه در کانون ذاتهی انسهان دارنهد از آنجملهه     

به آزادی افراد دیگر محهدود   ،هر فرد« آزادی» غریزه آزادی، پس چگونه یک غریزه ای بنام

می شود؟ چرا این ویژگی فقط منحصهر بهه آزادی   « غریزه بر علیه غریزه»می شود که مصداق 

 محدود به غریزۀ شهوت دیگران نیست؟  ،شده است؟ چرا غریزۀ شهوت یک فرد

غرایهز  نان آزادی یک غریزه ای اسهت در خهدمت همهه    آلطفاً دقت فرمائید: مطابق نظر 

دیگر بدون استثناء. و این، این روی سکه است. و روی دیگر این سکه، این است: هیچ غریهزه  

 ای آزاد نیست و باید محدود شود تا هر فردی بتواند به همان آزادی غرایز خود برسد. 

پس آزادی خواهی هم یک حس غریزی و ذاتی است و هم یک حس ضد غریزی است. و 

انی است که بتواند بگوید: آزادی یک حهس ذاتهی نیسهت؟ همگهان     آن کدام محقق علوم انس

نیست، یک حس ذاتی اسهت. پهس چهرا بایهد     « پدیدۀ قراردادی»اجماع دارند که آزادی یک 
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« سهم»؟! این -آزادی همۀ غرایزِ همۀ افراد محدود شود تا سهمی از آزادی نیز به هر فرد برسد

 «. محدودیت»یعنی 

مر ناشی از قراردادها می دانستند می شد یکی از قراردادها کهه  اگر آقایان آزادی را یک ا

محدود کنندۀ غرایز است نه یک امر غریزی ذاتی. که صد البته چنین بهاوری را ندارنهد بهل    

اینهمه هیاهوی شان به محور آزادی ذاتی و غریزی است. زیهرا اگهر چنهین بهاوری داشهتند و      

« قراداد بر علیه قرارداد»ر تناقض دیگر می شدند که آزادی را ناشی از قرارداد می دانستند دچا

را بهه دیگهر    و این قرارداد می شود؛ آزادی که خود یک قرارداد است بر علیه همۀ آزادی ها

، و ایهن  «آزادی عامل محدود کننهده اسهت  »قراردادها محدود کند، که باز می رسد به اینکه 

یعنی آزادی می گوید که ، «می شودشیئ خودش را  نقض یک»راتر از تناقض است مصداق ف

  نباید آزادی باشد.

پس علوم انسانی غربی خواه حس آزادی خواهی را یک حس ذاتهی بدانهد و خهواه آن را    

 یک امر قراردادی، در هر دو صورت در بن بست تناقض گرفتار است. 

ی ( حس آزادی خواهی یک حس ذاته السالم اما در انسان شناسی قرآن و اهل بیت )علیهم

فطرت باید اقتضاهای غریهزی را مهدیریت کنهد. و     ه ذاتی غریزی بل ذاتی فطری. واست اما ن

درسهت اسهت    9پیشتر به شرح رفت که آزادی فطری ماهیتاً به ههیچ چیهزی محهدود نیسهت.    

آزادی فطری امکان ندارد مگر با مهدیریت فطهرت کهه غرایهز را مهدیریت کنهد و در حهد        

 ، نظاممند می کند. مدیریت غرایز را محدود می کند

تعهارض پیونهد ههای آفرینشهی و     »کهه عنهوانش    اکنون برگردیم به مسوئلۀ خودموان  

بود. پیش از هر چیز باید به این نکته توجه شود که پیوندهای اجتمهاعی  « پیوندهای اجتماعی

بسته « ناحق»هستند، و پیوندهائی که به محور « حق»بر دو نوع هستند: پیوندهائی که مصداق 

اند. ناحق ها از بحث ما خارج هستند، زیرا چیزی که بر محور حهق نیسهت عنهوانی از    شده 

 را ندارد. « حقوق»

                                                   
 است و عمل خیر کسی مزاحم عمل خیر افراد دیگر نیست. «خیر»زیرا فعالیت های فطری همگی  9
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اگر حقی از حقوق اجتماعی، با حقی از حقوق آفرینشی معارض باشد مثالً اگر آقای الهف  

با آقای ب برادر است و باید حقوق برادری )حبّ رحم، صلۀ رحم، والیت رحهم( را رعایهت   

دعهوا و مرافعهه دارنهد.     -یا هر چیز دیگهری  -آقای ب با آقای ج دربارۀ یک مالی یوقتکند. 

؟ هر فرد عامی نیهز مهی گویهد    -آقای الف چه کند از برادرش حمایت کند یا از حق آقای ج؟

که باید از حق اجتماعی آقای ج حمایت کند. اما سخن در این نیست که هر غیر متخصص نیز 

یه گاه علمی این قضیه و داوری است، چرا باید او حقوق اجتماعی آن را می داند. سخن در تک

 را بر حقوق آفرینشی ترجیح دهد؟ 

علوم انسانی غربی هیچ پاسخ علمی به این پرسش ندارد و به همان گهزارۀ عوامانهه بسهنده    

 میکند و هیچ تکیه گاهی در عرصۀ انسان شناسی برای این گزاره تعیین نمی کند. 

( می گوید: چون انسان حیوان نیسهت و یهک روح   السالم ل بیت )علیهممکتب قرآن و اه

دیگر نیز دارد بنام روح فطرت، و فلسفه وجودی این روح این است که غرایز را مدیریت کند 

 و داشته باشد. پس هنگام تعارض میان حقوق آفرینشی« تاریخ»و « جامعه»تا انسان چیزی بنام 

 برای انسان اساساً و باشد. مقدم آفرینشی حقوق بر اجتماعی حقوق باید همیشه اجتماعی، حقوق

 مغلهوب  نهه  باشهد  مسلط طبیعت بر انسان که است همین حیوان با نیز فرقش و شده آفریده این

 کند.  مدیریت را او غرایزش اینکه نه 9کند، مدیریت را خود غرایز ت؛عطبی

ِنَْفِستِهِفَأُولًِتَكُُِهُِ» قرآن: ََُِّّ َِ و کسهانی کهه از زیهاده خهواهی نفهس       5«:الُْمْفِلُحتونََِوَِمتْنِيُتو

اینهان از تحرکهات پخهش و پهال و      -)غریزۀ( خود محفو  باشند پس آنان هستند رستگاران.

مهی   رایک زنهدگی انسهانی نظاممنهد برخهورد     از رسته و رهیده اند و ،بدون مدیریت غرایز

 شوند. 

م، صلۀ رحهم، والیهت اَرحهام، نبایهد     ااینکه: حبّ اَرح از این مقدمه می رسیم به نتیجه:

 مزاحم حقوق اجتماعی شوند. 

                                                   
 تکرار: مدیریت، نه سرکوب. زیرا همۀ غرایز برای انسان الزم هستند.  9
 سورۀ حشر.  1آیۀ  5
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تعریف:  و اما حقوق آفرینشی در انسان شناسی و جامعه شناسی اسالم:

این حقوق  حقوق آفرینشی حقوقی هستند که به محور نطفه و نسب تشریع شده اند.

، در این اصهطالح  نامیده می شوند« حقوق طبیعی انسان»غیر از حقوقی هستند که در اصطالح 

 آن حقوق عمومی در نظر هست که به محور نطفه و نسب نیستند. 

حقوق آفرینشی به دو دسته تقسیم می شوند: حقوق واجب االجهراء مهدنی ماننهد ارث، و    

دیگهر واجهب مهی شهود. و      یکه برخی از مربوطین نسبی نفقه شان بر برخه « واجب النفقه»

جهرای مهدنی نیسهتند گرچهه از دیهدگاه اخهروی       حقوقی که مستحب هستند یعنی واجب اال

واجب باشند، مانند حبّ ارحام، صلۀ ارحام، و والیت ارحام. و همین ها نیز تنها در درجاتی 

 واجب اخروی هستند، در درجات باالتر از نظر اخروی نیز مستحب می شوند. 

جتمهاعی  موضوع مهم در اینجا این است که حقوق آفرینشی از نوع اول، همدوش حقهوق ا 

هستند و در عین آفرینشی بودن دقیقاً در ردیف حقوق اجتماعی قرار می گیرند، و بر نوع دوم 

 مقدم هستند. 

اما نوع دوم: یعنی: حبّ ارحام، صلۀ ارحام، والیت ارحام، که در این بخش از دعا محهور  

چیستی »یت و معنی، ماه برای شرح این موضوع الزم است ابتدا هستند:السالم  کالم امام علیه

 بیان شود: « حب

را در کنار دو  الزم است حب ،«تعرفِالاش ياءِابِداداا»نظر به قاعدۀ  :چیستی حب

 بررسی کنیم: « عصبیت»و « عشق»حس دیگر یعنی 

اصل و اساسش بهه محهور جاذبهۀ جنسهی اسهت، حتهی در        -با هر تأویل و توجیه -عشق

یعنی منشأ آن روح غریزه است و لذا در کاربردهای مجازی نیز خالی از عنصر جنسی نیست؛ 

قرآن هیچ لفظی از عشق و مشتقاتش نیامده است. در عرصۀ حدیث نیهز در یکهی دو حهدیث    

آمده که سندشان بشدت ضعیف است. و دلیل دیگر بر ضعف آنها این است که ادبیهات اههل   

ه و از آن م( در اصول و اصطالحات اساسهی، از ادبیهات قهرآن پیهروی کهرد     السال بیت )علیهم

خارج نمی شود؛ چیزی بنام عشق یک مقوله فرعی، ساده، و یا اصطالح پیش پا افتهاده نیسهت،   
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مردمان جهان را فرا گرفتهه اسهت. یعنهی بهه همهان       ۀمی بینید که اینهمه عرصه فرهنگ هم

میزان که جامعۀ بشری ماهیت غریزی و کابالیستی دارد به همان میزان نیز کاربرد لفظ عشق 

رواج واژۀ عشق در ادبیات مردمان، دقیقاً نشان دهندۀ غریزه محوری آنهان   9جای دارد.در آن 

امروز در فرهنگ ما این واژه دربارۀ  متأسفانهاستوار است. « ضعف روح فطرت»است که بر 

( نیز به کار می رود. گوئی هیچ فرقی میان عالقۀ جنسی با عالقه های السالم اهل بیت )علیهم

رد؛ گوئی هیچ دوگانگی میان جاذبه ها و عالقه ها وجود ندارد. اگر بگوئید: فطری وجود ندا

چرا یک واژۀ جنسی را دربارۀ امور مقدّس به کار می برید؟ یا بگوئید: چهرا فهالن شهاعر و    

صوفی رابطه خود با خدا را بر محور عشق قرار می دهد؟ جواب می شنوید که: مراد ما معنی 

 جنسی نیست. 

فه ترین گفتار تاریخ است؛ ادبیات ناز و نوازش میان دو همسر، بها ادبیهات   این جواب گزا

وقتی که عادت آمد قباحت هر چی  از بین می میان فرزند و مادر می تواند یکی باشد!؟! 

اما هزینۀ آن سقوط اصول فطری و تقویهت امهور غریهزی مهی گهردد کهه مهرز میهان          رود،

 می رود و جامعه غیر دینی می شود.  اقتضاهای غریزی و اقتضاهای فطری از بین

که در قالب نطفه پرستی و نسب دوستی، و قبیله گرائی و نژاد پرستی  -عصبیت عصبیت:

نیز منشأ صرفاً غریزی دارد و بر علیه روح فطرت انسانی است. به ههر میهزان    -بروز می یابد

ر اسهت و دچهار   که فرد یا جامعه دچار عصبیت باشد به همان میهزان از فطهرت انسهانی دو   

 بیماری است. 

از روح فطرت ناشهی مهی شهود، یعنهی روح      حب نه عشق است و نه عصبیت، حب :حب

انسان گرای فطرت، حس غریزی عشق و عصبیت را مدیریت مهی کنهد و آنهها را از ماهیهت     

صرفاً غریزی خارج کرده و ماهیت انسانی به آنها می دهد. اگر رابطه دو همسر تنها به حس 

شق مبتنی باشد بی تردید متزلزل و آسیب پذیر و آفتمند خواهد بود. آمار طهالق هها   غریزی ع

 نسبت مساوی دارد. و همچنین آمار خانواده های با ،با آمار رابطه های همسری صرفاً غریزی

                                                   
 قبالً نیز بحثی در این باره گذشت.  9
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برابر است. بهرای  « رسیده است هائی که عشق در آنها به مرحلۀ حبخانواده »ثبات، با آمار 

شمرد لیکن همه آنها یا به عدم حب و یا به ضعف ت ده ها علت و عامل هر طالقی ممکن اس

 برمی گردد.  حب

معیار: کدام رابطۀ همسری به مرحلۀ حب رسیده است؟ بها چهه معیهاری مهی تهوان ایهن       

َِأْزواِتا ِلِِ»واقعیت را تشخیص داد؟ قرآن معیار می دهد:  ِِمتْنَِأنُْفِستُُكْ آايتِِهَِأْنَِخلََقِلَُُكْ تَْستُكنُواَِوِِمْنِأ

ِيف نَّ
ِ
ِا ة  َ َْ ة َِوَِر َِمَودَّ لَْيهاَِوَِجَعَلِبَئْنَُُكْ

ِ
َِْلآايٍتِِلَقْوٍمِيََاَفكَُّرونَِِا و از نشانه های قدرت او این است  9«:ذِِلَ

که برای شما همسرانی از جنس خودتان قرار داد تا در کنار آنان آرامش یابید و در میان تهان  

 ین، نشانه هائی است برای اهل اندیشه. مودت و رحمت قرار داد. در ا

 5«.دوست داشتن به امید رفع نیاز»بمعنی « ودّ»مودّت: از مادّه 

 رحمت: دلسوزی.

 در میان دو همسر سه رابطه روحی و احساسی الزم است تا خانواده مستحکم شود: 

 نیاز جنسی.  -9

 یازها باشد. امید بهرمندی جنسی و غیر جنسی که مودّت و دوستی به محور ن -5

دلسوزی همسرانه با دلسوزی های دیگر فرق دارد؛ ممکهن اسهت کسهی بهه      -دلسوزی -3

یک فرد اجنبی دلسوزی کند، اما دلسوزی میان دو همسر مرحله ای است که نیاز جنسی بهه  

رسیده و هر دو طرف موفقیت هها و مشهکالت    رسیده و آنگاه مودّت به مرحله حبمودّت 

و مشکالت خود بدانند، آنهم نه دانستن صرفاً عقالنی و حسهابگرانه،   همدیگر را موفقیت ها

بل دو وجود به یک وجود مبدل شوند، و در واقع این نوع دلسوزی به همسر،دلسوزی به خود 

  یک جان در دو بدن.هم هست که گفته اند: 

بود. اگر رابطه دو همسر به این مرحله برسد، آن خانواده در کمال استحکام خود خواهد 

واالّ نه عشق جنسی کافی است و نه حتی مودّت. امروز در اروپا معموالً محکم ترین خهانواده  

                                                   
 سورۀ روم.  59آیۀ  9
 پیشتر نیز بحثی در این باره گذشت.  5



 انسان و علوم انسانی در صحیفۀ سجادیّه  526
 

برسد خیلی نادر و کمیاب اسهت، و   تند و خانواده ای که به درجه حبها در حد مودّت هس

این از محصوالت اشتباهی است که علوم انسانی روز به آن دچار است و از روح فطرت انسان 

 . غافل است

که خشت اول آن، دو خشت است: نیاز جنسی غریزی، و نیاز « حبّ همسران»این دربارۀ 

در اینجا باید به یک نکته )بل بهه یهک اصهل( توجهه شهود؛       «.ِلتَْسُكنُو»فطری آرامش روحی 

حیوان نیز نیازمند فرد دیگر است که در کنار آن آرامش یابد، ایهن نیهاز مشهترک حیهوان و     

دارد که فطری است و در وجود  یک نیاز ویژه به یک آرامش ویژه نسانانسان است، لیکن ا

اسهت وقتهی کهه از انهیس خهود دور مهی شهود        « انهس »حیوان نیست. آنچه حیوان دارد فقط 

مضطرب می گردد خواه آن انیس مونّث باشد یا مذکر. گوزن های نر پس از موسم جفتگیری 

ث هها. و در موسهم جفتگیهری نیهز غیهر از      همانقدر با نرها انس دارند همانقدر هم بها مونّه  

 هیجانات شهوی، چیزی بر انس آنها نسبت به مونّث ها افزوده نمی شود. 

شخصی یک اردک در محوطه حیاط داشت و یک بلدرچین در قفس، به حدی نسبت به 

اگر قفس بلدرچین را به درون خانه می بهرد، ههر دو بشهدت     که همدیگر انس گرفته بودند

دند در حالی که حتی همجنس هم نبودند. پس نباید میان انس و مودّت و نیهز  مضطرب می ش

ت و رحمت اشتباه کرد اما آنچه میان دو همسر از انسان هست صرفاً انهس نیسهت،   مودّ میان

بل مانند دو لپه لوبیا که در یک پیراهن قرار دارند و یک دانه را تشکیل می دهند که فقدان 

بمنزله فقدان و لغو بودن آن دیگری است. و لذا اگر یکهی   نشبود هر کدام و بی حاصل و لغو

از دو همسر اینچنینی بمیرد و دیگری ازدواج مجدد بکند باز اصل و اساس زیستی او به محور 

( نسهبت بهه حضهرت    و آلهه  یهه اهلل عل خاطرۀ همسر قبلی است؛ مانند حبّ رسول اکرم )صلی

 خدیجه )سالم اهلل علیها( پس از وفاتش.

این آرامش  «ِلتَْستُكنُوا»نشأ این نیاز ویژه به آرامش ویژه، روح فطرت است و مراد آیه از م

 ویژه است نه صرفاً انس. 

با حبّ همسران تفاوت اساسی و ماهوی دارد. زیرا  این حب حبّ اهلل و حبّ اهل بیت:

خشت اول آن فقط یک خشت است و آن آرامش روحی است که فقط از روح فطرت ناشی 
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ِالُْقلُتوُبِ»ی شود و هیچ منشأ غریزی ندارد: م ُّ َِ ِتَْطَم ِ این آرامش خواهی انسان بها   9،«َأالِِبِذْكِرِاّلِلَّ

؛ ذکر شفاهی و ذکهر قلبهی. و حهبّ انبیهاء و     «ذکر اهلل»هیچ چیزی بر آورده نمی شود مگر با 

که برخاسته از  ( از همین ماهیتالسالم حبّ دین، بویژه حبّ پیامبر اسالم و اهل بیت )علیهم

 روح فطرت است، می باشد. 

« مهودّت »که مخصوص انسان است هیچ ربطی به غریزه ندارد، عنصهر   این نوع ویژۀ حب

َةِيِفِالُْقْرَب»بطور قوی در آن حضور دارد:  الَْمَودَّ الَِّ
ِ
ِعَلَْيِهَِأْجرا ِا ًَلُُُكْ بُّوَنِ»و:  5«.قُْلِالَِأس ْ ُُِتِ ْنُِكْنُُتْ

ِ
قُْلِا

َِ َِّبُعوِِاّلِلَّ ِغَُفتوٌرَِرحتميٌِِفَات ُ َِوِاّلِلَّ ُِذنُتوبَُُكْ َِوِيَْغِفتْرِلَتُُكْ ُ ِبتْبُُكُِاّلِلَّ در حهبّ اهلل و حهبّ پیهامبر و آل     3«.َُيْ

 همیشه یک امید به رحمت خدا و امید به هدایت و رسیدن به زیبائی های مکتب هست.

و نیکوکاری پیشه کننهد:  است؛ توقع دارد که بندگانش نیک اندیشی « ودود»خداوند نیز 

َِرحتتمٌيَِوُدودٌِ» َِرّب ِ نَّ
ِ
لَْيتتِهِا

ِ
ُُِثَِّتُوبُتتواِا َّتتُُكْ َاْغِفُرواَِرب و « ودّ»معمههوالً  2«.َوُِاتتَوِالَْغُفتتوُرِالْتتَوُدودُِ»و:  5«.َوِاستت ْ

« حبیهب »یها  « رحهیم »را به دوست داشتن محض، معنهی مهی کنهیم و آن را بها واژۀ     « مودّت»

 همیشه هست. « توقّع»عنصر « ودّ»که در مترادف می کنیم در حالی 

اهل بیت را دوست می داریم، نه دوست داشتن محض، بل خیر و صهالح دینهی )دنیهائی و    

آخرتی( خودمان را در آنان می دانیم. پس مودّت نیز دو نوع است: مودتی که از تکامل عشهق  

فطری بر می خیزد  ازجنسی و نیاز غریزی به جنس مخالف حاصل می شود، و مودّتی که از نی

 فطری محض، می رسد. « حبّ»به  و در تکاملش

فقط یک نوع است که فطری است و هیچ ارتباطی با غریزه نهدارد مگهر اینکهه     اما حب

را از دست فطرت مصادره کند که در این باره جملۀ « حسّ حب»ریزه بر روح فطرت مسلط و غ

                                                   
 سورۀ رعد.  56آیۀ  9
 سورۀ شوری.  53آیۀ  5
 سورۀ آل عمران.  39آیۀ  3
 سورۀ هود.  16آیۀ  5
 سورۀ بروج. 95آیۀ  2
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ِالُْمَداِريَنِتَْصِحيَحِالِْمقَةَوِِمْنِ»را که می گوید  9السالم شگفت امام علیه  خواهیم دید.  ،«ُحب ِ

ِالَْواَليَتة»امام می گویهد:   والیت: ْدنَتْيَ خهدایا، بهد رفتهاری و عهداوت      «:َوِِمتْنِعَتَداَوِةِاْْلَ

امامت نیست، حتی  و نزدیکان را برای من به والیت مبدل کن. این والیت به معنی حاکمیت،

در قیمومت کسی که شأن بهاالئی دارد بهه کسهی کهه شهأن      ت هم نیست زیرا مبه معنی قیمو

ین بهر  مؤمنپائینی دارد، والیت و قیمومت می کند مانند والیت پدر بر فرزند یا والیت عدول 

 ایتام. 

این والیت شامل افراد همسطح و غیر همسطح می شود؛ ههر فهردی از نزدیکهان بهه فهر د      

کهه در اصهطالح بهه     مادّی و معنوی او باشندنی حافظ منافع عدیگرشان والیت داشته باشند؛ ی

 می گوئیم. « خواهیخیر»این والیت 

« دوسهتی محهض  »باره داد سخن داده و می کوشند این والیت را به  گاهی برخی ها در این

خواهی در آن نیز هست همان طهور کهه در   و خیر« حفاظت»، در حالی که عنصر معنی کنند

 فرق دارد. « محض دوست داشتن»و با والیت به معنی حاکمیت و امامت هست 

َِذِويِاْْلَْرَااِمِالَْمرَبَّة ِِ لغت: عقوق یعنی قطع رابطه ویهژه. و ایهن رابطهه دو نهوع      :َوِِمْنُِعُقو

 و رابطۀ امت با امام. (،َذِويِاْْلَْرَاامِِ)است: رابطه نسبی 

َِذِويِاْْلَْرَاتامِِ تعریف: ِِ د همان رابطه را داشهته  این است که: شخص با فامیل نسبی خو ُعُقو

َذِويِ باشد که با دیگران دارد، و هیچ فرقی میان بستگان نسبی با دیگران قائل نباشد. در برابهر 

 کند که در برابر دیگران می کند.  مسئولیتهمانقدر احساس  اْْلَْرَاامِِ

، در حالی تنها نادیده گهرفتن  «بدی کردن»گاهی گمان می کنیم که عقوق عبارت است از 

رق میان نزدیکان نسبی با دیگران، عقوق است حتی اگر هیچ رفتار بدی نسبت بهه ذوالّهرحم   ف

بدترین بدها است؛ نوعی اعتراض به گزینش خدا « نادیده گرفتن»نکرده باشد. زیرا خود همین 

کس ذوالّرحم کرده است؛ مثالً پهدر و مهادر همهۀ     کس را با فالن است که در آفرینش فالن

اوند انتخاب می کند و نباید انتخاب خدا را نادیده گرفت و در جهتی غیهر از  انسان ها را خد

                                                   
 شگفت از نظر علمی.  9
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 جهت آن رفتار کرد. 

ةتمهت»است نه رفتارهای بدی که از آن ناشی شود. مقابل عقهوق،  « بدی»خود عقوق یک  « ر 

 داشت.  مسئولیتاست. باید دربارۀ ذوالّرحم نیکی کرد و در برابر رَحِم احساس 

مرز میهان فامیهل گرائهی    « مبرّت»با آوردن کلمۀ السالم  مام علیها مبر ت و عصبیت:

فطری و فامیل گرائی عصبیتی را برای ما مشخص می کنهد. و بهه مها یهاد مهی دههد: احسهاس        

است و تعصب فامیلی نباید ما را دچار بخشیدن « مبرّت»دربارۀ رَحِم تنها در حدود  مسئولیت

ت روح فطرت است، و منشهأ عصهبیت روح غریهزه    حق دیگران به فامیل مان کند. منشأ مبرّ

 است. و فطرت باید غریزه را مدیریت کند. 

عقوق بر امام و امامت، یعنی نسبت به امام حالت  تعریف: عقوق نسبت به امامت:

بی تفاوت داشتن. نه شوریدن بر علیه امام یا کوشیدن در تضعیف امام. همانطور که در تعریف 

 ان شد. عقوق بر ذوی االرحام بی

ةاست و هم امام:  ( هم نبیو آله یهاهلل عل رسول خدا )صلی َِأََّنَِوَِأنَْتَِأبََواَِاِذِهِاْْلُمَّ  9:اَيِعَِلُّ

علی من و تو پدر این امت هستیم. پس امام در شأن عظمای پدریت است و میان عقوق بهه   ای

ی تفهاوت شهدن و   والدین و عقوق بر امام نکتۀ مشترکی هسهت و محهض نادیهده گهرفتن و به     

بها   است گرچه ههیچ دشهمنی  « عقوق بر امام»نکردن در برابر امام، مصداق  مسئولیتاحساس 

و گفتاری بر علیه امام نداشته باشد. همچنین است دربارۀ کسی که  امام نداشته باشد و یا رفتار

 واقعاً در مقام ولی فقیه باشد. 

ِالامام»و مقابل عقوق به امام،  ههد؛  را ثمهر بد  «نصتحيةِالامتام»کهه  اسهت؛ حبّهی   «ِحب 

بی تفاوتی نسهبت بهه امهام؛     بی طرفی و5«.خواهی دلسوزانهخیر»نصیحت در زبان عرب یعنی 

ِعَلَْيِهَِوِ»خواهی دلسوزانه نسبت به امام، عقوق است: عدم حب و خیر ُ ِاّلِلَّ َِصىلَّ ِ قَاَلَِرُسوُلِاّلِلَّ

                                                   
 .956ص  53بحار، ج  9
در این اواخر برخی ها کتاب یا پایان نامهه   -برخالف کاربرد فارسی و ترکی آن که به معنی پند و اندرز است. 5
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يُنِنَِصيَاٌةِِقيَلِِلَمْنِاَيَِرُست ِ ِاِل  آَِلِ يتِنَِوِِلَجَماعَتِةِأ ِ تِةِيِفِاِل  ئِمَّ َِوِِلِكتَاِبتِهَِوِِلَْلَ َِوِِلَرُستوَِلِ ِ ِقَتاَلِّلِِلَّ ِ وَلِاّلِلَّ

نصحیت است )دین یعنی نصهیحت=   ( فرمود: دینو آله یهاهلل عل رسول اکرم )صلی 9«:الُْمْسِلِميَِ

خاطر خهدا و   خواهی دلسوزانه(. گفتند: خیرخواهی دلسوزانه برای چه کسی؟ فرمود: بهخیر

 بر پیامبر خدا، و بر کتاب خدا، و بر ائمّۀ دین، و بر جامعۀ مسلمین. 

تِةِ»و نیز فرمود:  ئِمَّ َِوِالنَِّصتيَاُةِِْلَ ِ ْختاَلُبِالَْعَمتِلِّلِِلَّ
ِ
ِا ِقَلْتُبِاْمتِرٍئُِمْستَِلٍ ِعَلَتْيهِنَّ ًاََلٌثِاَلِيُِغتلُّ

نَِّ
ِ
ِفَا ْْ ِِْْالُْمْسِلِمَيَِوِاللُُّزوُمِِلَجَماَعِاهِ ت ُِمِحيَطٌةِِمْنَِوَراِاِ ْْ سه چیز است کهه قلهب شهخص     5«:َدْعَوهَتُ

بر آنها خیانت نمی کند: اخالص عمل برای خهدا، و خیرخهواهی دلسهوزانه نسهبت بهه       مؤمن

امامان مسلمین، و خود را جزء الینفکّ جامعه مسلمین دانسهتن. چهون خواسهته ههای افهراد      

 مسلمین آنان را جمع می کند. 

از این سه چیهز خهالی نمهی     مؤمنیعنی قلب شخص  -الیغلّ: خیانت نمی کند -9 توضیح:

؟ برای اینکه این سه عنصر، از اقتضهاهای روح  «الیغلّ= خیانت نمی کند»شود. اما چرا با واژۀ 

 فطرت است و پایمال کردن فطریات خیانتی است که شخص به انسانیت خود می کند. 

یعنی مالزمت با جامعۀ مسلمین که خیر و ضرر جامعه را، خیر و  «:اللُُّزوِمِِلَجَماَعِاهِْ» -2

 ضرر خود بداند. 

ُِمِحيَطٌةِِمْنَِوَراِاِْ» -3 ْْ است و نه « فراخواندن»دعوت در این حدیث نه به معنی  «:َدْعَوهَتُ

است؛ خواسهته  « گرایش»و « آرزو» ،«خواسته»، بل به معنی «دعا در حضور خداوند»به معنی 

گیزه ها و گرایش های افراد است که با همدیگر همگون و هماهنگ و همجهت مهی  ها و ان

شوند و یک جامعه را تشکیل می دهند. اگر این همگونی و همجهتی از بین برود و هیچکس 

دغدغۀ جامعه نداشته باشد و هر کس تنها به امور فردی خود )و بریده از جامعهه( بپهردازد،   

 جامعه متالشی می شود. 

این حدیث، سه عنصر اصیل و اساسی که وجود و ماهیت جامعهه مسهلمین را مهی     در -3
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خواهی دلسوزانه برای امهام، و خهود را   ده است: اخالص عمل برای خدا، خیرسازند، معین ش

جامعهه ویهژۀ   »جزء الینفک امّت دانستن. این سه عامل در تعاطی و تعامل بها همهدیگر ههم    

ت بهه امهام، ایهن تعامهل و     بساوتی ناظت می کند. بی تفرا می سازد و هم از آن حف« مسلمین

 چنین نیز شد.  متأسفانهتعاطی را بر هم می زند و انسجام امّت از بین می رود که 

وقتی جایگاه و افق علمی این حدیث روشن می شود که از دیدگاه جامعهه شناسهی بهه آن    

(. و بها  و آلهه  یهه اهلل عل صهلی نگریسته شود، نه فقط بعنوان اندرزی از اندرزهای رسول اکرم )

گرچه نتیجۀ داشتن این سه خصلت،  -بیان دیگر: این حدیث یک حدیث صرفاً اندرزی نیست

 یک حدیث جامعه شناختی است.  -داشتن اخالق ستوده است
 یفرآیند این حدیث این است که: هر فردی که فاقد یکی از این خصلت ها باشد، فرد -5

 که فاقد این خصایل باشد، جامعۀ مورد نظر آن حضرت نیست. مؤمن نیست. و هر جامعه ای 

را « باب»هست که در متون حدیثی عنوان یک  «نصياةِاْل مئة»و حدیث های دیگر دربارۀ 

 به خود اختصاص داده است. 

و احادیث «. حبّ امام»دلسوزانه نسبت به امام، نمی شود مگر با  خیرخواهیبدیهی است 

 .در این باره فراوان است

ْقتَرِبَيِمی گوید:  در این دعا:السالم  برگردیم به ادامۀ کالم امام علیه َوِِمْنِِختْذاَلِنِاْْلَ

تةَِ و )خدایا( به جای خذالن نزدیکان )اعم از نزدیکان نسبی و اجتماعی( نصرت شهان را   :النَُّْصَ
 به من بده. 

یت خودش را مهی  در همۀ این گزاره ها یک نکتۀ مهم نهفته است: اول از خداوند صالح
خواهد که دارای خصایل نیکو باشد که سزاوار والیت، مبرّت و نصرت باشد، سپس والیت و 

ههر گنهاهی   مبرّت و نصرت اطرافیان را می خواهد. و به ما اینچنین یاد می دهد، نه اینکه ما 
 در عین حال از خداوند این خواسته ها را داشته باشیم.  مرتکب شویم

 

 حب  بحث ویژه دربارۀ

 حبّ لیبراالنه و اقمانیسم گرایانه
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 لیبرالیسم

 اخالق علمی و اخالق فرهنگی

 اشتباه در دعا 

 حبّ لیبراالنه و حبّ محافظه کارانه
 

ِالُْمَداِريَنِتَْصِحيَحِالِْمقَة کننهدگان را بهه حهبّ    و )خدایا( دربارۀ من، حبّ مدارا :َوِِمْنُِحب ِ

 صحیح مبدل کن.

ِوِومق لغت:  دوست داشت.  ا :َِاَحه ه:َوِمَقِِمقة 

نیز به دو نوع تقسیم می شود: حبّی که از آن بیزار است  حبالسالم  در این بیان امام علیه

حبّهی کهه   »و « حبّ مدارین»و حبی که آن را از خداوند می خواهد. حبّ اعم است و شامل 

 حبّ صحیح آرزو و خواستۀ امام است. «. صحیح است

یکی را السالم  ، هیچکدام حبّ کاذب نیستند. اما امام علیهتندواقعاً حب هس هر دو دقت:

 منفی و دیگری را مثبت می داند. و این نکته ای است بس مهم. 

بیهزار  « حهبّ مهدارین  »چیز بدی است و نه مدارا، پس چرا امام از  با بیان دیگر: نه حب

ی به خود می گیرند؟ هم ترکیب می شوند ماهیت بد و منف است؟ چرا وقتی که این دو واژه با

 ؟مقصود امام چیست

نهفته است؛ مدارا یک « مدارین= مدارا کنندگان»پاسخ پرسش فوق در کلمۀ  لیبرالیسم:

خصلت خوب و پسندیده است اما نه بطور مطلق، بل مشروط است بهر اینکهه مکتهب فهدای     

و بردباری « حلم»مدارا نگردد. اگر مدارا کردن به محور حقوق فردی و شخصی باشد مصداق 

است که پسندیده و از خصایل انسانی و از زمینه های انسانیت است. منشأ حلم روح فطهرت  

است. و اگر مدارا به محور حقوق اجتماعی و یا اخالق باشد، نکوهیده و منفی است که فهرد  

است و  «فسق»مکتب را فدای راحت طلبی خود می کند؛ این نه حلم است و نه بردباری بل 

 «شخصیت پذیرا»است. چنین شخصی « نهی از منکر»ترک اصل مهم و جامعه سازِ  الزمۀ آن
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دارد و فاقد هر نوع دافعه است، و فرد بدون دافعه انسان نیست. لیبرالیسم یعنی پذیرا بهودن و  

 هر نوع دافعه را حذف کردن. 

جملهه بهه   م السال انسان باید جاذبه داشته باشد و می بینیم که این فراز از سخن امام علیه

جمله خواستن جاذبه است که مردم را گروه، گروه نام می برد و از خداوند می خواهد کهه  

حفهظ  »هها را بهه    بدارند. اما همۀ این دوستی و حب همگان به سویش جذب شوند؛ دوستش

او را دوست داشته  -اعم از خوبان و بدان -مقید می کند. زیرا کسی که همگان« دافعۀ انسانی

کسی است که جاذبه و دافعه اش ههم   ،بد با افراد بد سنخیت دارد. انسان با انسانیتد، النباش

 متعادل باشد و هم نظاممند. معیار این تعادل و نظاممندی چیست؟ 

معیار: اگر تحمل و بردباری شخص در عرصۀ حقوق خویشتن خویش باشد، مصهداق حلهم   

تمهاعی و اخهالق باشهد مصهداق     است و بس ستوده است. و اگر در عرصه مکتب و حقوق اج

 فسوق و هزینه کردن مکتب برای خوشایند دیگران است. 

اسهت؛ خلهق یعنهی    « خُلهق »اخالق صهیغۀ جمهع    9اخالق علمی و اخالق فرهنگی:

یعنی چگونگی سهاختمان جسهمی   « خَلق»چگونگی سازمان روانی و شخصیتیِ انسان. چنانکه 

می پردازد کهه بهه   « شخصیت شناسی»به  انسان. کسی که کارش تحقیق در اخالق علمی است

اعماق جان شخص و چگونگی نظام خصایل درونی او می پهردازد تها تعهاطی و تعامهل میهان      

خصلت های او را مشخص کند و مشخص کند این فرد دارای شخصیت سالم اسهت یها بیمهار؛    

 فرد مصلح است یا مفسد. 

بهه اعمهاق مهی نگهرد.      فرق علم و فرهنگ در این است که فرهنهگ بهه ظهواهر و علهم    

و لذا بینش فرهنگی «. منشأ و چرائی رفتارها»علم به  ، ومی نگرد« رفتارها»فرهنگ به ظاهر 

که بزرگتر از آن  -در اکثر موارد دچار اشتباه می شود و فرازترین و بارزترین اشتباه فرهنگی

و چهاپلوس،  اشتباه در اخالق است؛ در بینش فرهنگهی بهه ههر فهرد متملّهق       -اشتباهی نیست

می گویند در حهالی کهه چاپلوسهی و تملهق گهوئی از بهدترین بیمهاری ههای         « خوش اخالق»

                                                   
 است. « مکارم االخالق»فراموش نکنیم که دعای مورد بحث ما دعای  9
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شخصیتی است؛ اگر کار جالّدان انسان کشی است، کار متملقان انسانیت کشی است. پس فرق 

 میان اخالق علمی با اخالق فرهنگی که در عرف رایج شده، از زمین تا آسمان است. 

ورد بودن دربارۀ امور اجتماعی و در عرصۀ حقوق مکتب و حقوق پذیرا بودن، خوش برخ

 جامعه، بزرگترین جنایت است نه خوش اخالقی.

« انسهان شناسهی  »و از اینجا معلوم می شود که لیبرالیسم یک ره آورد علمی نیست؛ نه به 

، یهک بیهنش عوامانهه و نگهاه     «روان شناسهی »و نه به « شخصیت شناسی»مبتنی است و نه به 

 ی فرهنگی است آنهم سطحی نگرترین نگاه فرهنگی. سطح

لیبرالیسم یعنی سرکوبی روح فطرت و مسلط کردن غریهزه بهر فطهرت. شهعار اُمانیسهم و      

ِاملدارين»که از بطن لیبرالیسم بر می خیزد، « حبّ انسان»و « اصالت انسان» اسهت کهه    «حب 

بی انسان هیچ ارزشی ندارد آنچه مهم از آن متنفّر و بیزار است. برای فرد مکتالسالم  امام علیه

است، انسان بدون انسانیت از دیو و دد خطرناکتر است چنانکه مشاهده مهی  « انسانیت»است 

کنید لیبرال های اُمانیست هر روز، هر ساعت و هر لحظه به انسان کشی مشغول هستند، ههر  

 روز در گوشه ای از جهان به قتل عام مردم می پردازند.

اُمانیست ها در نهایت خوش برخوردی و با لبخند در پشت میز دیپلماسی قرار  لیبرال ها و

گهوش  گوشه های جهان به  ،ن لحظه غرش توپ و تانک شان در گوشهامی گیرند، اما در هم

 . می رسد

باشد، امام نیز همین حبّ واقعی مهدارین را در   واقعاً حب دحبّ المدارین، گاهی می توان

واقعی متنفر است. حبّ المدارین حتی اگر در همهان ماهیهت واقعهی     نظر دارد و از این حبّ

است که غریزه آن را از دست فطرت گرفته و بوسهیلۀ آن  « حبّ واقعی فطری»باشد، مصادرۀ 

به اقناء کاذب انگیزه درونی بشر می پردازد. حبّ اُمانیستی می تواند واقعی باشد، امها هرگهز   

 نمی تواند حقیقی باشد.

باز می شود، مهی رسهیم؛   « حقیقت»و « واقعیت»ه به یکی از زوایائی که میان اینجاست ک

شهعار اسهت.    احمقانه تهرین چنین نیست که هر واقعیتی حقیقت هم باشد، شعار واقعیتگرائی 

اگر کسی به شخصی که شعار واقعیتگرائی می دهد بگوید: واقعیت این است که من دلهم مهی   
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دستت بگیرم، پس می توانم به ایهن واقعیهت درونهی خهودم     خواهد مال و ثروت و... تو را از 

عمل کنم؟ آقای واقعیتگرا چه جوابی دارد؟ از ایهن مثهال تعجهب نکنیهد؛ فرهنهگ غربهی در       

واقعیتگرائی تا حدّی پیش رفته که زن به همسرش می گوید دوست دارم با فالن مرد آمیزش 

ام می گذارد و بهه خواسهتۀ زنهش    جنسی داشته باشم. همسرش به این واقعیتگرائی زنش احتر

رضایت می دهد. سستی و تزلزل نهاد خانواده که امروز بهالی بهزرگ جامعهه بشهری اسهت      

نتیجۀ اولیه لیبرالیسم و اُمانیسم است. اگر لیبرالیسم و اُمانیسم پایگاه علمی داشت چنین نتهایج  

 است.  ضد بشری را نداشت. پس نه تنها پایگاه علمی ندارد بل ضد علم و دانش

ِاملدارين: آن شوهر که در مثال باال ذکر شد، اهل مدارا است کهه بها خواسهتۀ زنهش      حب 

مدارا می کند. در متون تاریخی آمده است که روزی معاویه از طبقه فوقانی کهاخ سهبز نگهاه    

کرد مرد گردن کلفتی را در محوطه حرمسرای خود دید فرمان داد او را به حضورش آوردند 

سارتی وارد حرمسرای من شدی؟ گفت: حلم تو ایهن جسهارت را بهه مهن داد.     گفت: با چه ج

معاویه از سخن او خوشش آمد و آزادش کرد. این است معنی حلم و مدارای کابالیسم)!!!( که 

می کند. اگهر ایهن حلهم     همدارای ابلیسانه معنی و مفهوم حلم را نیز در خدمت غرایز مصادر

ست؛ مطابق حهدیث هها، خهودش را بهه صهورت جهوان       است پس ابلیس حلیم ترین موجود ا

زیباروی در آورد و در اختیار مردان قوم لوط قرار داد تا آنان را دچار خصلت لهواط گرائهی   

و لذا یکی دیگر از نتایج لیبرالیسم و اُمانیسم همجنس گرائی و همجنس بازی است کهه   9کند.

 شر شناخته شده است.در متن حقوق بشر به مشروعیت رسیده و از حقوق مسلّم ب

بحث در خوبی و بدی نیست و بقول دست اندرکاران علوم انسانی غربی، در اینجا کاری با 

تعصبات ارزشی و سنتی نداریم. بحث در این است که آیا لیبرالیسم و اُمانیسم منشأ علمی دارد 

د علمهی را در  شده و این فرهنگ ض« خود فریبی»؟ که غربیان در این باره دقیقاً دچار -یا نه؟

قالب علمیت به حساب جهانیان می گذارند. و فرهنگ مدرنیته را بر این دو مقولۀ نادرسهت  

 فرهنگی مبتنی کرده اند. 

                                                   
 باب قصص لوط.  -95بحار، ج  9
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حبّ المدارین و انسان دوستی لیبرالیسم در درون جامعه این بالهای ضد علمی را با خهود  

« ضهدّالجوامع »د بل نتیجۀ آورده است، و در عرصۀ میان جامعه ها نه تنها هیچ کاربردی ندار

البته منطق ابلیسی نیز این قتل عام ها را توجیه می  داده و پشتوانۀ قتل عام ها شده است. و صد

ا فالن جامعۀ دیگر انسان نیسهتند بهل   یکند: ما امانیست و انسان دوست هستیم، مردم آفریقا 

نی شان این است: شپش را مزاحم انسان های لیبرال هستند پس باید کشته شوند. و شعار دو قر

 باید کشت.

نهفته است: خدایا من السالم  در یک جملۀ امام سجاد علیه یوَه چه معنای عظیم

 حبّ المدارین نمی خواهم.

مرگ برای  یاکه گرفتار یک بال می شویم می گوئیم: خدا زمانیگاهی  اشتباه در دعا:

بال برای من بهتر از این بال است. امها   من بهتر از این گرفتاری است. یا می گوئیم: خدایا فالن

امام به ما یاد می دهد که نگوئید: خدایا این بال را با فالن بال عوض کن. و نمی گوید: خهدایا  

ِالُْمتَداِريَنِتَْصتِحيَحِالِْمقَتةحبّ المدارین را به دشمنی با من مبدل کن. بل می گوید:   ؛َوِِمتْنُِحتب ِ

المدارین به حبّ صحیح مبدل شود؛ یعنی خدایا کاری کن  خدایا کاری کن که دربارۀ من حبّ

مزاج ها مکتبی شوند و محبت شان به من محبت مکتبی باشد. و نمهی گویهد: اگهر     که لیبرال

 آنان من را دشمن بدارند بهتر از آن است که دوست بدارند. و این نکته بس مهم است. 

 را دفع کرد.  برالیسماما در مقام رفتار باید لیو این در مقام دعا است، 

دعا بصورت اشتباه و غلط که در باال بیان شد، نشان می دهد که دعا کننده چندان بهاوری  

 به لطف و کرم خدا ندارد و در خدا شناسیش اشکال بزرگی هست. 

شرح ها و ترجمه ههائی کهه بهرای صهحیفه      بخش ناچارم تصریح کنم: در پایان این

را درست معنی « المدارین»دسترسی داشته ام، هیچکدام کلمۀ  سجادیه نوشته اند و من به آنها

معنی کرده اند. « دوستان دروغین»و برخی به « دوستان ظاهری»نکرده اند؛ برخی ها آن را به 

در حالی که نه با قواعد ادبی سازگار است و نه با لغت حتی در کاربردهای مجازی این کلمه؛ 

سخن مهی  « حبّ»نهفته است!؟! امام از « ظاهر بازی»یا « درو »در کجای این واژه عنصری از 
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حبّ »همانطور که به شرح رفت. امام از « حبّ دروغین ظاهری»یا « حبّ کاذب»گوید نه از 

سخن می گوید لیکن آن را در ردیف واقعیاتی قرار می دههد کهه بایهد از آن بیهزاری     « واقعی

واقعاً یک خواهش غریزی  طور که زناجست. زیرا در زمرۀ واقعیات صرفاً غریزی است؛ همان

. و همچنین دیگر واقعاً یک انگیزش غریزی است ، تصرف در مال دیگران و حتی سرقتاست

 خواسته های نفسانی صرفاً غریزی. 

سواد و یا با سواد و عالمی که آشنائی با علوم انسانی ندارد، قلم برداشته  هر بی سواد یا کم

 به شرح صحیفه می پردازد.

ِالُْمتتَداِريَنِتَْصتتِحيَحِالِْمقَتتة»گفت ایههن کههه یکههی از متههرجمین جملههۀ و شهه را  «َوِِمتتْنُِحتتب ِ

و عجیبتهر اینکهه   «)!!!( و از دوستی و مدارای مردم پند گیرم»بدینصورت ترجمه کرده است: 

 به چاپ چهارم هم رسیده است. 9303این نوشتۀ پر از غلط در سال 

صل و یها مختصهر، و نیهز ترجمهه هها )از      فهای م و باید صریحاً گفت: هیچکدام از شرح

نه به ژرفای علمی صحیفه رسیده اند و نه به ابعاد پردامنهۀ آن. مقصهودم    9آنجمله نوشته من(

نیست، بل در آن حدی که مخاطبهان مهی   السالم  ژرفا و ابعاد صحیفه در نظر امام سجاد علیه

م معمولی علمی هم ایهن مهتن عظهیم را    توانند استخراج کرده و دریابند، است یعنی در حدّ لزو

نشناخته ایم. وقتی که صحیفۀ سجادیه در هیچ حهوزۀ علمیهه ای و در ههیچ دانشهگاهی، مهتن      

درسی و علمی نباشد اینچنین می شود. مگر یونانیات و بودائیات مجالی به صحیفه می دهند!؟!. 

ی غربی می شویم که حتی در در نتیجه میان ما و صحیفه فاصله می افتد و گدای درِ علوم انسان

است دچار غلط بزرگ )غلطی بزرگتهر از همهۀ غلهط ههای     « تعریف انسان»اولین مسئله که 

 بشری( هستند. بشرحی که در موارد متعدد از این نوشته بیان شد. 

، حبّ محافظه کارانهه  نوع دیگر از حب حبّ لیبراالنه، و حبّ محافظه کارانه:

ن اشتباه نشود. اگر یک کارفرما که صد کارگر دارد یکی از آنها است که باید با حبّ المداری

                                                   
این درب بسته را باز کرده ام و خطای نگاهمان به صحیفه را  همانطور که در مقدمه مجلد اول گفته ام من تنها 9

 . دارمنشان داده ام، و برای تکمیل این راه چشم امید به طالب جوان حوزۀ علمیه 
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حهبّ  »یا  -و این محبّت او بخاطر ایمان و پاکی آن کارگر نباشد -را واقعاً دوست داشته باشد

و یا حهبّ محافظهه کارانهه     ی رسداست که چون سود بیشتری از آن کارگر به او م« ابزاری

ر میان کارگران به نفع کارفرما اسهت؛ در تعهارض   است که رفتارها و موضعگیری های او د

میان حقوق کارگران و کارفرما به نفع کارفرما موضهع مهی گیهرد و حقهوق کارفرمها را بهر       

 حقوق همقطاران خود ترجیح می دهد. 

از سنخ حبّ دامدار است نسبت به گاو شیرده و از سنخ حبّ میان دو انسان  ،حبّ ابزاری

 است.نیست و از این بحث خارج 

و فرق میان حبّ لیبراالنه و حبّ محافظه کارانه این اسهت کهه حهبّ لیبراالنهه اقتضهای      

چگونگی شخصیت درونی و شاکلۀ روانی شخص لیبرال است و بر اسهاس محاسهبات سهود و    

ضرر نیست و با بیان دیگر: حّب محافظه کارانهه در مقایسهه بها حهّب لیبراالنهه، بیشهتر بهه        

 است. نزدیکتر « مرحلۀ آگاهی»

و از جانب دیگر؛ در حبّ محافظه کارانه، فرد محبوب نیز آگاه است که چرا کارفرمها  

او را دوست دارد و دستکم نسبت به محبوب لیبرالی، به علّت محبوب بودن خهود از آگهاهی   

نسبی برخوردار است. و لذا محبوب لیبرالی با مشکل روبه رو است. گویند یک فهرد الابهالی   

مند گفت: من شما را دوست دارم. دانشمند احسهاس کهرد کهه او در ایهن     به یک شخص دانش

سخنش راست می گوید و واقعاً او را دوست دارد، با خود اندیشید: البهد مهن عیهب و نقصهی     

 دارم کههه ایههن شههخص مههن را دوسههت دارد، بایههد در خههودم عیههب شناسههی کههنم و خههودم را 

 اصالح کنم.

اینان  9سیاستمداران حرفه ای. -9 عل می شوند:دو گروه در برابر حبّ لیبرال ها منف

همیشه در اندیشۀ کمیت طرفداران هستند و برای شان فرق نمی کند کهه فهرد طرفهدار، چهه     

 شخصی و چه شاکلۀ روانی داشته باشد. 

 مرید بازان؛ اینان نیز به همان شرح. -5

                                                   
 نه سیاستمداران مکتبی.  9
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می شوند، خود در اما در اینجا یک نکته هست؛ این هر دو گروه که محبوب افراد لیبرال 

عمل لیبرال می شوند؛ اصول مکتب و یا اصول مرامنامۀ حزبهی را بهه طرفهداران یها مریهدان      

نمهی تواننهد شهیوه ای در پهیش بگیرنهد کهه بهر خهالف خوشهایند           الیبرال فدا می کنند. زیر

طرفداران و مریدان باشد. در نتیجه، این هر دو گروه هم لیبرال می شوند و هم محافظه کهار.  

و نیز لیبرال شدن شان و محافظه کار شدن شان کامالً آگاهانه است با اینکه حبّ طرفهداران  

 و مریدان، ناآگاهانه است. 

يِ»دربارۀ این آگاهان، یک شخص دانشمند را مثال آورده است:  قرآن: َّْ ِنََبتأَِا ْْ َوِاتْتُلِعَلَتْيهِ

آايتِناِفَانَْسلََ ِِمنْهاِفَأَتَْبَعُهِالش َِّ آتَئْناُهِأ َ ِاْْلَْرِضَِوِِ-ْيطاُنِفََكَنِِمَنِالْغاوينَِأ
ِ
ِا َّتُهَِأْختَ َ َوِلَْوِِشسْناِلََرفَْعناُهِِّبتاَِوِلِكن

َِمثَُلِالَْقْومِِ ْكُهِيَلْهَْثِذِِلَ ِمْلِعَلَْيِهِيَلْهَْثَِأْوِتَْاُ ْنَُِتْ
ِ
ِبِا ََِكَثَِلِاْلَُكْ ََّبَعَِاواُهِفََمثََُّلُ آايتِِِات بُواِِبأ يَنَِكذَّ َّْ نتاِفَاْقُصتِصِا

ِيََاَفكَُّرونَِ ْْ َّهُ ِاكنُواِيَْظِلُمونَِِ-الَْقَصَصِلََعل ْْ آايتِناَِوَِأنُْفَسهُ بُواِِبأ يَنَِكذَّ َّْ ِالَْقْوُمِا و بهر آنهان بهازگو     9«:ساَءَِمثاَل 

کن ماجرای آن کس را که آیات خودمان )دانش و علوم( را به او داده بودیم لیکن او خهود را  

و اگهر مهی    -خ کرد و شیطان در پی او افتهاد، و از گمراههان ناکهام، گشهت    از آن علوم منسل

خواستیم )افق شخصیت درونی( او را )با این علوم و دانش ها( باال می بردیم. امها او بهه زمهین    

کنی له له  مَثل سگ است که اگر او را دک چسبید و از هوای نفس خود پیروی کرد، مَثل او

ل خود واگذاری باز له له می کند. این است مَثل گروهی که آیات می کند، و اگر او را به حا

چهه بهد    -ن شاید اندیشه کنندکما را تکذیب می کنند. اینگونه ماجراها را برای آنان بازگو 

 مَثلی دارند گروهی که آیات ما را تکذیب کردند؛ به خودشان ستم می کنند. 

ن در این باره توضیحی نهداده اسهت،   مراد از این دانشمند چه کسی است، قرآ -9 توضیح:

و شناخت آسیب « انسان شناسی»زیرا نام و نشان این شخص هیچ اهمیّتی ندارد آنچه مهم است 

 ها و آفت هائی است که انسان خود را در معرض آنها قرار می دهد. 

اصل و اساس آنها به افراد کابالیسهت ماننهد تمهیم داری،     متأسفانهکه  -در متون تفسیری

ل کهه  رد ابن عباس(، و یا افراد غیر مسئوب االحبار، وهب بن منبّه، و عکرمۀ ناصبی )شاگکع

                                                   
 سورۀ اعراف.  944و  940و  942آیه های  9
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و قرآن را با رأی شخصهی تفسهیر مهی     د( دکان باز کرده بودنالسالم در برابر اهل بیت )علیهم

نام و نشانی برای این فرد دانشمند،  -کردند مانند: مجاهد، سدّی، شعبی، قتاده، حسن بصری و...

است و مرحوم طبرسی بدون سند از ابو حمزۀ ثمالی نیز نقل کرده است و نیز بدون سند  آمده

ُِمْؤِثٍرَِاَواُهِعىََلِ»آورده است: السالم  از امام باقر علیه ِِلُك ِ َِمثاَل  ُ بَُهِاّلِلَّ ُُِثََِّرَ ُْ ِبَلَْع اْْلَْصُلِيِفَِذِِلَ

ِِمْنَِأْاِلِالِْقتْهََلِ ِ استان ماجرای بلعم )ابن باعور( است، سپس خداونهد آن  اصل این د 9«:ُاَد ِاّلِلَّ

 را مثال آورده برای هر کسی از مسلمانان که هوای نفس خود را بر هدایت خدا ترجیح دهد. 

 در این حدیث فاقد سند نیز غیر از اسم بلعم توضیح دیگری نیامده است. 

ماننهد مهار کهه    « پوست انداختن»انسالخ یعنی  -از آن علوم منسلخ شد «:فَانَْسلََ ِِمنْهتا» -5

پوست می اندازد و از پوست خود خارج می شود. یعنی آن فرد دانشمند از دانشی کهه داشهت   

 منسلخ شد و آن را کنار گذاشت.

اگر می خواستیم او را بوسیله آن علوم باال می بردیم. امها چهون    «:َوِلَْوِِشسْناِلََرفَْعناُهِِّبا» -3

سان را مختار آفریدیم، او گمراهی را اختیار کرد و به زمین چسبید؛ سنّت ما اجبار نیست و ان

 به پستی گرایش کرد. 

: ضلّ و خهابَ: گمهراه شهد و    ااز گمراهان ناکام، گشت. لغت: غَوی «:فََكَنِِمَنِالْغتاِوينَِ» -5

 ناکام ماند. 

طبهق  سیاسیون حرفه ای و نیز مرید بازان، افرادی هوشمند و اهل دانش هسهتند، اگهر بهر    

دانش خود زندگی می کردند کامیاب می شدند و چون چنین نمی روند، ناکام می شهوند، راه  

شان سراب است هر چه موفقتر می شوند تشنه تر می گردند، و کسی از آنان نیسهت کهه بها    

 این دو گروه مصداق اتمّ این مثل قرآنی هستند.  5حسرت از دنیا نرود.

ََِكَثَِلِاْلُكَِْ» -2 در این مَثل، نه قرآن در مقام توهین است و نه بنده که این سطرها  ،«ِبِفََمثََُّلُ

                                                   
 مجمع البیان ذیل همین آیه.  9
 رۀ حسد بحث شده است.در مباحث گذشته بطور مشروح دربا 5
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را می نویسم، سگ نیز مخلوق خدا است و در ماجرای اصهحاب کههف در کنهار آن مهردان     

بزرگ نامش آمده است. در این مَثل برای اینکه در طبیعت چیز دیگری نیست که بهتر از آن 

 ده برای اینکه: مسئله را روشن کند، لذا سگ برگزیده ش

 هر حیوانی و از آنجمله سگ را می توان از خیلی از رفتارها منع کرد و منهع پهذیر   الف:

هم هستند بویژه سگ که بیش از هر حیوانی از اوامر صاحبش اطاعت می کند، اما دربارۀ له 

 له زدن هیچ توان و اراده ای برای اطاعت ندارد. 

ه که همۀ غرایز برای حیوان و نیز برای انسهان  در مباحث گذشته مکررّ یادآوری شد ب:

الزم و ضروری هستند حتی روح فطرت نیز نباید غرایز را سهرکوب کنهد، بهل بایهد آنهها را      

مدیریت کند. اما در این میان له له زدن سگ یک رفتار غریزی است که تا حهدودی از ایهن   

کوس عمل می کند؛ سگ در قاعدۀ کلّی خارج می شود، زیرا غریزه ای است که تا حدودی مع

گرمای تابستان له له می زند برای دفع حرارت که به درونش نفوذ کرده اسهت، امها در عهین    

 حال عمل له له زدن از رطوبت درونش می کاهد و به حرارت درون می افزاید. 

بهه دلیهل    له له زدن دو نوع است: گاهی به خاطر خستگی از یک کار سنگین است و این

ه اکسیژن بیشتر است. و گاهی به خاطر دفع گرمای درون است، نهوع اول دقیقهاً و   نیاز بدن ب

 کامالً مشمول قاعدۀ مذکور است، اما نوع دوم ضرر هم دارد.

نههوع دوم در هرجانههداری نیههز مشههاهده مههی شههود، لههیکن در حالههت نهایههت استئصههال و 

 درماندگی. اما در سگ یک رفتار عادی است. 

دربارۀ کسانی به کار می برد که هوشهمند و دانشهمند هسهتند لهیکن      لذا قرآن این مَثل را

دانش شان را رها کرده و هوشمندی شان را در مسیر خالف دانش به کهار مهی گیرنهد، نمهی     

دانند که این کارشان له له زدن است از آن نوع که حتی در حدّ سرکوبی فطرت و پیهروی از  

نوع غریزه است که نفع غریزی هم ندارد و نیاز غریزۀ محض نیز نمی ایستد بل گرایش به آن 
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 غریزی را شدیدتر می کند. 

  ، رری ه گرائی دانشمندان بدترین رری ه گرائی است.بنابراین -9 دو نتیجه:

دانشمندی که از دانش خود پیروی نکند، جبراً و قهراً دچار لیبرالیسوم آنهوم    -2

 اسوت،   گووژ بواال   ژوگو کوه  « لیبرالیسوم محافظوه کارانوه   »نه لیبرالیسم محا، بول  

 می شود.  

  

 
 

 بخش دهم

 9انسان شناسی

 انسان شناسی؟ یا رفتارشناسی؟

 فرق میان جبن و خوف 

 فرق میان ترس و بیم

 انسان و خوف 

 نسبت میان ستم ستی ی و بردباری
 

اِلِميَِ ِة،َِوِِمْنَِمَراَرِةَِخْوِفِالظَّ ِالُْماَلِبِسَيَِكَرَمِالِْعُْشَ و )خدایا برای من  :َااَلَوَةِاْْلََمنَةَِِِوِِمْنَِرد ِ

و تلخی بیم از ستمگران را به شیرینی «. کرامت همزیستی»مبدل کن( دافعۀ اشتباهکاران را به 

 ایمنی.

                                                   
 است. در مقدمۀ مجلد اول گفته شد که سرتاسر صحیفۀ سجادیه انسان شناسی و... 9
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 شرح
 

چیزی را برای خود مختلط و مشتبه کرد:  ره:تلبسِعليهِالامر:ِخلطهِوِجعَّلِمشتهها ِبغيت لغت:

 دربارۀ چیزی دچار اشتباه شد. 

َِِال   آن را مخلوط کرد؛ مشتبه کرد. :هُِطَِ:ِخالَِهُِسَِب

 مخلوط کننده: مشتبه کننده. املالبس:

آن  را منفهی و منفهور دانسهت و   « محبت دیگران نسبت به خهود »در بخش قبلی نوعی از 

را منفهی  « دافعه و دوری جوئی دیگران از خهودش »جا نوعی از بود. و در این« حبّ المدارین»

 می خواهد که آن را به همزیستی کریمانه مبدل کند. دانسته و از خداوند

 دافعۀ دیگران نسبت به ما چهار نوع است: 

و سالم عیوبی در ما مشاهده می کند و رفتار دافعه آمیز با مها مهی کنهد.     مؤمنشخص  -9

این دافعه حق اوست اگر با نیت تربیت ما باشد، و یا بدلیل حفاظت خود از سرایت بدی های 

 ما باشد. 

شخص فاسد که خود دچار بیماری شخصیتی است بدلیل خوبی های ما، ما را دفع مهی   -5

کند. این نوع دافعه از بیماری او ناشی می شود و دلیل خوبی ما اسهت. ایهن نهوع دافعهه نشهان      

 دهندۀ خوبی ما است. 

 و سالم با ما رفتار دافعه آمیز دارد زیرا کهه بطهور اشهتباه عیهوبی در مها      مؤمنشخص  -3

 مشاهده می کند. 

شخص فاسد که خود دچار بیماری شخصیتی است ما را دفع می کند نه بهدلیل خهوبی    -5

 های ما، بل بدالیل دیگر که بطور اشتباه در ما مشاهده می کند.

به ما یاد می دهد که دربارۀ ردیف سوم و چهارم از خهدا بخهواهیم کهه    السالم  امام علیه

 یح کند و اشتباه شان را برطرف کند. شناخت آنان را نسبت به ما تصح
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دربارۀ ردیف چهارم اگر دعای مان مستجاب شود یکی از دو نتیجه را می دههد: یها او را   

نسبت به ما کامالً هدایت می کند که نه بخاطر خوبی ما، ما را دفع کند، و نه بخاطر اشهتباه  

او حفظ می کند. بسته به میزان خودش. و یا با برطرف کردن اشتباه او ما را از دافعۀ اشتباهی 

استجابت دعای ما است که در صورت اول هم خودمان را از دافعۀ او آسوده کرده ایم و ههم  

( هم السالم دعای مان موجب شده که او به یک فرد سالم مبدل شود. البته که مراد امام )علیه

 دربارۀ ردیف سوم همین است و هم دربارۀ ردیف چهارم. 

ی از شارحان و مترجمان، این سخن امام را درست معنی نکرده انهد؛ کلمهۀ   برخ متأسفانه

که هیچ ربطهی بها سهخن     9معنی کرده اند« آمیزش کنندگان»و « معاشران»را به  «الُْماَلِبِستيَِ»

این معنی مجازی را برگزیهده انهد و    ،«َرةتالِْعْشت»، ندارد. اینان با توجه به لفظ السالم امام علیه

که ما را خواستار رفتار لیبراالنه دیگهران بها    -یک مسئلۀ اخالقی صرفاً اندرزیمسئله را به 

ِالُْمَداِرين»مبدل کرده اند. در حالی که امام به ما فرموده که خواستار  -خودمان، می کند  «ُحب ِ

 نباشیم.

ِالِْعُْشَِ»را نمی خواهد، بل آن « چگونگی رفتار»در اینجای سخن، صرفاً  بنابراین را  «ةَكَرَم

 می خواهد که بر اساس اصالح اشتباه باشد. و اساساً در ادبیات قرآن و اهل بیت )علیهم

ة»( آنچه السالم نامیده می شود، از شخص فاسد اصالح نشده، یا از شخصی که دچار  «كََرَمِالِْعُْشَ

 اشتباه است و اشتباهش از میان نرفته، امکان ندارد. 

ارد، حتماً علّتی برای دافعه اش هست؛ اگهر آن علهت بهر    و نیز: کسی که با ما همزیستی د

 صالح رفتار او را. و اگر آن علهت، حق است پس باید اصالح خودمان را از خدا بخواهیم نه ا

ناحق است باید اصالح او را بخواهیم و بدون اصالح، امکان مبدل شدن رفتار نیست؛  و اشتباه

َكتَرَمِ»آن شخص به  ۀبین نرود و در عین حال دافعباید آن علت از بین برود و اگر آن علت از 

ة ِالُْمتَداِرين»مبدل شود پس کرم العشرۀ او مصداق  «الِْعُْشَ می شهود کهه خهود امهام از آن      «ُحب ِ

 بیزاری جست. 

                                                   
 است.« دافعه»معنی کرده اند، در حالی که معنی درست آن « اهانت»و یا « قهر»را به معنی « ردّ»و نیز،  9
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صرفاً رفتار »است نه در مقام « انسان شناسی»در مقام السالم  و بعبارت مختصر: امام علیه

 «.شناسی

اِلِمَيَِااَلَوَةِاْْلََمنَةَوِ انسان و خوف: آیا خوف داشتن و خائف بودن  ؛ِمْنَِمَراَرِةَِخْوِفِالظَّ

 برای انسان الزم است؟ یا خوف یک چیز منفی است؟ شرح این مسئله در مبحث زیر: 

لق و از لوازم شخصیت سهالم اسهت؛ انسهان    خوف از مکارم خُ فرق میان جبن و خوف:

گناه، خهوف از بهد    از عیوب و بیماری های شخصیتی، خوفباید خوف داشته باشد؛ خوف از 

سرانجامی، و...، منشأ خوف در وجود انسان روح فطرت است، انسان بدون خهوف بهه حهدی    

خهوف اقتضهای عقلهی    دچار بیماری شخصیتی است که انسانیت خودش برایش ارزش نهدارد.  

انسان را به تعقهل و   ن خوف نداشت نیازمند عقل هم نبود؛ خوف است کهاست، بل اگر انسا

 گزینش میان دو چیز، دو رفتار، و در هر دو راهه، وادار می کند.

است و اگر خوف نبود، انسان ماننهد یهک   « همیشه بر سر دوراهی» ی استانسان موجود

 قلوه سنگ یک موجود تک راهه و بی اختیار می گشت.

را تا سرحدّ یک قلهوه   بی پروا خودش انساناست که « بی پروائی»و « تهوّر»مقابل خوف 

سنگ تنزل می دهد، بل بدتر از آن انسانیت خود را منهدم می کنهد. گهاهی در مقهام مبالغهه     

 تهور را به معنی نهایت شجاعت به کار می برند که از بحث ما خارج است. 
و بزدلی. تهرس منشهأ غریهزی دارد امها     « ترس»است جبن یعنی « جبن»آنچه مذموم است 
ست. در شخصیت انسان سالم ترس غریزی نیز زیر نظر فطهرت مهدیریت   منشأ خوف فطرت ا

شده و در مسیر خوف قرار می گیرد. برای اینکه فرق میان کاربرد واژه های عربی و فارسهی  
 در این باره بیشتر واضح شوند، بهتر است نگاهی به آنها داشته باشیم: 

 منشأ جبن غریزه است.  -جبن= ترس= معنی مقابل شجاعت
منشهأ   -مل حفاظت خهود از بهدی هها   ف= بیم= عامل درونی سنجش خوب از بد= عاخو

 ف روح فطرت است. خو

أس= باک )البأس= باکی نیست(= رعایت عیب و ضرر احتمالی با احتمال ضعیف، خهواه  ب

بأس و بهاک ههم مهی توانهد      -احتمال ضعیف جبنی باشد و خواه احتمال ضعیف خوفی باشد
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 هم می تواند منشأ فطری داشته باشد.  منشأ غریزی داشته باشد و

اگر به معنی شجاعت به کار رود حُسن است و اگهر بهه معنهی عهدم     « بی باکی»اصطالح 

 خوف باشد تهوّر و حماقت است. 

 خشوع= تواضع و فروتنی= رفتار غیر متکبرانه= خصلت ظاهری و رفتاری. 

= خصهلت و عامهل   = خودپائی= شناخت جایگاه خود در میان پدیهده ههای جههان   خشت ية

معنی مقابل خشیت، بغی و عصیان و تکبر اسهت؛  «. خود بیش بینی»حفاظت خود از افراط و 

 9یعنی این سه از عدم خشیت بر می خیزد.

 و این بر دو نوع است:  -اَمن= ایمنی= آسودگی درون از خطر و ضرر

باید شهجاع   نانساطبیعت مطلوب انسان است؛  ، این«ترس نداشتن»ایمن بودن به معنی  -9

باشد زیرا قرار است بر طبیعت و نیز بر اهل باطل غالب آید. ترس باید از نهاد انسهان رخهت   

ببندد نه به معنی ریشه کن شدن، بل به معنی مبدل شدن به خوف تحت مدیریت روح فطرت، 

 که مکرر گفته شد همۀ غرایز برای انسان الزم است لیکن تحت مدیریت روح فطرت.

؛ اصل خوف همیشه باید در نهاد انسهان باشهد واالّ   «خوف نداشتن»ن به معنی ایمن بود -5

دچار تهور و حماقت می گردد. ایمن بودن نسبی است؛ یعنی یک چیزی، یک امری، یا یهک  

کاری برایش شناخته شود که خطر و ضرری برایش ندارد. و با بیان دیگر: ایمن بودن به معنی 

دل شود و شخص از هیچ چیزی خهوف نداشهته باشهد. بهل     نباید به خصلت مب« خوف نداشتن»

و  نسان سالم می تواند نسبت بهه مهورد و مهواردی، یها چیهز     است که ا« حالت موردی»یک 

 چیزهائی با تشخیص عقالنی، احساس امنیت کند. 

تاِلِمَيَِاتاَلَوَةِ: السالم گردیم به کالم امام علیهمیبراکنون  و  :اْْلََمنَتةَوِِمتْنَِمتَراَرِةَِختْوِفِالظَّ

)خدایا( به جای خوف از ظالمین، احساس امنیت به من بده )خوف از ظالمین را بهه احسهاس   

 امنیت مبدل کن(. 

                                                   
ریسته شود؛ این بحث در تکمیل آن است، در مباحث گذشته نیز دربارۀ این واژه ها بحثی داشتیم، اگر با لطف نگ 9

 نه تکرار و نه تناقضی در میان است. 
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هان است، تنها ج( از میان موارد خوف که به تعداد اشیاء السالم چرا امام )علیه پرسش:

انسان می تواند در  :اوالًرا به زبان آورده و فراز کرده است؟ برای اینکه « خوف از ستمگران»

برابر خطرها و ضررهای اشیاء جهان، تکلیف خود را مشخص کند؛ مثالً می داند که در برابر 

زیرا  .و درخت و گرگ و... چه باید بکند خطرهای ابر و باد و برف و باران و صخره سنگ

اما در ایهن  بینی های الزم و پیشگیری های ضروری را داشته باشد.  می تواند دربارۀ آنها پیش

بینی و پیشگیری آن برای انسان سالم بشدت سخت است، ستم ستمگران است.  میان آنچه پیش

زیرا این موجود دو پا اگر دچار خصلت ستمگری باشد، راه های فراوانی برای اِعمال ستم خود 

م در دارد که هیچ موجودی )اعم از جاندار و غیر جاندار( این توان را ندارد. و لذا انسان سهال 

 برابر ستم ستمگران، بالتکلیف می ماند.

انسان می تواند برای ایمن بودن از ستم ستمگران راه و راه هائی پیدا کرده و تکلیف خهود  

را با آنان معین کرده و از بالتکلیفی رها شود، لیکن همۀ این راه ها به بیماری شخصیتی منجر 

تعظهیم سهتمکاران و گذشهتن از حیثیهت و      یرا باید به ریا کاری، یا تسلیم شهدن و زمی شود. 

 نمی شود. « انسان سالم»انسانیت خود، متوسل شود که در اینصورت او 

انسان بدلیل خوف فطری خود، از اول عمر تا آخرش می کوشد خوف از اینهمهه   و ثانیاً:

ت اشیاء جهان را به ایمنی مبدل کند، و زندگی یعنی همین. لیکن ستم ستمگران همۀ این زحما

منی های به دست آمده را در یک لحظه تباه می کند. بطهوری کهه   ای ۀرا از بین می برد و هم

فرد ستمدیده احساس می کند که همۀ عمرش به هدر رفتهه اسهت. پهس عهدم ایمنهی از سهتم       

ی و هیچ عدم آرامش و هیچ عهدم آسهودگی بهه    نستمگران تلخترین حالت است که هیچ نگرا

سان سالم از دست دادن هر نعمهت، حتهی مهرگ خهودش، و عهدم      تلخی آن نمی رسد. برای ان

َوِ»احساس امنیت دربارۀ هر چیزی، به تلخی خوف از ستم ستمگران نیست که امام می گوید 

اِلِمي  از تلخی خوف ستمگران.  «:ِمْنَِمَراَرِةَِخْوِفِالظَّ

خهوف، از خهود   و تلخی این  تزیرا که مرار«.ِوِمنِمرارةِظَلِالظاملي»نمی گوید  دق ت:

که نه قابل پیش بینی و نه چگونگی آن قابهل  « تکلیفیخوف= بال»م تلختر است. تلخی این ست
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پیشگیری است، عالوه بر تلخی خود عمل ستم، همه چیز را برای انسان تلخ می کند. و بقهول  

م می کند. و لهذا امها   عوام؛ تلخی این بالتکلیفی همه چیز و همۀ نعمت ها را برای انسان زهر

 این خوف خاص را فراز کرده است. 

دو  9:ِنْعَماَتاِنَِمْكُفتوَرََتِنِاْْلَْمتُنَِوِالَْعاِفيَتةُِ( فرمهوده اسهت:   و آله یهاهلل عل و رسول خدا )صلی

 5نعماانِجمهولاانِالصاةِوِالامان.نعمت است که قدرشان شناخته نمی شود: ایمنی و عافیت. و: 

بهرای ههر خطهر و ضهرری راه ایمنهی از آن را       (السهالم  مکتب قرآن و اهل بیت )علهیهم 

لیکن  -کلّیاتی از آن را آورده ام «دانش ایمنی در اسالم»که در کتاب  -مشخص کرده است

 برای ایمنی از خوف ستم ستمگران راهی نیست مگر دعا. 

 

 نکته ای بس مهم در سخن امام

 روابط و ریشه های حقوق در انسان شناسی و جامعه شناسی
 

هست که تا حدودی در مباحهث بهاال روشهن    السالم  بس مهم در کالم امام علیه نکته ای

از خواننده محتهرم توقهع    3شد. اما نظر به اینکه این نکته بحث پردامنه ای را ایجاب می کند،

 دارم که از نو به آن توجه کند. و آن عبارت است از اینکه:

سهتم   «.م سوتمگران سوت »سخن موی گویود، نوه از    « خوف ستم ستمگران»امام از 

ستمگران یک چیز است، و خوف از ستم ستمگران، چیز دیگر. هر دو تلهخ هسهتند امها ههر     

راه عالج خود را دارد؛ گفته شد که خوف از سهتم ههیچ رهچهاره ای نهدارد      ،کدام از این دو

اِلِمَيَِااَلَوَةِاْْلََمنَتة»مگر دعا؛   مقاومت و دفاعد ستم، اما رهچارۀ خو «.َوِِمْنَِمَراَرِةَِخْوِفِالظَّ

                                                   
 . 35ص  9خصال صدوق، ج  -946ص  46بحار، ج  9
ص  90معجم رجال الحدیث، ج  :لیف محمدبن حسن فتّال نیشابوری، رجوع کنیدأ، ت369ص  5، ج روِةِالواعظي 5

566  . 
پردامنه وادار کرده، برخی شرح های سخیف است کهه بهر ایهن دعها      یکی از عواملی که نویسنده را بر این بحث 3

 نوشته اند، که خواهد آمد. 
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 است تا چیزی بنام ستم از عرصۀ حقوق فردی و از عرصۀ شخصیت جامعه برچیده شود. 

ماهیت ها و صورت های گوناگون و نیز نتایج و سرانجام ههای گونهاگون دارد و    ،و دفاع

در مواردی به کشته شدن دفاع کننده منجر می شود. پس این تک نکتۀ بظاهر بهس کوچهک   

لهیکن  «. عرصهۀ حقهوق  »وسهعت  ه را الزم گرفته بامنه ای امام هست، بحث پرد که در سخن

چون بحث ما در جهت جریان محتوای صحیفه است، تنها به روابط و ریشه های حقهوق در  

انسان شناسی و جامعه شناسی می پردازیم و نه تنها از مباحث حقوقی صرفنظر می کنهیم بهل   

صار برگزار می کنیم، و هدف از این بحث این اسهت  را نیز با اخت« ریشه شناسی»همین بحث 

حقوق در ررب و نی  کیفر و ج اء، بر یک بینش سطحی و فرهنگوی  که روشن شود: 

« احساسهات »منشأ حقوق و جزاء در غرب  مبتنی است و از علم و دانش ناشی نمی شود.

 است نه علم. 

دمکراسی علم و جهل  و یک تناقض فاحش میان دمکراسی غربی و علم هست. زیرا در آن

با هم مساوی و عالم و جاهل یکسان می شوند، و پارلمان یعنی مجمع عینی ایهن تنهاقض؛ رأی   

یک سناتور دانشمند و متخصص در علوم انسانی با رأی یک سهناتور پولهدار جاههل مسهاوی     

ل. است و همچنین در مجلس نمایندگان. این دمکراسی یعنی قربانگاه علم و دانش در برابر جه

اسهت نهه علهم. افسهار و     « احساسهات »و آنچه این جهل را توجیه می کند و پوشش می دهد 

سرنوشت علوم و تخصص های تجربی در دست مالکان جاهل بنگاه ها و صنایع است، افسار و 

 سرنوشت تخصص های علوم انسانی در دست سناتورهای جاهل و نمایندگان فاقد علم است.

ای باشد آن را فرسوده و متالشی می کند، در حالی کهه در  تناقض در هر جامعه  پرسش:

 عینیت مشاهده می کنیم جامعه غربی اینهمه پیشرفت کرده است؟ 

اسارت علم در دست مالکهان  »علت این پیشرفت، استعمار است که منشأش همان  پاسخ:

ار دوام جامعۀ نهاده است. نتیجۀ استعم بنا «تنازع بقاء»است که زندگی انسان را بر « بنگاه ها

استعمار کننده است که آن تناقض را تها مهدتی خنثهی مهی کنهد و از متالشهی شهدن جامعهه         

کنندگان کهه خهود را انسهان مهی     گ انسانیت است برای بقای استعمارجلوگیری می کند؛ مر



 انسان و علوم انسانی در صحیفۀ سجادیّه  545
 

نامند؛ شعار حمایت از حیوان می دهند و هر روز و ساعت به کشتن انسان هها مشهغول انهد؛    

 -نکه علم را به اسارت می گیرند، جهت جریان رودخانۀ احساسهات انسهان را  یعنی پس از آ

جاری « دوستی حیوان»به سوی  -که از ذاتیات انسان است و هرگز نمی توان آن را از بین برد

می کنند. و این کاله بزرگی است که بر سر احساسات انسانی می رود. و لذا مدرنیته دربهارۀ  

تناقض کشنده قرار گرفته است؛ از جانبی هیاهوی گسترده و حفظ محیط زیست نیز در یک 

می دهد و از جانبی هر روز بهیش از پهیش بهه تخریهب      سر غوغای حمایت از محیط زیست

 محیط زیست می پردازد.

استعمار، آن تناقض را تا مدتی خنثی »گفته شد  طبیعت از خود دفاع خواهد کرد:

طبع جهان و  اوالً:د که دو موضوع مهم را دربر دارد: توجه فرمائی« تا مدتی»به این «. می کند

طبع بشر اجازه نمی دهد که استعمار تا ابد دوام بیاورد و آن تنهاقض را پوشهش داده و خنثهی    

کند؛ دنیا محدود است و چپاول دارائی های دیگران به پایان می رسد و دیگر چندان چیهزی  

می کشد و ههر  « هل من مزید»جهنم نعرۀ  که دوزخ است و مانند -برای تغذیۀ غول استعمار

نمی ماند و آن تناقض بزرگ خودش را  -چه هیزمش بیشتر شود، هیزم چند برابر می خواهد

نشان می دهد. که اکنون طلیعه های آن مشاهده می شود و اینهمه گرفتاری ههای اقتصهادی و   

 تظاهرات مردمی در غرب شروع شده است. 

اید با توجه به تحوالت جامعه، در نظر گرفت کهه بهس زمهانبر    را ب« تا مدتی»این  ثانیاً:

 است و از پدیده های کوتاه مدت نیست. 

، طبیعت از خودش دفاع می کند. زمین شناسهی و  «رابطۀ طبیعت با انسان»در محور  ثالثاً:

زیست شناسی بخوبی نشان می دهد که دورانی حشرات همه جا را فهرا گرفتنهد و از حهد و    

د که خزندگان بر آنان مسلط شده و بر سلطۀ آنهان پایهان دادنهد، دوران دیگهر     حدود گذشتن

خزندگان به مرحلۀ طغیان رسیدند دایناسورها بر جهان مسهلط شهدند تها وقتهی کهه از حهد       

 سانس خود گذشتند، فوّارۀ رشدشان سرنگون شد. یل

نظریۀ بی پایه اینکه می گویند: در اثر سقوط سنگ آسمانی دایناسورها از بین رفتند یک 
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است؛ آیا سنگ های آسمانی مانند لشکر امپراتوران در آسمان صف کشیدند و ههر سهربازی   

کردنهد کهه   یکی از دایناسورها را هدف گرفت و آن را از بین برد!؟! و حتی به حهدی دقهت   

 !؟!-وچکتر بودند )مانند آفتاب پرست( از بین نرودموجودات همجنس آنها که ک

ه اند برخورد سنگ های یخی به زمین باعث عصر یخبنهدان و نهابودی   البته برخی ها گفت

 دایناسورها شده است.

انهدازه و مقهداری    ؛طبیعت برای هر چیز، هر موجود، هر پدیده و حتی برای هر حرکت

تعیین کرده است و اجازه نمهی دههد از آن پیشهتر بهرود و متجهاوز از آن را سهرکوب و در       

د؛ ارتفاع درخت صنوبر حدی دارد و افراء نیز حدی و اگر به آن مواردی از ریشه بر می انداز

َِشِْ»حد برسد از درون فاسد شده و از بین می رود:  ِِلُك ِ ُ خداوند برای هر  9«:ٍءِقَْدراِ قَْدَِجَعَلِاّلِلَّ

 چیزی اندازه ای قرار داده است.

َلِالُْفْرقاَنِعىَل»و:  يِنَزَّ َّْ ِِ-لِلْعتالَمَيِنَتذيراِ َِعْبِدِهِِلَيُكتونَِِتَباَرَيِا ْْ ت واِتَِوِاْْلَْرِضَِوِلَت ِالسَّ ُِمتَْلُ يََِلُ َّْ ا

َِشِْ َِوَِخلَتَقُُِكَّ ِرَشيٌكِيِفِالُْمتَْلِ ِيَُكْنََِلُ ْْ َ َرُهِتَْقتديراِ يَاَِّخْذَِوَِلا َِوِل مبهارک و همهایون اسهت     5«:ٍءِفََقتدَّ

خدائی که ملک آسمان  -شدار دهدخداوند که قرآن را بر بنده اش نازل کرد تا به جهانیان ه

ها و زمین از آن اوست، نه فرزندی برای خود انتخاب کرده و نه شریکی دارد، و هر چیز را 

 آفرید و برایش اندازه ای قرار داد یک اندازه گیری ویژه ای. 

اسهت و  « حفظ محهیط زیسهت  »و « اصالت فرد»و تناقض سوم که در نظام مدرنیته میان 

رد است و حمایت از محیط صرفاً یک شعار غیر قابل عمل شده اسهت، قههر   غلبه با اصالت ف

طبیعت را در پی دارد و طبیعت در مقام دفاع خواهد آمد و از تخریب خهود کهه فرازتهرین    

نمونۀ آن پارگی الیه اوزون است دفاع خواهد کرد اما این بار که با انسان طهرف اسهت، آیها    

اساس رحمت الهی، جامعه بشری و نظهام مدرنیتهه )کهه    قهر صرفاً طبیعی خواهد کرد؟ یا بر 

انبان تناقضات است( را با همان تناقضاتش متالشی خواهد کرد؟ آنچهه مکتهب قهرآن و اههل     

                                                   
 سورۀ طالق.  3آیۀ  9
 سورۀ فرقان.  5و  9آیه های  5
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( بیان می کند صورت دوم است؛ جامعه فرسهودۀ جههانی مدرنیتهه دچهار     السالم بیت )علیهم

سوم مردم جهان از بین  تشتت و آشوب های عظیم شده و متالشی خواهد شد به حدی که دو

و نظام نوین با محور انسانیت )نه انسان( مستقر خواههد شهد کهه یهک نظهام       9خواهند رفت

سرانجام دایناسورها نخواهد بهود و   مانند خواهد بود. و« جامعۀ واحده»واحد جهانی و یک 

َمُاناِِلِعباِدََّنِالُْمْرَسليَِ»است معنی و مصداق  این َبَقْتَِكِ ِالَْمْنُصتوُرونَِِ-َوِلََقْدِس َ ُْ ِلَهُ ْْ ُ ْنَّ ِ
ِِ-ا ُْ ُِجنْتَدَّنِلَهُت نَّ ِ

َوِا

ِايٍِِ-الْغاِلُبونَِ َِحإَّ ْْ َِعْنهُ ونَِِ-فَتََولَّ ِفََسْوَفِيُْبَِصُ ُُهْ َاْعِجلُونَِِ-َوَِأبَِْصْ ِفَساَءِِ-َأِفَِهَعذاِبناِيَس ْ ْْ ذاِنََزَلِبِساَحِتهِ
ِ
فَا

ِحَِِ-َصباُحِالُْمْنَذرينَِ ْْ َِعْنهُ ِايٍَِوِتََولَّ ِفََسْوَفِيُْبِصتِ-إَّ وعدۀ قطعی ما برای پیامبران ما  5«:ُرونَِتَوَِأبَِْصْ

که آنان مورد یاری و کمک خداوند خواهند بود )راه شان پیروز خواهد  -از پیش مسلّم شده

ی بگردان وراز راه انبیاء پیروی نمی کنند( از آنان )که  -و لشکر ما پیروز خواهند شد -شد(

                                                   
فرا رسیدن پایان جامعۀ کابالیسم و تاریخش و تحقق جامعۀ جدید )که مکتب مها آن را جامعهۀ واحهد جههانی      9

ست که شرایط درونی جامعۀ کابالیسم و تناقضاتش، آن را به وجود خواههد آورد. و  ا« زایمان»می نامد، یک « مهدوی

« سهر زا »همۀ جوامع در طول تاریخ اینچنین زاده شده اند. اما این بار بصورت زایمهان طبیعهی نخواههد بهود؛ مهادر بهر       

 متالشی خواهد شد. 

یگر حامله بهوده کهه عهرب هها فقهط نقهش       در )باصطالح( حملۀ عرب به ایران، جامعۀ ایران به زائیدن جامعۀ د

حضور خود در کنار فرزند ادامه داد )و مانند پیرزنی کهه   در کامالً نمرد بل بهمامائی آن را ایفاء کردند. اما جامعۀ ما

نق نق کنان برخی از خواسته هایش را به فرزند تحمیل می کند و به دست و پای او می پیچد و همواره مزاحم او مهی  

ا از خلوصی و ناب بودن، بازداشت؛ همین امروز هم آداب، سنن و حتی طرز تفکهر جامعهۀ پیشهین در مهتن     شود( آن ر

جامعه حضور دارد و مزاحم اسالم است؛ بویژه آفت تصوف و مرتاضی گری کهه ایرانیهان آن را از معبهدهای بهودائی     

گذاشتند و مسلمانان را « عرفان»و نامش را  بهارستان و نو بهار گرفتند و به سرتاسر سرزمین های اسالمی سرایت دادند

 از جان اسالم دور کردند. 

و همین طور است جامعه های پیش از اسالمِ لبنان، عراق، سوریه، مصر و... که همگی مادران مزاحم برای اسهالم  

 بودند و هستند. 

« جامعه واحهد جههانی  »نزدیک شده است، مادری است که به « دهکدۀ جهانی»این بار جامعۀ جهانی که به حد 

کامالً منفجر و متالشهی شهده و خواههد مهرد تها      « سر زا»آبستن است؛ جنین آن بس سترگ و بزرگ است و مادر بر 

د رفهت تها میکهروب و ویهروس ههای      سوم مردم جهان از بین خواهن بهیچوجه مزاحمتی برای فرزند نداشته باشد. دو

 به متون حدیثی که دربارۀ این موضوع تدوین شده اند.  کابالیسم کامالً از بین رفته باشد. رجوع کنید
 سورۀ صافات.  941الی  949آیه های  5
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 -و )حتی االمکان( به آنان بصیرت بده که در آینده مشاهده خواهند کهرد  -معینتا آن زمان 

آنگاه که عذاب ما بهه عرصهۀ شهان نهازل شهود،       -آیا به سوی عذاب ما پر شتاب می روند!؟!

سرانجام این هشدار داده شدگان )که به هشدارها توجه نمهی کننهد( سهرانجام بهدی خواههد      

 آن زمان معین. و از آنان روی بگردان تا  -بود.

« انسهان »( خطاب به و آله یهاهلل عل بسیاری از خطابات قرآن به پیامبر )صلی -9 توضیح:

 است؛ می گوید: ای انسان منتظر باش که سرانجامِ بدکاران و ستمگران فرا خواهد رسید. 

 می گوید: جامعۀ بشری چه پرشتاب به سوی آن سرانجام می رود!؟  -5

نشان می دهد که آن آشوب جامعۀ جهانی به محور درگیری های « جند= لشکر»و از  -3

نظامی خواهد بود، و از میان جندها فقط یک جند پیروز خواهد گشت. و ایهن وقتهی اسهت    

 که مدرنیته و کابالیسم هیچ راهی غیر از راه نظامی نخواهد داشت. 

( حتی یک و آله یهاهلل عل سورۀ مکّی است و در زمانی نازل شده که رسول خدا )صلی -5

 سرباز هم نداشت. 

راه پیامبران، مورد نظر این آیهه هها اسهت راههی کهه از آغهاز زنهدگی بشهر، دچهار           -2

 استضعاف شده، نه فقط بعثت پیامبر اکرم. این راه همیشه مظلوم، سرانجام پیروز خواهد شد. 

فراگیهری   تشهیع و »نمی دهم و عالقمنهدان را بهه کتهاب     ادامهاین موضوع را بیش از این 

 دعوت می کنم. « جهانیش

و این دفاع این بار بصورت و ماهیت « طبیعت از خود دفاع می کند»بحث در این بود که 

 خواهد بود. « دفاع طبیعت در قالب دفاع جامعه از خودش»

پس، طبیعت از خود دفاع می کند، ماهیت جامعه نیو  از خوودش دفواع خواهود     

و جامعوۀ انسوان در برابور     ،سوان در برابور افوراد   کرد، پس چرا باید انسان )فورد ان 

 دفاع نکند.  (جامعه ها

و می بینیم که منشأ حقوق نه فقهط ریشهه در   « منشأ حقوق»و اینجاست که می رسیم به 

دارد بل پیش از آن ریشه در طبیعت شناسی و هستی شناسی دارد. و موضهوعی  « انسان شناسی»
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م فدای احساسات منحرف شده بدست اسهیرکنندگان  با این اهمیت نباید فدای احساسات )آنه

 شود.  ،علم( گردد و حیثیت شخصیت جامعه فدای لیبرالیسم دمکراتیزۀ ضد علم و دانش

اِلِمَيَِااَلَوَةِاْْلََمنَة»در این کالم: السالم  امام علیه « خهوف »دربهارۀ   «َوِِمْنَِمَراَرِةَِخْوِفِالظَّ

م. امام به ما نمهی گویهد کهه در مقابهل سهتم سهتمگران       دعا می کند نه دربارۀ عمل ستم و ظل

 بنشینید و فقط به دعا بپردازید.

اسهت، بهه اخهالق     «دعای مکارم اخالق»چرا برخی ها این دعای بیستم را که عنوانش 

لیبرالیسم و در تضعیف روحیه دفاع، تفسیر می کنند؟! اینان همان تعریف را از اخالق دارنهد  

لق، ریا، مماشات تسامحی، بی غیرتی و فاقد دفاع بودن را خوش اخالقی که عوام دارد؛ عوام تم

می نامد، در حالی که هر کدام از اینها بیماری اخالقی است نه اخالق. برخی که حتی معنی و 

 شرح می نویسند!!! « دعای مکارم اخالق»تعریف اخالق را نمی دانند بر 

لیل پرور. نه فرد متملق و ذلیل را دوست دارد ، نه متملّق پرور است و نه ذالسالم امام علیه

و نه جامعۀ متملق و ذلیل را. انسان خواه به عنوان فرد و خواه بعنوان جامعه، حق و حقهوقی  

 دارد و باید از آن دفاع کند. 

از کرامت های بزرگ انسان است بشرط اینکه کریمانه باشد، نه « عفو»درست است که 

که شرحش خواهد آمد و روشن خواهد شد که این دفاع مهن از  از دنائت و پستی ناشی شود. 

هر « یستی خشونتچ»، «چیستی عفو»، «چیستی دفاع»به معنی ترویج خشونت نیست. « دفاع»

 کدام ماهیت خود را دارد و هر کدام مورد و موضع خود را. 

ست. راه مقابلۀ یک جامعه در برابر ستم جامعۀ ستمگر، معلوم است که جهاد و شهادت ا

 و راه مقابله با ستم در درون یک جامعه بحث زیر را ایجاب می کند: 

برای ایمنی از خوف ستم سهتمگران راههی   »گفته شد  راه مقابله با ستم ستمگران:

در این بخش از سخنش به ما یاد می دهد. اما باید توجه السالم  که امام علیه« نیست مگر دعا

نی پیش از آنکه ستمگر ستمش را عملی کند، اما وقتی است، یع« خوف»کرد که دعا برای رفع 

که او اقدام به ستم بکند راه مقابله با آن چیست؟ راه آن مقاومت است، نه توسّل به ریاء یها  



 541 «مکارم اخالق»دعای بیستم  
 

تسلیم شدن در برابر ظلم. مقاومت تا حد کشته شدن و شهادت. به حدیث ههای زیهر توجهه    

 کنید: 

آَِلَِِلِرَِقتاط دار االضواء:  25ص  2کافی، ج  -9 ِعَلَْيتِهَِوِأ ُ ِاّلِلَّ َِصتىلَّ ِ َمتْنِقُِتتَلُِدوَنِ:ُِستوُلِاّلِلَّ

هر کس در ستمی که متوجه او است )دفاع کنهد و( کشهته شهود، او شههید      :َمْظِلَمِاِهِفَهَُوَِشهِيدٌِ

 9است.

اِريَةٌِو:ِ َِ َفِرَِوَِمَعُهِ ِلِيَُكوُنِيِفِالسَّ ُِ اَلُمَِعِنِالرَّ اِعَلَْيِهِالسَّ َِ ِ ِفَيَِج َِعِنِالر  ُءِقَْوٌمِيُرِيُدوَنَِأْختَذََِلُ

ِقُلُْتَِوَِكَذِِلَِ ْْ ْنَِخاَفِعىََلِنَْفِسِهِالْقَْتَلِقَاَلِنََع
ِ
اِريَاَُهِِمْنَِأْنِتُْؤَخَذَِوِا َِ اِريَِاِهَِأِيَْمنَُعِ ْنِاَكنَْتَِمَعُهَِِِ

ِ
ا

َِوِالِْبُِْتَِوِا ِاْْلُمُّ ِقُلُْتَِوَِكَذِِلَ ْْ ْنَِخاَفِعىََلِنَْفِستِهِالْقَْتتَلِاْمَرَأٌةِقَاَلِنََع
ِ
َِوِا َِوِالْقََرابَُةِيَْمنَُعهُنَّ ِ  ْ بْنَُةِالَْع

ِلقُلُْتِ ْْ ِْْقَاَلِنََع ْنَِخاَفِالْقَْتَلِقَاَلِنََع
ِ
ِالَْماُلِيُرِيُدوَنَِأْخَذُهِيِفَِسَفٍرِفَيَْمنَُعُهَِوِا به امام رضا  :[َِوَِكَذِِلَ

در مسافرت به همراه داشته باشد و گروهی قصهد کننهد    ( گفتم: مردی کنیزش راالسالم )علیه

که کنیزش را از او بگیرند، آیا در برابر آنها مقاومت کند حتی اگر خوف کشته شدن داشهته  

باشد؟ فرمود: بلی. گفتم: و همچنین است اگهر زنهش همهراهش باشهد؟ فرمهود: بلهی. گفهتم: و        

امیلش به همراهش باشد، باید دفهاع  همچنین است اگر مادر یا دخترش و یا دختر عمویش و ف

کند گرچه احتمال کشته شدنش هست؟ فرمود: بلی. گفتم: و همچنین است مالی کهه در سهفر   

 به همراه دارد، از مالش دفاع کند گرچه احتمال کشته شدنش باشد؟ فرمود: بلی.

ُِط دار االضواء:  924ص  0من الیحضره الفقیه، ج  ِاّلِلَّ َِصىلَّ ِ :قاَلَِرُسوُلِاّلِلَّ آَِلِ َمتْنِِِعَلَْيتِهَِوِأ

ِفَهَُوَِشهِيدٌِ  که در دفاع از عیالش کشته شود، او شهید است.  یکس:ِقُِتَلُِدوَنِِعَياَِلِ

حدیث اول مطلق است و با اطالق خود شامل هر مظلمه و هر ستم در ههر مهورد اسهت.    

شامل می شود و حدیث دوم دربارۀ مال، مطلق است و دربارۀ عرِض تا شعاع قرابت و فامیلی، 

 خارج از دایرۀ فامیلی را شامل نمی شود. 

دربارۀ عِرض اگر از غیر فامیل دفاع کنهد و کشهته شهود، و     -9در اینجا دو مسئله هست: 

                                                   
 ط دار االضواء، این حدیث را آورده است.  904ص  0ج « من الیحضره الفقیه»صدوق نیز در  9
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همچنین اگر از مال دیگران دفاع کند و کشته شود شهید محسهوب نمهی شهود. لهیکن آیها در      

نیک و ممدوح است؟ یها مهذموم    اینصورت که دفاع او به کشته شدنش منجر شده، یک عمل

 ؟ -است و گناه محسوب می شود که خود را به کشتن داده است

است پس ممدوح است، بل با شهرایطی انجهام یهک     «نهی از منکر»این رفتار او مصداق 

تکلیف مهمّ واجب است گرچه شهادت محسوب نگردد. و ترک دفاع تهرک یهک واجهب    

مظلهوم از او کمهک نطلبهد واالّ تهرک دفهاع       در صورتی است که شخص بزرگ است. و این

ْبتُهِفَلَتئَْسِموجب خروج از اسالم می گردد که فرمود:  َُِيِ ِيُنَتاِديِاَيِلَلُْمْستِلِمَيِفَتََلْ ال  ُِ َعَِر َمْنََِسِ

را بشنود و به یاری نهدا کننهده نرسهد،    « ای مسلمانان به کمکم برسید»کسی که ندای  9:ِبُمْسَِلٍِ

غَاًَِةِالَْملْهُوِفِ»که مسلمان نیست. بطوری 
ِ
یک اصل مسلّم و شناخته شده از اصول اجتماعی  5«ا

منکر است. یعنی باصطالح در عرض نهی از منکهر   از و جامعه سازی است که مستقل از نهی

 است، نه در طول آن. 

ترک دفاع از عِرض به هر صورت، مذموم و نکوهیده است؛ منشأ آن ترس است کهه   -5

ترس و پایمال کردن روح فطرت است. اما ترک دفاع از مال نه بدلیل تهرس  پیروی از غریزۀ 

                                                   
 .905ص  5کافی، ج  9
 است.« فریادرسی»ن و مصدر از باب افعال: یاری کردن. و معنی فارسی آ« غوث»از مادۀ  اغاًة 5

: -الملهوف: ستمدیده  ملهوف: ستمدیده. -مورد ستم واقع شد. لَهَِفِلهفا :ُِظَِلَ

غَاًَِةِالَْملْهُوِفِ
ِ
 یعنی به فریاد ستمدیده رسیدن.  ،ا

غَاًَُةِالَْملْهُوِف:: 55نهج البالغه قصار، 
ِ
نُوِبِالِْعَظاِمِا ُّْ  گناهان بزرگ است.  های کفاره ملهوف از اغاثۀ ِمْنَِكفَّاَراِتِا

غَاًَِةِالَْملْهُوِف:: السالم ، از امیرالمؤمنین علیه590ص  95مستدرک الوسائل، ج 
ِ
ْجُرِِبِمثِْلِا هیچ چیزی مانند  َماَِحَصَلِاْْلَ

 لطفاً به معنی این حدیث دقت کنید که اغاثه را به باالتر از هر عملی ارتقاء می دهد.  -اغاثۀ ملهوف اجر آور نیست.

غَاًَُةِالَْملْهُتوِف.همان مجلد از آنحضرت آورده است:  590یز در ص و ن
ِ
 555ص  90و نیز در مجلد  َأفَْضُلِالَْمْعُروِفِا

حدیث دیگر آورده است. اهمیت و جایگاه عظیم این اصل در همۀ متون حدیثی آمده است از آنجملهه رجهوع کنیهد؛    

. و 916ص  06و مجلهد   366ص  23. و مجلهد  995و ص  14ص  56بحهار، ج   -343و  569ص  90وسائل الشیعه، ج 

 . 342ص  46مجلد 
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بل بدلیل ترجیح حفظ جان بر حفظ مال، جایز است و در شرایطی الزم است. و ایهن تهرجیح   

ِلِيُقَاِتُلُِدِویک تحلیل عقلی و فطری است؛ می گوید:  ُِ اَلُمَِعِنِالرَّ ِعَلَْيِهِالسَّ ِ َنَِسأَلُْتَِأاَبَِعْبِدِاّلِلَّ

تهِي ِالشَّ ََّلِ ِفَهُتَوِِبَمتِِّْ َِمْنِقُِتَلُِدوَنَِماَِلِ آَِلِ ِعَلَْيِهَِوِأ ُ ِاّلِلَّ َِصىلَّ ِ ِفَقَاَلِقَاَلَِرُسوُلِاّلِلَّ ِدِقُلْتُتَِأِيُقَاِتتُلَِماَِلِ

ُِأقَاِتْلَِوِتََرْكُاتهُِ ْْ َ اَِأََّنِلَْوُِكْنُتِل ِيُقَاِتْلِقَاَلَِأمَّ ْْ َ دربارۀ کسی السالم  لیهاز امام صادق ع 9:َأفَْضُلَِأْوِل

( فرموده است: هر کس و آله یهاهلل عل که برای دفاع از مالش بجنگد. فرمود رسول خدا )صلی

؟ -در دفاع از مالش کشته شود بمنزلۀ شهید است. گفتم: آیا این مقاتله افضل است یا ترک آن؟

چنین آمده اسهت:   فرمود: اگر من باشم مقاتله نمی کنم و از مال می گذرم. و در حدیث دیگر

ُِأقَاِتلِْ» ْْ َ ْكُتِالَْماَلَِوِل  اگر من باشم مال را ترک می کنم و مقاتله نمی کنم.  5«:لَْوُِكْنُتَِأََّنِلََاَ

آنچه در باال مذکور شد بیشتر جنبۀ فقهی داشت که دربارۀ احکام  یک اصل تربیتی:

و پرورانیهدن  « شخصیت شناسهی »و در امتداد آن « انسان شناسی»و تکالیف بود. اما از دیدگاه 

شخصیت افراد جامعه و با چشم انداز جامعه سازی، یک اصل بزرگ و مهم دیگر هسهت و  

ین مهؤمن امیرال شخصیت سالم آن است که سوتم سوتی  باشود؛   آن عبارت است از اینکه: 

در آخرین وصیتش خطاب به امام حسن و امام حسین )علیهما السالم( می گویهد:  السالم  علیه

َوِِللَْمْظلُوِمَِعْوَّنِ كُِ» َِخْص ِ  ِْ اِل  دشمن ظالم باشید و یار مظلوم.  3«:وََّنِِللظَّ

عون= کمک( داللت دارد که باید خصومت قلبی نسبت به ستمگر، به مرحلۀ عمل »واژۀ 

نیز برسد و صرفاً یک بیزاری قلبی نباشد، زیرا عون و کمک، یهک عمهل اسهت و در رفتهار     

 محقق می گردد. 

مچنانکه ظلم کردن و ستمگری در قرآن محکوم شده، ستمپذیری نیهز نکوهیهده   ه قرآن:

 نه ستم کننده باشید و نه ستمپذیر. 5«:الِتَْظِلُموَنَِوِالِتُْظلَُمونَِ»شده است: 

                                                   
 . 3کافی، همان، ح  9
 ط دار االضواء.  06ص  5من ال یحضره الفقیه، ج  5
 . 54نهج البالغه، کتب  3
 سورۀ بقره. 541آیۀ  5
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ِالِتُقاتِلُوَنِيف»و از چگونگی شخصیت درونی عدّه ای انتقاد کرده و می گوید:  َسبيِلَِِوِماِلَُُكْ

َِوِالْمُِ ِ ِِاِلَِوِالِ ِساِءَِوِالْتِوِْلانِِاّلِلَّ َاْضَعفَيِِمَنِالر  چه شهده بهر شهما )چهه عیهب و نقصهی در        9..«:س ْ

شخصیت درونی تان هست( که در راه خدا و )در راه( مردان و زنان و کودکانی که )به دست 

 ستمگران( تضعیف شده اند، پیکار نمی کنید؟!

همهان نسهبت   ه تیزی در آن باال باشد، به در جامعه ای که روحیه بیزاری از ستم و ستم س

چیده می شود. اساساً جامعۀ هدف و مطلوب قرآن آن است که بر ز عرصۀ آن برجور و ستم ا

را دوسهت  « عمهل صهالح  » -5افراد آن ایمان داشته باشهند.   -9چهار عنصر اساسی مبتنی باشد: 

ند، یعنی دشمن ناحق حق و رعایت حقوق را بر همدیگر سفارش و توصیه کن -3داشته باشند. 

بردبهاری باشهند. و ایهن چههار خصهلت را در یهک بیهان         و اهل صبر، -5و ستمگری باشند. 

 آورده و گوئی کل قرآن را در چهار جمله خالصه کرده است:  بطور نص «انسان شناسی»

حميجملۀ اوّل:  ِنِالرَّ َْ ِالرَّ ِ ِِْاّلِلَّ   .بِْس

 5ن.سوگند به زما «:َوِالَْعَْصِ»جملۀ دوم: 

نْساَنِلَف »جلمۀ سوم: 
ِ
ِااْل نَّ

ِ
تِا یکهی از پرسهش    -که انسان در خسران و زیهان اسهت   «:ُخْْسٍ

های بزرگ و اساسی درعلوم انسانی این است: آیا بودن انسان، به وجهود آمهدن انسهان، خیهر     

؟ آیا از اینکه به وجود آمده ایم باید متشکر باشیم، یا بگوئیم ای کاش به وجود -؟شراست یا 

 قرآن می گوید: اصل در انسان خسارت و زیان است مگر:  3؟-نمی آمدیم؟

ترْبِِ»جمله چهارم:  َِوِتَواَصتْواِاِبلصَّ ِ اِلااِتَِوِتَواَصْواِاِبلَْحتق  لُواِالصَّ آَمنُواَِوََِعِ يَنِأ َّْ الَِّا
ِ
مگهر آنهان    «:ا

کننهد، و  که ایمان داشته باشند و به اعمهال صهالح بپردازنهد و حهق را بهه همهدیگر سهفارش        

                                                   
 سورۀ نساء.  42آیۀ  9
دات که ماهیت و چیستی زمان بهه شهرح   در این مجل« زمان»برای شرح محتوای این آیه رجوع کنید به مباحث  5

 رفته است. 
که خوشبین ترین انسان شناسان غربی می گویند: زندگی دردسر است. اما اسالم می گوید: انسان موجود مشروط  3

 است. « اسفل سافلین»است با چهار شرط سعادتمندترین موجود است و بدون آنها 
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 همدیگر را به صبر و بردباری توصیه کنند. 

 یعنی از ناحق بیزار و ظلم ستیز باشند. 

بها خصهلت   « سهتیزه »چگونهه خصهلت    نسبت میان سوتم سوتی ی و بردبواری:   

جمع می شود؟ شخص مطلوب قرآن چگونه می تواند هم سهتیزه گهر باشهد و ههم     « بردباری»

 باری می ماند؟ تیزه کند چه جائی برای بردی سبردبار؟ اگر بناست که کسی با هر ناحق

 ، یکی از سه ماهیت را دارد: یهر بینش ناحق، و هر گرایش ناحق، و هر رفتار ناحق

 ناحق عمدی؛ که کسی بطور دانسته و عمداً ناحق گرائی کند.  -9

 ناحق اشتباهی و غیر عمدی.  -5

 ناحقگرائی خصلتی، که ناحقگرائی خصلت روانی شخص گردد.  -3

ردیف اول از هر جهت بر علیه انسانیت است و باید با آن ستیز کرد. ردیف دوم از اشتباه 

تها ههدایت   « بردبارانۀ دلسوزانه»و نادانی ناشی می شود و باید با آن بردبارانه رفتار شود حتی 

او با بردبهاری و تحمهل و ههدایت قابهل      یشود. ردیف سوم مشروط است؛ اگر خصلت بیمار

پس باید با او بردبارانه و دلسوزانه رفتار کهرد. و اگهر قابهل درمهان و ههدایت      اصالح است، 

 نیست، مشمول ردیف اول می شود. 

برخی از دانشمندان علوم انسهانی غربهی مهی گوینهد: کیفهر و مجهازات        حقوق و کیفر:

 مجرمین و جنایتکاران، رفتار چندان خوبی نیست باید با آنان با تسامح رفتار کهرد؛ بایهد بهه   

 حال مجرم گریست زیرا که بیمار است. 

این بینش وقتی در عرصۀ عقل و تعقل جایگاهی می یابد که جرم، جنایت و بزه،  اوالً:اما 

هیچ ارتباطی با حقوق افراد دیگر و نیز با حقوق جامعه نداشته باشد. واالّ بیماری فرد مجهرم  

م باشد و در عین حال ربطی بهه  دلیل تضییع حقوق آنان نمی شود. و هیچ رفتاری نیست که جر

حقوق افراد و یا حقوق جامعه نداشته باشد. حتی ستم بر طبیعت و محیط زیست نیهز تضهییع   

حقوق افراد و جامعه است. و نباید دلسوزی به بیماران خصلتی، موجب تخریب نظام حقهوقی  

ری بیمهاران  فردی و نظام ساختاری جامعه گردد و همه چیز )از آنجمله انسانیت( فدای بیمها 
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خصلتی شود. درست است اینگونه دانشمندان هر قدر بخواهند می توانند به حال آنهان گریهه   

کنند اما اگر فرصتی از دست روحیۀ لیبرالی خود بیابند باید به حال ستمدیگانی که از ناحیهۀ  

بیماران خصلتی بر آنان وارد می شود نیز گریه کنند. پس عرصۀ حقوق عرصهۀ لیبهرال بهازی    

 9یست حتی دربارۀ حفاظت از محیط زیست.ن

کیفر با مجازات فرق دارد؛ مجازات اعم از کیفر است؛ فرد مجرم تا جائی که عقل  ثانیاً:

دارد و عقلش از بین نرفته و مصداق دیوانه نیسهت، قابهل کیفهر اسهت. و اگهر بیمهاری او بهه        

ل کنترل و سهلب آزادی از  دیوانگی برسد قابل کیفر نیست اما قابل مجازات دیگر است از قبی

وزانه و بردبارانه رفتهار شهود و بهه حهالش نیهز      ر اینصورت است که باید با او دلساو و... و د

ب و وگریسته شود. کسی که در اثر تکرار جرم به یک بیمار خصلتی دچار شده و به میکهر 

خودشهان  ویروس فساد مبدل شده باید کیفر داده شود. قاچاقچیانی که برای سهودجوئی مهادی   

و  -هستند که کارشان غیر از تباه کردن فرد و جامعه میکروبهزاران فرد را بیمار می کنند 

َّْستلَِسعى»بقول قرآن  ِالَْحْرَثَِوِالِ َِلَ ت باید از عرصۀ سهالمت  سنی -5«يِفِاْْلَْرِضِِلُيْفِسَدِفيهاَِوُُِيْ

دیوانهه باشهد نهه    جامعه حذف شوند. پس مجرمی که قابل دلسوزی است مجرمی اسهت کهه   

مبدل شود که عقل  3«نکراء و شیطنت»آور است، بویژه وقتی که به  مسئولیتعاقل. زیرا عقل 

ِ»ن و انسهانیت خطرنهاک اسهت. و:    استمگر نکراء شده و برای انس ْْ ِالنَّتاَفِبَْعَضتهُ ِ لَتْوِالَِدفْتُعِاّلِلَّ

دیگر دفع نکند، زمین پر  یوسیلۀ برخاگر خداوند برخی از مردم را ب 5«:ِبَبْعٍضِلََفَستَدِتِاْْلَْرُضِ

 از فساد می گردد. 

                                                   
و بهه مباحهث پیشهین ایهن     « دانهش ایمنهی در اسهالم   »کتهاب   به رجوع کنید« حفاظت از محیط زیست»دربارۀ  9

 مجلدات.
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 بحث ویژۀ حقوقی
 

ِيِفِالِْقصاِبَِحياٌةِايُِأوِِلِاْْلَلْبتاِبِ»از آیه های مذکور بعالوه آیه های دیگر بویژه آیۀ   9«َوِلَُُكْ

و حدیث های مذکور بعالوۀ حهدیث ههای دیگهر، روشهن مهی شهود کهه کیفهر و مجهازات          

اسهت و  « صرفاً تعذیب مجرم»و شیوه ای که اسالم در نظر دارد( نه برای  )مجازات با ماهیت

« انسهان کشهی  »اعدام و قصاص است، نهه بهرای    که حتی نه برای تنبیه او، و در حد باالی آن

است، و نیز نه برای صرفاً تشفّی قلب خانوادۀ مقتول، بل بهرای مقابلهه بها فسهاد در جامعهه و      

ولی »است؛ اگر کسی کشته شود و هیچ کسی و فامیلی و  حفاظت از سالمت شخصیت جامعه

نداشته باشد باز قاتل را قصاص می کنند زیرا دولت که نماینهدۀ جامعهه اسهت ولهی دم     « الدّم

این است که قرآن نمهی   اوست. پس در واقع آن که خواهان قصاص است جامعه است. و مهم

بهرای شهما مهردم و     «:وِلتُك»مهی گویهد:   اَقرباء المقتول فی القصاص حیات.  و والدگوید: و ال

 جامعه حیات است در قصاص.

پس کیفر و مجازات در اسالم برای حیات است نه برای کشتن. لیکن این حیهات جامعهه   

آیا فورد مجورم   در مواردی با اعدام مجرم محقق می شود؛ یعنی قضیه دایر است میان اینکه: 

مسئله ماهیت ریاضی قطعهی دارد؛ یها   و  ؟-فدای جامعه شود یا جامعه فدای مجرم شود؟

 این و یا آن. و راه سومی وجود ندارد. 

مردم عوام از قدیم گفته اند: خون را با خون نمی شویند. یعنی خون را با آب مهی شهویند.   

اما علم حقوق بر اساس انسان شناسهی و جامعهه شناسهی از قهدیم مهی گفهت: ایهن سهخن در         

در شستن خهون بها   « آب حیات جامعه»و « آب»یات طبیعیات درست است، لیکن در اجتماع

خون است. علوم انسانی غربی مانند عقاب بال شکسته اوج گرفت و ناگههان بهه همهان بهاور     

عوام سقوط کرد و حقوق جامعه را فدای احساسات فردگرائی کرد؛ فریب اُمانیسم با تصوری 
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د آنهم فدای انسان های فاسد و نادرست از انسان گرائی را خورد و انسانیت را فدای انسان کر

 تهأمین فاسد کنندۀ جامعۀ انسانی. و اینک مدرنیته با وجود همۀ امکانات و پیشرفت هها، در  

 امنیت برای انسان عاجز مانده است هم در عرصۀ بین االفراد و هم در عرصۀ بین الجوامع. 

ن اُمانیسهم عهوام   الفرد و عدم اعتقهاد بهه شخصهیت جامعهه( منشهأ ایه       اصاَّلآیا لیبرالیسم )

؟ هر دو یک ماهیهت  -اندیشانه بوده است یا اُمانیسم عوام اندیشانه منشأ لیبرالیسم شده است؟

منشأ این و دو روی یک سکه اند، دو ماهیت جدا ندارند تا یکی منشأ و علّت دیگری باشد؛ 

ر تووان و  هو و مجلس های اعیان است که برای دفواع از خوود   « سنا»ماهیت واحده 

ات را داشتند و دارند؛ امنیت خوود را جوایگ ین امنیوت جامعوه و شخصویت      امکان

 خود را جایگ ین شخصیت جامعه، و منافع خود را جایگ ین منافع جامعه کردنود. 

و در واقع لیبرالیسم و اُمانیسم یعنی ذبح حقوق جامعه در پیش پای حقوق نامشروع اعیان. بهل  

 ان. ذبح شخصیت جامعه در پیش پای هوس های اعی

« عهد عتیق»که از اصول مسلّم کتاب « چشم در برابر چشم»امروز در فرهنگ غربی اصل 

شان است، مسخره می شود. و بعنوان خشن ترین مادۀ حقوقی شناخته می شود. همگهان آن را  

ح خشهونت از آن  یقبند که با انگیزۀ انسان دوستی و تمسخره می کنند و همگان گمان می کن

ندارند که همگی در این مسئله عروسک های خیمه شب بازی اعیهان شهده   متنفرند. و توجه 

اند. اعیان خشن که اصل و اساس کشتار در درون جامعه ها و در بین الجوامع، کار و خواسته 

مهی نامنهد؛ الت و   « الت»و افهراد طبقهات پهائین را     ،آنان است؛ افراد بظهاهر مهوقّر و متهین   

 ن شان همان اعیان هستند. شرورهائی که منشأ الت و شرور بود

چشم در برابر چشم مسخره می شود بخاطر اینکه چشم حضرت سناتور نبایود  

مدرنیته بهر   با چشم یک فرد معمولی ارزش مساوی داشته باشد، نه بخاطر خشونت.

بهه گلّهه    آنان و غیره،« خشونت»سر افراد جامعۀ خود افسار زده و با استخدام الفا  از قبیل 

کرده است وگرنه، منشأهمۀ خشهونت هها سهناتورها و اعیهان هسهتند؛ تولیهد        گوسفند مبدل

کنندگان اسلحه، سالح های کشتار جمعی، فالن الت عربده کش سر خیابان است!؟! در تاریخ 
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بشر هیچ الت عربده کشی نبوده مگر اینکه )بطور دانسته یا ندانسته( به یک قدرتمند متّکی و 

عوام که از تحلیل جامعه شناسانۀ امور اجتماعی ناتوان هستند  ست او بوده است. مردمدابزار 

ه هیچ رابطۀ علّی و معلولی میان اعیان و الت ها، نمی بینند اما یک جامعه شناس تحلیلگهر به  

 روشنی این رابطۀ مستحکم را مشاهده می کند. 

سیاسهت سهناهای    تهأثیر فالن استاد حقوق و یا جامعه شناس بر سر کهالس درس، تحهت   

« خشهونت سهتیز  »د همان افسار را بر سر خود می زند و باصطالح خودش وربی، با دست خغ

می گردد. دیگری در روزنامه اش می نویسد: قانون قصاص یک قهانون غیهر انسهانی اسهت)!(.     

اینان با همۀ خودباختگی، قیافۀ انسان شناسی، انسان دوستی، خشونت شناسی، و مهر و محبت 

هستند و یا عوامتر از هر عهوام و   مأموریرند، لیکن یا بطور آگاهانه شناسی نیز به خود می گ

 جاهلتر از آهوان صحرا هستند.

آیه دربارۀ ستودگی عفو آورده است. و یکهی از   32قرآن در حدود  اسالم و عفو مجرم:

سورۀ مجادله، و در  5سورۀ حج، و آیۀ  06است که در آیۀ « عفّو= عفو کننده»اسامی خداوند 

ۀ آل عمهران آمهده اسهت. و در    سهور  935همان سوره، و  951و  11یز سورۀ نساء و ن 53آیۀ 

ِِ»حدیث می فرماید:  ِاّلِلَّ ِِ لَُّقواِِبأَْخاَل با اخالق خداوند متخلّق شوید. یعنی بکوشید تا شما  9«:َُتَ

 و اهل گذشت باشید. عالوه بر حدیث های فراوان که در ستودگی عفو آمده است. « عفوّ»نیز 

سالم دین عفو و گذشت است، اما با دقت علمی، و سنجش عقالنی و تفکیک مهوارد، نهه   ا

و نهه بهر اسهاس شهعارهای غیهر علمهی در قالهب الفها  و         « فلّهه کهاری  »شیوۀ  )باصطالح( با

 اصطالحات فریبنده.

آیه دربارۀ عفو خداوند است و به حقوق اجتماعی بهین االفهراد،    56آیه حدود  32از این 

آیه هستند به محور حقوق فرد با فرد، حقهوق فهرد بها جامعهه و      92. و بقیه که ناظر نیست

 بالعکس می باشند. و موارد عفو در این محورها را تعیین می کنند، به شرح زیر: 

در این مقال، بدی ها را به دو نوع تقسیم می کند: الف: جرم. ب: سهیّئه. سهیّئه    سیّئه: -9
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 د. آن بدی است که در حدّ جرم نباش

جرم آن بدی ای است که موجب تضییع حق مالی و یا حق حیثیتی باشد بطهوری   تعریف:

 که تضییع کننده یک تکلیف واجب را زیر پا گذارد.

و سیّئه آن رفتار بد و نکوهیده است که با شأن انسانیت هماهنگ نباشهد، ماننهد تهرک    

ود دیگهران و رفتارههای   سالم، عدم رعایت آداب و سنن مرسوم، بی اعتنائی به حضور و وجه 

سبک و بی مباالت که موجب سلب عدالت می گردد و از این قبیل است لی لی رفتن در میان 

 مردم در بازار و... 

تاِلميَِ»می فرماید:  ِالظَّ تبُّ َّتُهِالَُِيِ ن
ِ
ِا ِ ئٌَةِِمثْلُهتاِفََمتْنَِعفتاَِوَِأْصتلََحِفَتأَْجُرُهِعَتىَلِاّلِلَّ ئٍَةَِستئ ِ  9«:َوَِجزاُءَِستئ ِ

زای بدی، رفتاری است مانند آن، هر کس عفو کند و اصالح کند، اَجر او با خداوند اسهت،  ج

 خداوند ظالمان را دوست ندارد. 

در این آیه نه تنها به عفو دعوت می کند و اجر آن را وعده می دهد که بهاالترین تشهویق   

تر کند. یعنهی قهرآن   بد بد، رفتار است، می گوید در صورت عدم عفو نیز نباید در برابر رفتار

 ، محکوم می کند. «کلوخ انداز را پاداش سنگ است»منطق آنان را که گفته اند 

ََِسيعا ِعَلامي ِ»و می فرماید:  ُ َِوِاكَنِاّلِلَّ َمْنُِظَِلَ الَِّ
ِ
وِءِِمَنِالَْقْوِلِا ِالَْجهَْرِاِبلسُّ ُ ِاّلِلَّ بُّ ْنِتُْبتُدواَِخترْیا ِِ-الَُِيِ

ِ
ا

ُفوُهَِأْوِتَعِْ اِقَتديراِ َأْوُُِتْ ِاكَنَِعُفوا َ ِاّلِلَّ نَّ
ِ
خداوند دوست ندارد سخن افشاگرانه را مگر  5«:ُفواَِعْنُِسوٍءِفَا

 از کسی که مورد ستم قرار گرفته، و خداوند شنوا و بینا است.

حهد جهرم    دربمعنی بدی ای اسهت کهه   « سوء= سیّئه»موضوع بحث این آیه  -9 توضیح:

مطلق و شامل هر بدی اعم از جرم و غیر جرم بدانیم، باید را به معنی « سوء»نیست. زیرا اگر 

کسی دربارۀ کسی شهادت و گواهی ندهد و همۀ مجرمین از اثبات جرم شهان آسهوده خهاطر    

ِ» شده و به رفتارهای مجرمانۀ شان ادامه دهند. در حالی که در آیۀ دیگر می فرمایهد:  َوَِمتْنَِأْظتََلُ
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ِِعْنَده َِشهاَدة  ْنَِكَُتَ  کیست ظالمتر از کسی که شاهد یک موضوع باشد و آن را کتمان کند.  9«:ِممَّ

استثناء ظلم داللت دارد که مقصود هر بدی است، زیرا ظلم از مصادیق جرم  پرسش: -2

 ؟ -شامل جرم هم هست« سوء»است، پس نتیجه این می شود که لفظ 

ْنَِكَُتََِشهادَِ»با توجه به آیۀ  پاسخ: ِِممَّ معلوم مهی شهود کهه مهراد افشهای       «ة ِِعْنَدهَوَِمْنَِأْظََلُ

مورد ظلم نیست، بل آیه این حق را به فرد مظلوم می دهد که دربارۀ دیگر بهدی هها و سهیّئه    

های فرد ظالم نیز افشاگری بکند تا عدم عدالت ظالم را ثابت کنهد و در نتیجهه سهتمگری او    

 برای قاضی و هر داور دیگر روشن گردد. 

شهود، خودشان مظلوم نیستند بل دربارۀ مظلومیت فرد دیگر شههادت مهی   و االّ گواهان و 

به معنی اعم باشد هیچ کسی نباید بر علیه کسی شههادت بدههد، و ایهن    « سوء»دهند. پس اگر 

 ناقض یک اصل بزرگ از اصول اجتماعی اسالم است. 

ندارد افراد بدی ها، خداوند دوست  هم خوبی ها دارند و هم آیه می فرماید: انسان ها -3

جامعه به شرح و افشای بدی همدیگر بپردازند. اخالق اجتماعی باید طوری باشد کهه خهوبی   

ها نباشند زیرا این خصلت موجب رواج بدی ها ی ها فراز شوند نه بدی ها، دوستدار شیوع بد

در جامعه می شود؛ هر فردی در همه جا بدی های دیگران را می شنود و در ناخودآگاهش )و 

ی می کنند پس مهن چهرا   ددر آگاهیش( جای می گیرد: اکنون که همگان بد هستند و ب حتی

زحمات و محدودیت های پرهیز از بدی را بر خود هموار کنم. جامعه دچار بیماری مسابقه 

ِعَذاٌبِ»در بدی ها می شود؛  ْْ آَمنُواِلَهُ يَنِأ َّْ بُّوَنَِأْنِتَش يَعِالْفاِحَشُةِيِفِا يَنَُِيِ َّْ ِا نَّ
ِ
نْياَِوِاْْلآِختَرِةِا َألمٌيِيِفِاِلُّ

ِالِتَْعلَُمون َِوَِأنُُْتْ ِيَْعََلُ ُ ان شهیوع  مؤمنه آنان که دوست دارند که بدی ها در میان جامعهه   5«:َوِاّلِلَّ

 یابد، برای شان عذاب دردناکی در دنیا و آخرت است. و خداوند می داند و شما نمی دانید. 

شیوع بدی ها می شود و لذا حرام شده اسهت. و  گویش از بدی های مردم موجب رواج و 

 «افشاگری مظلوم از بدی های ظوالم »تنها یک مورد از این تحریم استثناء شده است و آن 
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نیهز آمهد کهه از ایهن تحهریم       «افشاگری شاهد از بدی ظالم»است. لیکن در سطرهای باال 

یک چیز. اما با اندکی است، پس دو چیز استثناء شده نه « تکلیف واجب»استثناء شده و یک 

دقت روشن می شود این دو در واقع یکی هستند. زیرا شاهد نیهز بعنهوان مظلهوم شههادت مهی      

دهد؛ هر ظلم به هر فرد، در واقع ظلم بر جامعه هم هست و اگهر شهاهدها شههادت شهان را     

ت کتمان کنند جامعه از هم می پاشد، پس فرد شاهد در واقع از ستمی که بر جامعه و انسهانی 

وارد شده افشاگری می کند تا ظلم را از خود نیز دفع و رفع کند. و ایهن نکتهه ای اسهت کهه     

ِالِتَْعلَُمتونَِ»جملۀ اخیر آیه  َِوَِأنُُْتْ ِيَْعََلُ ُ فالنی بهه  » بر طبق به آن اشاره دارد. یعنی آنان که «َوِاّلِلَّ

بهی تفهاوت باشهند،     عمل می کنند، نمی دانند که اگهر همچنهان  « ستم کرده به من چه؟ یفالن

روزی این شتر دم در خانۀ خودشان نیز خواهد نشست. پس اگر افشاگری فهرد مظلهوم بهرای    

 است؛ دفع ظلم از خویشتن خویش. « دفع ظلم»است، افشاگری شاهد نیز برای « رفع ظلم»

و با بیان دیگر: ظلم دو وجه دارد: وجه اول آن بطور مستقیم متوجه یک فرد معین است. 

 دوم آن بطور غیر مستقیم بر همۀ افراد جامعه متوجه می شود. و وجه 

ظلهم  »گاهی هم ظلم بطور مستقیم متوجه هیچ فردی نمی شود و آن وقتی است که صهرفاً  

 باشد و متوجه هیچ فردی بطور مستقیم و متعین نباشد. « بر جامعه

دی جهایز و در  افشای سیئات دیگران حرام است، اما افشای جرم دیگران در موار نتیجه:

 مواردی واجب است. 

اِ»به دنبال همان آیه مهی فرمایهد:    ِاكَنَِعُفتوا َ ِاّلِلَّ نَّ
ِ
ُفتوُهَِأْوِتَْعُفتواَِعتْنُِستوٍءِفَتا ْنِتُْبتُدواَِخترْیا َِأْوُُِتْ

ِ
ا

اگر یک خوبی را آشکار کنید، یا آن را پوشیده بدارید، یا سیّئه ای را عفو کنید، پس  9«:قَتديراِ 

 داوند عفو کننده و توانا است. )بدانید( که خ

عفو سیّئه دو گونه می شود: عفو آشکار که همگان بدانند فالنی سیّئۀ فالنی را عفو کهرد.  

 و عفو پنهان که نه رفتار سیّئه و نه عفو آن به اطالع دیگران نرسد. 

ِاكَنَِعُفتوِا»معنی و چیستی عفو را از این آیه می فهمیم؛ می فرماید:  َ ِاّلِلَّ نَّ
ِ
عفهو آن   ،«اِقَتديراِ فَا
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است که عفو کننده بر عمل متقابل توان داشته باشد و با وجود توان، آن را ببخشد. و اگهر از  

روی ناتوانی گذشت کند عفو نیست. و اگر از روی تسامح از سیئه گذشت کنهد، ایهن عملهش    

 موجب جریئ شدن طرف می گردد و سیئات در جامعه شیوع می یابد. 

 قوق دربارۀ سیّئات به شرح زیر است: پس نظام ح حقوق:

ئٌَةِ»هر کس می تواند و حق دارد که سیّئه را با سیّئه جواب دهد:  اصل اول: ئٍَةَِستئ ِ َجزاُءَِسئ ِ

 9«.ِمثْلُها

عفو از سیئات حق هر کس است، خواه رفتار سیّئه و عفهو آن آشهکار باشهد و     اصل دوم:

ُِِتََِ»خواه پنهان. و عفو از صفات خداوند است  ِاّلِلَّ ِِ  5«.لَُّقواِِبأَْخاَل

رفتار سیّئه و عفو از آن، اگر بطور آشکار باشد، وقتی درست است کهه بهرای    اصل سوم:

عفهو کهرده اسهت. واالّ     ،ه عفو کننده با وجود توانائی بر مقابله به مثلکدیگران آشکار باشد 

 موجب شیوع بدی ها خواهد شد. 

توقعی افراد مسهیئی  ، زیرا موجب پرتت نیسدرس ه گرایانهگذشت مسامح اصل چهارم:

 می گردد و سیئات شیوع پیدا می کند و چنین عفوی مصداق ترک نهی از منکر می گردد. 

بمثهل در   هعفو دربارۀ گونه ویژه از سیّئات: نوعی از سیّئات هست کهه مقابله   مدیریت:

و ناشهی از عمهد و   نارسائی فکری است  ها هستند که منشأ آن تیآن ها روا نیست و آن سیئا

شهوند. ماننهد رفتارههای     واقهع  قصد نیستند؛ این قبیل سیّئات باید مورد عفو و گذشت و تحمل

دسهتان در یهک   غیر عمدی که از نارسهائی فکهری زیر  سیئ کودکان در خانواده، یا رفتارهای 

عفهو و   مجموعه اداری، صنعتی، نظامی و... بویژه رفتار شاگرد در برابر استاد و از آن ویژه تهر 

فَِه ِ»تحمل رفتارهای ناستودۀ غیر عمدی در برابر رهبر جامعه، یا رهبر نهضت که می فرماید: 

ِ َِوِاست ْ ْْ ِفَتاْعُفَِعتْنهُ تواِِمتْنَِحتْوِِلَ تاِغَلتيظَِالَْقلْتِبِاَلنَْفضُّ َِوِلَتْوُِكْنتَتِفَظا ْْ ِِلْنَتِلَهُت ِ ٍةِِمَنِاّلِلَّ َ َْ َِوَِر ْْ َاْغِفْرِلَهُت
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ِيِفِاْْلَِ برای آنچه از رحمت خدا )به تو رسیده( بر این مردم نرم و مهربان شدی، و  9«:ْمرِِشاِوْرُُهْ

اگر خشن و سنگدل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند. پس بر آنان بهبخش و عفهو کهن و    

ان در امور مشهورت کهن )تها بهرای شهان شخصهیت دههی و        نبرای شان آمرزش بطلب، و با آ

 احساس کوچکی نکنند(. 

جهت تربیت شخصیت  کی از اساسی ترین اصل از اصول مدیریت است که عفو دری و این

 قرار می گیرد.  ،افراد زیر دست

این عفو در واقع همان تحمّل و بردباری است که یک فرد مدیر باید آن را داشته باشد که 

بهه   کافی نیست، بل« علم مدیریت»عالوه بر علم نوعی هنر هم هست؛ یعنی تنها عالم بودن به 

یک خصلت درونی هنرمندانه نیز نیاز هست. همانطورکه استادی و آموزگاری حتی در تعلیم 

 نیز بشدت نیازمند هنر است. 

مهریه حق مالی زن است مهی توانهد آن را بهه     عفو حق مالی )در ریر مورد جرم(: -2

میهز و  شوهرش ببخشد )شوهر را از پرداختن آن عفو کند( خواه در مقام همزیستی مسالمت آ

شیرین و خواه )خدای نکرده( در مقام طالق، می فرماید باید مهریه را به زن بدهید و اگر قبل 

و اگر عفهو کنیهد،    5«:َوَِأْنِتَْعُفواَِأْقَرُبِلِلاَّْقتو »از مباشرت جنسی باشد باید نصف آن را بدهید 

َِ»به تقوی نزدیکتر است. و ادامه می دهد:  ِِب ِتَْعَملُوَنِبَصتریٌَِوِالِتََِْسُواِالَْفْضَلِب َ ِاّلِلَّ نَّ
ِ
ِا و فضل  «:ئْنَُُكْ

 و بزرگواری را در میان خودتان فراموش نکنید که خداوند به آنچه عمل می کنید بینا است. 

اگر زنی مهریه یا نصف مهریۀ خود را بزرگوارانه ببخشد، ستوده اسهت. امها اگهر تحهت     

آتَئْتُُموُان»ست: فشار یا در اثر ترس از حق خود بگذرد، عفو نی ِِلَاْذَاُبواِِبَبْعِضِماِأ  3«:َوِالِتَْعُضلُوُانَّ

 و آنان را تحت فشار قرار ندهید تا قسمتی از آنچه )مهر( را به آنان داده اید، از بین ببرید.

عفو مالی و گذشتن از حقوق مالی خود، از بهترین خصایل انسانی است بشرط اینکه واقعاً 
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رحی که بیان شد از موضع قدرت و توانمندی باشد نه از موضع تهرس و  باشد؛ یعنی بش« عفو»

یا تسامح که ستمگران را جریئ و یا دستکم پرتوقع می کند و به فساد جامعه می انجامد. پس 

 عفو مالی نیز بطور مطلق ستوده نیست بل در مواردی عمل نکوهیده ای است. 

مهی شهود و گهاهی    « عفهو از سهیّئه  »عفو و گذشتن از مال، گاهی مصداق  عفو از جرم:

و هر دو ستوده هستند. لیکن جرم دو نوع است: جرم دربارۀ فرد معین، « عفو از جرم»مصداق 

 یا افراد محدود معین مانند جرم دربارۀ یک خانواده، یا اعضای یک شرکت. و جرم اجتماعی. 

ی و تجهاوز بهه   مهاع ( به جرمهی کهه صهرفاً اجت   السالم در ادبیات قرآن و اهل بیت )علیهم

گفتهه مهی   « حهق اهلل »و یا جرم فردی که جنبۀ اجتماعی هم داشته باشهد   حقوق جامعه باشد

شود. زیرا هر آنچه که حق فرد یا افراد معین نیست و حق جامعه است و ههر آنچهه کهه در    

عین اینکه حق یک فرد یا افراد معهین اسهت امها جنبهۀ اجتمهاعی ههم دارد، حهق اهلل اسهت.         

نامیده می شود، مسجد الحرام و هر مسجد بیهت اهلل اسهت   « مال اهلل»بیت المال  همانطور که

 و... پس باید دربارۀ هر کدام از دو نوع جرم بحث مجزائی داشته باشیم: 

ق دارد دربارۀ حق فردی و شخصی حهر کسی می تواند و  عفو از جرم در حقوق فردی:

ط به یک شرط مشروط است که از ترس خود از هر جرمی بگذرد و عفو کند. و این عفو فق

 و یا تسامح )به شرحی که گذشت( نباشد و واقعاً عفو باشد. 

در بینش و انسان شناسی و جامعه شناسی قهرآن و اههل    عفو از جرم در حقوق جامعه:

( جامعه شخصیت دارد و لذا برای خودش حقوق هم دارد. با تکرار مجهدد  السالم بیت )علیهم

و نه به اصهالت   معتقد است مانند لیبرالیسم« فرد اصالت»عرصۀ حقوق نه به در  اسالم اینکه:

جامعه مانند مارکسیسم. بل به هر دو اصالت قائل است بر اساس نه آن و نه این بل امهر بهین   

 اصالت جامعه، را باطل و مردود می داند.  فرد و یا اصالتیا  آلیسمِامرین. و دو 

قوق جامعه نیز دو نوع است: حق خالص و تام جامعه. در سطرهای باالتر روشن شد که ح

 و حقی که میان جامعه و فرد مشترک است. 

مانند شرابخواری که اگر کسی شراب خورده باشد بهر حهق شهخص     حق خالص جامعه:



 انسان و علوم انسانی در صحیفۀ سجادیّه  515
 

هیچ فردی تجاوز نکرده و نسبت به فردیت هیچ فردی مرتکب جرم نشده است؛ جرم او بهر  

پس هیچ فردی حق ندارد جرم او را عفو کند. و همچنهین  علیه حقوق شخصیت جامعه است. 

است زنا؛ زناکار به حق جامعه تجاوز کرده است و هیچ فردی نمی تواند این جرم او را عفهو  

يفِالِخافتةِالنتاف»کند. و نیهز همینگونهه اسهت       اسوتفاده از اسولحه بورای    تشتهریِالست  

و «. تی معابد اقلیت های دینهی تخریب مساجد و ح»و از این ردیف است  «.ترسانیدن مردم

اعهم از تخریهب طبیعهت و     «تخریب محیط زیست  تجاوز به انفوال »از این باب است 

ثابت )مانند زمین، هوا، جنگل، رودخانه، چشمه و...( و از بین بردن حیوانات و حشرات )غیر 

و  5وتی.و از همین جمله است ایجاد آلودگی ص 9از موارد مجاز که نیازمند بحث دیگر است(.

 از این سنخ است تخریب فرهنگی جامعه با زبان، قلم و هر چیز دیگر. و جرم های دیگر. 

است.  «تعطیل حدود»عفو این قبیل جرم ها در مواردی مانند شرابخواری و زنا، مصداق 

بزرگترین و کبیهره تهرین گنهاه اسهت، دلیهل      « شرک»و تعطیل حدود عالوه بر اینکه پس از 

 نا مشروع بودن حاکمیت نیز هست. بیماری جامعه و 

حکومت )حکومت مشروع( که نمایندۀ جامعه است در برخی موارد با شرایط مشخّص، 

 می تواند اینگونه جرم ها را عفو کند که تحقق شرایط و موارد آن، خیلی نادر است. 

نامیده نمهی شهود، تعیهین مجهازات آن     « حدّ»آن قبیل از حقوق جامعه که تجاوز به آنها 

نامیده می شود. قاضی نیز  «تع یر»بسته به نظر قاضی )قاضی عادل با سمت مشروع( است که 

نمی تواند آن را عفو کند مگر در مواردی بس نادر آنهم اگر چنین اختیاری از اصل حاکمیت 

چنین اختیاری ندارد مگر باذن نصب  «قاضی منصوب»)حاکمیت مشروع( داشته باشد، زیرا 

تقابل حقوق فرد و جامعه و جرم فرد بر علیه حهق جامعهه، جهائی بهرای      کننده. و در عرصۀ

نامیده می شود، نیست زیرا جامعه نمی آیهد بها طهرف    « قاضی تحکیم»قاضی غیر منصوب که 

مقابل خود دربارۀ تعیین قاضی به توافق برسد. و حتی دربارۀ دو فهرد متقابهل، قاضهی تحکهیم     

                                                   
 «. ستایمنی محیط زی»دانش ایمنی در اسالم، بخش »رجوع کنید؛  9
 رجوع کنید به همان کتاب.  5
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ی تواند فرد ذیحق را به عفو دعوت کند، آنهم بهاز بها   هرگز نمی تواند چیزی را ببخشد تنها م

 شرایط خودش. 

فهردی   حقی که دارای دو جنبه است؛ هم حق اما حقوق مشترک میان فرد و جامعه:

مانند سرقت؛ فهرد )باصهطالح(   « حق اهلل»است و هم « الناسحق »است و هم حق جامعه، هم 

، اما حق جامعه قابهل بخشهش نیسهت،    می تواند از حق خود بگذرد« مسروق عنه»مال باخته 

باید حّد سرقت جاری شود. سرقت بر امنیهت مهالی جامعهه لطمهه مهی زنهد و همچنهین بهر         

و تنها حق فرد را ضایع نمی کند، بل به فساد جامعهه  « مالکیت»و نیز بر اصل « فرهنگ کار»

 منجر می گردد. 

اَلِ»عی نیز هست مثالً اجرای حدود شرط اقامه برخی از مراسم و عبادات اجتما قصاص:

ِفِِ الَّ
ِ
َعَةِا ُ ِتُقَاُمِِفيِهِالُْاُدودُِتُِ مگر در شهری که حدود در  نماز جمعه برگزار نمی شود 9« ِِمَْصٍ

 شود.  آن اجرا

اسهت کهه    ای نشود یا جامعه ای مرده است و یا جامعه جامعه ای که حدود در آن اجرا

یت با گلّۀ حیوان فرق نمهی کنهد و فرازتهرین    نظامش نظام کابالیستی و ابلیسی است و در ماه

است. و دومهین شاخصهۀ جامعهۀ مهرده یها جامعهه       «ضعف خانواده»شاخص چنین جامعه ای 

ِالِْقصاُبِفِِ»کابالیستی، عدم عدالت واقعی است.  آَمنُواُِكاَِبِعَلَْيُُكُ يَنِأ َّْ َاِا ای آنهان   5«:ىت ِالَْقْتلتتايَِأُيُّ

 ا دربارۀ کشته شدگان حق قصاص نوشته شده. که ایمان آورده اید، برای شم

است: « حیات جامعه»ا دوباره زنده کند. اما عامل ص، عاملی نیست که بتواند مقتول رقصا

ِتَاَُّقتون» ِيِفِالِْقصاِبَِحياٌةِايُِأوِِلِاْْلَلْباِبِلََعلَُُّكْ قصاص حیهات اسهت تها )از    و برای شما در  3«:َوِلَُُكْ

وِللمقتتولِ»آورده و نفرمهود  « کم». خطاب به جامعه است که با واژۀ کننده باشیدقتل( پرهیز

                                                   
 . 531ص  3تهذیب، ج  9
 سورۀ بقره.  946آیۀ  5
 سورۀ بقره. 941آیۀ  3
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قصاص صرفاً یک انتقام گیری نیست بل اصل حکمت آن بازداشتن از کشتن  .«ىِالقصابِحياة

نامیده می شود؛ انسان که همۀ جهان و پدیهده ههای جههان کهار     « انسان»موجودی است که 

موجودات است. قصاص برای آدم کشی و گهرفتن  کرده و او را به وجود آورده است و اشرف 

جان قاتل نیست، بل برای حفظ جان ها است؛ اعدام قاتل ابقای جان دیگران و حیاتمند بودن 

 جامعه است. 

حمایت از قاتل را ایجاب می کنهد  « انسان دوستی»آیا اُمانیسم و  اقمانیسم و دوآلیسم:

؟ امانیسهت  -؟-المت شخصیت جامعهه را؟ یا حمایت از همۀ افراد جامعه و نیز حمایت از س

یهت  ندارند که در نگاه علمی چنهین حما ها در شعار می گویند: حمایت از هر سه. اما توجه 

امکان ندارد. معلوم نیست غربیان چه گرفتاری فکری دارند که در همه جا به  ایی سه جانبه

ت فهرد و یها اصهالت    های باطل و نادرست معتقد می شوند و می گوینهد: یها اصهال   « دوآلیسم»

اصالت لذت یا اصالت سهعادت و... همهه جها بهه      یا 9صالت ذهن و یا اصالت عین،اجامعه. یا 

جهائی کهه بایهد دوآلیسهت      جرّاحی های ابعاد انسان و جامعۀ انسانی معتقد می شوند، اما در

ههم از قاتهل   باشند و در مواردی که دوآلیسم صحیح است بینش دوآلیسم شان کور می شهود.  

 ز مقتول، هم از فسادگر جامعه حمایت می کنند هم از جامعه. حمایت می کنند و هم ا

منشأ این اشتباه بزرگ که بزرگترین انحراف علمی در علوم انسانی است در همان تعریف 

انسان است که معتقدند انسان حیوان است. اگر اندکی دقت شود روشهن مهی شهود کهه فهرق      

ر و گزینش ها همین است که حیوان در موارد گزینش همیشهه  اساسی حیوان و انسان در رفتا

به دوگانگی های باطل و غلط، عمل می کند. و از دوگانگی هائی که باید عمل شود پرهیز می 

 . استحیاء،  ، ویکند، و لذا فاقد جامعه، تاریخ، اخالق، عدالت، زیبا شناس

موارد دوگانگی را با معیار این روح فطرت انسانی است که بر سر دو راهی های گزینش، 

انسان دوستی از خود دوسهتی ناشهی مهی شهود؛     «. انسان»تعیین می کند نه با معیار  «انسانیت»

شخص اُمانیست در واقع از انسان حمایت نمی کند بل از خودش حمایت می کند؛ آزادی عمل 

                                                   
 در شناخت شناسی.  9
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انسهان  خود را می خواهد که اگر روزی مرتکب قتل شهد، قصهاص نشهود. واالّ مگهر مقتهول      

نیست؟! مگر جامعه امریکا که هر روز قتل های گروهی در آن رخ می دهد، جامعهۀ انسهان   

 نیست؟!

و « اصالت فهرد »پس از مرحلۀ تعریف غلط از انسان، مرحلۀ گزینش و دوآلیسم نادرست 

پهر از   هفرا میرسد و موجب حذف حقوق جامعه می گردد کهه جامعه  « عدم اصالت جامعه»

 . قتل و کشتار می شود

گوزن ها با اینکه زیست اجتماعی دارند، فاقد جامعهه هسهتند، زیهرا کهه موجهود صهرفاً       

ند. باشه غریزی هستند و فاقد روح فطرت هستند تا دارای جامعه و تاریخ، اخالق، عدالت و... 

برای شهان معنهی نهدارد. امها انسهان دارای      « گوزنیت»است و « گوزن»آنچه آنان دارند فقط 

ه مبهدل مهی کنهد، بهی تهاریخی را بهه       عت؛ انسانیت که اجتماع را به جامنیز هس« انسانیت»

تاریخمندی، بی اخالقی را به اخالقمندی، بی عدالتی را به عدالمتندی و غفلت از زیبها شناسهی   

را به زیبا شناسی، بی حیائی را به حیائمندی و... و انسان حیوان نیسهت زیهرا کهه دارای روح    

ن، گوزن فدای هیچ چیهز نمهی شهود، امها در عهالَم انسهان، در       فطرت هم هست. در عالَم گوز

 مواردی انسان فدای انسانیت می شود. معیار در تعیین این موارد چیست؟ 

معیار: در هر مواردی که انسان عامل تبواه کننودۀ انسوانیت شوود، انسوان فودای       

 انسانیت می گردد. 

رای اینکه معتقد است کهه در  انسان حیوان را می کشد و گوشت آن را می خورد. چرا؟ ب

حد لزوم، حیوان فدای انسان است. چرا انسان که خود یک حیوان اسهت و در آفهرینش نیهز    

به خهود حهق    -همانطور که دندان ها و دیگر اندام هایش نشان می دهند -گوشتخوار نیست

نیز  ا دیگر حیوانات را بخورد؟ چرا چنین حقی را برای خود قائل است که آفرینشت می دهد

 چنین حقی را به او نداده است؟ چرا همه چیز فدای انسان؟ 

 هر پاسخ که به این پرسش داده شود خارج از دو صورت نیست: 

 برای اینکه انسان موجود هوشمندتر و حیله گرتر، و مکّارتر است.  -9

 در اینصوت چه جائی برای اُمانیسم و انسان دوستی می ماند؟
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 دارد، و لذا همه چیز برای انسانیت انسان است. « سانیتان»برای اینکه انسان  -5

پس در اینصورت، انسان حیوان نیست، و اگر انسان فاقد انسانیت باشد بها همهان حیهوان    

حیهوان فهدای انسهان و    « در حدّ لزوم»ضلّ( می گردد. از این جهت است که م اَمساوی )بل هُ

 . می شود دای انسانیتانسان )در مواردی که تباه کنندۀ انسانیت باشد( ف

داشته باشد، بهل یهک انگیهزش خهود     « دوستی»اُمانیسم نمی تواند هیچ عنصری از  بنابراین

خواهانه و ستمگرانه و مجرمانه نسبت به حیوان می گردد و فاقد هر نهوع احسهاس دوسهتی    

در نظهام طبیعهت ضهعیف    »و خود دوستی( می باشد. و بهر اسهاس منطهق     خودخواهی)غیر از 

مبتنی است. پس چرا باید موجود متجاوز و ستمگر را دوست داشت؟ موجهودی  « است مالیپا

 جاندارانی که مانند او حیوان هستند.  بر که بر همه جانداران ستم می کند؛

برای بیشتر روشن شدن بحث باال باید بهه منشهأ حهق انسهان در تسهلط بهر        منشأ حق:

طول تاریخش که در روی زمین بهوده، تسهلط   حیوان، نگاه دیگری نیز داشته باشیم؛ انسان در 

بر حیوان حتی تسلط بر جان حیوان را حق خود دانسته است بویژه امانیست هها و تبارههای   

 شان. این حق از کجا ناشی شده؟ 

ببر و پلنگ آهوان را می کشند و می خورند. این حقی است که طبیعهت و آفهرینش بهه    

ه کننده به آنها داده و دیگر اندام های درونی شهان را  آنها داده است؛ پنجۀ درنده و دندان پار

 نیز اینچنین آفریده است، منشأ این حق ببر و پلنگ، طبیعت است. 

منشأ حق سلطۀ انسان بر حیوان، چیست؟ هیچ نشانی از چنین حقی در اندام هها و جسهم   

ا در ورای جسم است و یا باید منشأ آن ر« نابحق»آفرینشی انسان وجود ندارد. پس این حق یا 

و اندام او جستجو کرد تا امتیازی آفرینشی برای انسان پیدا کرد تا ایهن حهق بهرایش مشهروع     

باشد. و این امتیاز آفرینشی، روح فطرت است که انسان دارای آن است و حیوان فاقد آن است 

تضهاهای  و لذا وجود حیوان ابزار تداوم و تکامل وجود انسان می شود. و مراد از انسهانیت، اق 

همین روح فطرت است، واالّ انسان هیچ حقی بر حیوان ندارد، نه حق آفرینشی جسهمی و نهه   

 حق آفرینشی روحی. 

قتل انسان، بر علیه نظام آفرینشی روحی انسان اسهت، و قاتهل موجهودی اسهت کهه روح      
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ضّل( مبدل شهده پهس او در ردیهف    فطرت در وجود او سرکوب شده، او به یک حیوان )بل اَ

 ان درنده قرار دارد و باید فدای انسانیت گردد.حیو

برخی ها که از غرب زدگی گذشته و غرب پرست شده اند، در رونامه شان می نویسهند:  

قصاص یک قانون ضد انسانی است، و گمان می کنند که براستی از موضع علم و انسان شناسی 

ارند که علوم انسانی سختتر سخن می گویند، در عین بی خبری از هر علم و دانشی، و توجه ند

است و ایهن پیچیهدگی او   « موجود پیچیده»و پیچیده تر از علوم تجربی است، زیرا که انسان 

بدلیل تعامل و یا تعارض دو روح غریزه و فطرت اسهت و یها بها نسهبتی از مخلهوط تعامهل و       

 تعارض، می باشد. 

یک پرسش علمهی   دست اندرکاران علوم انسانی غربی دفاع حق است؟ یا تکلیف؟:

ایهن سهؤالی    ؟-آیا حقوق انسان مقدم است یوا تکلیوف او؟  را کامالً بجا مطرح کرده اند: 

را « اول حقوقش را بده سپس تکلهیفش کهن  »اما در پاسخ آن شعار  9کامالً علمی و مفید. است

 آیا دربارۀ انسان اصالت با حقوق اسهت »ورد زبان کرده اند. گاهی نیز این پرسش را در قالب 

قالب اول بیشتر بر عنصر فرهنگی و قالب دوم بر عنصر قوی انسان شناختی، «. ؟-یا با تکلیف؟

 مبتنی است. لیکن در پاسخ هر دو قالب همان شعار را داده اند.

خود پرسش یک موضوع علمهی اسهت امها     ، به این دلیل است که«شعار»اینکه می گویم 

« حقهوق »میت ندارد. آنان نه تعریف درسهت از  پاسخی که به آن داده شده هیچ بهره ای از عل

، و توجه ندارند که در امور اجتماعی، هر کدام از این دو، یهک روی  «تکلیف»دارند و نه از 

سکۀ واحد هستند؛ همانطور که در یکی از مباحث گذشته نیز اشاره شد، تکلیف ههر کهس،   

رعایت »ریر از  مگر تکلیفدیگر است؛  فرددیگر است، و حق هر کس تکلیف  فردحق 

درست است؛ در اینجا یک محهور از محورههای حقهوق و آن محهور      است؟« حق دیگران

است که آنان می گویند: هر چه تکالیف فرد در برابهر  « تکالیف فرد در برابر حقوق جامعه»

                                                   
 که ذهن انسان را به تکاپو وادارد، مفید است.  یزیرا هر پرسش 9
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جامعه کمتر همانقدر بهتر. در اینجا نیز به جای استدالل علمی، باز شعار آزادی مهی دهنهد. و   

بینش علمی می نگریستند توجه می کردند که در یکی از اصول اساسی خودشان دچهار   اگر با

جامعه شخصیت ندارد و جامعه مساوی است بوا  تناقض شده اند: از یکطرف می گویند: 

این باور لزوماً بدین معنی است که حقوق جامعه همان حقهوق افهراد    مجموع افراد خودش.

و از جانب دیگر مهی گوینهد: تکلیهف    « سکۀ واحده» است. پس مسئله بر می گردد به همان

عهدم شخصهیت   »بهر   فرد در برابر جامعه هر چه کمتر همانقدر بهتر. و توجه ندارند که بنها 

تکلیف فرد در برابور افوراد دیگور هور چوه      برگشت این سخن بر این است که: « جامعه

کمتور همانقودر   حقوق فرد در برابر افوراد هور چوه    و این یعنی:  کمتر همانقدر بهتر.

این یک تناقض فاحش است که هر شخص هوشمند بی سواد نیز می تواند آن را دریابد،  بهتر.

اما چرا خیلی از دانشمدان غربی آن را درک نمی کنند؟ برای اینکه سرگذشت علوم انسانی با 

سرگذشت علوم تجربی در غرب، متفاوت است؛ ذهن دانشمند در علوم انسانی نه آزاد است و 

ه استقالل دارد؛ روند جامعه سازی دولت ها و مراکز سیاسی، فضائی را به وجود آورده کهه  ن

فرهنگ مورد نظر خود را بر فکر و اندیشۀ جامعه مسلط کرده که فکر و اندیشهۀ دانشهمند   

علوم انسانی در زیر رسوبات آن در برخی موارد اصلی، خفه شده است، و او نمی تواند در آن 

 انسانی نظر بدهد و داوری کند. موارد با فطرت 

و با بیان دیگر: وقتی که یک محقق دچار ضهعف )یها سهرکوبی( روح فطهرت گهردد، در      

پشت داوری های علمی او انگیزش روح غریزی قرار می گیرد، انگیزشی که به حدّی قهوی و  

. سرکش شده روح فطرت را از کار انداخته و تعقل را نیز از دست فطرت مصادره کرده است

را یهک  « شهعار »چنین محققی واقعاً حق دارد که دستکم در مهواردی، احساسهات غریهزی و    

گزارۀ علمی بداند. زیرا او توان شکستن الک غریزی خود را ندارد، و گمان می کند اینگونهه  

 شعارها انسان دوستی )اُمانیسم( است. در حالی که ضد انسانی ترین است. 

حقهوق و تکلیهف را از همهدیگر     اوالً:( می گوید: سالمال مکتب قرآن و اهل بیت )علیهم

 تفکیک نکنید؛ میان این دو جراحی نکنید، این دو، دو روی یک سکّه اند. 
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 دارد.  یو مطابق شخصیت خود حقوق 9جامعه شخصیت دارد ثانیاً:

 بل امرٌ بهین »می گوید: نه آن و نه این « ؟-اصالت فرد، یا اصالت جامعه؟»در مسئلۀ  ثالثاً:

نیز « اصالت»، هم فرد حقوق دارد و هم جامعه. و ایجاد تقابل میان فرد و جامعه در «االمرین

یک جراحی و باصطالح خود غربیان مصداق فونکوسیونالیسهم اسهت. و دو جامعهه در عهین     

 ی شده نیستند تا یکهی را بهر دیگهرای   اینکه هر دو شخصیت دارند، از همدیگر جدا و جراح

 اصالت دهیم. 

مهم دیگر که نظر این مکتب و علوم انسانی غربی در آن با هم فرق اساسی دارنهد،   مسئلۀ

؟ پاسهخ ایهن   -یها تکلیهف؟   آیا دفاع یک حق اسوت نامیده می شود. « دفاع»چیزی است که 

 پرسش بشدّت نیازمند اندیشۀ عمیق و دقت بیشتر است. 

فرق مهی کنهد برخهی    ( می گوید: موارد و محورها السالم مکتب قرآن و اهل بیت )علیهم

 دفاع ها حق است و برخی دیگر تکلیف محض است. 

حق »همان جراحی است و با اصل  ،اما ممکن است هر کسی بگوید: تفکیک حق از تکلیف

 می شود؟  ناقض دارد. و این تناقض چگونه حلت« و تکلیف دو روی یک سکه هستند

قی است که نگهبان همۀ است؛ ح« حق الحقوق»دفاع، از حقوق محض، نیست، بل  پاسخ:

حقوق است. دفاع حقی در ردیف حقوق دیگر نیست، بل حقی است مانند چتری گشهوده بهر   

سر همۀ حقوق. این حقی نیست که آن روی دیگرش تکلیف باشد، حق محهض اسهت. چهرا؟    

برای اینکه متجاوز و ستمگر آن روی دیگر را از بین برده است؛ هم تکلیف خود را شکسهته  

مدیده را. این است اصل بزرگی که دست انهدرکاران علهوم انسهانی غربهی از آن     و هم حق ست

را با حقوق دیگر در نیافته اند. و اگر بحثی در ایهن بهاره   « حق دفاع»غافل هستند و فرق میان 

 حق دارد از خود دفاع کند.  یدارند یک داوری صرفاً غریزی است که بلی: هر موجود

از آن بگذرد و مجرم را عفو کند. این گهزاره شهامل    حق آن است که صاحب حق بتواند

همۀ حقوق است لیکن شامل برخی از موارد حقوق دفاعی نمی شود بل همانطور که گفته شد 

                                                   
 اهد شد. شرح این اصل در مباحث گذشته بیان شد و در مباحث آینده نیز )ان شاء اهلل( تکمیل خو 9
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دربارۀ دفاع موارد فرق می کند. برخی از موارد حق دفاع تکلیف هم هست، اما نه تکلیف در 

 و برابر ندارد. است « تکلیف محض»برابر فرد متجاوز و ستمگر، بل این 

تا اینجا بحث در ماهیت طبیعی و آفرینشی حق دفاع بود. امها تشهریع    دفاع در تشریع:

بود نه تکلیهف، آن را تکلیهف ههم    « حق»را که هر دو روی سکۀ آن « حق محض»آمده این 

 کرده است. 

گفته شد: حق هر فرد تکلیف افراد دیگر است، و تکلیف هر فرد حق افراد دیگهر اسهت،   

 از حق دفاع که هر دو روی آن حق است نه تکلیف. وقتی که شهرع مهی آیهد و دفهاع را     غیر

 می گردد. « تکلیف محض»می کند هر دو روی آن، تکلیف دفاع کننده می شود و  تصویب

اسهت و از  « حهق محهض  »و با بیان دیگر: در میان حقوق، حق دفهاع از دیهدگاه آفهرینش    

دو رویه نیسهت. پهس بها     ۀهر دو دیدگاه یک سکاست و در « تکلیف محض»دیدگاه تشریع 

. هیچ حقهی از حقهوق   مخصوص است« دفاع»ژگی تنها به همۀ حقوق دیگر فرق دارد و این وی

 دیگر این ویژگی را ندارد. 

عملی مهی گهردد   « احیای حق»و معلوم می شود این تکلیف با « عفو»در اینجا می رسیم به 

حقق می شود و یا با عفو بزرگوارانهه، زیهرا در ههر دو    یفای حق، متق نیز یا با اسحکه احیای 

صورت، حق احیاء شده و زمینۀ سرایت و رواج جرم از بین می رود. اما عفو از موضع دنائت 

 و پستی موجب سرایت و رواج جرم و بیمار شدن جامعه می گردد. 

ِالنَّْفَسِاِبلنَّْفِسَِوِالِْ» قرآن: ِفيهاَِأنَّ ْْ َِوَِكَابْناِعَلَْيهِ تنَّ َِوِاْْلَنْتَفِاِبْْلَنْتِفَِوِاْْلُُذَنِاِبْْلُُذِنَِوِالس ِ ِاِبلَْعتْيِ َعْيَ

ِفَأُِ ُ ِِب َِأْنتَزَلِاّلِلَّ ُُكْ ََِيْ ْْ َ َِوَِمْنِل ِِبِهِفَهَُوَِكفَّاَرٌةََِلُ َِ َِوِالُْجُروَحِِقصاٌبِفََمْنِتََصدَّ ن ِ تاِلُمونَِاِبلس ِ ِالظَّ و  9«:ولًِتَكُُِهُ

ر داشتیم که جان در برابر جان، و چشم در مقابل چشم، و بینی در برابر بر آنان در کتاب مقر

بینی، و گوش در مقابل گوش، و دندان در برابر دندان می باشد، و هر زخمهی قصهاص دارد. و   

مطابق احکامی که خدا  کس اگر کسی آن )قصاص( را ببخشد کفّارۀ گناهان او می شود. و هر

  نازل کرده حکم نکند ستمگر است.

                                                   
 سورۀ مائده.  52آیۀ  9
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که دربهارۀ مجهرم    یعنی در اینصورت خود قاضی نیز مرتکب جرم و عمل ستمگرانه شده

 نکرده است.  حکم خدا را اجرا

وقتی تصدق مصداق پیدا می کند که بخشش بزرگوارانه باشد، و بخشش از موضع  تصدق:

 دنائت، تصدق نیست، تصدق پذیری است. 

آَمنُواُِكاَِبِعَلَِ»و:  يَنِأ َّْ َاِا ای آنان که ایمان آورده اید )ای جامعهه   9«:ْيُُكُِالِْقصاُبِيِفِالَْقْتىلايَِأُيُّ

 مسلمین( حکم قصاص دربارۀ کشتگان بر شما نوشته شده است. 

ِِمْنَِأخيِهَِشِْ»سپس در ادامه می فرماید:  ْحستانٍِفََمْنُِعِفَ ََِلُ
ِ
لَْيتِهِاِب

ِ
ٌَِاِبلَْمْعُروِفَِوَِأداٌءِا و  «:ٌءِفَات ِبا

به او عفهو شهود پهس )ایهن عفهو( پیهروی از راه        5ی از سوی برادر )دینی( خود، چیزیاگر کس

 پسندیده و نیکی و احسانی است که به او )قاتل( داده می شود. 

صرفاً مصداق نیکوکاری باشد، نهه بها انگیهزه ههای      -9پس: عفو مشروط است بر اینکه: 

علوم و مشخص باشد که ایهن عفهو بهر    باید م -3بر طریق پسندیده باشد، نه دنائت.  -5دیگر. 

 است، نه بر اساس دیگر. « اخوت دینی»اساس 

می کند و چنین عفوی موجب سرایت و « عفو بزرگوارانه»این سه عنصر است که عفو را 

 رواج جرم نمی گردد. 

ِيِفِالِْقصتاِبَِحيتاٌةِايُِأوِِلِاْْلَلْبتاِبِ»آنگاه بالفاصله در آیۀ بعهدی مهی فرمایهد:     یعنهی   «.َوِلَتُُكْ

اصالت را به قصاص می دهد و عفو را تنها مجاز می کند آنهم عفهو بها عناصهر مهذکور. و بها      

 قصاص را عامل حیات جامعه می داند و عفو را صرفاً یک بزرگواری. « لکم»آوردن 

تکرار: عفو از باالترین کرامت های انسان است اگر کریمانه باشد، نه از موضع 

می گردد و عفهو از موضهع   « احیاء حق»کریمانه است که مصداق  . زیرا عفودنائت و پستی

حق است نه احیاء آن، و با این عفو نه تنها به تکلیف عمل نشهده بهل بهر علیهه      کشتنِ ،دنائت

 تکلیف عمل شده است. 

                                                   
 سورۀ بقره.  946آیۀ  9
 شامل دیه هم هست. « شیئ= چیز»لفظ  -یعنی اگر چیزی از قصاص یا دیه بر او بخشیده شود.. 5
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را در میان همۀ حقوق، توضیح دههم  « حق دفاع»در این چند برگ سعی کردم که ویژگی 

انسانی غربی از آن غافل است. و لذا در بینش دانشهمندان غربهی   که اصل بزرگی است و علوم 

شناخته می شود از همان سنخ دفاع حیوان. و چون انسان را « حق صرفاً غریزی»حق دفاع یک 

مخالفت می کنند؛ که این حیهوان  « قصاص»می دانند، بر اساس این امتیاز، با « حیوان متکامل»

 قاتل نشان دهد. برتر باید برتری خود را در حفظ جان 

اما توجه ندارند که حتی مطابق تعریف آنان از انسان، و مطابق تمهایز انسهان بها حیهوان     

)حتی اگر این تمایز صرفاً غریزی فرض شود( یک فرق دیگر میان حیوان و انسان هست و آن 

حیوان از چی ی بنام سرایت جرم و رواج جنایت من ه است. قتل در عوالَم  این است: 

است نه قابل سرایت است و نه قابل رواج. و نه قابل حذف اسوت و  « ایستا»حیوان 

چرا امتیاز این حیوان برتر را از این زاویه نمی نگرند و از زاویهۀ عوامانهه و    نه قابل رکود.

 غیر علمی می نگرند!؟!

ا و اسلحه و نتیجۀ قهری و جبری این نوع اُمانیسم، قتل مردان و زنان و کودکان با بمب ه

انسان دوستی بر علیه انسان دوستی، ترحم بر علیه ترحم، مخالفت  ای کشتار جمعی می شود.ه

با خشونت بر علیه مخالفت با خشونت، احساسات بشری بر علیهه احساسهات بشهری و ههر     

خوبی بر علیه هر خوبی. و نتیجۀ قهری و جبری دیگر آن، شخصیت متناقض فرد و شخصهیت  

سوم آن، جراحی میان شخصیت فرد و جامعهه اسهت کهه فهرد     . و نتیجۀ است متناقض جامعه

کهه   -نباید بعنوان قصاص به اعدام فرد دیگر راضی شود، اما جامعه می تواند جامعۀ دیگر را

 قتل عام کرده و بکشد.  -هیچ گناهی ندارد

ممکن است گفته شود: هیچ کسی از دست اندرکاران علوم انسانی غربی، با این امور موافق 

بلی این درست است اما توجه ندارند که این امور نتیجه طرز تفکر و شناخت و روند نیست. 

برای بیشتر روشن شدن این مطلب به مثال زیر توجه کنیهد گرچهه    9متناقض علمی آنان است.

یک مثال ساده است: قتل، جرم و جنایت در میهان مسهلمانان نیهز هسهت )گهر چهه در حهد        

                                                   
 «. نتیجۀ قهری و جبری»لذا گفته شد  9
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می داننهد کهه مسهئولیت ایهن      -اعم از اهل دانش و عوام -مگاناما ه 9باندهای مافیائی نباشد(

 فجایع متوجه اسالم نیست )باصطالح( همگی می گویند: 
 

 اسالم بذات خهود نهدارد عیبهی   
 

 هر عیب که هست در مسلمانی ماست 
 

 

می توانند بگویند: علوم انسهانی مها مسهئولیت     -اعم از دانشمند و عوام -آیا مردمان غربی

؟ منشأ این بزهکاری ها و جنایات شان غیر از علوم انسانی چیسهت؟ آیها   -را ندارداین فجایع 

؟ -می توانند بگویند: علوم ما بذات خود عیبی ندارد هر عیب که هست در علمگرائی ماسهت 

 نه منشأ فساد.  می شودکرامت انسان  نیززیرا علم اگر علم باشد، علمگرائی 

کهه در ایهن گهرایش هماننهدی در تهاریخ و امهروز        آنان واقعاً علمگراترین جامعه هستند

ندارند. اشکال در علم شان است نه در علمگرائی شان، بطوری که هم قتهل افهراد و ههم قتهل     

جامعه ها را با برنامه ریزی های علمی انجام می دهند؛ همه چیز درخدمت قتل است از قبیل 

لم اقتصهاد و... و همچنهین علهوم    انسان شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی، دانش مدیریت، ع

 تجربی و تکنولوژی. 

وقتی که انسان یک موجود صرفاً غریزی تعریف شد، مبنا و مبانی علوم انسانی دچار نقص 

 و غلط می گردد و این بیماری علوم موجب می شود که علم ابزار جرم و جنایت شود. 

بل کامالً بر آن استوار  علوم انسانی غربی است، تأثیرامروز فرهنگ جهانی بشدت تحت 

است. و این غلط های مبنائی و تناقضات که از این طریق بر جان جامعه جهانی نفهوذ کهرده،   

می رود که جامعه جهانی را متالشی کند و هم اکنون می کند که صهدای انفجهارش فرداهها    

 شنیده خواهد شد. 

ارۀ کسهی مرتکهب   رباشتباه د به اگر کسی بطور خطائی و یا عفو از خطاء و اشتباه:

ب جرم باشد، قابل بخشش و عفو است، و اسالم این نوع عفو را توصهیه  کترفتار بد و حتی مر

ت»کرده و به آن تشویق می کند:  يَنِيُْنِفُقتوَنِيِفِالسَّ َّْ تاِءَِوِاْلَكِظمتَيِالَْغتْيظََِوِالْعتافَيَِعتِنِتا َّ اِءَِوِالَضَّ رَّ

                                                   
 البته سلفیان و وهابیان موجب سیه روئی شده اند.  9
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ِالُْمحِْ بُّ َُِيِ ُ نيَِالنَّاِفَِوِاّلِلَّ آنانکه در توانگری و تنگدستی، انفاق می کنند، و غیظ خهود را   9«:س ِ

 فرو می برند، مردم را عفو می کنند، و خدا نیکوکاران را دوست دارد. 

 آیه در اخالق بحث می کند.  -9توضیح: 

نيَِ»بدلیل جملۀ  -5 ِالُْمْحس ِ بُّ َُِيِ ُ  مکوارم اخوالق  معلوم می شود که ایهن عفهو از    ،«َوِاّلِلَّ

 است و از مصادیق همین دعای بیستم است. 

غیظ عبارت است از یک هیجان غریزی و عمل بر اساس آن نیز یک عمل غیر عقالنی و  -3

فرق دارد. زیرا نوعی از بغض الزم و ضهروری اسهت کهه    « بغض»صرفاً غریزی می گردد. غیظ با 

ِِ» اصل َِوِالُْبْغِضِيِفِاّلِلَّ ِ ِيِفِاّلِلَّ  توار است اما غیظ به هر معنی نکوهیده است. بر آن اس «الُْحب ِ

باید دانست که این آیه به عفو از هر جرم دعوت نمی کند  «الْعاِفَيَِعِنِالنَّتاِفِ»بداللت  -5

یها تشهویقی یافهت نمهی      و در هیچ جای قرآن چنین دعوت «العافيِعنِالظتاملي»و نمی فرماید 

ائی باشد عفهو آن مطلهوب و مصهداق احسهان     شود. بلی: اگر جرم و ظلم بطور اشتباهی یا خط

 است و مشمول این آیه نیز هست. اما جرم و ظلمی که عمومی باشد مشمول این آیه نیست. 
 

 

 

 

                                                   
 سورۀ آل عمران.  935آیۀ  9

در اینجا به پایان بخش دهم از دعای بیستم 

بحههث در  ؛رسههیدیم )دعووای مکووارم االخووالق(

 ادامۀ این دعای عظهیم الشّهأن، بهه مجلهد پهنجم      

 ی ماند. ان شاء اهلل.م


