
 

 

 انسان و علوم انسانی

 رد

 سجادّی  ءهصحیف 
 

 

 مپنج      مجلد
 

 
 

 

 

 

 مرتضی رضوی 



 

 

 

 

 

 

 انسان و علوم انسانی 

 در 

 صحیفۀ سجادیّه

 مجلد پنجم

 نویسنده: مرتضی رضوی

 تایپ و صفحه آرا:

 ابراهیم رضوی

 انتشارات: مولف

 6931تاریخ چاپ: 

 نسخه 9333شمارگان: 

 ونشر الکترونیک: سایت بینش ن

 قفسه کتابخانه مجازی سایت بینش نو

http://www.binesheno.com/Files/books.php 

http://www.binesheno.com/Files/books.php
http://www.binesheno.com/Files/books.php


 





 

 



 

 

 

 

 

 

 فهرست
 
 

 32 .......................................................................................................................................... مقدمات

 32 .................................................................................................................... :رسشاسخ به یک پپ

 32 ......................................................................... در انسان شناسی و زیست شناسی یطالئ دیکل

 04 ..................................................................................................................... پرسش کی به پاسخ

 02 ...........................................................................................................گرید پرسش کی به پاسخ

 04 .......................................................................................................... ست؟یچ وزن: وزن یستیچ

 04 ................................................................................................................................. :بزرگ اشتباه

 32 .................................................................................................. ستمیب یدعا ادامه

 33 ..................................................................................................................................... ازدهمی بخش

 32 ................................................................................یریپذ ستم از زیپره یبرا ناتامکا نیتأم

 35 ........................................................................................................................................ :یجاسوس

 23 .................................................................................................... :ندارد یمعن قدرت، بدون عفو

 23 .................................................................................................................................... :انیب یتوانائ

 23 ..................................................................................................................................... انیب و زبان

 24 ............................................................................................................................ :هیسجاد ۀفیصح

 25 ................................................................................................................ مشروع دیک با دیک دفع



 هیّسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 2
 

 44 ................................................................................................................................... دوازدهم بخش

 44 ................................................................................................... آموزگاران و انیراهنما حقوق

 44 ................................................................................................................................... یشناس سانان

 44 ....................................................................................... است انسان یذات همزاد کردن، یرویپ

 44 ................................................................................................................................................. شرح

 43 ........................................................................................................................................ :معلّم حق

 42 ...............................................................................................................................:واسطه با معلم

 42 ............................................................................................................................ :یزدگ تیشخص

 45 ................................................................................................................................... :ینقاد و نقد

 58 ................................................................................................................................... زدهمیس بخش

 58 ......................................................................................................رفتار مکارم و اخالق مکارم

 53 ................................................................................................................................................. شرح

 52 ........................................................................................................................... :فرد با فرد ۀرابط

 53 ............................................................... :کرد بمثل مقابله آنها در دینبا که رفتار از یموارد

 54 ............................................................................................ :«یشناس رابطه» در مهم ۀنکت کی

 55 ................................................................................................................................. چهاردهم بخش

 55 ................................................................................................................................ جامعه در فرد

 55 ..................................................................................................... یشناس جامعه و یشناس انسان

 55 .............................................................................. برون در درون تیشخص یها یبائیز ۀجلو

 55 .................................................................................................................. یظاهر یها یآراستگ

 55 .................................................................................................................... جامعه در عدل بسط

 55 ....................................................................... شوند یم یگرائ عدالت منشأ که یهائ خصلت

 58 .......................................................................................................................... تیمسئول و انسان



4   فهرست
 

 58 ................................................................................................................................................. شرح

 84 ......................................................... :جامعه در آن ریتأث و برون و درون یها یبائیز ۀجلو

 82 .................................................................................................... :یظاهر و یباطن یآراستگ -8

 83 ......................................................................................................................... :یادب یآراستگ -3

 82 ...................................................................................................................... :یآراستگ تداوم -2

 84 .................................................................................................................. :بودن آراسته از هدف

 84 .....................................................................................................:دارد مرحله دو یساز جامعه

 85 ...................................................................................................... جامعه اصالح در عامل نیاول

 85 ................................................................................................................................. عدالت جیترو

 85 .................................................................................................... جامعه اصالح در عامل نیدوم

 85 .............................................................................................................. خشم نشاندن فرو جیترو

 88 ....................................................................................................... جامعه حاصال در سوم عامل

 88 ................................................................................................... جامعه اصالح در چهارم عامل

 88 ............................................................................................................. جامعه به یبخش وحدت

 88 ...................................................................................................... جامعه اصالح در پنجم ملعا

 88 ........................................................................................................................ها نهیک رفع جیترو

 844 .................................................................................................... جامعه اصالح در ششم عامل

 844 ................................................................................................................... ها یخوب کردن فراز

 844 .................................................................................................... جامعه اصالح در هفتم عامل

 844 .................................................................................................................. منکرها از یریشگیپ

 844 ................................................................................................... جامعه اصالح در هشتم عامل

 844 ............................................................................................................................. ینرمخوئ رواج

 843 .............................................................................................................. :سمیبرالیل و سالم سنّت

 842 ....................................................................................................... جامعه اصالح در نهم عامل



 هیّسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 5
 

 842 ................................................................................................................................ یفروتن رواج

 842 ..................................................................................................... جامعه اصالح در دهم عامل

 842 ......................................................................................................................... یرتیکسین جیترو

 840 ................................................................................................ جامعه اصالح در ازدهمی عامل

 840 .................................................................................................................ینیسنگ و وقار جیترو

 844 ............................................................................................. جامعه اصالح در دوازدهم عامل

 844 .............................................................................................................. زهیپاک یستیهمز جیترو

 844 ............................................................................................... عهجام اصالح در زدهمیس عامل

 844 ............................................................................................... لیفضا در مسابقه یۀروح جیترو

 845 ............................................................................................................................ مسابقه و انسان

 883 ...................................................................................................................... :ثیحد در مسابقه

 883 ........................................................................................................... :قرآن در یورزش مسابقه

 838 ................................................................................................................................... :شنا ورزش

 833 ...................................................................................................... :امروز یورزش تمسابقا اما

 833 ............................................................................................ جامعه اصالح در چهاردهم عامل

 833 ........................................................................ عوض توقع بدون جامعه به یرسان ریخ رواج

 833 ....................................................................................... ؟-دهنده؟ ای است رندهیگ جامعه ایآ

 830 ............................................................................................ :جامعه ۀعهد در فرد هیاول حقوق

 833 ........................................................................................................................................ :اضطرار

 835 .......................................................................................... یتوقع هر بدون جامعه به خدمت

 838 ................................................................................................ :منکر از ینه و معروف به امر

 838 ................. :ها زنده انیم در است یا مرده باشد نداشته جامعه حاصال ۀدغدغ که یکس

 828 .............................................................................. :خطرناک یاجتماع یماریب کی یشناسائ

 822 ............................................................................................... جامعه اصالح در پانزدهم عامل



8   فهرست
 

 822 ....................................................................................................جامعه هیعل بر زدن نق ترک

 823 ..................................................................................................................... :آن تیماه و انتقاد

 822 ................................................................................... :باشد مسابقه دونب جامعه است محال

 824 ............................................................................................. جامعه اصالح در شانزدهم عامل

 824 ................................................ ندارند را استحقاقش که یکسان به یحت کردن یکین جیترو

 828 ............................................... :«جامعه یشناس روان» و «یاجتماع یشناس روان» انیم فرق

 803 .................................................................................................................... :افضال حدود و حد

 802 ................................................................................................ جامعه اصالح در دهمهف عامل

 802 ............................................................................................ قتیحق و حق ۀدربار تسامح عدم

 803 .............................................................. است جامعه اصالح صدد در که یکس یها یژگیو

 805 ................................................................................................................................. پانزدهم بخش

 805 ........................................................................... یاصالحگر یّۀروح تداوم یبرا عامل هفده

 805 ...................................................................... کند یم عوض چهره اصالحگر کی که یوقت

 805 ....................................................................................................... است ریمتغ یموجود انسان

 805 ................................................................................................................ تیشخص رییتغ عوامل

 805 ........................................... است امروز یعلم مراکز یدلمشغول که یا سئلهم ؛یبیفر خود

 805 .............................................................................. شود یم کار محافظه یریپ وقت به انسان

 805 ............................................................................................................................................... شرح

 808 ................................................................................................ بودن مصلح تداوم در اوّل عامل

 808 ..........................................................................................................یریپ دوران شناختِ شیپ

 833 ................................................................................................ بودن مصلح تداوم در دوم عامل

 833 .................................................................................................. یتیریمد و یفکر توان شیافزا

 833 .................................................................................................................................. :یبازنشستگ

 832 ............................................................................................... نبود مصلح تداوم در سوم عامل



 هیّسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 84
 

 832 ................................................................................................................... کسالت به ابتال عدم

 838 ........................................................................................... بودن مصلح تداوم در چهارم عامل

 838 .............................................................................................................................. مداوم رتیصب

 838 .............................................................................................. بودن مصلح تداوم در پنجم عامل

 838 ............................................................................................................................... مداوم خلوص

 828 .......................................................................................................................................... :حبّتم

 828 ............................................................................................................................ :قداست و عشق

 820 .............................................................................................. بودن مصلح تداوم در پنجم عامل

 820 ................................................................................. منحرف یها گروه به شیگرا از زیپره

 822 ................................................................ :سمیپلورئال شه؛یاند در تفرّق به دادن اصالت: دوم

 844 ......................................................... :یزبح و یا فرقه قالب در خدا راه از شدن جدا: سوم

 848 ..............................................................................................................................:امامت و عدل

 842 ..............................................................................................یگرائ فرقه ۀدیپد یِشناس جامعه

 848 .................................................................................................................................... یبیفر خود

 848 .............................................................. است امروز یعلم مراکز یمشغول دل که یا مسئله

 850 ..................................................................................... :انیغرب دانش دگاهید از «یبیفر خود»

 853 ............................................................. :تیب اهل و قرآن مکتب نشیب در یبیفر خود اما و

 882 ....................................................................................................... :یا حرفه ۀمرحل در مجرم

 880 .............................................................................................................................. :اخالق مکارم

 883 ............................................................................................:است؟ کرده یبیفر خود سیابل ایآ

 884 ................................................................................................................................ شانزدهم بخش

 884 ...........................................................................................................................اضطرار و انسان

 884 ........................................ ندیگو یم کیلبّ ساز بدعت شخص دعوت به آگاهانه که آنان

 884 .................................................................................... یآزمند اقتصاد یجا به یماعون اقتصاد



88   فهرست
 

 884 ...................................................................................... فرقه به وستنیپ یها زهیانگ و عوامل

 884 ............................................................................................................................................... شرح

 888 ...................................................................................... :شود یم دهیبر فطرت ترمز که یوقت

 343 ..................................................................................................................................... :یواماندگ

 348 ............................................................................................................................. :یشناس جامعه

 382 ............................................................................................. :است فرح و یشاد ازمندین انسان

 380 ................................................................................... :یآزمند اقتصاد یجا به یماعون اقتصاد

 333 ................................................................................................................................... هفدهم بخش

 333 ............................................................................ منشأ سه در درستنا یرفتارها یبند دسته

 333 .................................................................... یشناس رفتار و یشناس انسان در اصل دو یمعرّف

 333 ............................................................................................... بدها وجود از مثبت یریگ بهره

 332 ............................................................................................................................................... شرح

 334 ........................................................................................................ طانیش برابر در واکنش دو

 328 .................................................................................................................................. هجدهم بخش

 328 ................................................................................................. دارد کفّه دو تیشخص یترازو

 328 ............................................................................................... یگرائ تیواقع و یگرائ قتیحق

 328 ................................................................................................................. انیطغ یماریب یژگیو

 328 .................................................................................................................................مهم ۀنکت دو

 328 ............................................................................................................................................... شرح

 303 .................................................................................................................................. نوزدهم بخش

 303 ............................................................................................ ندارد خداوند بر یحق چیه انسان

 303 ........................................................................................................................ تیحیمس و اسالم

 303 ............................................................................................................................................... شرح



 هیّسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 83
 

 304 ................................................................................... :هیسجاد فهیصح در گرید یژگیو کی

 308 ..................................................................................................................................... ستمیب بخش

 334 ............................................................................................................................................... شرح

 338 .................................................................................................................................. :زبان و نطق

 333 ............................................................................................. :یالهام ریغ یتقوا و یالهام یتقوا

 332 ......................................................................................... :یاَزک و یزک ریمس در بردن سره ب

 335 ............................................................... (:السالم همایعل) نیحس اری و یعل شاگرد از یدرس

 328 .................................................................................................................... :مکتب: قیطر و راه

 322 ............................................................................................................................. :فرهنگ: ملّت

 322 ....................................................................................................................... کمی و ستیب بخش

 322 ....................................................................................................... یاله فرهنگ و ملّت اصول

 322 ....................................................................................................................... یشناس خود و دعا

 322 .............................................................................. است اصل چهار تنها سالم فرهنگ اصول

 322 ............................................................................جهت بدون فرهنگ و دار جهت فرهنگ

 322 ................................................................................................................... یاله رصد ریز انسان

 322 ............................................................................................................................................... شرح

 324 ................................................................................. دارد فرق یجوئ یبرتر با یخواه یبرتر

 328 ............................................................ :یجوئ یبرتر از یخواه یبرتر صیتشخ یبرا اریمع

 348 ................................................................................... :عمر از یعقالن و آگاهانه یبرخوردار

 343 ........................................................................................................................ دوم و ستیب بخش

 343 ..................................................تیشخص ۀکنند اصالح و کننده خالص عناصر از حفاظت

 343 ..................................................................... است شونده هالک خداوند، یاری بدون انسان

 342 ............................................................................................................................................... شرح



82   فهرست
 

 343 ...................................................................................................................... سوم و ستیب بخش

 343 ................................................................... است ریپذ تیسرا و دهنده تیسرا یانسان روان

 342 ............................................................................................................................................... شرح

 344 ...............................................................................................................:یروان یآزاد و تیحرّ

 345 ...................................................................... :است مستدل ظاهرش که سیابل از یا وسوسه

 348 ...................................................... :ستین گزافه خداوند از یا خواسته چیه انسان، بعنوان

 354 .................................................................................................................. چهارم و ستیب بخش

 355 ............................................................................................................................................... شرح

 355 ...................................................................................................... قرآن در فیلط ۀواژ کاربرد

 358 ....................................................................................... :است هیتغذ ازمندین انسان تیشخص

 383 ............................................................................................................... :درون تیشخص درمان

 380 ............................................................................................................................................ :توجه

 383 ..................................................................................................................... :است مهاجر انسان

 384 ........................................................................................... امور در تکالاش و رفتار، در اشتباه

 248 .......................................................................... فرهنگ نیتر کننده یراض فطرت؛ فرهنگ

 242 ..................................................................................................:جامعه کی در یفرهنگ نقض

 244 ............................................................................................................................................. :دیتقل

 284 ..................................................................................................................... پنجم و ستیب بخش

 288 ........................................................................................................................... گرید آفت چند

 288 ............................................................................................................. یطلب شهرت و ینکونام

 288 ............................................................................................................................................... شرح

 283 ..................................................................................................................................... :مؤمن تاج

 283 ................................................................................................................................ بایز تیریمد



 هیّسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 80
 

 285 ........................................................................................................................................... :یبائیز

 234 ..................................................................................................................... :تیریمد یها آفت

 238 ...................................................................................................................:یثاریا تیریمد -(8

 233 ........................................................................................................... :یثاریا ریغ تیریمد -(3

 230 ......................... :جامعه اقتصاد و یاجتماع روان بر یاقتصاد نادرست تیریمد یها آفت

 232 ......................................................................................................................... :تیریمد در عقل

 234 ........................................................................................... :تیریمد در عدالت با ثاریا ۀرابط

 224 ............................................................................................................ :یطلب شهرت و ینکونام

 223 ........................................................................................................................................... :تأسف

 220 ..................................................................................................................... ششم و ستیب بخش

 220 ............................................................................................................................ قرآن در برکت

 220 .............................. :اسالم یاقتصاد نظام در خود، مال در مالک یحقوق یها تیمحدود

 222 .......................................................................................................................................... :اسراف

 225 ................................................................................................................................ :اسراف شرح

 203 ................................................................................................................................... :مال اتالف

 202 ......................................................................................... :مال تیریمد در یونیهما و برکت

 205 ............................................................................................... :هیسجاد ۀفیصح یها یژگیو از

 208 ................................................................................................. مال کردن نهیهز درست اصول

 230 .......................................................................... :«مال با انسان ۀرابط» در شکر و حمد نقش

 232 ................................................................................................................................ :یشناس انسان

 234 ..................................................................................................................... هفتم و ستیب بخش

 234 ................................................................................................................................. یشناس انسان

 234 ........................................................................................................... منفعل انسان عل،فا انسان



83   فهرست
 

 235 ............................................................................................................................................... شرح

 235 ..............................................................................................................نه اکتساب ،یآر کسب

 238 ............................................................................................. :شده ساخته انسان ،سازنده انسان

 228 ................................................................................................... :اسالم در یاتیح و مسلّم اصل

 222 ..............................................................................................................نه اکتساب ،یآر کسب

 223 ................................................................................................. اکتساب و عبادت انیم تعارض

 222 ............................................................................................................................................ :توکّل

 224 ........................................................................................................................... :یقارون خصلت

 244 ............................................... :کند یم مخدوش را یروان شیآسا مال با یقارون ۀرابط -0

 240 .................................................................................................................... :شامدیپ نیترسناکتر

 245 ........................................................................................................................................... :ثروت

 248 ................................................................................................................... :است عبادت کسب،

 258 ....................................................................................................................هشتم و ستیب بخش

 253 ............................................................................................................................................... شرح

 252 .............................................................................................. :کند آبرو حفظ تواند یم ثروت

 253 ..................................................................................... :خدا خواران یروز از یخواه یروز

 252 ................................................................................................ :«مال با انسان ۀرابط» در اریمع

 258 ............................................................................................................................ :یزندگ به دیام

 283 ........................................................................ :آن با یفطر ۀرابط و اقتصاد، با یزیغر ۀرابط

 280 ................................................................................................... :یاکتساب نه و یکسب نه ۀرابط

 282 ........................................................................................................................ نهم و ستیب بخش

 282 ............................................................................................................................................... شرح

 285 ....................................................................................................................... :تعباد در صحت



 هیّسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 82
 

 285 .......................................................................................................................... :زهادت در فراغ

 044 ................................................................................................................... :یریکارگ به در علم

 043 ............................................................................. :است اجمال یاعال ۀوننم هیسجاد ۀفیصح

 042 ..................................................................................................................................... ام یس بخش

 042 ............................................................................................................................................. عادت

 042 ....................................................................................................... یآرزوئ انداز چشم و آرزو

 044 ............................................................................................................................................... شرح

 044 .................................................................................................................................:ریخ به ختم

 088 ...................................................................... :باشد «حمتر» چتر ریز رفتار و عمل هر -8

 082 ...................................................................................................................... :خدا به دیام اریمع

 080 ................................................................................................................................ :آرزو و دیام

 082 ............................................................................................................................ کمی و یس بخش

 084 ............................................................................................................................................... شرح

 084 ..................................... :ستین ساخته شخص، نیهوشمندتر و نیعاقلتر از یکار که یوقت

 085 .............................................................................................................................. :غفلت یستیچ

 038 .................................... :کند نییتع را عقل ۀفیوظ هدف نه کند، نییتع را هدف دیبا عقل

 032 ............................................................................ :دهد؟ یم رخ انسان درون یکجا در غفلت

 030 ............................................................................................................................................... :ذکر

 034 ................................................................................................. :تیشخص ساختن در عقل نقش

 024 ..................................................................................................................................... :یادب ۀنکت

 024 .................................................................................................................... مهلت فر،یک حقوق،

 024 .............................................................................................:مهلت از( السالم هیعل) امام مراد

 008 ..................................................................................................................................:خدا محبت



84   فهرست
 

 003 ..................................................................................................... :اخالق مکارم شمارش انیپا

 002 ............................................................................................................................. دوم و یس بخش

 002 ............................................................................................................................................... شرح

 002 ...................................................................................... :تیانسان معلم از تشکر ؛یانیپا بخش

 003 .................................................................................... ؟-؟«من» ای است مقدم «ما» دعا در ایآ

 008 ............................................................................................ کمی و ستیب یدعا

 038 ......................................................................................................................................... دعا متن

 032 ...................................................................................................................................... دعا عنوان

 030 .......................................................................................................................................... اول بخش

 030 ................................................................................................................................. یشناس انسان

 030 ............................................................................ ستین ینگران و ترس از فارغ هرگز انسان

 030 ................................................ ستین یراه شیاین از ریغ انسان ینگران و یائتنه رفع یبرا

 030 ............................................................................................................................................... شرح

 030 ............................................................................................................. :است تنها شهیهم انسان

 038 ................................................................................................... :مبحث نیا در مهم اصل کی

 024 .......................................................... :شود یم خدا، با انسان شدن مونس از مانع که یعامل

 028 ....................................................................................................... :؟-؟یخودپائ ای ،یساز خود

 022 .......................................................................................................................................... دوم بخش

 022 ........................................................... کند تر فیضع را خود دینبا پس است فیضع انسان

 020 ............................................................................................................................................... شرح

 020 .............................................................................................................................. :اریاخت و جبر

 023 ............................................................................................................................... :انسان و معاد

 024 .................................................................................. :است میّق و یول ازمندین ریکب انسان ایآ



 هیّسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 85
 

 028 ........................................................................................................................................ سوم بخش

 028 ...................................................... هستند خدا مخلوق جهان خود مانند جهان یها فرمول

 044 ............................................................................................................................................... شرح

 044 .................................................................................................................................... :قدر و قضا

 042 .................................................................................................................................... چهارم بخش

 042 ............................................................................................................................................... شرح

 042 ................................................................................................................................... :خلق و امر

 043 ............................................................................................................ :ختیترار و یساز هیشب

 048 .................................................................................. :تاس انیچهارپا گوش هیآ نیا موضوع

 054 .................................................................................................................................. :نشود اشتباه

 058 ..................................................................................................... :بخش نیا انیپا در مهم اصل

 053 ....................................................................................................................................... پنجم بخش

 052 ............................................................................................................................................... شرح

 052 ......................................................................................:شیخو ضرر و نفع بر انسان تیمالک

 050 .................................................................................................................................... :دعا بر دعا

 054 ................................................................................................................. النّعمۀ اتمام و جامعه

 058 ...................................................................................................... :اتمام ۀزیانگ با اتمام کفران

 084 ........................................................................................... :است؟ نیمسک یموجود سانان ایآ

 083 ............................................................................................................ است؟ نیمستک انسان ایآ

 080 ...................................................................... :یشناس تیشخص و یشناس روان ؛یشناس انسان

 083 ....................................................................................................................................... ششم بخش

 082 ............................................................................................................................................... شرح

 082 ............................................................................................... :یخودشناس بدون ینیبرترب خود



88   فهرست
 

 344 ....................................................................................................................................... هفتم بخش

 344 ............................................................................................. دنیبال خود به و یشاد انیم فرق

 344 .................................................................................................. یتأسف حُزن و حُزن انیم فرق

 344 ............................................................................................................ تأسّف و اَسَف انیم فرق

 344 ............................................................................................................. یقلب مانیا و یعلم مانیا

 348 ............................................................................................................................................... شرح

 342 ...................................................................................................................................... هشتم بخش

 342 ................................................................................................................................. یشناس انسان

 342 ......................................................................................... شود ینم محبت بدون هرگز انسان

 342 .......................................................................................... شود ینم خوف بدون هرگز انسان

 342 ............................................................................................... شود ینم رغبت یب هرگز انسان

 342 ........................................................................................................ است طلب تنوع ذاتاً انسان

 342 ............................................................................................................................................... شرح

 345 ................................................................... شود؛ ینم یخال ینگران و خوف از هرگز انسان

 384 ........................................................................... شود؛ ینم شیگرا و لیم بدون هرگز انسان

 382 ............................................................................................................................... :رام تیشخص

 382 ........................................................................................................................................... نهم بخش

 382 ..................................................................................................................................... قدر و قضا

 380 ............................................................................................................................................... شرح

 380 ....................................................................................................... :است یکاف قرآن درس تنها

 384 ......................................................................................................... :خدا یسو به خدا از فرار

 338 ......................................................................................................................................... دهم بخش

 338 .......................................................................................................................... وحشت و انسان



 هیّسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 34
 

 338 ................................................................................................................................. انس و انسان

 338 .......................................................................... آگاهانه یدگرگرائ و ناخودآگاه یدگرگرائ

 338 ................................................................................................................... یزیدگرگر و اعتزال

 338 ...........................................................................یزیدگرگر و یدگرگرائ در ازدواج گاهیجا

 333 ............................................................................................................................................... شرح

 333 ............................................................................................................................ :رغبت و انسان

 330 ............................................................................................................................ :انس و وحشت

 334 ......................................................................... :آگاهانه یدگرگرائ و ناخودآگاه یدگرگرائ

 335 .................................................................................................................. :یزیدگرگر و اعتزال

 323 ............................................................................................................................... :کفاف یروز

 308 ......................................................................................... یدگرگرائ اول گام و خانواده منشأ

 308 ................................................................................................................................... ازدهمی بخش

 308 ................................................................................................................................. «دیَ» و منّت

 308 ........................................................................................ یانسان کرامت حفظ در توکل نقش

 308 ............................................................................................................................................... شرح

 334 ................................................................................................................ :وصف مفهوم تیحجّ

 332 ....................................................................................... :انسان ضعف نقطه نیخطرناکتر ازین

 330 ............................................................................................. :رشیپذ قابل منّتِ نیتر ارزشمند

 333 .................................................................................. :است یریگ کمک از بهتر یده کمک

 332 ................................................................................................................................. دوازدهم بخش

 332 ....................................................................................................................................... دعا انیپا

 332 ............................................................ خدا یسو به محفل هر و سخن هر برگشت و انیپا

 332 ................................................................................................... حالل یرفتارها در تین نقش



38   فهرست
 

 334 ............................................................................................................................................... شرح

 335 ....................................................................... .نه خدا، به شوق اما ،یآر خدا، یسو به شوق

 338 ........................................................................................................ :خدا تیرضا و خدا ۀاجاز

 324 ............................................................ :خود تیشخص تیترب یبرا قتیحق وردنآ زبان به

 
 



 هیّسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 33
 



 

 

 

 

 

 

 مقدمات
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 پاسخ به یک پرسش 
 

 نیامده است؟  «ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيم»چرا در اول دعاهای صحیفه  پرسش:

الغهه و  این مسئله منحصر به دعاهای صحیفه نیست؛ برخی از خطبه های نهج الب پاسخ:

نیهز چنهین    8( در دیگر متون و نیز زیارت نامهه هها  السالم دیگر خطبه های معصومین )علیهم

 است. 

در شرح چرائی این موضهوع نیازمنهد یهک بحهث تهاریخی و فرهنگهی هسهتیم، و چهون         

سرگذشت مسئله در میان جامعه شیعی با سرگذشت آن در جامعه سهنی فهرق مهاهوی دارد،    

 ها بطور مستقل بررسی شوند:  الزم است هر کدام از آن

در کتهاب کوچهک )جامعهه شناسهی کهاربرد تهک واژۀ       در میان برادران اهل سنّت: 

در انهدام توتمیسم عرب( درگیری شدید تاریخی و طوالنی اشراف جاهلی با پیامبر « الرّحمن»

را ت بهر سهر ایهن تهک واژه،     پس از هجر نیز ( در دوران مبعث وو آله یهاهلل عل اکرم )صلّی

بطور اختصار آورده ام؛ حضور این واژه موجب شده بود سران قریش و دیگر قبایل نسبت بهه  

                                                   
 مراجعه کنید.  « لجنانمفاتیح ا»ن منبع یعنی افی است )باصطالح( به دم دست تریک 8
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اس باشند و از فهراز شهدن آن جلهوگیری کننهد زیهرا      سبشدت ح «ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيم»

معنی و کاربرد این کلمه یک پیام بزرگ و اساسی را به مردم می داد: الرّحمن یعنی بخشهنده  

به دوست و دشمن؛ خداوند مال و ثروت را به اشخاص خوب و بد می دهد و ثروتمند بهودن  

 دلیل ممتاز و محبوب بودن فرد ثروتمند در نزد خدا نیست. 

 نتیجه این پیام این است: ثروت منشأ حقوق اجتماعی و یا جایگاه اجتماعی نمی شود. 

که قبایل عرب  بود وکراسی ویژۀ عربو نتیجۀ این پیام از بین رفتن اصول اساسی آن اریست

  .را مدیریت می کرد

 مزاحمت هها و مشهکالتی را ایجهاد     و آله( یهاهلل عل پیامبر )صلّی و این ماجرا برای قرآن

 می کرد و کرده بود. 

به بی مهری خود )و برخی  ،پس از پیروزی اسالم نیز اشراف بظاهر مسلمان شده متأسفانه

 در قالهب بهانهه ههای مختلهف ادامهه       «ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيم» ها به کینۀ خود( نسبت به

 می دادند. 

خالفت ها نیز که هفت قرن بر امت حکم راندند باقتضای ماهیت اریستوکراسی شان بهه  

ِبْسمِم اللَّمِه   »این روند ادامه دادند تا جائی که اکثریت امت را معتقد کردنهد کهه تنهها یهک     

ده اند آیه نیستند. تا جهائی کهه   ن است بقیه که در اول هر سوره آمآیه قرآ «ِحيمالرَّْحمِن الرَّ

رهنگ اکثریهت  را جایز دانستند که هنوز هم در فدر قرائت قرآن و حتی نماز نیز ترک آن 

از رسول اکرم تا امام عسکری )صلوات اهلل علهیهم(   السالم امت ادامه دارد و معصومین علیهم

ایهن مهاجرا را بهه     بیشهتر  شه در عصر جاهلی دارد، مبارزه کردند. شرحبا این فرهنگ که ری

 کتاب مذکور وا می گذارم. 

متهون حهدیثی و نقهل کتبهی سهخنان و       -شیعیان نیز گاهی در نوشهتارها  در میان شیعه:

بوده اسهت  « اریفرض مسلّم انگ»که بر اساس  آن را نیاورده اند -سخنرانی های ائمّه طاهرین

ه: مسلّم است پیامبر یا امام در اول خطابه اش آن را آورده است و نیازی نیست به این معنی ک

َََلْيمِه ثَّممَّ    »بیاوریم و بطور خالصه می گفتند:  را در هر نوشته ای آن َحِمَد اللََّه َو َأْثَنم  
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مِن ِبْسمِم اللَّمِه المرَّحْ   »و هر خواننده ای می دانست که ایهن عبهارت شهامل     :«َأمَّا َبْعُد :َقاَل

 هم هست.  «الرَِّحيم

بود زیرا کسی شک نمی کرد که امیرالمؤمنین « مسلّم انگاری»عامل اصلی این شیوه، همان 

شهروع کهرده    «ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيم»( خطابه یا دعایش را بها  السالم یا دیگر ائمه )علیهم

اشهته انهد گرچهه بطهور     است، اما عوامل ریز دیگری نیز در ایهن شهیوه و سهبک، دخالهت د    

کاغذ که در قدیم به سختی به دسهت مهی آمهد     و صرفه جوئی در وقت، از جمله ناخودآگاه؛

 بویژه نویسندگان شیعه که در طول تاریخ هماره در فقر و عدم امکانات به سر می بردند، و...

محال  «ممِن الرَِّحيِبْسِم اللَِّه الرَّْح»و پشتیبانی از  تأکیدبا وجود آنهمه اهتمام در حمایت و 

کتهاب   ( در خطبه یا دعایش آن را ترک کنهد. اگهر  السالم است که کسی از اهل بیت )علیهم

را در سنت  «مِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحي»و جایگاه عظیم  را مطالعه کنید اهمیت مسئله مذکور

ه یک جهاد در آمده شفاهی و عملی معصومین مشاهده می کنید و می بینید مسئله در حدّ شبی

 و کوشش عظیمی برای این حمایت و پشتیبانی شده است. 

و زید شههید   السالم در این جا یک نکته می ماند: آیا متن صحیفه که بقلم امام باقر علیه

بهوده؟   «ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيم»( نوشته شده بدون السالم از زبان و امالی امام سجاد )علیه

 توسط ناقلین و نسخه برداران، چنین شده است؟  یا بعدها

امام بهاقر   ۀدر نسخ« مسلّم انگاری»و  «املسّلم املفروض»احتمال این که با اتّکاء به همان 

( و نسخۀ زید شهید نیز بدین گونه عمل شده، نه احتمال بعید است و نه با دلیلهی  السالم )علیه

ل اعتقهادی تنهاقض دارد و نهه بها فرعهی از فهروع       از اصهو  یاز ادلّه ناسازگار است و نه با اصل

 اعتقادی. 

بصورت یک فرهنگ در آثار بزرگهان شهیعه و آثارشهان مهی     « مسلّم»اصل اتکاء به این 

در آمده و آنچه برای ما « قرارداد بین العلماء»بینیم؛ تا حدی که واقعاً بصورت و ماهیت یک 

 مجهول است تنها تاریخ تحقق این قرارداد است. 

( نه بعید السالم در عصر خود ائمّه )علیهم «قرارداد»حتمال شروع و طی مراحل تحقق این ا
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است و نه امری شگفت آور؛ این نیهز یهک قهرارداد مهی شهود در کنهار آنهمهه قراردادههای         

بویژه بها توجهه بهه تأسّهی     «. عرف خاصّ اصحاب و علماء»بویژه در « عرف عام»اجتماعی در 

از ائمّۀ شان در هر سهبک و   (علی الخصوص تدوین کنندگان متون)عه عالمان و دانشمندان شی

 رویّه ای، این احتمال قوی تر نیز می شود. 

ِبْسمِم اللَّمِه   » ۀ( و زید شهید همه السالم و صد البتّه احتمال اینکه در نسخۀ امام باقر )علیه

بق پیهام حهدیث هها حتهی     قوی تر است زیرا مطا ،ها در اول دعاها بوده اند «الرَّْحمِن الرَِّحيم

 (از آن جمله نوشتن صهلوات در یهک بهرگ   )نوشتن و به قلم آوردن این قبیل جمالت کریمه 

سفارش شده و برای چنین کاری اجر و ثواب وافری وعده داده شده است. از ایهن دیهدگاه بهه    

کار نسخه برداران باشهد کهه مطهابق فرهنهگ قهراردادی عصهر        ،نظر می رسد که این ترک

 عمل کرده اند.  خودشان

 این بزرگ نام خدا بوده است.  ،به هر روی روشن و مسلّم است که در آغاز هر دعا

 

 

2 
 

 کلید طالئی
 در 

 انسان شناسی و زیست شناسی
 

روح »است. حیهوان  « روح فطرت»انسان روح ویژه ای دارد که حیوان فاقد آن است؛ این 

 انسان هر دو روح را دارد.  دارد اما از داشتن روح فطرت محروم است.« غریزه

و ابهزار  « هوی= ههوس »( ابزار کار روح غریزه السالم در ادبیات قرآن و اهل بیت )علیهم

 نامیده شده. « عقل»کار روح فطرت 
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، «خهود  ۀمحاکم»منشأ خانواده، جامعه، تاریخ، اخالق، زیبا شناسی و زیبا خواهی، حیاء، 

بیان کلّی منشاء هر آنچه انسان دارد و حیوان فاقد گریه و خنده )با  ،خود نکوهیدن، پشیمانی

 آن است( روح فطرت است. 

« برتهر »نقص اساسی علوم انسانی غربی در همین مسئله است که انسان را حیوان با پسوند 

 می داند و لذا امروز از هر جهت و در هر رشته ای از علوم انسانی به بن بست رسیده است. 

کهنم   می تکرار نو از چرا اینک ام، گفته مکرّر بطور مجلدات این یال البه در را این سخنان

 مستقل در آغاز این مجلد؟ این کار پنج دلیل دارد به شرح زیر:  ۀآن هم به صورت یک مقال

جهانی انسان است کهه در   ۀمسئله به حدی مهم و تعیین کنندۀ سرنوشت انسانی جامع -8

 هر قدر تکرار شود باز هم حق آن ادا نمی شود. طول قرن ها مورد غفلت قرار گرفته است، 

یاد آوری مجهدد آن الزم   اوالً:با این که این مسئله را در مباحث گذشته شرح داده ام  -3

است و علوم انسانی بهدون آن ههر   « اصل»است زیرا که جان علوم انسانی همین نکته و همین 

ت و از مهدیریت فهرد، خهانواده و    چه پیشرفته و توسعه یافته باشد باز مرده و بهی جهان اسه   

 ثانیااً: جامعه ناتوان است همان طور که امروز در عینیت جامعه جهانی مشاهده می کنیم. و 

احساس کردم که برخی از خوانندگان محتهرم محتهوای همهۀ مجلهدات را بهه طهور مرتهب        

« خشیب»مطالعه نمی کنند؛ از روی فهرست به سراغ مطالب می روند، در این صورت به طور 

و تکه، تکّه با مسئله روبه رو می شوند. خواستم از نو این موضوع حیاتی را بطور فراز بیاورم 

 تا کار برای شان سهل تر باشد. 

نیهز مشهکل   « علم کالم»این کلید طالئی که مشکل گشای تمام علوم انسانی است، در  -2

الزم بود و قبالً به آن  این مسئله توجه به و بزرگی را حل می کند )که شرحش خواهد آمد(

 نپرداخته بودم. 

( دست السالم با مرور زمان به حدیث ها و تبیینات دیگری از بیانات اهل بیت )علیهم -0

نیهز بهه استحضهار    یافتم که در تکمیل مسئله بسی کار ساز هستند، خواستم این حدیث ها را 

 محترم برسانم.  خوانندگان
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نهه   «روح ویژه فطرت در انسان»دریافتم که مسئلۀ با دست یابی به این حدیث ها،  -3

( و السهالم  فقط به عنوان یک مسئلۀ اساسی علمی، بل بهه حهدی در نظهر اههل بیهت )علهیهم      

 متأسهفانه بهوده اسهت کهه     «فرهنا  »اصحاب شان مسلّم و روشن بوده که به صورت یک 

هم سرنوشت سهاز  زمانی یونان زدگی و زمان دیگر بودیسم زدگی و امروز غرب زدگی، این م

 را از دست ما گرفته است. 

اکنون مسئله را از نو با ادلّه قرآنی و حدیثی بازگو می کنم تا تعریف انسهان از نظهر ایهن    

انسان نه حیوان اسات و ناه حیاوان    مکتب به طور باصطالح شسته و رفته فراز شود که: 

ن بایش از فارا   دیگر اسات  فارا انساان باا حیاوا      یبرتر، بل ذاتاً و ماهیتاً موجود

  حیوان با گیاه است.

از انسان که در طول تاریخ آمده، همگهی بهدون    یبینش غربی و نیز هر بینش و هر تعریف

( السالم استثناء، انسان را دارای تنها یک روح می دانند. و تنها مکتب قرآن و اهل بیت )علیهم

طالئی که همۀ مشکالت ن است کلید در وجود انسان قائل است، و ای تعدد روحاست که به 

 می کند.  پیچیدۀ علوم انسانی را حل

 قرآن و تعدد روح ها در انسان:

«= نفس امّاره»قرآن دو روح در وجود انسان معرفی می کند که با هم درگیر هستند؛ یکی 

 8«.ِإنَّ النَّْفَس َلَأمَّاَرٌة ِبالسُّوِء»روح غریزه که با هوی و هوس عمل می کند: 

روح فطرت که با عقل و تعقل کهار مهی کنهد و اقتضهاهای روح     «= لوّامه نفس»و دیگری 

که مقدس و انسهانیت   3«ال أَّْقِسُم ِبالنَّْفِس اللَّوَّاَمة»غریزه را محدود کرده و مدیریت می کند: 

 انسان است و قابل سوگند شده است. 

ََ  َفَأِقْم َوْجَهَك »گونه معرفی می کند:  ینر روح فطرت را ادر آیه دیگ ِللدِّيِن َحنيفًا ِفْطمَر

                                                   
 سورۀ یوسف.   32آیۀ  8
 سورۀ قیامت.   3آیۀ  3
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َََلْيها اللَِّه الَّيت    8«.َفَطَر النَّاَس 

اللَّمُه َيََمَوفَّ    »و در آیه دیگر اصل مسئله را به طور نصّ و با شرح بیشتر بیهان مهی کنهد:    

ََ َو ُيْرِسلَّ اْلأَّْخرىَََلْيَها ا َقض  َمناِمها َفُيْمِسُك الَّيت َلْم َتُمْت يف اْلَأْنفََّس حنَي َمْوِتها َو الَّيت  ْلَمْو

ٍَ ِلَقْوٍم َيَََفكَُّرون َأَجٍل ُمَسمًّ  ِإنَّ يف ِإىل خداوند روح ها را به هنگام مرگ قبض  3«:ذِلَك َلآيا

می کند، و نیز روح ها را به هنگام خواب می گیرد سپس ارواح کسانی )از خوابیده هها( کهه   

بهه بهدن    کسانی از آن ها که مرگ شان قضا نشده مرگ شان قضاء شده باز می دارد و ارواح

آمدی معیّن. در این کار خدا نشانه ههای روشهنی اسهت بهرای اههل      شان باز می گرداند تا سر

 اندیشه. 

خواب، استراحت جسم و روح غریزه است؛ هم حیوان می خوابد و هم انسان، اما انسهان  

 د. نمی تواند بخوابد مگر وقتی که روح فطرت از او جدا شو

روح فطرت انسان به هنگام خواب، قبض می شود اما روح غریزه در وجودش مهی مانهد.   

 پس انسان عالوه بر روح غریزه یک روح دیگر نیز دارد: 

َََلْيِه السََّلام -1 حدیث: َيقَّولَّ ِإنَّ اْلَممْرء  ِإَذا َنماَم َفمَِّنَّ ُروَ      ََْن َأِبي اْلَحَسِن 

ََْبُد اْلَغفَّاِر اْلَأْسَلِميُّ اْلَحَيَواِن َباِقَيٌة ِفي ا ْلَبَدِن َو الَِّذي َيْخُرُج ِمْنُه ُروُ  اْلَعْقِل َفَقاَل 

ََزَّ َو َجلَّ اللَُّه َيَََوفَّ  اْلَأْنفََّس ِحنَي َمْوِتها ِإَل  َقْوِلِه ِإىل َأَجٍل ُمَسممًّ  َأ   َيقَّولَّ اللَُّه 

َِْنَد َمَناِمَها َفُيْمِسُك َما َيَشاُء َو ُيْرِسلَّ َما َيَشاُء َفَلْيَس ُتَرى اْلَأْرَواُ  كَّلَُّها َتِصرُي  ِإَلْيِه 

َََلْيِه السََّلام ِإنََّما َيِصرُي ِإَلْيِه َأْرَواُ  اْلُعقَّوِل َفَأمَّا َأْرَواُ  اْلَحَياِة  َفَقاَل َلُه َأُبو اْلَحَسِن 

ََ َقَبَض َفَِّنََّها ِفي اْلَأْبَداِن َلا َيْخُرُج ِإلَّا ِباْلَمْو َََل  َنْفٍس اْلَمْو َِ َو َلِكنَُّه ِإَذا َقَض  

َو َلْو َكاَنْت ُروُ  اْلَحَياِة َخاِرَجًة َلَكاَن َبَدنًا ُمْلًق  َلا َيَََحرَُّك  .الرُّوَ  الَِّذي ِفيِه اْلَعْقلَّ

                                                   
 سورۀ روم.   24آیۀ  8
 سورۀ زمر.   03آیۀ  3
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ََ َو َلَقْد َضَرَب اللَُّه ِلَهَذا َمَثًلا ِفي ِكََاِبِه ِفي َأْصَحاِب اْلَكْهِف َح ْيثَّ َقاَل َو ُنَقلُِّبُهْم ذا

َِ ََ الشِّماِل َأ َفَلا َتَرى َأنَّ َأْرَواَحُهْم ِفيِهْم ِباْلَحَرَكا  8.اْلَيِمنِي َو ذا

می فرمود: وقتی کهه انسهان مهی خوابهد روح حیهوانی در       السالم ترجمه: امام کاظم علیه

غفّار اسلمی گفت: خداونهد  بدنش می ماند و آنچه از او خارج می شود روح عقل است. عبد ال

آیها نظهر    3«َأَجٍل ُمَسمًّ  ىلاِ -الي قوله -اللَُّه َيَََوفَّ  اْلَأْنفََّس حنَي َمْوِتها»عزّوجل می فرمایهد:  

شما این نیست که روح ها همگی هنگام خواب از انسان می رونهد و ههر کهدام را خداونهد     

 ؟ -تدبخواهد باز می دارد و هر کدام را بخواهد باز می فرس

در پاسخ او فرمود: تنها روح های عقل از انسان ها جهدا مهی شهوند، امها      السالم امام علیه

روح های حیات در بدن می مانند و خارج نمی شوند مگر هنگام مرگ، و لهیکن وقتهی کهه    

خداوند مرگ کسی را قضا کند روح عقل را )به بدن او( باز نمی فرستد. و اگهر روح حیهات   

بدن مرده که هیچ حرکتهی نهدارد. و خداونهد     ز انسان خارج شود می شود)به وقت خواب( ا

نجا که سخن از اصحاب کهف است می گوید: آنان را )در آن مسئله مثالی آورده است یبرای ا

آن حال خواب( به چپ و راست برمی گردانیدیم. نمی بینی که این حرکات شان دلیل حضور 

 ؟-روح های حیات در بدن شان است

( نیز فرموده است به هنگام خواب روح های انسهان هها از   السالم یرالمؤمنین )علیهام -3

 2بدن شان خارج می شود.

ِإَذا َناَم اْلَعْبُد َو ُهَو َساِجٌد َقاَل اللَّمُه َتَبماَرَك َو   »( فرمود: السالم امام رضا )علیه -2

َََِي ََْبِدي َقَبْضُت ُروَحُه َو ُهَو ِفي َطا ر بنده ای را در حالت سجده خواب اگ 0«:َتَعاَل  

                                                   
 . 02ص  35بحار، ج  8
 همان آیه باال از سورۀ زمر.   3
 . 40ح  882ص  35بحار، ج  2
 .358ص  8عیون االخبار، ج  -.828ص  53بحار، ج  0
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 بود.  من عبادت در او که حالی در کردم قبض را ام بنده روح فرماید: می متعال خداوند فراگیرد،

ََ النَّْوَم» کاافی:  -4 اللَُّهمَّ ِإْن َأْمَسْكَت َنْفِسمي َفاْرَحْمَهما َو ِإْن    -َتقَّولَّ ِإَذا َأَرْد

ه می خواهی بخوابی بگو: خدایا اگر روحم را بازداشهتی پهس   وقتی ک 8«:َأْرَسْلَََها َفاْحَفْظَها

 رحمتی کن، و اگر او را باز فرستادی پس از )انحرافات( حفظش کن.

 سورۀ زمر را در نظر دارد که در باال مشاهده کردیم.  03توجه: این حدیث دقیقاً پیام آیۀ 

از  و آلهه(  یهه اهلل عل یفرمود هر وقت پیامبر اکرم )صهلّ  السالم امام صادق علیه کافی: -5

اْلَحْمُد ِللَِّه الَّمِذي َأْحَيماِني َبْعمَد َمما َأَمماَتِني َو ِإَلْيمِه       »خواب بیدار می شد می گفت: 

حمد خدای را که مرا زنده کرد پس آن که مرا میرانیده بود و بهه سهوی اوسهت     3«:النُُّشوُر

 حشر و نشر.

 2«:الَِّذي َأْحَياَنا َبْعَد َمَماِتَنا َو ِإَلْيِه النُُّشوُر اْلَحْمُد ِللَِّه» (:الساالم  فقه الرضا )علیه

 نشر.  و حشر اوست سوی به و بود میرانیده را ما که آن از پس کرد زنده را ما که را خدای حمد

َكاَن ِإَذا َأَوى »نقل می کند:  و آله( یهاهلل عل حزیفه از سیرۀ رسول خدا )صلّی بحار: -1

َُ َو َأْحَيا َو ِإَذا اْسََْيَقَظ َقاَل اْلَحْمُد ِللَّمِه الَّمِذي    لِإَل  ِفَراِشِه َقا ِباْسِمَك اللَُّهمَّ َأُمو

هر وقت به رختخواب می رفت می گفت: بنام تو  0«:َأْحَياَنا َبْعَد َما َأَماَتَنا َو ِإَلْيِه النُُّشور

گفت: حمد خهدای را  خدایا می میرم و زنده می شوم. و هر وقت از خواب بیدار می شد می 

 که ما را زنده کرد پس از آن که میرانده بود. 

َََليَّ ُروِحي» کافی: -7 حمد خدای را که روحم را به مهن   3«.اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َردَّ 

                                                   
 . 80ح  328ص  3کافی )اصول( ج  8
 . 82همان، ح  3
 اللیل. صالةباب  824فقه الرضا ص  2
 . 33ح  388، 385ص  42بحار، ج  0
 .003ص  2و ج  325ص  3کافی )اصول( ج  3
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 بازگردانید.

تا این جا آنچه مورد نظر بود اثبات این مسئله بود که از دیدگاه مکتب قرآن و اهل بیت 

که در وجودش هست، دارای یک روح دیگر نیز « روح الحیوان»انسان عالوه بر  السالم علیهم

هست که حتی در موقع خواب از بدنش جدا می شود. از این به بعهد مهی رویهم بهه موضهوع      

زیسهت  »دیگر که گسترده تر از بحث باالست و یهک اصهل بهس بهزرگ و مههم در دانهش       

 از دیدگاه این مکتب عنوان می شود: « شناسی

ابتدا باکتری هها پیهدایش یافتهه    « سیر تاریخی حیات»ن اصل عبارت است از این که: در ای

اند، سپس به برخی از آن ها روح دوم داده شد که به نبات مبدل شدند و راه تکامهل و تکثهر   

را در پیش گرفتند. آنگاه به برخی از گیاهان )گیاهان ریز( روح سوم داده شد کهه   شان انواع

ز مبدل شدند و راه تکامل و تکثر انواع شان را در پیش گرفتند. و موجهودات  به حیوانات ری

 بودند نه انسان، از آن ها پدید آمدند.« بشر»دو پا که 

در مرحلۀ اول به صورت گیاه ویژه  8حضرت آدم مستقالً و بدون انشعاب از انواع پیشین،

سهوم روح فطهرت را    ۀحله روح غریهزه بهه او داده شهد و در مر    دوم در مرحلۀ 3آفریده شد،

 دریافت کرد و انسان شد. 

پس انواع باکتری ها دارای یک روح هستند، گیاه دارای دو روح، حیوان دارای سه روح و 

 انسان دارای چهار روح است. 

را در زیست شناسهی مهی    2، ترانسفورمیسمالسالم بنابراین، مکتب قرآن و اهل بیت علیهم

                                                   
 بخش انسان شناسی« تبیین جهان و انسان»در کتاب شرح بیشتر  8
َأْنَبمََكَّْم ِممَن    َو اللَّمهُ »ات قبل از خودش، بصورت گیاه از زمهین روئیهد:   حیوانآدم بدون رابطۀ نسلی با  3

 آدم را( از زمین رویانید بصورت یک نبات.  ) اصل شما رانوح: خداوند  سورۀ 84آیۀ  -«اْلَأْرِض َنباتًا

تعیین  -3عدد )بصورت یک گیاهی(،  -8است که سه کاربرد دارد: « مفعول مطلق»دقت: نباتاً در این آیه 

 نکنید واقعاً بصورت یک گیاه آفریده است.  تأویلیه را آ ، یعنیتأکید -2نوع )بصورت نوع ویژه ای از گیاه(، 
از یهک اصهل واحهد.     -اعهم از گیهاه و حیهوان    -ترانسفورمیسم، یعنی تکثر و انشعاب انواع جانهداران  2

 را نیاوردم برای این که بینش او در غرب نیز باصطالح حکّ و اصالح شده است.« داروینیسم»اصطالح 
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 ناسان غربی از دو نکته غافل هستند: پذیرد با این توضیح که زیست ش

آنان گمان می کنند که تنها همان روح حیات است که در جنبنهدگان اولیهه بهوده و     -8

تکامل یافته و به گونه های امروزی در آمده است. اما در نظر مکتب مها در ههر مرحلهه از    

 افزوده شده است.  یمراحل، یک روح دیگر بر روح قبل

ند انسان نیز تنها یهک روح دارد و شهاخه ای از حیهوان اسهت. امها      آنان گمان می کن -3

مکتب ما می گوید: در وجود انسان هم هر سهه روح باکتریهائی، گیهاهی و حیهوانی غریهزی      

 و دارای روح چهارم هم هست. 8هست اما شاخه ای از حیوان نیست و آفرینش مستقل دارد.

سان عالوه بر احادیث باال، می رویم بهه  در وجود ان «تعدد ارواح»اکنون برای اثبات این 

 سراغ چند حدیث دیگر:

، که جنبنهدگان اولیهه را پدیهد آورد   در آغاز این بخش الزم است اول به حیات اولیّه  -5

از تحریفات زمانی  متأسفانهکه  -( در حدیث مشروحیالسالم توجه شود: امیرالمؤمنین )علیه

َََلم        ثَّمَّ َخَلَق»می فرماید  -در امان نمانده َََلم  ِخَلماِ  َخْلمِق اْلَمَلاََِكمِة َو  اللَُّه َتَعاَل  َخْلقًا 

َََل  ِخَلاِ  َخْلِق النَّْسَناِس َيِدبُّوَن َكَما َيِدبُّ اْلَهَوامُّ ِفي اْلَأْرِض َيْأكَّلَّوَن َو  ،ِخَلاِ  َخْلِق اْلِجنِّ َو 

َِي اْل َأْرِض كَّلُُّهْم ذَّْكَراٌن َلْيَس ِفيِهْم ِإَناٌث َلْم َيْجَعِل اللَّمُه ِفميِهْم   َيْشَرُبوَن َكَما َتْأكَّلَّ اْلَأْنَعاُم ِمْن َمَرا

ََْيٍش َلا ُيْلِبُسُهُم  اللَّْيملَّ َو  َشْهَوَة النَِّساِء َو َلا ُحبَّ اْلَأْوَلاِد َو َلا اْلِحْرَص َو َلا طَّوَل اْلَأَمِل َو َلا َلذََّة 

ید بهر خهالف   سپس خداوند متعال موجودی آفر 3«:ا ِبَبَهاََِم َو َلا َهَوامََّلا َيْغَشاُهُم النََّهاُر َو َلْيُسو

و بر خالف نسناس )که این هها موجهودات نهامرئی بودنهد و ایهن       فرشتگان و بر خالف جن

موجود جدید مرئی بود(. این موجودات جدید در زمین می جنبیدند شبیه جنبیهدن حشهرات   

د و آب مهی خوردنهد شهبیه حیوانهات، همهۀ ایهن       ریز، و از خوردنی های زمین مهی خوردنه  

 مذکر بودند و مؤنثی در میان شهان نبهود. خداونهد در وجودشهان شههوتِ      ،موجودات جنبنده

در وجود شان قرار نداده بود، حرص « حس فرزندگرائی»گرایش به مؤنث را نگذاشته بود، و 

                                                   
 بخش انسان شناسی.  « ین جهان و انسانتبی»شرح بیشتر در کتاب  8
 . 232ص  30بحار، ج  3
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نه شب آنان را پوشش می داد و آز نداشتند، آرزوی طوالنی نداشتند و فاقد لذّت زندگی بودند. 

و نه روز آن ها را فرا می گرفت )شب و روز برای شان فرق نمی کرد( اما نه از این حیوانات 

 بودند و نه از این حشرات.

می دانیم که برای باکتری شب و روز، روشنائی و تاریکی فرق نمی کند برخی از  توضیح:

تولیهد   ادامه دهند. و همچنین می دانهیم کهه   آن ها در زیر زمین نیز می توانند به حیات خود

سهپس بهه دو بهاکتری     ه،دش؛ کمر باکتری باریک نیستباکتری از طریق مذکر و مؤنث  مثل

 مستقل مبدل می گردد. 

، دو حهدیث از امهام صهادق    343و  348ص « احلجمة کتهاب  » 8ج  کافی: -66 -63 -3

آورده که خالصۀ پیام شان این اسهت:  ( السالم و یک حدیث از امام باقر )علیه )السالم علیه)

پنج روح دارنهد کهه روح    السالم انسان های معمولی چهار روح دارند، و انبیاء و ائمه علیهم»

 «. پنجم روح القدس است

همان چهار روح که به شرح رفت: روح باکتریائی، روح نبهاتی، روح غریهزی حیهوانی، و    

 روح فطرت انسانی. 

مهذکور ههر    بارۀ اصلالفاظ با همدیگر فرق دارند لیکن در بیان این سه حدیث در برخی

سه یک پیام واحد دارند. و چون در مباحث گذشته در مجلدات پیشین هم متن ایهن حهدیث   

 ها و هم ترجمه شان را آورده ام در این جا تکرار نمی کنم.

آورده  السالم مجلسی )قدس سرّه( در بحار حدیث مشروح و مفصلی از امام باقر علیه -83

است که با توضیح بیشتری بر تعدد روح ها در وجود هر انسان به طور نص و با شهرح بیشهتر   

 8داللت دارد.

تعهدد ارواح در  » ۀبا وجود این همه آیات و احادیث، روشن مهی شهود کهه مسهئل     نتیجه:

در انسان شناسی مکتب ما یک امر مسلّم بل یک مسئلۀ بدیهی و یک امهر  « وجود هر انسان

ه شده و غیر قابل چون و چرا بوده به طوری که اصحاب نیز در ایهن بهاره بهه چهون و     شناخت

                                                   
 .888ص  22بحار، ج  8
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با گذشت زمان در اثر نفوذ  اما .داشتهدر حد یک فرهنگ عمومیت  و چرا نمی پرداخته اند؛

 سهپرده شهده   ، این اصل مسلّم به تدریج به فراموشهی «کالم مسیحی»یونانیات، بودائیات و نیز 

 است. 

همۀ قرآن و سرتاسر آیات قرآن و همۀ احادیث به در یک نگرش دیگر  :از نگاه دیگر

محور این اصل می چرخند، زیرا در بیان و ادبیات قهرآن و حهدیث، ههیچ خطها، انحهراف و      

در اثر تمرّد روح غریزه از مدیریت روح فطرت، رخ مهی دههد. و    این که نیست مگر یگناه

که با مدیریت روح فطرت بر اقتضهاهای روح  نیست مگر این  یهیچ رفتار نیکو و عمل صالح

 غریزه، رخ می دهد. 

انسان موجودی است که روح غریزه و روح فطهرت در وجهود او دائمهاً در درگیهری بها      

 ا مدیریت کند. و قرار است روح فطرت روح غریزه رهمدیگر هستند 

ان بهرادران اههل سهنت علهم کهالم را از مسهیحی       «:علم کالم»جای خالی این اصل در 

« کالم شهیعه »کنون و آنچه تا 8تقسیم شدند.« اشعریه»و « معتزله»گرفتند که در این مسیر به 

متون کالمی مها را   ۀنامیده شده با همۀ محسناتش در اثر غفلت از این اصل، رنجور است؛ هم

بها   در مبحهث نبهوت،   مطالعه کنید می بینید که جان و جانداری سخن و حیاتبخشهی بحهث،  

توحید بوده کامالً و بالعیان فرق مهی کنهد؛ نهه بیهان نویسهنده آن نفهوذ و آن       آنچه در بخش 

استحکام را دارد که در بخش توحید داشته و نه برداشت خواننده بهه حهدی جانهدار و قهانع     

 کنندگی عمیق را دارد که در بخش توحید داشته است. 

جام داده انهد. امها در   متون کالمی ما در بخش توحید کامل ترین کار را ان با بیان دیگر:

 بخش نبوت ایمان خود مردم خیلی محکم تر از استدالل آنان است. 

منکران نبوت می گویند: خداوند برای حیوانات ارسال رسل نکرده و نبوتی در عالَم آن ها 

نیست، انسان که از نیروی عقل برخوردار است پس به طریق اولی باید نیازی به نبوت نداشته 

                                                   
معتزلیان در کارها و امور انسان، دست خدا را بسهتند، و اشهعریان دسهت انسهان را بسهتند و انسهان را        8

 دانستند. شرح این موضوع در مباحث پیشین گذشت.  « موجود مجبور»
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 است و نیازی به نبوت ندارد. « خودکفا»که موجود عاقل است باشد؛ انسان 

اما اگر تدوین کنندگان متون کالمی ما به ایهن اصهل توجهه مهی کردنهد و       کلید طالئی:

سخنان شان را بر این اصل استوار می کردند، لزوم نبوت را در حهدّ مسهائل توحیهد اثبهات و     

 مستدل می کردند؛ به شرح زیر: 

ُيْفِسمُد فيهما َو   »مفید است؟ اگر انسان عقل نداشت این همه مصهداق   آیا عقل یک نیروی

نمی گشت؛ مگر این همه تخریب محیط زیست، سالح های کشهتار جمعهی و    «َيْسِفُك الدِّماء

دیگر را می خورد، می درد اما هیچ  ۀبمب اتم محصول عقل نیست؟ گونه هائی از حیوان گون

 پردازد. آیا این کار انسان منشأی غیر از عقل دارد. حیوانی مثل انسان به همنوع کشی نمی 

که روح فطرت روح غریهزه   راه کار روح فطرت است به شرط اینگفته شد عقل ابزار و 

را مدیریت کند واالّ روح غریزه بر روح فطرت مسلط شده و عقل را از دست فطرت مصادره 

صاورت خطرنااکترین    عقل در ایان کرده و در خدمت خود می گیرد که گرفته است. و 

این حقیقتی اسهت کهه واقعیهت آن را در     چیز است و انسان عاقل بدترین موجود است.

 طول تاریخ مشاهده می کنیم. کدام حیوان این همه جنایت کرده است؟ 

نبوت الزم است تها چگهونگی و کیفیهت و برنامهه مهدیریت را در اختیهار روح فطهرت        

در حد طبیعی خود کهار کنهد. غرایهز الزم و ضهروری     بگذارد تا غریزه بر او مسلط نشود و 

 هستند لیکن به شرط مدیریت روح فطرت.

و ابزار شیطانی مبهدل کهرده و از   « نکراء»و اگر مدیریت فطرت نباشد، غریزه عقل را به 

را مکرر مشهاهده کهردیم کهه     8کافی« کتاب العقل»آن سوء استفاده می کند؛ حدیث سوم از 

هي النکمراء، همي   »( در پاسخ پرسشی دربارۀ عقل معاویه می فرماید: مالسال امام صادق )علیه

 آن نکراء و شیطنت است.  «:الشيطنة

اْلقَّلَّموَب  »( در ضمن دعائی در شکوه از اوضاع زمانه می گویهد:  السالم و امام باقر )علیه

                                                   
 کافي )اصول( جلد اول.  8
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َْ  اء گشته است. قلب ها منفعل شده و عقل ها نکر 8«:َقْد ُشِجَيْت َو اْلُعقَّوَل َقْد َتَنكََّر

م به او داده شد؛ امام سجاد ص انسان است که به هنگام خلقت آدروح فطرت فقط مخصو

َََل  آَدَم َبِديِع ِفْطَرِتَك»( در ضمن دعائی می گوید: السالم )علیه خدایا بهر   3«:اللَُّهمَّ َصلِّ 

 آدم که اولین نمود و نمودار فطرت است درود فرست. 

بیهت  »و « طهّرابیتی»، اضافۀ تشریفیه است، همانطور که در اضافه -]فطرتک= فطرت تو

 تشریفیه است[.« اهلل

م داده شد که او موجود زنده بود و سهه روح قبلهی را داشهت کهه     روح فطرت وقتی به آد

 از روح فطرت که مخلوق خدا بود به او دمیده شد.  ؛«َنَفْخُت فيِه ِمْن ُروحي»

اسهت و لهذا بها اضهافۀ تشهریفیۀ       سهه روح ماقبهل   ر و گرامی تر از آنروح فطرت عزیزت

 چنین است. « فطرتک»از آن تعبیر شده است همانطور که در حدیث باال « روحی»

گفته  یممکن است در پاسخ به این پرسش سخنان عریض و طویل کار نبوت ها چیست؟

ر یت دارند و آن حفاظهت از روح فطهرت اسهت د   مأمورشود اما حقیقت این است که انبیاء 

 برابر غرایز روح غریزه که طغیان نکند و بر فطرت مسلط نگردد. 

َفَبَعَث ِفيِهْم ُرُسَلُه َو َواَتَر ِإَلْيِهْم َأْنِبَياء ُه ِلَيْسََْأُدوُهْم ِميَثاَق »امیرالمؤمنین می فرماید: 

َََلْيِهْم ِبالَّ ْبِليِغ َو ُيمِثرُيوا َلُهمْم َدَفماََِن    ِفْطَرِتِه َو ُيَذكُِّروُهْم َمْنِسيَّ ِنْعَمَِِه َو َيْحََجُّوا 

خداوند در میان مردم رسوالنش را مبعوث کرد و انبیائش را پی در پی فرستاد تها   2«:اْلُعقَّول

آنان را بر ادای پیوندشان با فطرت توجه دهند، و نعمت فراموش شدۀ شان )فطرت شان( را به 

م حجهت کننهد، و )شخصهیت درون آنهان را(     کنند، و بر آنان بوسیلۀ تبلیغ اتماآنان یادآوری 

 ه و عقل های دفن شده )توسط غرایز( را )از رسوبات غرایز( بیرون آورند. ردشخم ک

                                                   
 . 382ص  53ر، ج بحا 8
 .838ص  3السالم، ج  یهمعل ینالمعصوم يةالدَ ياملعجم املوضوَ 3
 نهج البالغه، خطبۀ اول. 2
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انسان موجودی است که بدون نبوت دچهار تمهّرد روح غریهزه مهی گهردد و عقلهش بهه        

ز هر چیزی که در کائنات هست و شرتر تر ار و مضرکه خطرناک ت -خطرناک ترین ابزار

مبدل می گردد. و تاریخ زندگی بشر با هزار زبان و بیان این واقعیت را  -می شود هر شری از

 فریاد می کشد. 

احمهق تهرین موجهود هسهتند کهه از درک ایهن       « منکر نبوتعقل پرستان »ین بو در این 

 واقعیت مشهود ناتوان هستند.

از ایهن کلیهد طالئهی    تدوین کنندگان متون کالمی ما )با همۀ قدر و ارجمندی که دارند( 

 غفلت کرده و به استدالل های ضعیف پرداخته اند. 

و کاربرد آن بهه   8در مجلدات پیشین موارد بسیاری در کاربرد این کلید طالئی بحث شده

 شرح رفته و این در آغاز این مجلد به آن ها افزوده شد. 

 کاربرد دارد: 3غریزه در لغت و استعماالت  واژۀ غریزه در لغت:

غریزه: خاصّه و خواص ذاتی هر چیز )اعهم از جمهادات، مایعهات، گازهها، گیاههان،       -8

 حیوان و انسان(.

  .این کاربرد عام شمول است و شامل همه چیز )غیر از خدا( می شود

« آغهاز خلقهت جههان   »( در خطبۀ اول نهج البالغه که دربهارۀ  السالم )علیه امیرالمؤمنین

ۀ موجودات حیاتمند نرسیده دربارۀ همۀ اشیاء بی جان و سخن می گوید و هنوز به بحث ویژ

[ َبْيَن ُمْخََِلَفاِتَها َو َغرََّز [ ]َلَأَمَأَحاَل اْلَأْشَياء  ِلَأْوَقاِتَها َو ]َلاء َم»جاندار جهان می گوید: 

و اشیاء را به اوقات معین شان منتقل کرد، و میان گوناگونی آن ها سازگاری داد،  «:َغَراََِزَها

 غرایز اشیاء را به آن ها داد. 

خواص شیمیائی و فیزیکی و خواص حیاتی و زیستی هر چیز « غرایز»در این معنی مراد از 

                                                   
چرائهی و چگهونگی زیبها شناسهی و زیبها      »بود و یکی دیگهر  « تعریف آزادی»یکی از آن موارد بسیار،  8

 بود.  « خواهی انسان
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 است؛ حتی شامل فطرت و عقل انسان نیز می شود که از خواص انسان هستند. 

العقل غريزة »و در همین کاربرد است آنچه در حدیث دیگر از آن حضرت آمده است: 

 عقل غریزه ای است که تجربه ها آن را رشد می دهند.  8«:ا الَجاربيهترّب

غریزه: عامل و منشأ اقتضاها و انگیزش های حیهوانی؛ از قبیهل انگیهزۀ غهذا، شههوت،       -3

 ترس، تولید مثل و...

« فطهرت »)که در تقابل با واژه  است و در مباحث ما همین معنی اخص این کاربرد اخص

 است( به کار می رود.

 فطرت نیز دو کاربرد دارد:  اژۀ فطرت در لغت:و

آفریدن و شکل و قالب و ماهیت هر چیهز را بهه آن   »کاربرد عام شمول که به معنی  -8

َِ َو اْلمَأْرضِ »؛ به همین معنی است آیۀ: «دادن َأ »و:  3«قَّْل َأ َغْيَر اللَِّه َأتَِّخذَّ َوِليًّا فاِطِر السَّماوا

َِ َو اْلَأْرِضِفي اللَِّه َشكٌّ فاِطِر   2«.السَّماوا

: فطرت در این معنی، یعنی خواص ویژۀ انسان و عامل و منشأ اقتضاها و کاربرد اخص -3

 انگیزه های انسانی انسان. 

ََ اللَِّه الَّيت»می فرمایهد:   َََلْيهما  َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحنيفًا ِفْطَر فطرتهی کهه    0«.َفَطَر النَّاَس 

 است و فقط به انسان داده شده است. « سنا»خاص و ویژۀ 

و در مباحث ما همین کاربرد دوم و اخصّ )که در تقابل با معنی اخصّ غریزه اسهت( بهه   

 کار می رود. 

                                                   
 یاء الترّاث.دار اح 208ص  34نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج  8
 سورۀ انعام. 80آیۀ  3
 سورۀ ابراهیم. 84آیۀ  2
 سورۀ روم.   24آیۀ  0
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 پاسخ به یک پرسش
 

داده شده و نیز سخن از استغفار آنان « ذنب»در قرآن به برخی از پیامبران نسبت  پرسش:

 صمت آنان معارض نیست؟ به میان آمده، این نسبت با ع

پرسشی که با وجود پاسخ های مشروح و متعدد در متون تفسیری، هنوز ههم حهل آن بهه    

نرسیده « اطمینان کافی قلبی»که دربارۀ آن به  ینرسیده و کم نیستند افراد« ل الخطابصف»حد 

  اند؛ اشخاصی که با آثار من سروکار دارند هر از گاهی این پرسش را عنوان می کنند.

« بحث مبنائی»اکنون الزم است این مسئله از زاویه دیگر و بر اساس مبنای دیگر، در یک 

 توجه شود: « استغفار»و نیز « ذنب»بررسی شود: ابتدا باید به معنی 

ذنب اعم از گناه است؛ برخی از ذنب هها،   در ادبیات قرآن، ذنب مساوی گناه نیست:

 گناه هستند نه هر ذنب. 

 «. پیامد منفی«= »اثر منفی»ذنب یعنی  لغت:

 پیامدی که از منشأ خودش جدا نمی شود.  : تبع فلم يفارق اثره:ذنب ذنبًا

 در پی آن آمد )یا در پی آن رفت( و از آن جدا نشد.  : تبعه فلم يفارق ِاثره:ذنبًا ذنبه

دم حیوان، یا حشره که همیشهه در پهی آن    -«دُم»به معنی « ذَنَب»و از همین ریشه است 

 است و از آن جدا نمی شود. 

 هر اثر منفی که انسان از خود بگذارد، ذنب است.  نی این واژه دربارۀ انسان:عم

اما هر ذنبی و هر اثر منفی ای گناه نیست. آثار منفی ای که انسان از خود می گهذارد بهی   

 شمار است در حالی که گناهان معدود و محدود و مشخص هستند. 
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 است:  ذنب انسان بر دو نوع

 ذنب نقصی.  -8

 ذنب رفتاری.  -3

« کمال مطلق»انسان مخلوق است و هر مخلوقی ناقص است و هرگز در حد  ذنب نقصی:

نبوده و نخواهد بود، گرچه انسان اشرف مخلوقات است و در سیر تکامل است بهویژه انسهان   

هد رسید زیرا در بهشت با سرعت بیشتر در تکامل خواهد بود. اما هرگز به کمال مطلق نخوا

 فقط خداوند است و مطلق قابل رسیدن نیست. « مطلق»

است، و چه آثار منفی ای از خواب انسان ها در « خواب»مثال: از نواقص انسان نیاز او به 

ها و حوادث ناگوار تاریخ را همهین  است؟ آثاری که بخش عمده ای از شرتاریخ بشر رخ داده 

 ها تشکیل می دهند. 

 است.  شده تاریخ های ناگواری از دیگری بخش منشأ نیاز همین که است غذا ازمندنی انسان یا: و

 استغفار فقط از گناه نیست: 

 از هر ذنب باید استغفار کرد. 

 ذنب بر سه نوع است: در این دیدگاه 

 ذنب شرعی: رفتار خالف شریعت بطور عامدانه. -8

ومین، زیرا کمال مطلق تنهها  ذنب نقصی: مخلوق هرگز از نقص بریئ نیست، حتی معص -3

 مقام خداوند است. و این ذنب گناه نیست. 

ذنب رفتاری خطائی: که ذنب شرعی )گناه( نیست بدلیل حدیث رفع. و اثری از ذنهب   -2

 نقصی است. 

 با بیان دیگر: ذنب رفتاری خطائی، بارزترین نشان نقص هر مخلوق است. 

رفتهاری، معصهوم    شهرعی و  ( از ههر دو ذنهب  مالسال توضیح: معصومین )انبیا و ائمه علیهم

اىن السَغفر اهلل كل »ی غیر رفتاری است. و معنی صهستند. پس استغفار آنان تنها از ذنب نق

  «.ما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبَك َو ما َتَأخََّر»همین است. و همچنین معنی آیۀ  «يوم سبعني مرة
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 83ز هر سه ذنب استغفار کنهیم؛ بحهار، ج   ال به ما یاد داده اند که ادر دعای روز اول شوّ

 . 342ص 

ذنب حضرت آدم )در خوردن از آن درخت( ذنب نقصی است زیرا او در آن وقت هنهوز  

قُلْنَا »در مراحل خلقت بود و خلقتش تکمیل نشده بود و هیچ شریعتی برایش نیامده بود بدلیل 

 8«ی هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدایَ فَال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُهون اهْبِطُوا مِنْها جَمیعاً فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُمْ مِنِّ

و اسهتغفارهای   ع، هدایت و تکلیف پس از خروج خواهد آمد.در این آیه تصریح دارد که شر

 و ائمّه همگی از ذنب نقصی است. انبیا 

 و از همین محور است نیاز به جنس مخالف، و...

 است و هر نقصی منشأ آثار منفی است. « قصن»هر نیاز انسان یک 

از قبیل سیل، زلزله و....، انسان در برابر بسیاری از حوادث ناتوان است  نقص در توانائی:

 است. « ذنب»نقص منشأ آثار و تبعات و پیامدهای منفی است؛ یعنی منشأ  نیکه هم

ات و پهی آمهدهای   تبعه « ذنوب یعنهی »و «. پیامد منفی»همانطور که گفته شد، ذنب یعنی 

 منفی. 

 ی انسهان ناشهی   «نداشهته هها  »و « نیازهها »با بیان دیگر: ذنب نقصی یعنی پیامدهائی که از 

 می شوند. 

ذنب نقصی که منشأ آن صرفاً نقص وجودی و نقص توانمندی انسان اسات، گنااه   

 نیست.  

م پوزش خواستن و بخشش خواهی از ذنب نقصی، در میان مهرد  استغفار از ذنب نقصی:

انجام کاری بود. و بدون تقصیر نتوانسته از  مأموررایج، متداول، و ستوده است. مثالً کسی که 

 یهت  مأمورعهدۀ آن بر آید معذرت و پوزش خواسته و عدم توانائی خود را دلیل عهدم انجهام   

 و عقل به بخشوده شدن او حکم می کند.  می داند. و عذرش نیز موجه است

                                                   
 سورۀ بقره.   25آیۀ  8
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 یگرپاسخ به یک پرسش د
 

یک میزان= ترازو،  ۀمعروف و مسلّم است که اعمال انسان ها در قیامت بوسیل پرسش:

دارنهد؟ یها یهک    « وزن»سنجیده می شوند. آیا این بیان یک واقعیت است؟ یعنی اعمال انسهان  

 اصطالح مجازی است؟ 

و قطعهاً   هسهتند  تأویهل قابل  غیر آیه ها و احادیث این موضوع پاسخ موجز و مختصر:

 امر واقعی را اعالم می کنند، آیه هائی از قرآن در این موضوع: یک 

َو اْلَوْزنَّ َيْوَمِئمٍذ اْلَحمقُّ َفَممْن َثقََّلمْت َموازيُنمُه َفأَّولِئمَك ُهمُم        »سورۀ اعراف:  8و  5آیۀ  -8

 «.وا ِبآياِتنا َيْظِلُموَنَو َمْن َخفَّْت َموازيُنُه َفأَّولِئَك الَّذيَن َخِسُروا َأْنفََّسُهْم ِبما كاُن -اْلُمْفِلُحوَن

 ...«.َو َنَضُع اْلَموازيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِم اْلِقياَمِة َفال ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيئًا»سورۀ انبیاء:  04آیۀ  -3

َو َممْن   -َفَمْن َثقََّلْت َموازيُنُه َفأَّولِئَك ُهمُم اْلُمْفِلُحمونَ  »: مؤمنهون سورۀ  842و  843آیۀ  -2

 «.أَّولِئَك الَّذيَن َخِسُروا َأْنفََّسُهْمَخفَّْت َموازيُنُه َف

َو َأمَّما   -َيَشٍة راِضمَيةٍ  َفُهَو يف -َفَأمَّا َمْن َثقََّلْت َموازيُنُه»سورۀ قارعه:  8تا  2آیه های  -0

 «.َفأَّمُُّه هاِوَيٌة -َمْن َخفَّْت َموازيُنُه

و نیکو لهیکن   حتی آیه هائی هستند که می گویند: عمل های انسانی گاهی به ظاهر خوب

 توخالی و کم وزن می شوند: «= پوک»از نظر وزن 

َََملَّمُه َو ُهمَو ِفمي اْلمآِخَرِة ِممَن         »سورۀ مائده:  3آیۀ  -8 َو َمْن َيْكفَّْر ِباْلَّميماِن َفَقمْد َحمِبَط 

و هر کس بدون ایمان عمل کند عمل )نیک( او پوک می شود و او در آخرت از  «:اْلخاِسريَن

 زیان کاران است. 
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ََْنُهْم ما كاُنوا َيْعَملَّوَن»سورۀ انعام:  55آیۀ  -3  «.َو َلْو َأْشَركَّوا َلَحِبَط 

ََْن ديِنمِه َفَيُممْت َو ُهمَو كماِفٌر َفأَّولِئمَك َحِبَطمْت       »سورۀ بقره:  384آیۀ  َو َمْن َيْرَتِدْد ِمْنكَّْم 

َْمالَُّهْم  «.َأ

 و احادیث فراوان در این باره داریم. 

داشهتیم بهه    8«تجسم عمال »باحثی که در این مجلدات به محور در م پاسخ مشروح:

شرح رفت که انسان برای هر عملش انرژی مصرف می کند و انرژی های صادره از انسهان در  

می روند به اشیاء بهشتی مبدل  -زیرا که انسان دارای روح فطرت است -این جهان نمی مانند

 می شوند و یا به اجسام و اشیاء دوزخی. 

است این بحث )تجسم اعمال در بهشت یا دوزخ( به مرحلۀ پس از محشهر مربهوط    بدیهی

 است. 

اما توزین و سنجش اعمال از )باصطالح( مراسم محشر است. بنابراین در این جا دو پرسش 

 می شود:  حمطر

 آیا اعمال انسان وزن دارند تا بوسیله یک ابزاری )ترازو( توزین شوند؟  -8

ابتدا در محشر توزین می شوند سپس به بهشهت یها دوزخ رفتهه و بهه     آیا اعمال انسان  -3

 ؟-اشیاء بهشتی یا دوزخی مبدل می شوند یا حقیقت مسئله طور دیگر است؟

اوالً می گوئیم اعمال انسان وزن دارند. این سخن مبتنی است بر یهک   پرسش اول:پاسخ 

غیار از خداوناد   »ز اینکه: اصل مهم و بزرگ که بنده آن را اعالم کرده ام و عبارت است ا

و آنچهه ارسهطوئیان    «ین کائنات هست یا مااده اسات و یاا ماادّی    امتعال، هر چه در 

 می نامند توهم و خیال است. « مجردات»

و نیز اصطالح رایج در ادبیات نویسندگان که هر چه در دسترس حس نباشد را متافیزیک 

                                                   
بخهش معهاد، و نیهز رجهوع     « تبیین جهان و انسهان »برای شرح بیشتر دربارۀ تجسم عمل رجوع کنید به  8

 www.binesheno.com -در سایت بینش نو« تجسم عمل یا تبدیل نیرو به ماده» به کنید
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درست علمی بویژه فیزیکهی باشهد؛ ههیچ     یا ماوراء الطبیعه می نامند، نمی تواند یک اصطالح

وجود ندارد مگر وجود مقهدس خداونهد    طبیعت چیزی با مصداق علمی متافیزیک یا ماوراء

 متعال. 

هر چه در این کائنات هست )و وجود دارد( جسم اسهت لهیکن در خهط نسهبیت: جسهم      

 ا. کثیف= جسم فشرده، و جسم لطیف= جسم بسیط. از فشرده ها تا بسیط ترین بسیط ه

تنهها   وهست هائی هستند کهه در خهارج از ذههن وجهود دارنهد.      « آنچه هست»مراد از 

ذهنی هستند که نه ماده هستند و نه مهادّی زیهرا اساسهاً وجهود خهارجی ندارنهد و       « کلیّات»

 نیستند و صرفاً تصورات ذهنی می باشند. « هست»مصداق 

برای حضورشان در ذهن، انرژی با این حال کلیات ذهنی نیز بهنگام تصور شان در ذهن و 

مصرف می کنند. باید دقت کرد که انسان می تواند انرژی خود را هم برای یک چیز موهوم 

و غیر موجود در خارج مصرف کند و هم می تواند برای تصور یک شیئ موجهود در خهارج   

 مصرف کند، صرف کردن انرژی دلیل وجود واقعی آن چیز در خارج از ذهن نمی شود. 

رد. حتهی مههر، محبهت،    هر چه در این کائنات )کل عالَم مخلوقات( هسهت وزن دا  :وزن

به شرح  8، فرشته، غم و غصه. زیرا همانطور که در خالل مباحث این مجلداتفکر، روح، جن

رفت، هیچ چیزی )غیر از خداوند( فارغ از مکان و زمان نیست؛ از آنجمله فرشته دارای ابعاد 

متغیر؛ فرشته می آید و می رود و... اینهمه دلیل این است که وجودش  است خواه ابعاد ثابت یا

 ول است؛ حاالت دارد و....تحمشمول زمان و مکان است؛ متغیر است، م

 همچنین است مهر، محبت، عشق و...

 و هر چیز زمانمند و مکانمند یا ماده )جسم فشرده( است و یا مادی )جسم بسیط(.

 در تعریفش گفته اند:  و از این قبیل است انرژی که

 انرژی= ماده بسیط. 

 ماده= انرژی فشرده. 

                                                   
 و نیز در برخی دیگر از نوشته های این جانب.   8
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 هر دو در اصل و اساس شان یک واقعیت هستند و فرق شان در فشردگی و بساطت است. 

ید کهه  آدر برخی مقاالت آمده است: جریان الکتریکی زمانی به وجود می  الکتریسیته:

ن هها در سهیم منتقهل شهوند. اگهر چهه       ذرات باردار شروع به حرکت می کنند مثالً الکتهرو 

الکترون ها اندکی جرم دارند اما بدون توجه به وجود یا عدم وجود جریان، آن هها همیشهه   

 8درون سیم وجود دارند و بنابراین جرم سیم تغییر نمی کند.

درست است الکتریسته در حالت مذکور وزن ندارد، اما مراد از این وزن چیسهت؟ مهراد   

ا معیارهای جرم توزین می شود. اما مگر وزن فقط منحصر است به توزین آن وزن است که ب

 های جرمی. فرق میان وزن جرمی با وزن غیر جرمی همان فرق میان ماده و انرژی است. 

با بیان دیگر: آنچه در علم فیزیک و در دایره و در دسترس فیزیک وزن نامیده می شهود،  

گی کافی را نداشته باشد، نیست. زیرا جرم الکترون در چیزی که جرم نداشته باشد یعنی فشرد

در حدی نیست که با معیار های علم فیزیک توزین شود. اما این دلیل نمی شود که الکتریسته 

 بل تنها فاقد نوعی از وزن است نه فاقد مطلق وزن. باشداساساً فاقد وزن 

مگر قرار است همیشه د. برق آن را نشان می ده رووزن در الکتریسته همان است که کنت

 سنجش ها و توزین ها با ترازو سنجیده شوند؟ 

 حتی همچنین است حرارت و برودت، مهر و محبت، حبّ و بغض، عشق، نور و تاریکی.

ُسمْبَحاَنَك َتْعَلمُم َوْزَن الظُّْلَممِة َو    »در ضمن دعائی مهی گویهد    السالم امام سجاد علیه

مهی داننهد، در   « عدم النّهور »تاریکی را امر عدمی و  بر خالف بینش ارسطوئیان که 3«.النُّور

مهادّه  »حالی که در محتوای آسمان اول اصالت با تاریکی اسهت کهه مسهئله سهر از مباحهث      

 در می آورد. « انرژی تاریک»و « تاریک

بحث دیگر است و آنچه در بحث ما الزم  داینکه تاریکی سنگین تر است یا روشنائی، خو

                                                   
 .3/88/8283سایت برترین ها،  8
 . 334ص  52بحار، ج  3
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چیزی در این کائنات فاقد وزن نیست همانطور کهه فهارغ از زمهان و    است این است که هیچ 

 مکان نیست. 

 مکان= ماده. 

 ماده. -ابعاد= ماده -مکان= ماده -ماده

 و همچنین است مسئله دربارۀ شیئ مادی یعنی شیئ بسیط و بسیط تر. 

ود زمان: زمان عین تغییر است اگر در جهان چیزی بنام تغییر وجود نداشت زمان هم وج

 نداشت. و تغییر هم امکان ندارد مگر در ماده یا مادی. 

در مسائلی که به اشیاء کرۀ زمین مربوط اسهت گفتهه    چیستی وزن: وزن چیست؟

امها وزن خهود   «. نسبت میان شیئ با کشش گرانشی کرۀ زمین»می شود: وزن عبارت است از 

ومه، یک کهکشهان، و  کرۀ زمین با کدام نسبت سنجیده می شود، همچنین وزن کل یک منظ

 کل جهان.؟؟؟؟

َِ    »( در همان دعا می گوید: السالم امام سجاد )علیه ُسمْبَحاَنَك َتْعَلمُم َوْزَن السَّمَماَوا

 04و در دعای  «.ُسْبَحاَنَك َتْعَلُم َوْزَن اْلَأَرِضنَي ُسْبَحاَنَك َتْعَلُم َوْزَن الشَّْمِس َو اْلَقَمِر

ََْرِشَك َو َما ُدوَنه َربِّ َصلِّ»همین صحیفه می گوید:  خدایا بهر محمهد و    «:َََلْيِهْم ِزَنَة 

خودت و بوزن آنچه پائین تر از عرش است. با این بیان اعهالم   8آلش درود فرست بوزن عرش

 می کند که کل کائنات دارای وزن است. 

بلی: کل جهان؛ کل کائنات و مجموعۀ همۀ مخلوقات )هفهت آسهمان و آنچهه در آن هها     

 وزن دارد.  3هست(

اما آنچه در تعریف چیستی وزن گفته اند نادرست است. زیرا همانطور  اشتباه بزرگ:

 را جههان  آنچهه  اساسهاً  ام داده توضهیح  «شناسای  کیهان در اصول ترین اساسی» مقاله در که

                                                   
 داده ام که یکی از معانی عرش، رویۀ بیرونی و انتهائی کائنات است.  در برخی از نوشته ها توضیح 8
 «.  تبیین جهان و انسان»برای شرح هفت آسمان رجوع کنید به کتاب  3
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 8کند. می اداره را جهان که است «دافعه قانون» بل نیست، نیوتن ۀجاذب قانون کند می مدیریت

اشیاء روی کره زمین حتی اجزای خود کره زمین به  ۀاست مطابق قانون جاذبه هم بدیهی

مرکز آن جذب می شوند. در این صورت باید دربارۀ کل جهان نیز گفته شود که همۀ کرات، 

قاانون  »منظومه ها و کهکشان ها نیز به مرکز عالَم جذب می شهوند. در حهالی کهه مطهابق     

 نظومه ها از مرکز جهان فرار می کنند. کهکشان ها، م ۀهم «گسترش جهان

با انفجهار   -فرار پرشتاب؛ شتابی که ذهن انسان از تصور آن ناتوان است -توجیه این فرار

بیگ بنگ، درست نیست؛ اوالً معادلۀ ریاضی میان آن نیروی جاذبه در مرکز عالم )که نیوتن 

 و نمی شود. فرض می کند( و میان نیروی انفجار بیگ بنگ، هرگز عملی نشده 

عتش را از دست بدهد و جههان بتهدریج   انفجار بیگ بنگ باید به تدریج سرثانیاً: نیروی 

نیز قابل « نظری»تسلیم نیروی جاذبۀ مرکزی گردد، در حالی که چنین چیزی حتی در عرصۀ 

روض فه م ۀبررسی بل قابل تصور نیست؛ تا کی نیروی انفجار می تواند بر علیهه نیهروی جاذبه   

 ا این قدرت عمل کند!؟!نیوتن، ب

 بیگ بنهگ یهک واقعیهت اسهت و بنهده از قهرآن و احادیهث اسهتخراج کهردم حهدود          

غربی ها ایهن رقهم را    متأسفانهکه  -سال از وقوع بیگ بنگ می گذرد «444/434/225/82»

در این مدت بس طوالنی چه چیزی از سرعت ایهن   -سرقت کرده و بنام خودشان ثبت کردند

کیهان شناسی غربی هیچ پاسخی به این پرسش اساسی، ندارند. اما مکتب ما  کاسته شده؟« فرار»

« کهن فیکهون  »همواره از مرکز جهان بحکهم  «: جهان می خورد و بزرگ می شود»می گوید 

ماده و انرژی ایجاد می شود و به اطراف پخش می گردد. درست مانند یهک هندوانهه کهه از    

که جهان چیزی از خارج خودش نمی خورد بل  زمین می خورد و بزرگ می شود با این فرق

تغذیه اش از مرکز خودش بوسیله ایجاد دائمی ماده و انرژی بحکم خداوند، است. این تغذیهه  

جهان را به سرعت بزرگ می کند و همه چیز از مرکز جهان به اطرافش در حرکت سهریع  

                                                   
دانشمندان در گذشته ایرادات اساسی بر قانون نیوتن گرفته بودند بها کشهفیات اخیهر اسهاس آن ابطهال       8

 www.binesheno.com -در سایت بینش نو« جاذبۀ نیوتن در بایگانی تاریخ»مقاله  به گردید. رجوع کنید
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 هستند. 

 این موضوع را در نوشته های دیگر شرح داده ام. 

مطابق قانون نیوتن وزن هر چیهز   یک خیال محض است یا یک واقعیت:« وزن»آیا 

بالمثال بر می گردد به مرکز عالَم، در این صورت وزن کل عهالَم بها چهه چیهزی )گرچهه در      

عرصۀ نظری( سنجیده می شود؟ آیا کل مجموعۀ جههان هسهتی وزن نهدارد؟ در ایهن صهورت      

می گردد و سر از خیهال در  « ت محضینسب»وزن نه تنها در نسبیت جای نمی گیرد بل  ۀمسئل

می اورد و چیز موهوم می گردد در حالی که نسبیت انیشتین یک واقعیت است نهه تهوهم. و   

این نکته هم خیلی دقیق و هم خیلی روشن است. زیرا بر اساس قانون جاذبهه ههیچ دوگهانگی    

است و بس و میان دو طرف سنجش وزن جهان، وجود ندارد بل فقط آنچه هست خود جهان 

 چیز دیگری نیست که با آن سنجیده شود.

یهک چیهز   « نیروی ایجهاد »اما بر اساس قانون دافعه وزن کل جهان یک چیز است و آن 

 میان دو طرف نسبیت و دو طرف سنجش وجود دارد.  ،دیگر است و دوگانگی

نسهبت میهان اشهیاء بها     »بر اساس این اصل مکتبی وزن عبارت اسهت از   چیستی وزن:

روی دافعۀ ایجادی که از مرکز جهان فوران دارد و هر عضوی از جهان تابع این قانون کلهی  نی

 و قانون جاذبه نیوتن صرفاً یک خیال است. «. است

از طرفهی مهی    8اعمال در محشر سنجش و توزین می شوند: برگردیم به اصل مطلب:

سان به محض صادر شهدن،  صادره از رفتارها و کردارها و حتی افکار ان یگوئیم که انرژی ها

 از می روند اشیاء بهشت یا دوزخ را می سازند، و از جانب دیگر می گوئیم همان اعمال پیش

 ورود انسان ها به بهشت یا دوزخ در محشر سنجیده می شوند؟ 

اگر این انرژی ها رفته اند اشیاء بهشت و دوزخ را ساخته اند، پس چیزی از آن ها نمانده 

                                                   
 خش معاد شناسی.ب« تبیین جهان و انسان»رجوع کنید به کتاب « محشر کجاست؟»برای پاسخ به پرسش  8



 یّهسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 34
 

 می گردد؟  زین در آیند، این مسئله چگونه حلجش و توتا در محشر به سن

رابطۀ انسان با عملش و بالعکس: رابطه عمل »شرح این موضوع نیازمند یک نگاه دیگر به 

 است به شرح زیر: « با عاملش

 اعمال انسان سه نوع اثر در سه جهت دارد: 

دم در همۀ مقهاطع  آثار چگونگی اعمال در روح و روان انسان: از مسلّمات تجربی مر -8

اعمهال   گیتاریخ و نیز از مسلمات علوم انسانی و حتی برخی علوم تجربهی اسهت کهه چگهون    

 تعیین کننده ای دارد.  تأثیراو « شخصیت»انسان در چگونگی روح و روان و شاکلۀ 

آثار چگونگی اعمال در جسم و اندام های پیکر: چگونگی اعمال در جسم و اندام ها  -3

دارد، در تعامهل میهان جسهم و روان، چگهونگی روان و شهاکلۀ شخصهیت، در       مستقیم  تأثیر

عمیق دارد و بالعکس: یعنی ایهن رونهد بطهور شهبیه بهه تصهاعد        تأثیرچگونگی جسم و اندام 

 هندسی باال می رود، به شرح زیر: 

اعمال نیک، روح و جان را رشد می دهد، این رشد روانی آثار مثبت در چگونگی حالت 

ام ها دارد، چگونگی حالت جسمی از نو در چگهونگی شهاکلۀ روح آثهار مثبهت     جسم و اند

ات مثبت می گذارد و این رونهد  تأثیردارد، و همچنین دوباره شاکله جسمی بر شاکلۀ روحی 

همچنان در تکامل روحی و جسمی انسان ادامه دارد و همواره در افهزایش اسهت. قهرآن ایهن     

که از یک دانه، دانه های فراوان حاصل مهی گهردد و   موضوع را به کشتزاری تشبیه می کند 

َمْن كماَن ُيريمُد   »هر کدام از این دانه ها در کشت مجدد دانه های فراوان دیگر را می دهند: 

 8«.َحْرِثِه َحْرَث اْلآِخَرِة َنِزْد َلُه يف

 3«.َو َمْن َيْقََِرْ  َحَسَنًة َنِزْد َلُه فيها ُحْسنًا»و نیز می فرماید: 

 2«.َو َيزيُد اللَُّه الَّذيَن اْهَََدْوا ُهدًى»و: 

                                                   
 سورۀ شوری.   34آیۀ  8
 سورۀ شوری.   32آیۀ  3
 سورۀ مریم.   42آیۀ  2
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َو »تقویت می کند، می فرماید:  را دربارۀ اینکه عمل نیک برمی گردد و نیکی های دیگر

َِْنَد َربَِّك َثوابًا َو َخْيٌر َمَردًّا َُ َخْيٌر  َُ الصَّاِلحا باقیات صالحات هم در نهزد خداونهد    8«:اْلباِقيا

 گذاری در شاکلۀ انسان( خیر است.  تأثیررگشت آن )نیکو است و هم از نظر ب

ات و تأثرات خود عمل است و غیر از آن زیادت و افزایش تأثیراین زیادت و افزایش، در 

َِ  »خود در آخرت می افزاید: « فضل»است که خداوند از  ََِملَّوا الصَّماِلحا َفَأمَّا الَّذيَن آَمُنوا َو 

 3«.زيُدُهْم ِمْن َفْضِلِهَفُيَوفِّيِهْم أَُّجوَرُهْم َو َي

 و... 2«ِلُيَوفَِّيُهْم أَُّجوَرُهْم َو َيزيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه»و: 

ایش تکهوینی  زیهک افه  « و تهأثری  تهأثیر »این افزایش، فضل است اما آن افزایش تعاملی و 

 0است.

 بهشت یا دوزخ. 3آثار عمل در ساختن اعیان -2

در محشر توزین و سنجیده می شود همهان  پس عمل سه نوع اثر در سه جهت دارد؛ آنچه 

است که در جان و روان و شاکلۀ شخصیت انسان هست و این غیر از آن انرژی ههائی اسهت   

 که به عرصه بهشت یا دوزخ می روند.

آنچه برای ساختن اعیان بهشتی یا دوزخی می رود، غیر از آن است که روح انسان با خود 

 در محشر.  دارد هم در دنیا و هم در برزخ و هم

                                                   
 ادامه همان.  8
 سورۀ نساء. 842آیۀ  3
 سورۀ فاطر.  24آیۀ  2
َو ال َيزيمُد اْلكماِفريَن كَّْفمُرُهْم ِإالَّ    »و تأثر تصاعدی، در اعمال بد نیز هست:  تأثیراین افزایش تعاملی و  0

 سورۀ فاطر.  28آیۀ  «َخسارًا
عرصۀ بهشت و دوزخ خلق شده و آماده هستند، اما اعیان شان بوسیله انرژی های صهادره از انسهان هها     3

 بخش معاد شناسی. « تبیین جهان و انسان»ساخته می شوند. رجوع کنید به کتاب 
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 بدیهی است که توزین و سنجش اعمال در محشهر نهه بها تهرازوی دو کفهۀ معمهولی کهه        

می شناسیم است و نه با ترازوهای تک کفه ای الکترونیکی که مشاهده می کنیم. بل وسهیله  

 ای است که حالت ها را نیز می تواند توزین کند. 

 والعلم عنداهلل
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  6یازدهمخش ب

 امکانات برای پرهیز از ستم پذیری تأمین

 عفو بدون قدرت معنی ندارد

 دفع کید با کید مشروع

 توان مقاومت در برابر تهدیدها

 جاسوسی

 یک نکته در نظام دادرسی

 زبان و بیان

 صحیفۀ سجادیه
 

َََل  َمْن  َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو اْجَعْل ِلي َيدًا  َََل  اللَُّهمَّ َصلِّ  َظَلَمِني ، َو ِلَسانًا 

َََل  َمْن َكاَيمَدِني، َو قَّمْدَرًة    ََاَنَدِني، َو َهْب ِلي َمْكرًا  َمْن َخاَصَمِني، َو َظَفرًا ِبَمْن 

ََّدِني خدایا بر محمد  :َََل  َمِن اْضَطَهَدِني، َو َتْكِذيبًا ِلَمْن َقَصَبِني، َو َسَلاَمًة ِممَّْن َتَو

و دست توانا در برابر آن که بر من ستم کند برایم بده، و زبانی گویا در  و آل او درود فرست،

برابر آن که با من ستیزه کند، و کید )مشروع( به من بده در برابر آن که به من کیهد کنهد، و   

در برابر آن که مرا سرکوب کند قدرت ده، و توان تکذیب آن که بر من عیب گیرد، و )توان 

 تهدیدم می کند. حفظ( سالمت از کسی که 

« ض»بوده است و بدلیل حضور حهرف  « اضتهد»از باب افتعال که در اصل  :اْضَطَهَد لغت:

                                                   
 آن دعا.بخش یازدهم  به پایان رسید، اینک« رم االخالقمکا»مجلد چهارم در بخش دهم از دعای  8
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 در صدد سرکوبی آمد. :اْضَطَهَد. و ضهد یعنی سرکوب کرد، «قلبت تاَه طاًء»در اول آن 

ه آن کسی که دربارۀ مردم عیبجوئی کرده، و نسبت عیب ب : القّصابة: الوّقاع بالناس:َقَصَب

 مردم می دهد.

 نیز برای مبالغه است مانند عالّمه. «مة»صیغۀ مبالغه است و حرف « قصّابه»کلمۀ 

 

 امکانات برای پرهیز از ستم پذیری تأمین
 

انسان موجودی بالقّوه ستمگر است، و حرّیت فطری و نیز تکلیهف الههی سهتم پهذیری را     

و قدرت الزم اسهت؛ قهدرت ههم    امکانات  ،نکوهش می کنند، پس برای پرهیز از ستم پذیری

 امل دفاع و هم عامل رافع ستم باشد، آنچه امام علیهبازدارنده باشد و هم می تواند ع می تواند

َََل  َمْن َظَلَمِني»جملۀ در السالم  در اصل قهدرت بازدارنهده را مهی     ،«َو اْجَعْل ِلي َيدًا 

شهامل   «ممن َاراد ظلممي  » آمده، زیرا اگر می گفت «ظلمني»خواهد، گرچه با صیغۀ ماضی 

یعنهی قهدرت بهرای رفهع      -قدرت بازدارنده و قدرت دفاع می گشت لیکن شامل قدرت رفعی

 نمی گشت. -ستمی که واقع شده

انسان فاقد قدرت نمی تواند از کرامت انسانی خود حفاظت کند. و خواسهتۀ امهام همهان    

 توان حفاظت از کرامت خود است، نه قدرت سلطه بر دیگران.

خواهی الزم است اما مشکل این است که انسهان دایهره حقهوق خهود را آگاهانهه       قدرت

بشناسد واالّ ضمیر ناخودآگاه هر کس ممکن است قدرت خواهی بازدارنده و دفاعی و رفعهی  

را با قدرت طلبی غریزی اشتباه کند؛ غریزه قدرت را برای سلطه بر دیگران می خواهد، حد و 

ه می شناسد و نه توان رعایت آن را دارد. اینجاست که گهاهی  مرز حقوق خود و دیگران را ن

( مهی  السهالم  فرد سلطه گر گمان می کند که سلطه گرائی حق اوست. قدرتی که امهام )علیهه  

 خواهد قدرت در خط و ترازوی روح فطرت است. 

بازهم در اینجا آن کلید طالئی کارساز است؛ آیا قدرت خواهی و در صدد قهدرت بهودن   

است؟ اگر بر اساس اقتضاهای غریزی باشد، چیز بد و خصلت حیوانی است. و اگهر   چیز بدی
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بر اساس اقتضاهای فطری باشد، یک خواستۀ خوب و یک کوشش ممدوح بل الزم و ضروری 

 است. 

انسان فاقد قدرت، متملّق و چاپلوس می شود، خالء قدرت را با ستایش ستمگر پر خواهد 

 کرد. 

 ع است: اما قدرت نیز بر دو نو

 قدرت و امکانات مادی.  -8

 قدرت و توان روحی و شخصیتی.  -3

کم نیستند کسانی که فاقد قهدرت مهادی هسهتند، امها سهتمگران از تعهدی بهه حقهوق و         

شخصیتی او می ترسند. نادان ترین ظهالم  « ید»می کنند زیرا از توان و شخصیت او صرف نظر 

ش حتمی است گرچه او را بکشد و ظاهراً آن است که بر چنین اشخاصی ستم کند که شکست

 بر او پیروز شود. مصداق اعالی این قهدرت، قهدرت روحهی و شخصهیتی امهام حسهین )علیهه       

 آزادی خواهان، اندیشمندان تاریخ و جهان را به ستایش واداشته است. ۀ( است که همالسالم

؛ کهم نیسهتند   توان مالی و امکانات مادی بدون توان و قدرت روحی، فایده ای نمهی دههد  

توانمندان مادی که در اثر کمبود شخصیتی حتی نتوانستند از داشته های مهادی شهان در برابهر    

 ستمگر استفاده کنند. آنچه تعیین کننده است قدرت شخصیتی است. 

خواستۀ امام در اصل توان روحی و شخصیتی است و بر اساس آن، قدرت مادی را نیز مهی  

َََل  َمْن َظَلَمِني» خواهد. به عبارت توجه کنید: را « ستدید= »کلمه  «.َو اْجَعْل ِلي َيدًا 

 آورده نه لفظ قدرت را زیرا ید شامل هر دو توان است و لفظ قدرت این رسائی را ندارد. 

نقطهه  »را عوامانه معنی کنهیم کهه مهراد از آن داشهتن یهک      « ید»و بدیهی است که نباید 

نه این که از  قاط ضعف ستمگر باید استفاده کرد، اماباشد. از نقطه و ن« ضعف از طرف مقابل

را در اختیار او بگذارد تا بتواند )باصطالح( حهق سهکوت    که نقطۀ ضعف کسی خدا بخواهد

َو َتْكِذيبًا ِلَممْن  »بگیرد و از این طریق از ستم ستمگر محفوظ بماند. همانطور که در جملۀ 

ی پسندد، داشتن نقطه ضعف و عیب دیگهران را  عیبجوئی دیگران دربارۀ خود را نم «َقَصَبِني
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 نیز مردود می داند. 

و با بیان دیگر: نباید دعا یا آرزو کنیم که معایب و نقاط ضعف دیگران )حتی ظالمان( در 

اما اگر آن نقاط ضعف از طریق طبیعی به اطالع ما برسهد، بایهد از آنهها در     8اختیار ما باشد،

کرد، در این صورت علم به ضعف طرف عین قدرت است و کنترل یا سرکوب ستمگر استفاده 

 نقشۀ راه شکست ظالم است. 

جاسوسی برای شناختن ضعف های دشمن است. آیا جاسوسی مجاز و مشروع  جاسوسی:

 است؟ 

جاسوسی در سه عرصه قابل بررسی است؛ دو نوع آن مشروع و یک نوع آن حرام  پاسخ:

 است: 

ن نوع حرام است بهه نهصّ قهرآن، حتهی دربهارۀ امهور       جاسوسی در میان مسلمانان؛ ای -8

 یسیاسی. سورۀ حجرات که سیاسی ترین سورۀ قرآن است و گروه های متعهدد و جریهان هها   

دو چیز را بهر   3( را توضیح می دهد.و آله یهاهلل عل مختلف در میان اصحاب رسول خدا )صلی

 اهل سیاست تحریم می کند: 

 2«.َو ال َيْغََْب َبْعُضكَّْم َبْعضًا»الف: غیبت گروهی از گروه دیگر: 

 0«َو ال َتَجسَُّسموا »ب: جاسوسی و کوشش برای به دست آوردن نقطۀ ضعف گروه مقابل: 

 از همدیگر جاسوسی و تجسّس نکنید. 

جاسوسی جبهه ای از جبهه دیگر در صهورت درگیهری و جنهگ میهان دو بخهش از       -3

( السهالم  بود که از اوضاع دولت علهی )علیهه   مسلمانان: معاویه رسماً تشکیالتی درست کرده

                                                   
زیرا چنین دعائی یا آرزوئی. نه مکرمت است و نه با کرامت انسانی سازگار است. اینگونهه آرزو و یها    8

 دعا، از خصایل افراد زبون است. 
 همۀ مفسرین این سوره را به اخالق صرفاً اندرزی تفسیر کرده اند.  متأسفانه 3
 سورۀ حجرات.   83آیۀ  2
 همان.  0
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( را فریهب داده و  السالم فرماندهان سپاه علی )علیه ،جاسوسی کنند. و نیز با پول و وعده مقام

 خریداری کنند. 

؛ «چشم و گهوش حهاکم  »داشت؛ عیون در این اصطالح یعنی « عیون»فقط  امیرالمؤمنیناما 

ا به اطالع حاکم برسانند. اینان هر آنچه را که کسانی باید باشند که حرکات جبهه مخالف ر

 بطور طبیعی می توان دید و شنید، به اطالع آن حضرت می رسانیدند.

مهۀ عیهون   فرق میان این عیون با سازمان تشکیالتی معاویه ایهن اسهت کهه در کهار و برنا    

سهی،  بس دقیق، مهم و از عناصری است که در شناخت نظهام سیا  نیست، و این نکته« تجسّس»

 ( جایگاه اساسی دارد.السالم اداری و اجتماعی مکتب قرآن و اهل بیت )علیهم

تجسّس فرد مسلمان از فرد مسلمان، گروه مسلمان از گروه دیگر، فرقه ای از فرقۀ دیگر، 

 بنصّ قرآن حرام است. 

اطالع رسانی و اطالع گیهری شهخص حهاکم از چگهونگی والیهانی کهه در کشهورش         -2

: این برنامه برای هر حاکمی الزم است، هم بر خود امام دربارۀ منصهوبان  منصوب کرده است

دیگهر مهی دهنهد، و ایهن از      خود و هم بر والیان منصوب دربارۀ اختیاراتی که به برخی افراد

تکالیف اولیّۀ حکومت است. این نوع می تواند تجسّهس ههم باشهد البتهه فقهط در چگهونگی       

 وظایف حکومتی فرد منصوب. 

َفمَِّنَّ   ( در نامه ای به والی خاود در مکاه، مای نویساد:    السالم )علیه مؤمنینامیرال

ََْيِني ِباْلَمْغِرِب َكَََب ِإَليَّ ُيْعِلُمِني َأنَُّه ُوجَِّه ِإَل  اْلَمْوِسِم أََّناٌس ِمْن َأْهِل الشَّاِم اْلُعْمِي 

عین من در  8،...:َيْلِبُسوَن اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل اْلقَّلَّوِب الصُّمِّ اْلَأْسَماِع اْلكَّْمِه اْلَأْبَصاِر الَِّذيَن

مغرب )شام( به من نوشته و به من اعالم نموده که افرادی از اهل شام به موسم حج اعزام شده 

 اند با دل های نابینا، گوشهای کر، و چشمان کور، افرادی که حق را از راه باطل می جویند....

ََْماَلُهْم َو اْبَعِث اْلُعُيوَن ِمْن َأْهِل الصِّْدِق َو  ثَّمَّو در عهدنامۀ مالک می نویسد:  َتَفقَّْد َأ

                                                   
 .22نهج البالغه، کتاب  8
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َََلْيِهم پس در کارهای آنان )افرادی که آنان را به سمت ههائی منصهوب مهی کنهی(      :اْلَوَفاِء 

 از اهل صدق و وفا بر آنان بگمار.« عیون»اطالع گیری کن؛ و 

َْو نیز می فرمایهد:   َبَسَط َيَدُه ِإَل  ِخَياَنٍة اْجَََمَعْت َواِن َفَِّْن َأَحٌد ِمْنُهْم َو َتَحفَّْظ ِمَن اْلَأ

َِْنمَدكَ  َََلْيِه  َََلْيمِه اْلُعقَّوَبمة    ِبَها  َُُيوِنَك اْكَََفْيَت ِبَذِلَك َشاِهدًا َفَبَسمْطَت  و  .....:َأْخَباُر 

یانهت  از همکاران )حکومتی خودت( حفظ کن و اگر کسی از آنان دستش را به خ را خودت

بیاالید و خبرهای عیون تو در این باره برایت برسد، به همان ها بعنوان شاهد اکتفها کهن و او   

 را به کیفر برسان....

 امیرالمهؤمنین در این کالم نکته ای هست که فرق میان سازمان جاسوسی معاویه و عیون 

شاهد اکتفا کهن.   ( را روشن می کند؛ می فرماید به خبر و گزارش عیونت بعنوانالسالم )علیه

 یعنی عیون باید افرادی باشند با عدالت و دارای شرایط شهادت، نه افراد فاقد عدالت. 

نکته بل یک اصل حقوقی و دادرسی دیگهر در ایهن کهالم     یک نکته در نظام دادرسی:

جایگاه نهفته است: جلسۀ دادگاه اینگونه خیانتکاران چگونه باید تشکیل شود؟ چه کسی در 

به دو صورت می تواند برگهزار   قرار گیرد؟ این« مدّعی علیه»چه کسی در جایگاه  و« مدعی»

 شود: 

عیون بعنوان مدّعی باشند و باید ادعای خودشان را دربهارۀ خیانهت آن شهخص اثبهات      -8

 ، و اگر نتوانند ادعای خود را اثبات کنند، مجازات شوند. «البیّنۀ للمدعی»کنند که 

در جایگهاه مهدعی علیهه باشهد، و      عی باشهد، و آن فهرد مهتهم   خود حاکم بعنوان مهدّ  -3

 گزارشگران شاهد ادعا باشند. 

( در این کالم به مالک درس می دهد که به صورت اول عمهل نکنهد و   السالم علی )علیه

 مطابق صورت دوم عمل کند. 

برخی از شارحین نهج البالغه یک معنی عجیب و خالف قواعد قضای اسالمی و  متأسفانه

تی سخیف، برداشت کرده اند و گفته اند: این جمله شاید اشاره به آن باشد که شرط گواهی ح

 که مجتهدین آن را در احکام، شرط گواهی دادن ،امور مملکتی عدد خاص و عدالت دردادن 
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 نیست.  می دانند،

به یاد آن آقای روشنفکر که در مقام ایراد به اسالم، شرحی از حمام های کثیف عمهومی  

اده و از آلودگی های آب آنها سخن گفته، سپس می گوید: ببینید اسالم مهی گویهد مسهتحب    د

 د.ناست قدری از همان آب بنوش

این آقا توجه نکرده که مراد حدیث این است: با آبی غسل کن که بحدی پهاک و نظیهف   

م گذاشته باشد تا بتوانی از آن بنوشی. این نویسنده سنّت نادرست مردم را به حساب سنّت اسال

 است. 

این شارحان نیز به جای اینکه از این کالم بفهمند که عیون نیز بایهد عهادل باشهند، یهک     

را در امهور مملکتهی   « لزوم عدالت شاهد»اساسی از اصول مسلّم قضاوت و دادرسی یعنی اصل 

را « عهدد »در سخن امام شهرط  « اجتمعت»حذف می کنند!!! و شگفت تر اینکه با وجود لفظ 

 ساقط دانسته اند. نیز 

جاسوسی از بالد کفر: این نوع جاسوسی جایز است و گاهی الزم نیز می شهود، خهواه    -0

 8یا مهادن باشد.دولت شان محارب باشد، یا معاهد و 

َو َلِكِن اْلَحَذَر كَّملَّ اْلَحمَذِر ِممْن    و می فرماید: اگر دشمن پیشنهاد صلح دهد، بپذیر.... 

َفَِّنَّ اْلَعُدوَّ ُربََّما َقاَرَب ِلَيَََغفََّل َفُخْذ ِباْلَحْزِم َو اتَِّهمْم ِفمي َذِلمَك     ََُدوَِّك َبْعَد ُصْلِحِه

و لکن پس از مصالحه با دشمن، سخت بر حذر باش، زیرا ممکن است با صهلح   :ُحْسَن الظَّنِّ

طع به تو نزدیک شده تا تو را غافلگیر کند، پس دربارۀ او حسن ظن نداشته باش و بر اساس ق

 و یقین عمل کن. 

پرهیز از غافلگیر شدن نیازمند پائیدن است و این نمی شود مگر در اثر اطالعات از درون 

 تشکیالت دشمن و تجسس از افعال و رفتارهای دشمن. 

                                                   
معاهد آن دشمنی است که با دولت اسالمی عهدنامه و قرارداد امضا کرده است. و مهادن آن است کهه   8

نیهز از مصهادیق آن اسهت. و    « آتهش بهس  »نه در حالت جنگ است و نه عهدنامه ای در میان است و حالهت  

 محارب دشمنی است که یا عمالً در حال جنگ است یا حالتاً.  
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َو اْجَعْل ِلي َيدًا »از جملهۀ  السالم  مراد امام علیه عفو بدون قدرت، معنی ندارد:

که خدایا در برابر کسی که به من ستم کند، برایم توانائی بده  این نیست «َََل  َمْن َظَلَمِني

که حتماً مجازاتش کنم و هرگز عفو نکنم. در مواردی عفو بهتر از مجازات و گاهی بهتهر از  

 قصاص است که قرآن در آیه های متعدد به عفو دعوت کرده است که بحثش گذشت. 

 خهواه  و شود مجازات ستمگر باید که دیموار در خواه خواهد می را توان و قدرت امام اما

 شد.  اشاره پیشتر که بطوری ندارد. معنی قدرت بدون عفو زیرا است. بهتر عفو که موردی در

َََل  َمْن َخاَصَمِني توانائی بیان: خدایا به من زبان توانا بده در برابر کسی  :َو ِلَسانًا 

 که با من مخاصمه می کند. 

ارسطوئیات، این جمله را درست معنی نکرده  تأثیررحان تحت نظر به اینکه برخی از شا

 اند، الزم است اندکی در این باره درنگ کنیم: 

لیکن در «. خصومت» است مجادلۀ لفظی و شفاهی است و همچنین« مخاصمه»معنی اصلی 

و دشمنی نیز به کار رفته است. گفتگو میان افراد بر سه نوع « کینه»اصطالح به معنی مجازی 

 ست: ا

 گفتگوی معمولی.  -8

نوع یا انتقال خبر و اطالعات است و یا تعلهیم و تعلهم و    گفتگوی هدفمند انسانی: این -3

 انتقال دانسته ها. 

هدفمند است لیکن با هدف منفی. چه باید  ۀگفتگوی هدفمند غیر انسانی: این مخاصم -2

و با پرخهاش و یها اعمهال قهدرت     کرد؟ آیا در برابر فرد مخاصم باید سکوت کرد؟ یا باید با ا

 سخن گفت؟ هیچکدام.

َِ َو » قارآن: در برخی موارد باید از او روی گردانید و کناره گرفت؛  َو ما َخَلْقَنا السَّماوا

َََة َلآِتَيٌة َفاْصَفِح الصَّْفَح اْلَجميملَ  مها آسهمان هها و     8«:اْلَأْرَض َو ما َبْيَنُهما ِإالَّ ِباْلَحقِّ َو ِإنَّ السَّا

                                                   
 سورۀ حجر.   53آیۀ  8
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زمین و آنچه در میان آنهاست را نیافریدیم مگر بحق، و قیامت قطعاً خواههد آمهد، پهس )از    

 زیبا.  یمنکران مخاصمه گر( روی برگردان، روی گردان

ََْنُهْم َو قَّْل َسالٌم َفَسْوَ  َيْعَلُموَن»و:  پس، از آنان روی برگردان و بگو سهالم،   8«:َفاْصَفْح 

 که بزودی خواهند دانست. 

َِْنِد َأْنفَِّسِهْم ِمْن»و:   َودَّ َكثرٌي ِمْن َأْهِل اْلِكَاِب َلْو َيُردُّوَنكَّْم ِمْن َبْعِد إمياِنكَّْم كَّفَّارًا َحَسدًا ِمْن 

ََل  َْفَّوا َو اْصَفُحوا َحَّ  َيْأِتَي اللَُّه ِبَأْمِرِه ِإنَّ اللََّه   3«:ديٌرٍء َقم كَّلِّ َشْي َبْعِد ما َتَبيََّن َلُهُم اْلَحقُّ َفا

بسیاری از اهل کتاب از روی حسدی که در دل دارند، بعد از آنکه برای شان حق روشن شده 

می کوشند که شما را از اسالم برگردانیده و کافر کنند، پس از آنان روی بگردانید و آنهان را  

 تا خداوند فرمان خود را صادر کند.  2واگذارید

َو ِإذا َرَأْيمَت الَّمذيَن   »آمهده:  « = اعهراض کهن  اعرض»گاهی نیز این روی گردانیدن با لفظ 

ََْنُهْم َحَّ  َيُخوُضوا يف َيُخوُضوَن يف َِْرْض     0«:َحديٍث َغْيِرِه آياِتنا َفَأ

وقتی که می بینی کسانی آیات ما را استهزا می کنند، از آنان روی برگردان تها بهه سهخن    

 دیگر مشغول شوند. 

ََِن اْلجاِهلنَي»و:  َِْرْض   و آیه های دیگر.  3«.َو َأ

بیان زیبها:   مه و مجادله و مناظره کرد لیکن باو در مواردی نیز باید با فرد مخاصم مخاص

 4«.ِهَي َأْحَسن ال ُتجاِدلَّوا َأْهَل اْلِكَاِب ِإالَّ ِبالَّيت»و  2«.ِهَي َأْحَسُن َو جاِدْلُهْم ِبالَّيت»

                                                   
 سورۀ زخرف.   58آیۀ  8
 سورۀ بقره.   848آیۀ  3
َْفَّوا»توضیح: لفظ  2  است. « واگذارید»در این آیه به معنی  «َفا
 سورۀ انعام. 25آیۀ  0
 سورۀ اعراف.  888آیۀ  3
 سورۀ نحل.   833آیۀ  2
 سورۀ عنکبوت.   03آیۀ  4
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مها مجادلهه    8:اْلُمَجاِدلَّوَن ِفمي ِديمِن اللَّمهِ    َنْحُن: (و آله یهاهلل عل از رسول خدا )صلی

 کنندگانیم در راه دین خدا.

نامیده اند. در اصهطالح و  « جدل»صطالح ارسطوئیان اشتباه نشود که گفتار بی دلیل را ا با

 لهیکن  شهود  مهی  گفتهه  ای مناظره هر به مجادله و جدل (السالم )علیهم بیت اهل و قرآن ادبیات

 دانند.  نمی مؤمن سزاوار و روا باشد، هم دلیل با سخن اگر حتی را احسن رغی مجادلۀ و گفتمان

 نوع است:  چهارمناظره بر 

 مجادله باحسن. -8

 مجادله بغیر احسن.  -3

 مراء= درگیری مناظره ای فقط با هدف شکست دادن طرف مقابل.  -2

باصهطالح   -مالحات= نزاع کالمی و کشتی گیری لفظی طرفین همراه با کینهه ورزی.  -0

 ،ریهش صهورت  «= لحیهه »ربهی آن از  عبوسیله الفاظ و گفتمان. اصطالح « دست به یقه شدن»

  3آمده؛ مالحات یعنی دست به ریش شدن بوسیلۀ الفاظ و کلمات.

صورت اول، جایز، روا، سزاوار و در مواردی الزم و در مواردی نیز واجب می شود. سهه  

 حرام هستند.  صورت دیگر محکوم، مردود و نکوهش شده و

ََْن »( فرمود: و آله یهاهلل عل پیامبر اکرم )صلی ََزَّ َو َجلَّ  ََْنُه َربِّي  ِإنَّ َأوََّل َما َنَهاِني 

اولین چیزی که پروردگارم مرا از  2«:ََِباَدِة اْلَأْوَثاِن َو ُشْرِب اْلَخْمِر َو ُمَلاَحاِة الرَِّجال

 حات با مردم است. پرستی، شرابخواری و مالبت آن نهی کرده؛ 

هر کس با  0«:َمْن َلاَح  الرَِّجاَل َسَقَطْت ُمُروء ُتُه»( فرمود: السالم )علیه امیرالمؤمنین

                                                   
 . 833ص  3بحار، ج  8
 یم، به معنی پوست کندن و پرده دری می شود.  بدان« لحو»و ریشۀ « ناقص واوی»اگر آن را از  3
 .240ص  33وسائل، ج  2
 ط احیاء التراث.  338ص  3نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج  0
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 دیگران مالحات کند مروتش فرو می ریزد. 

و در بیان مشخص: مخاصمه و مجادله در اصطالح قرآن و اهل بیت همان است که امروز 

ه به چگونگی هدف و چگونگی رفتار در حین مناظره می نامیم، مشروعیت آن بست« مناظره»

 است. 

طا کن زبانی که با آن در برابهر  ( که می گوید خدایا به من عالسالم و از سخن امام )علیه

َََل  َممْن َخاَصمَمِني  ) توانمند باشم؛ مه می آیدصنکه با من در مقام مخاآ بهدین   (َو ِلَسانًا 

کنم، بل  ای را با گفتار غیر مخاصمه ای ردمه صار مخاتوان بده تا گفت من معنی نیست که به

ل معنی لغهوی مخاصهمه )همهانطور کهه     صهمان توان گفتار مخاصمه ای را می خواهد. زیرا ا

اصهطالح   تهأثیر بیان شد( مناظره است نه دشمنی. بر خالف نظر برخی از شارحان که تحهت  

 تأویهل را بهه وجهه دیگهر توجیهه و     ارسطوئیان و اصطالح عوام، قرار گرفته اند و کالم امام 

 کرده اند. 

یونان زدگی، برخی از ماها را نه فقط از فهم پیام آیه و حدیث باز می دارد، بهل مها را از   

 درک معانی لغوی نیز محروم می کند. 

معنی لغوی صحیح به کهار بهرده و    به این کلمه را ،( در این جمله از دعاالسالم امام )علیه

که از خداوند بخواهیم بیان بلیغ و شیوا به ما بدهد تها در منهاظره بتهوانیم     به ما یاد می دهد

 منظورمان را بطرز زیبا به زبان آوریم. 

 

 زبان و بیان
 

ارتبهاط افکهار و    ۀزبان باالترین و ارجمندترین امتیاز انسان از حیوان است، زبهان وسهیل  

ینش انسان قبل از هر چیز به دو انتقال علوم و منشأ تمدن است. قرآن در توضیح چگونگی آفر

 مطلب اشاره می کند: 

 «.َو َنَفْخُت فيِه ِممْن ُروحمي  »یک روح دیگر به انسان دادیم که حیوان فاقد آن است  -8
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  8در مجلدات قبلی و نیز در نوشته های دیگر این موضوع را شرح داده ام.

ََلََّم آَدَم اْلَأْس»به انسان، زبان و بیان دادیم:  -3 توان نام گذاری به اشیاء )بهه   ؛«اماء  كَّلَّهَو 

و در اینجها تکهرار    3اشیاء( را به آدم دادیم، در این باره نیز بحث های مشروح کهرده ام  ۀهم

 نمی کنم.

 2«.ََلََّمُه اْلَبياَن -َخَلَق اْلَِّْنساَن»و: 

 نینامیرالمهؤم فضیلت بزرگ و نعمهت واالئهی اسهت؛     ،زبانوری و بیان قوی و شیوا داشتن

َأَلا َو ِإنَّ اللَِّساَن َبْضَعٌة ِمَن اْلَِّْنَساِن َفَلا ُيْسِعُدُه اْلَقمْولَّ ِإَذا  »( می فرمایهد:  السالم )علیه

َََل َُُروقَُّه َو  ْيَنا اْمَََنَع َو َلا ُيْمِهلَُّه النُّْطُق ِإَذا اتََّسَع َو ِإنَّا َلأََّمَراُء اْلَكَلاِم َو ِفيَنا َتَنشََّبْت 

بدانید زبان تکّه ای از انسان است، گفتار برایش کارساز نباشد وقتهی   0....«:ْت غَُّصوُنُهَتَهدََّل

که شخص ناتوان باشد، و گفتار شخص را مهلت ندهد اگر شخص توانمند باشهد، و مها )اههل    

و ریشه های آن در وجود ما جای گرفته، و شاخه هایش برای ما  3بیت( امیران سخن هستیم،

 شده،...گسترده 

زبان ابزار است؛ توانائی روحی و شخصیتی الزم است تا آن را به کار گیهرد. و انسهان در   

او اندک  -فکری و علمی -دو صورت دچار تنگنای گفتاری می شود: الف: اگر توانائی درونی

 باشد.

او گسترده و قوی باشد؛ در این حالت اسهت کهه    -فکری و علمی -ب: اگر توانائی درونی

 عانی چنان انباشته می شود که زبان از ادای آن عاجز می گردد. انبوه پیام و م

و نه زبهان   دارند ( از این هر دو تنگنا آزادند؛ نه ناتوانی درونیالسالم اما اهل بیت )علیهم

                                                   
 از مقدمات همین مجلد.« کلید طالئی»و نیز در مقالۀ  8
 بخش انسان شناسی. و در مجلدات قبلی. « جهان و انسان تبیین»در کتاب  3
 ورۀ الرحمن. س 0و  2آیه های  2
 . 330فیض  335نهج البالغه، خُطب، ابن ابی الحدید  0
 کالم را به لشکر تشبیه می کند و خودشان را فرمانده آن. 3
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 شان از ادای فکر و علم شان ناتوان می شود. 

و شهبکه  زبان و بیان را به درخت تشبیه می کند که شبکه ریشه هایش در درون انسهان  

شاخه هایش در برون گسترده می شود. و می گوید: ما اهل بیت هر دو را بطور گسترده و بها  

 طراوت داریم. 

 رها کرد آن را.  :ْرَسَلُهَهَدلَه: َالغت: 

 آزاد و رها شد.  :اَهِدَل: اسَرخي

 بدون مانع، بدون مشکل و فارغ از دشواری ها.  شد آزاد و رها :َتَهدََّلْت

( انس دارد با یک نگاه مختصر سخنان آنان را السالم احادیث اهل بیت )علیهم کسی که با

می شناسد گرچه اول و آخر آن سخن افتاده باشد، بیش از و قبل از هر عنصر هنری )فصاحتی 

و بالغتی( عنصر آزادی و رهائی و جریان ویژۀ بالش و بالندگی آن، طوری است که خواننده و 

را در آن می بیند؛ یعنی همان امتیاز انسان از دیگر جانهداران را   یسانشنونده جان و ویژگی ان

مشاهده می کند. گوئی جانش یک گمشدۀ صمیمی را باز می یابهد.   ادر این سخنان، بطور اعلی

 شبیه تشنه ای که طعم حیاتی آبی را می چشد. 

و شخصهیتی  است که توان درونی « تهدّلت»و  «َتَنشََّبْت» مصداق این صحیفۀ سجادیه:

مبتنی بهر آن را   سترده است که انسان شناسی و علومفکری و علمیِ گویندۀ آن چنان قوی و گ

بیرون می ریزد. و امّی )مادری( بهودن آن، و آزادگهی و گسهتردگی آن طهوری     « دعا»در قالب 

 است که همۀ علوم انسانی را در بر می گیرد. 

کیانی است که در جای خود نشسته، او فقهط  : مثال: سخن امّ و مادر، شبیه ماامّی و مادری

یک مرغ واحد است، اما نگاه کنندۀ هوشمند از چگونگی نشستن آن می فهمهد کهه جوجهه    

های متعددی در زیر بال و پر آن جای گرفته اند که هر کدام بالقوه یک مرغ هسهتند. و لهذا   

د شرح شناخته شده برای یش از هشتاد شرح شناخته شده برای نهج البالغه و نیز بیش از هشتاب

 صحیفه نوشته شده است؛ هر نویسنده ای در جهت و بُعد هوشمندی و رشتۀ فکری خودش.

شارحان با چنان گستردگی و انبوهی معانی و پیام های علمی منظم رو به رو می شوند که 
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ن در آن می یابند. و این یعنی همۀ هوشهمندا « همزاد پنداری»باصطالح اهل هنر، نوعی حالت 

 جهان و تاریخ، خود و خویشتن خویش را در آن مشاهده می کنند. 

« الرضّی من آل محمد»با شعار  8اما نمونه ای از مدعیان خالفت و امامت: شیعیان وصایتی

قیام کرده و با عبداهلل سفاح بیعت کردند و مطابق عقیدۀ خودشان سمت امامت را به او دادند، 

منبر رفت تا سخنرانی کند، مضهطرب گشهته و از سهخن گفهتن      او که تازه امام شده بود)!( به

دوسهت نهدارد کهه     امیرالمؤمنینناتوان شد. عمویش داود بن علی برخاست و گفت: ای مردم، 

قبل از عمل سخن بگوید؛ نمی خواهد گفتارش بر کردارش سبقت بگیرد، آثار عمل برای شهما  

 امور علمی و عموزادۀ رسول خدا )صلی مفیدتر از بازکردن گفتار است، کتاب خدا )قرآن( در

 3( در امور خالفت برای شما کافی هستند.و آله یهاهلل عل

 

 دفع کید با کید مشروع
 

َََل  َمْن َكاَيَدِني و )خدایا( در برابر کسی که بر علیه من طرح ریزی  :َو َهْب ِلي َمْكرًا 

 می کند، توان طرح ریزی به من بده. 

کید و طرح ریزی داشته اند و خواهند داشهت، و   مؤمنانه بر علیه ابلیس و ابلیسیان همیش

نیز باید در برابر کید آنان،  مؤمنانو  2.«ِإنَُّهْم َيكيُدوَن َكْيدًا»کابالیسم غیر از این کاری ندارد؛ 

 توان کید داشته باشند و این توان را از خداوند بخواهند. 

قاعده و قانون عمل کند و بایهد دو شهرط را   اما مؤمن در طرح ریزی و کید، نمی تواند بی 

                                                   
سهایت  « یخیتهاجمات تار ینددر فرا مکتب»دربارۀ شیعۀ والیتی و شیعۀ وصایتی، رجوع کنید به کتاب  8

 www.binesheno.com -بینش نو

 مرادش از عموزاده، عبداهلل سفاح است.   -ط احیاء التراث. 82ص  82ابن ابی الحدید، ج  3
 سورۀ طارق.  83آیۀ  2
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 رعایت کند:

مهورد سهخن از    23رفع، جایز است. در قرآن حهدود   و کید تنها در مقام مقابله، دفع، -8

مشروط  مؤمنکید رفته است که یا سخن از کید ابلیسیان است و یا دربارۀ کید خدا و یا کید 

 به این شرط.

هست که باید رعایت شهود؛ در  « حقوق بشر»اردی از نیز مو« مقابله به مثل»در مقام  -3

رتش شام با طراحی عمروعاص و بفرمان معاویه، جانب فرات را تصرف کهرده  اجنگ صفین 

( به آب مانع شدند، سپس یاران امام موضهع را از دسهت   السالم رتش علی )علیهاو از دسترسی 

 آب مانع شهوند کهه امهام )علیهه     به آنان باز پس گرفتند و می خواستند شامیان را از دسترسی

 ( از این اقدام نهی کرد.السالم

حتی در جنگ با کفار نیز منع آب از آنان، نکوهیده است؛ عبارت مرحوم شهید ثانی در 

 «.يکره ارسال املاء َليهم و منعه َنهم»چنین است:  داوایل باب جها «الرّوضة البهّيه»

ی کند که کشتن کافران بوسهیله قطهع آب،   و صاحب جواهر از کتاب دروس شهید اول نقل م

 8حرام است.

، در مباحث گذشته بحث شده است. و همچنین دربارۀ کید، نیازی «حقوق جنگ»دربارۀ 

 همین طور دربارۀ مکر. به تکرار نیست. و 

ی را که در اندیشۀ دفاع از حیثیت مؤمن( السالم پیام این بخش از دعا این است: امام )علیه

 در برابر انواده اش نباشد، دوست ندارد. خواه در برابر افراد مسلمان و خواهشخصی خود و خ

 کفار. 

 

 

                                                   
 ط احیاء التراث.  22ص  38جواهر الکالم، ج  8
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 بخش دوازدهم

 حقوا راهنمایان و آموزگاران 

 انسان شناسی

 همزاد ذاتی انسان است ،پیروی کردن

 حق معلم

 معلم با واسطه

 شخصیت زدگی 

 نقد و نقادی
 

ََِة َمْن َسدََّدِني،  و )خهدایا( توفیهق اطاعهت از     :َو ُمََاَبَعِة َمْن َأْرَشَدِنيَو َوفِّْقِني ِلَطا

کسی که پایه های فکری مرا استوار می کند، به من بده، و توفیق پیروی از کسهی کهه سهبب    

 رشد فکری و عقلی من می شود.

 

 شرح
 

( مطلق و عام است؛ شامل هر راهنما و آموزش دهنده می شود اعم السالم سخن امام )علیه

 . از آن جمله معلم و استاد مادر، و هر خیر خواه دیگر از پدر،

الَّذيَن َيْسََِمُعوَن »همان است که در قرآن نیز آمده است: در این سخن امام  «مَابعة»کلمه 

 8«.اْلَقْوَل َفَيَِّبُعوَن َأْحَسَنُه

                                                   
 سورۀ زمر.   85آیۀ  8
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موجودی است کهه نمهی توانهد از کسهی      انسان پیروی کردن همزاد ذاتی انسان است:

کند؛ رابطه پیروی با ذات انسان مانند رابطۀ ذاتی انسان با عبادت اسهت؛ انسهان نمهی    پیروی ن

عبادت تواند عبادت نکند؛ هر کسی یا خدا را عبادت می کند و یا پول، ثروت، مقام و... را. و 

های بی شمار آزاد می کند؛ عبادت خدا و عبد و بهردۀ خهدا بهودن    ین معبودا خدا انسان را از

 و بردگی است بویژه آزاد بودن از بندگی ابلیس. و حریت از هر بندگی  عامل آزادگی

پیروی خواهد کرد و یها از کابالیسهم و    است پیروی؛ انسان یا از نبوت ها دقیقاً همینطور

واقعی است در وجود انسان. این یک واقعیت است که در ذرّه ذرّۀ تاریخ « دوآلیسم»این یک 

 بشر مشهود و مسلّم است. 

نسان تو نمی توانی پیرو نباشی، پس دقهت کهن کهه از چهه کسهی پیهروی مهی کنهی.         ای ا

 همانطور که نمی توانی بدون آب باشی، پس دقت کن که کدام آب را باید بخوری. 

پیروی در اصل و اساس: مانند پیروی از نبهوت   -8پیروی در دو زمینه قابل بررسی است: 

 ( خارج است. السالم از پیروی از این سخن امام )علیهها و پیروی از قابیلیسم. ظاهراً این نوع 

پیروی در درون جامعۀ اسالمی از افرادی که حق ارشاد و حق استوار کهردن فکهر و    -3

ر گردن ما دارند و یا می توانند داشته باشند؛ نزدیک ترین مصداق آن پدر و مادر و بعقل، را 

و اعضهای   مهؤمن اتباع از پدر و مادر  8..«.ْم ذَّرِّيََُُّهْم ِبَّمياٍنالَّذيَن آَمُنوا َو اتََّبَعَُْه»خانواده است: 

 خانواده.  مؤمن

انسان تا دوران نوجوانی، همیشه شاگرد است و سپس همیشه هم شاگرد است و هم استاد. 

گرچه افرادی یافت می شوند که تا آخر عمر کسی چیزی از آنان یاد نمی گیرد؛ اینان ناقص و 

  دچار آفت هستند.

 متأسفانهاین هیچ انسانی نیست که دیگران بعنوان استاد حقی در ذمّۀ او نداشته باشند. بنابر

در بوتۀ تسامح و فراموشی قرار می گیرد. ما انسهان هها    یاین حق مسلّم بیش از هر حق دیگر

تنها آن موارد از حق دیگران را می بینیم که بس فراز و بزرگ باشد، آنهم فقط دربارۀ امهور  

                                                   
 سورۀ طور.   38آیۀ  8



 یّهسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 43
 

و  فعلیت هوش، فعلیت عقل، فعلیت فن دی و حفظ جان خودمان. و توجه نداریم هر چه ازما

صنعت داریم، از دیگران است، حتی زبان، بیان، چگهونگی گفتهار، ادبیهات و بهاالخره همهۀ      

 شخصیت مان را از دیگران گرفته ایم. 

ار کنیم که آری مان، افتخ« شاگرد خوب بودن»و اگر بنا باشد که افتخاری بکنیم باید به 

من شاگرد خوب بودم و توانستم بهتر یاد بگیرم. نه افتخار به اینکه من بهتر می دانهم و اسهتاد   

 هستم. یماهر

یک نجار خوب، بنای ماهر، آهنگر کاردان، کشاورز مجرّب، پزشک متخصص، روحانی 

نههم اگهر فخهر    فهمیده و... و... همه باید به خوب یادگرفتن شان ببالند نه بهه مههارت شهان. آ   

 8فروشی و بالش فروشی نباشد.

( ابتدا زمینۀ ذهنی ما را به خطرهائی که ممکن است از افرادی متوجهه  السالم امام )علیه

ما باشد باز می کند؛ سخن از کینه، کید، سرکوب کردن، مخاصمه و باصطالح حملۀ دیگهران  

گهران را تحریهک مهی    به ما، می آورد. سپس در حالی که حس خودپائی و ترس از خطر دی

 کند، ناگهان بر می گردد و خوبی های افراد دیگر دربارۀ ما را عنوان می کند. 

با بیان دیگر: اول موجی از حالت تدافعی ایجاد می کند، سپس ناگهان یک مهوج بهزرگ   

دیگر می آورد تا همگرائی و هم افزائی ها را در زمینۀ فکری و روحی ما بپروراند، تا بدانیم 

 تهأثیر یشه گرفته های مان از دیگران بیش از ضررهائی است که از آنان دیهده ایهم. و   که هم

 بیشتر می شود.  3«تضاد»سخن در این 

استادان عملی؛ مانند اسهتاد بنّها، اسهتاد آهنگهر،      -8آموزگاران سه گروه اند:  حق معلّم:

 استاد نقاش، و دیگر صنایع و فنون.

 این به تنها امروزی اصطالح در د؛ده می آموزش فاهیاتش و الفاظ با تنها که آموزگاری -3

 باال.  سطح در نظری علوم اساتید همۀ است قبیل این از و گویند، می آموزگار یا معلم گروه

                                                   
 در مجلدات قبلی دربارۀ فخر فروشی بحث مشروح گذشت.  8
 یان دوم به جامعه گرائی و هم افزائی. جریان اول کالم، به انزوا می کشاند. جر 3
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اساتید در سطح باال که علوم تجربی را یاد می دهند هم بها الفهاظ و شهفاهیات و ههم      -2

 عمالً کار آموزی شاگردان را به عهده دارند. 

اساتید در سطوح باالتر بیش از معلمان ابتدائی و دورۀ متوسهطه، محتهرم و    ،ر بینش عامّهد

آنان از یک جهت بحق و درست است. و از جهت دیگر با ارزش تلقی می شوند. لیکن برتری 

اسهت. امها   بحق نادرست است؛ اگر از زاویه ارزش دانش و دانشمند نگریسته شود، درست و 

نگریسته شود معلمان پایه های اولیه حق بیشتری به عهدۀ « د بر شاگردحق استا»اگر از جهت 

شاگردان دارند، زیرا آنان هستند که توان های بالقوّه را به فعلیت رسانیده و پایه های فکهری  

 شاگردان را استوار کرده اند.

َََل  َمْن َلا َتْجَعَلنَّ َذَرَب ِلَس»( در این باره می فرماید: السالم )علیه امیرالمؤمنین اِنَك 

َََل  َمْن َسدََّدَك گویا  توان و بُرش کالمت را بر کسی که تو را 8«:َأْنَطَقَك َو َبَلاَغَة َقْوِلَك 

 وائی سخنت را بر کسی که تو را استوار کرده به کار نگیر. کرده نگردان، و رسائی و شی

دربارۀ جملهه دوم ممکهن   بی تردید مراد از جملۀ اول، آموزگاران پایه های اولیه هستند، 

مراد آموزگاران سهطوح بهاالتر باشهد، لهیکن بها      « تسدید»و « غتبال»است گفته شود نظر به 

تسدید و استوار کردن پایه ها است که اگر « سدّدک»اندکی دقت معلوم می شود که مراد از 

 بیشتر تناسب دارد. « پایه»پایه ها نباشد سطح باال نمی تواند باشد. تسدید با 

و  3«.ََلََّمُه اْلَبيمانَ  -َخَلَق اْلَِّْنساَن -ََلََّم اْلقَّْرآَن -الرَّْحمُن»ولین معلم بشر خداوند است: ا

ََلَّمَم ِبماْلَقَلمِ   -اْقَرْأ َو َربَُّك اْلَأْكَرُم»و  2«ََلََّم آَدَم اْلَأْسماء  كَّلَّها» ََلَّمَم اْلَِّْنسماَن مما َلمْم      -الَّذي 

وم معلمان پایه های اولیّه قرار دارند که اسهتعدادهای خهدادادی را بهه    و در مرحله د 0«.َيْعَلْم

 فعلیت می رسانند. در مرحله سوم اساتید سطح باال قرار دارند. 

                                                   
 . 240، فیض 088نهج البالغه: قصار، ابن ابی الحدید  8
 ن.ات اول سورۀ الرحمآی 3
 سورۀ بقره.   28آیۀ  2
 سورۀ علق.   3و  0، 2آیه های  0
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تهوان مها و تعلیمهاتی اسهت کهه از طهرف       « طهولِ »اما انبیاء: هدایت و تعلیمات انبیاء در 

 8تعلیمات معلمان و اساتید است.« عرضِ»در  خداوند است، و

إذا كان اآلباء هم السبب يف احلياة فمعلمو احلكمة و المدين   »(: السالم )علیه امیرالمؤمنین

 ،اگر پدران سبب حیات هسهتند، پهس آموزگهاران حکمهت و دیهن      3«:هم السبب يف جودهتا

 سبب زیبائی آن هستند. 

ْعِظميُم َلمُه َو   َو َحمقُّ َساَِِسمَك ِبماْلِعْلِم الَّ   : السالم امام سجاد علیه« رسالۀ حقوق»در 

َََلْيِه َو َأْن َلا َتْرَفَع َصْوَتَك  َََلْيِه الَّْوِقرُي ِلَمْجِلِسِه َو ُحْسُن اِلاْسََِماِع ِإَلْيِه َو اْلَِّْقَبالَّ 

ََْن َشْي ٍء َحَّ  َيكَّوَن ُهَو الَِّذي ُيِجيُب َو َلا ُتَحدَِّث ِفمي  َو َلا ُتِجيَب َأَحدًا َيْسَألَُّه 

َِْنَدَك ِبُسموٍء َو َأْن  َمْجِلِسِه َأ ََْنُه ِإَذا ذَِّكَر  َِْنَدُه َأَحدًا َو َأْن َتْدَفَع  َحدًا َو َلا َتْغََاَب 

ََُدّوًا َو َلا ُتَعاِدَي َلُه َوِلّيًا َفََِّذا َفَعْلمَت   َُُيوَبُه َو ُتْظِهَر َمَناِقَبُه َو َلا ُتَجاِلَس َلُه  َتْسََُر 

َْ َلَك َمَلاََِكةَّ ََزَّ  َذِلَك َشِهَد َِْلَمُه ِللَِّه َجلَّ َو  ََزَّ َو َجلَّ ِبَأنََّك َقَصْدَتُه َو َتَعلَّْمَت  اللَِّه 

 اما حق آن که تو را پرورش علمی می دهد، این است که:  2:اْسُمُه َلا ِللنَّاِس

 او را بزرگ داری.  -8

 وقار را در جلسۀ او محفوظ داری.  -3

 . با خوبی و زیبائی به او گوش دهی -2

 و رویت را به طرف او بگیری.  -0

 صدایت را بر او بلند نکنی.  -3

 اگر کسی از او چیزی پرسید، تو جواب نگوئی، تا خودش جواب بدهد.  -2

 در جلسۀ او با کسی حرف نزنی.  -4

                                                   
 توجه شود.  « عرض»و « طول»به این  8
 . 328ص  3نهج البالغه، ابن ابی الحدید ج  3
 ط دار االضواء. 244 ص 3ج  یه،الفق یحضرهمن ال 2
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 در نزد او غیبت کسی را نکنی. -5

 اگر کسی دربارۀ او سخن بدی گفت، دفاع کنی.  -8

 خوبی هایش را اظهار کنی. عیوبش را مستور و -84

 با دشمن او مصاحب و جلیس نباشی.  -88

 دوست او را دشمن نداری.  -83

آنگاه که این حقوق دوازده گانه را رعایت کردی فرشتگان خدا گهواهی مهی دهنهد کهه     

 موخته هایت را با نیت الهی آموخته ای نه برای )خود نمائی در پیش( مردم. آ

 را با گزینش دقیق انتخاب کرد، واالّ ابلیس ماهرترین معلم است.  و صد البته که باید معلم

را آورده و معلهم را  « سائسهک »در ایهن سهخن کلمهۀ     السهالم  امام علیه معلّم و تربیت:

سیاست گذار شخصیت شاگرد دانسته است نه فقط یاد دهندۀ مطالب، و با بیان دیگر: معلم را 

که نقش معلم تنها تعلیم باشد، تفکیهک تربیهت از   هم دانسته است، زیرا محال است « مربّی»

تعلیم سخت دشوار است؛ نه معلم می تواند طوری تعلیم دههد کهه شهاگردش از شخصهیت او     

متأثر نشود، و نه شاگرد می تواند صرفاً علم معلم را یاد بگیهرد و ههیچ تهأثر شخصهیتی از او     

ست، در اینصورت رابطه شان یهک  نداشته باشد. مگر شاگردی که واقعاً از معلم خود متنفر ا

 رابطۀ واقعی معلم و متعلّم نیست. 

کرده و پرورانیهده باشهد، نهه    « تسدید»و امام دربارۀ معلمی سخن می گوید که شاگرد را 

ََمِة َممْن َسمدََّدِني، َو ُمََاَبَعمِة َممْن      »تخریب و منحرف کرده باشد، کهه:   َو َوفِّْقِني ِلَطا

 «.َأْرَشَدِني

بحدی مهؤثر اسهت    8ر شخصیت شاگرد بویژه در )دوران کودکی و نوجوانی(معلم د تأثیر

                                                   
می دانیم که مسائل ریاضی گاهی راه حل های متعدد دارند، گویند: روزی فرزند اینشهتین یهک مسهئلۀ     8

ریاضی را از او پرسید، او قلم برداشت و با چند فرمول آن را حل کرد. فرزندش نگاهی به آن کهرد و گفهت:   

 ده است. حل کر یغلط است معلم ما در سر کالس طور دیگر

 اگر این داستان واقعیت هم نداشته باشد، پیامش عین واقعیت است.  
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َمْن َأْصَغ  ِإَلم   »می فرمایهد:   السالم می شود؛ امام جواد علیه« پرستش»که شبیه عبادت و 

َََبَد اللََّه َو ِإْن َكاَن النَّاِطُق َي ََِن اللَِّه َفَقْد  َََبَدُه َفَِّْن َكاَن النَّاِطُق  ََْن َناِطٍق َفَقْد  ْنِطُق 

َََبَد ِإْبِليَس هر کس که به سخنان یک گوینده ای گوش فرا دههد،   8:«ِلَساِن ِإْبِليَس َفَقْد 

در واقع او را پرستش کرده است؛ اگر گوینده از خدا بگوید، شنونده خدا را پرستش خواههد  

 کرد. و اگر گوینده از شیطان بگوید، شنونده شیطان را عبادت خواهد کرد. 

پرسهیدند، فرمهود:    3«َطعاِممهِ  َفْلَيْنظَّمِر اْلَِّْنسمانَّ ِإىل  »( دربارۀ آیۀ السالم ام باقر )علیهاز ام

 2بنگرد که علمش را از چه کسی می گیرد.

هر نویسنده ای معلم است که بواسطه کتاب، مقاله و جزوه، خواننهده   معلم با واسطه:

ثرتر از شنیدن آن از زبان معلم را تعلیم می دهد، گاهی مشاهدۀ یک مطلب در یک کتابی مؤ

است، همیشه کتاب یک سنگینی بر روح مخاطب دارد؛ کسانی می توانند در برابر نوشتجات 

( و آله یهاهلل عل مصون بمانند که اهل نقد و گزینش باشند. با اینکه در زمان پیامبر اکرم )صلی

آیندۀ امهتش داشهت، مهی    یتی که برای مسئولکتاب و کتابخوانی رایج نبود، آن حضرت مطابق 

بر حذر باشید از اهل دفتر و  0«:ِإيَّاكَّْم َو َأْهَل الدََّفاِتِر َو َلا َيُغرَّنَّكَُّم الصََّحِفيُّون» فرماید:

ن ها نگذارید( و مغرور نکند شهما را  آا را بر صحت نب)با دقت با آنها برخورد کنید و  کتاب

 کتاب نگاران )نویسندگان(. 

« صحفیون»منحرف می شود. لفظ د نداشته باشد با خواندن نوشتجات، کسی که روحیه نق

 اطالق می شود. « ژورنالیست»در این حدیث همان معنی را نیز دارد که امروز 

انسان در برابر چه کسانی بیشتر آسیب پهذیر اسهت؟ ایهن پرسهش و      شخصیت زدگی:

                                                   
 .80ص  3بحار، ج  8
 سورۀ عبس.   30آیۀ  3
 . 82همان ص  2
 . 843همان، ص  0
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 جواب آن بسی پیچیده است و باید آن را در دو محور بررسی کرد: 

؛ یعنی انسان را با صرفنظر از اینکهه در کهدام جامعهه    «انسان بما هو انسان»به محور  -8

. در این صورت در نظر بگیریم زندگی می کند و در میان کدام ارزش های اجتماعی قرار دارد

قهرار مهی دههد، معلهم      تهأثیر اولین و پر نفوذترین کسی که شخصیتش انسان را بشدت تحت 

تر از پدر و مادر. زیرا اوالً بهدلیل عهادت و اسهتمرار، شخصهیت     مؤثرو  است، حتی پرنفوذتر

 ش کاسته می شود.تأثیروالدین )باصطالح( معمولی می شود و هر چیزی که معمولی شود از 

در معلهم هسهت کهه    « ودنتهازه به  »معمولی بودن و عادت، عنصر  ۀثانیاً: آن روی این سک

ایهن شخصهیت    تهأثیر ی ای است کهه او را تحهت   انسان، عامل قو« تفنّن طلبی حس»بمقتضای 

 جدید که معلم است )مستقیماً یا بواسطه نوشته( قرار می دهد. 

ثالثاً: چون والدین در ابعاد دیگر )غیر از تعلیم( نیز با فرزنهد سهروکار دارنهد، فرزنهد در     

یهک  می کند. اما معلهم تنهها در یهک بُعهد و     « سنگینی و انبوهی تکلیف»برابر آنان احساس 

 راستا بر روح او تکلیف بار می کند. 

که در جامعه  یهر چیزی؛ هر سمت و شغل«: انسان بما هو فردی از جامعه»در محور  -3

قرار مهی دهنهد؛    تأثیردیگران را بیشتر تحت  ،ارزشمند تلقی شود دارندگان آن شغل و سمت

در جامعه سرمایه داری  ودر جامعه نظامی گرا، نظامیان سمبل ایده ها و آرمان ها می شوند. 

و در جامعه ای کهه دیهن    ،گرا اشخاص سیاستمدار آمد در پول، و در جامعۀ سیاستافراد سر

مطلهوب تهرین   گرا است افراد متدین؛ و در همین مورد اخیر است که ریاکاران و عوامفریبان 

 فرصت را به دست می آورند. 

گهذار اسهت و شخصهیت مخاطهب را      تهأثیر و آن معلم )معلم مستقیم یا با واسطه( بیشتر 

 می گذارد که رابطه اش با مخاطب در جهت همان گرایش جامعه باشد.  تأثیرتحت 

ال فرهنگ، فکر و چگونگی شخصیت های افراد، بیش از هر چیز از جریان تاریخ در انتق
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و این انسان است که باید بهوش باشد و خهود را از چنبهر ایهن     8این مسیر لطمه خورده است.

رها و آزاد کند، حتی دربارۀ دین، که « ختاپوس همیشه در حال انتقال از نسلی به نسل دیگرا»

َمْن َدَخَل ِفي َهَذا الدِّيِن ِبالرَِّجاِل َأْخَرَجُه ِمْنُه الرَِّجالَّ »فرمود:  السالم امام صادق علیه

 3«:َزاَلِت اْلِجَبالَّ َقْبَل َأْن َيُزوَل َكَما َأْدَخلَّوُه ِفيِه َو َمْن َدَخَل ِفيِه ِباْلِكََاِب َو السُّنَِّة

کسی که در اثر شخصیت زدگی، شخصیت ها او را به دین وارد کنند، شخصیت ها ههم او را  

از دین خارج می کنند. یعنی دین دارشدنش در اثر شخصیت زدگی و بی دینهی اش نیهز در ثهر    

 شخصیت زدگی می شود. 

دربارۀ هر سهخنی و ههر    2؛«وا ُنقَّاَد اْلَكَلامكَّوُن»در حدیث آمده است:  نقد و نقادی:

همۀ افراد بشر نقاد هستند، مشهکل در نقهد    پیامی نقّاد باشید. نقّادی در ذات هر انسانی هست

پذیری است و هر کس به دلیل انگیزش ههای غریهزی در صهدی از ایهن نقیصهه را دارد. نقهد       

                                                   
چرا همیشه یهودیان در یهودیت مانده اند، مسیحیان در مسیحیت، بودائیان در بودائیهت، شهمن پرسهتان     8

د؟ و یا چرا همیشه یهودی زاده یهودی مهی شهود و مسهیحی زاده مسهیحی و شهمن      در شمن پرستی و... مانده ان

پرست زاده شمن پرست می شود؟ و آئین ها پی در پی به نسل های آتی منتقل می شوند، و هیچ خطابی در این 

 . باره فصل الخطاب نمی شود. و هیچ داوری ای انجام نمی یابد. و جامعۀ بشری مشکلی بزرگتر از این ندارد

است. ایهن پاسهخ بهی    « تعصب»می گویند عامل این جریان تاریخی که تاریخ را به زیر چنبرۀ خود گرفته 

عدم نقد و »پس از پذیرش است نه در اصل پذیرش( بل عامل آن  ۀتردید درست نیست )زیرا تعصب در مرحل

 را اشغال می کند.  « تعلیم و تعلم»و پیروی از شخصیت های جامعه و شخصیت زدگی است که بستر « نقادی

تاریخی به حدی بر جامعه بشری فشار می آورد که عهدّه ای در اثهر ناچهاری شهعار      رگاین واقعیت ست

دادند، « صراط مستقیم»در برابر « صراط های مستقیم»پلورئالیسم دادند و برخی از نامداران مسلمان نیز شعار 

و نظر آنان را پذیرفتند و بهه جهای نقهد باورههای      و چون نامدار بودند برخی در برابرشان شخصیت زده شده

 آنان، اصول مسلّم و روشن دین را به نقد کشیدند.  

 و بدین گونه است که نقد نیز بر علیه نقد به کار گرفته می شود. 
 . 843ص  3بحار، ج  3
 . 82همان،  2
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َأَحمبُّ ِإْخمَواِني   »( می گوید: مالسال پذیری نشان سالمت شخصیت است؛ امام صادق )علیه

َُُيوِبي عیهوبم را بهه مهن    محبوب ترین دوست من کسی است که  8«:ِإَليَّ َمْن َأْهَدى ِإَليَّ 

 )هدیه( کند. ااِهدی

چه زیبا سخنی و چه واال بیانی! نقد را هدیه می نامد و نقد کننده را محبوب ترین دوست 

 و برادر دینی اش می داند.

 مخرب نقد و سازنده نقد میان فرق امروزی رایج باصطالح و نقد؛ و گیری عیب میان فرق

 چیست؟ 

رای تعیین معیار باید ابتدا زمینه و عرصۀ نقد را مشخص کهرد، زیهرا نقهد از ایهن     معیار: ب

 جهت دو زمینۀ کامالً متفاوت دارد:
ارت است از است که عب« فرد مورد تربیت»با « مربّی»رابطه  زمینۀ تربیت: این زمینۀ -8

 محیط خانواده و مدرسه. زیرا تربیت غیر از نقد معنائی ندارد. و معیارش عبارت است از: 
 الف: دانش تربیت و هنر تربیت. 

 ب: نیت دلسوزانه در جهت نفع طرف. 
زمینۀ اجتماعی که نه رابطه خانوادگی است و نه رابطه تعلیم و تعلّمی. معیار این نوع  -3

  نیز عبارت است از:

 نیت دلسوزانه. -8

بگنجهد، واالّ مخهربّ اسهت. در امهر بهه      « امر به معروف و نهی از منکر»در ماهیت  -3

 معروف و نهی از منکر هیچ انگیزه و غرض شخصی وجود ندارد.

نقد سازنده اما ناقص: بهتر است نقد کننده کمال کارش را فدای گرایش ها و انگیزه ههای  

بدون نقص باشد؛ این بزرگ نعمت و بزرگ وظیفه انسانی را دیگر نکند، یعنی نیتش کامل و 

ناتوان « شخصیت ها»لیکن گاهی نقادترین فرد در برابر به خاطر امور دیگر دچار نقص نکند. 

 می شوند؛ شخصیت زدگی آفت خطرناک است بحهدی کهه نقهادترین فهرد را دچهار انفعهال       

                                                   
 .228ص  3کافی، ج  8
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ی برخی آداب و سنن و نیز کتب می کند. در همین ایام شخصی در حوزه علمیه هست که حت

درسی حوزه را سخت به بوته نقادی گذاشته و در این باره کتاب ها نوشته است، حتی جهزوه  

را که مراجع بزرگ نوشته اند به زیر تیغ نقد آورده است، امها  « مناسک حج»های متعدد از 

ت زدگهی، ایهن   در برابر ارسطوئیان و یونان زدگان و بودازدگان، لب فرو بسته اسهت. شخصهی  

جسورترین و گستاخ ترین نقاد را در این باره خفه کرده است بحدی که در برابر آنهان یهک   

 روحیه پذیرا و لیبرال بل پلورئالیست دارد. 

مممع »و نیهز: دانشههمند ارجمنههد سهید عبههد اهلل شههرف الهدّین در کتههاب چنههدی مجلههدی    

مرحهوم آقها    ي«الشيعه الذريعه الي تصانيف»، کتاب پرارزش «موسوَاَ رجال الشيعه

بزرگ تهرانی را نقد کرده و چند صد نفر را نام آورده که آقا بزرگ نباید آنان را در ردیف 

مهی رسهد، دم   « حافظ شهیرازی »رجال شیعه می آورد و ثابت هم کرده است. اما وقتی که به 

ه آورده فرو می بندد و انتقاد نمی کند که چرا آقا بزرگ، حافظ سنی را در ردیف رجال شیع

 است. 

او می داند که حافظ از شیعه نیست )و هر فرد محقق این واقعیت را می دانهد( امها آن را   

کتمان می کند، و در مقام نقد از خود این دانشمند نقّاد باید گفت: کتمان علم کهرده اسهت و   

ای کتمان علم حرام است مگر در مقام تقیّه. و برای آقای شرف الدین در این موضوع هیچ جه 

تقیه نبوده و نیست. خودداری از نقد در این مورد بخاطر ارزشی است که امهروز در جامعهه   

 ایران به حافظ داده می شود. 

مبتنی باشد و بر قواعد  ،ید بر پایه های معینِ مسلّم شدهبا ینقد نیز مانند هر موضوع دیگر

بهر ادیهان؛ در اثهر تهداوم      مند باشد؛ لیبرالیسم و پلورئالیسم نقدی بوده مشخص و مبرهن قاعد

تعدد ادیان و آئین ها، و واماندگی در برابر بقای ادیان و سترون بودن داوری ها دربهارۀ آنهها   

)که یک واقعیت تاریخی( است ناچار تسلیم شده و هر دین و آئین و بینش فکری و فرهنگی 

 کرده و حقیقت را فدای واقعیت کرد.  تأییدرا 

پهذیرش  »یهک  «. فعهل »اسهت نهه   « انفعهال »و پلورئالیسهم یهک    در بیان دیگر: لیبرالیسم
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تسلیم شدن اسهت  «. علم جوئی»است، نه « پذیریجهل »است نه پیروزی، یک مهر « شکست

کثرت »در برابر یک جهل سترگ که بر تاریخ بشر مسلط شده است. واالّ هیچ فطرت سالمی 

یمی اسهت کهه در   همان مثل قهد را در هیچ مسئله ای نمی پذیرد. پلورئالیسم مصداق « حقیقت

نمی دانم راحهت  »هست که اگر راحت طلب هستی بگو: نمی دانم. که:  میان همه جامعه ها

پلورئالیسم یک پیام نو، یا یک ابتکار علمی، یا مصداق یک پیشرفت در علوم انسهانی  «. جانم

 نیست؛ یک شعار کهنه و یک ارتجاع واقعی است. 

 

 

 بخش سیزدهم

 فتار شناسیانسان شناسی و ر

 رابطۀ فرد با فرد

 مکارم اخالا و مکارم رفتار

 مواردی از رفتار که نباید در آنها مقابله بمثل کرد

 «رابطه شناسی»یک نکتۀ مهم در 
 

ََاِرَض َمْن َغشَّمِني ِبالنُّْصمِح، َو    َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو َسدِّْدِني ِلَأْن أَّ اللَُّهمَّ َصلِّ 

ِني ِباْلِبرِّ، َو أَِّثيَب َمْن َحَرَمِني ِباْلَبْذِل، َو أََّكاِفَي َمْن َقَطَعِني ِبالصَِّلِة، َأْجِزَي َمْن َهَجَر

ََِن السَّيَِّئِة  :َو أََّخاِلَف َمِن اْغََاَبِني ِإَل  ُحْسِن الذِّْكِر، َو َأْن َأْشكََّر اْلَحَسَنَة، َو أَّْغِضَي 

 که کسی درونی مرا( استوار گردان تا باخدایا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا )شخصیت 

را با من قطع کهرده بها   خالص کنم. و به کسی که رابطه اش من رفتار ناخالص کرده، رفتار  با

با خیررسانی رفتهار کهنم. و بها کسهی کهه       هنیکوئی رفتار کنم. و با کسی که از من دریغ داشت

را که از من غیبت کرده با نیکی  با پیوند الفت برخورد کنم. و کسی هبا من برگسست را الفتش
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 یاد کنم. و خوبی را سپاس بگذارم و از بدی چشم پوشی کنم. 

 

 شرح 
 

برخی ها گمان کرده اند آنچه از اول این دعا تها اینجها    مکارم اخالا و مکارم رفتار:

« اخالق»اینان از این فراز است که مکارم اخالق شروع می شود  تنها آمده، خودسازی است و

چگهونگی برخهورد بها    »با همان برداشت عوامانه معنی می کنند که اخالق تنها به محهور  را 

است. گوئی اگر کسی در جامعه ای نباشهد، ههیچ تکلیهف اخالقهی یها برخهورد       « افراد دیگر

اخالقی و یا سجیّۀ اخالقی برای او متوجه نیست. و هر چه رابطه با افراد، محهدود باشهد بهه    

 نامیده می شود، کاسته می گردد. « اخالق»ۀ چیزی که همان نسبت نیز از دامن

معنی برای حضرت آدم و حوّا که فقط دو نفر بودند، هیچ اخالقهی یها چنهدان     مطابق این

اخهالق صهرفاً   » عنهوان  اخالقی مطرح نبوده است. این بینش است که بنهده همیشهه از آن بها   

 یاد می کنم. « اخالق غیر علمی»یا « اندرزی

گونگی نظام و سازمان روانی و شخصیتی انسهان، همهانطور کهه خَلهق یعنهی      خُلق یعنی چ

مکارم »چگونگی نظام و ساختمان جسمی انسان. و آنچه تا اینجای دعا گذشته همگی مصداق 

آنهها را در اولویهت    السهالم  هستند، بل پایه های اولیّۀ اخالق می باشند که امام علیه« اخالق

 اول آورده است. 

تلقی می شود، همان را اخالق « خوش اخالقی»یا « اخالق خوش»ر زبان عوام ان آنچه داین

می دانند، و ای بسا این خوش اخالقی توام با ریاء، تملّق و حتی برای غافل کردن طرف مقابهل  

 لق های بد هستند. باشد، که همۀ این ها خُ

ظاهر مشهاهده مهی    و آنچه در .در درون انسان است ،ریشه ها و پایه ها و انعقاد خُلق ها

رفتارهائی که منشأ شان آن  است؛« رفتار» شود اخالق نیست خواه بد باشد و خواه خوب، بل

 خلق های درونی هستند. 

اخالا خوب نیسات   ،خواهد یبخش از خدا م ینالسالم( در ا یهو آنچه امام )عل
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 .بل رفتار خوب است، و مصداا مکارم اخالا نیست، بل مصداا مکارم رفتار است

رفتار نیست، بل منشأ رفتارها است. اخالق ههر انسهان در درون    ،و بعبارت دیگر: اخالق

 8درون هستند. اخالق اوست نه در رفتارهایش، رفتارها حاکی از آن

در این بخش سخن از رفتارها و چگونگی برخورد فرد با فرد دیگر  رابطۀ فرد با فرد:

آالیش بس مهم را یاد می دهد که: تنها خوب و بی ( به ما یک نکتۀ السالم آمده و امام )علیه

بودن، کافی نیست، باید از خداوند بخواهیم که آن خوبی ها در رفتارمان نیز بروز کننهد، در  

لق های درونی و به عمل پیوستن آن باز به توفیق خداوند نیاز داریم واالّ ماننهد  مرحلۀ میان خُ

درون »به ثمر نرسیده اسهت. فقهط بهه خواسهتن     دانۀ سالم می شود که در زیر خاک مانده و 

رفتار نیز از خداوند توفیهق   ۀاکتفا نکنیم، بل به واقعیت پیوستن آن درونی ها در مرحل« سالم

مسهاعد آمهده و اخهالق درون مها را سهاختند، بهاز بایهد از        « قَدَرها»بخواهیم؛ یعنی وقتی که 

 کمک بخواهیم که به همراه ما باشد. « قضاء»

شرح داده ام که قضا و قدر بهه طهور مهداوم و     -قضا و قدر -«دو دست خدا»در کتاب 

بطور درهم تنیده کار می کنند، هر جا و در هر مرحله ای که قضا کنار کشیده شود، کهاری  

  3از قدرها ساخته نیست.

این طور نیست که داشتن اخالق خوب در درون، کافی باشد؛ ممکن است ماننهد گنجینهه   

ند و به نتیجۀ رفتاری نرسد. پس باید در ایهن مرحلهه نیهز از خداونهد توفیهق      ای در درون بما

مرا محکم و استوار کن. تا خهوبی درون درجهای    «:َو َسدِّْدِني»خواست، که امام می گوید: 

خود بدون تحرک و بی ثمر نماند. درست است اخالق خوب درونی را دارم لهیکن تبلهور آن   

 ضای تو است. درخارج باز نیازمند خواست و ق

و از اینجا می فهمیم: بدی های خُلقی درونی مان را می توانیم با توفیق الههی نگهذاریم بهه    

                                                   
 خورد بد، اخالق است.  رفتار بد و یا بر خالق است. و نهخورد خوب، اپس: نه رفتار خوب و یا بر 8
 یعنی رابطه اخالق خوب درونی با رفتارهای بیرونی، جبری نیست بل: امرٌ بین امرین.  3
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 8مرحلۀ رفتار برونی برسند، و مسئله یک مسئلۀ جبری نیست.

« یهت علّ»که  اینجاست که یکی از تفاوت های اصول مکتب ما با ارسطوئیسم در این است

ونی جزمی و قطعی نیست و قضای الهی می تواند این علّیهت  اخالق درون با رفتارهای برمیان 

یت ها است. در بینش ارسطوئیسم جهائی  را دگرگون کند. و اساساً دعا برای دگرگون شدن علّ

اْلَقَدِريَّمةَّ  »است که همهه چیهز را تعیهین مهی کننهد. و:      « قدرها»نیست و جریان « قضا»برای 

ن بقهول  ارسطوئیان مصداق آن هستند. و لذا خدای ارسطوئیامعتزله و که  «.َمُجوُس َهِذِه اْلأَّمَّة

 خود رها کرده است. است که جهان را ساخته و به حال « ساعت سازکور»آن شخص غربی 

قطعی ترین و تخلف ناپذیرترین قواعد، قواعد فیزیهک اسهت، امها در مهاجرای حضهرت      

زانند، چون قضا با آنها مسهاعد  ابراهیم با اینکه همۀ قدرها آماده و کامل بودند که او را بسو

 نگشت، آتش نتوانست بسوزاند.

یک فعل و رفتار تا به عمل و انجام برسد، سه مرحلهه دارد؛ یها در چههار مقطهع      نتیجه:

 قابل بررسی است: 

 مرحلۀ تکوّن اخالق در درون و شاکله گیری شخصیت درون. -8

 رفتار. « ویژگی»فعّال شدن اخالق درونی برای تعیین  -3

 صدور رفتار با ویژگی ای که مطابق آن اخالق درون باشد.  -2

ََماِرضَ »( در جملۀ السالم سخن امام )علیه دربهارۀ ردیهف دوم    ،...«َو َسدِّْدِني ِلَأْن أَّ

است. زیرا ممکن است مرحلۀ اول باشد و یک اخالق و شاکلۀ خوب در درون باشهد لهیکن   

 .ی نداشته باشدتأثیربرای تعیین شاکلۀ رفتار 

ََل »درست است؛  هر کسی بر اساس شاکلۀ درونی خود عمهل مهی    3«:شاِكَلَِِه كَّلٌّ َيْعَملَّ 

 را می خواهد. « خواست الهی»، و امام همین «خواست الهی»کند، لیکن بشرط قضاء و 

قهوّه  »آمده و هم در این بخش، و هر دو به معنی رسیدن  قبلیهم در بخش « سدّدنی»کلمۀ 

                                                   
 ( خواهیم دید. السالم که بالفاصله در بخش بعدی این حقیقت را از زبان امام )علیه 8
 سورۀ اسراء. 50آیۀ  3
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ر آنجا معلّم استعداد و قوّۀ شاگرد را به فعلیت می رساند و دراینجا از خدا است. د« به فعلیت

 خواسته می شود که نیرو و قوّه اخالق درون را به فعلیت برون برساند. 

رابطهۀ  »است و در بخش بعدی « رابطۀ فرد با فرد»بخش قبلی و نیز همین بخش به محور 

 خواهد آمد. « فرد با جامعه

در بخش قبلهی سهخن از    که نباید در آنها مقابله بمثل کرد:مواردی از رفتار 

مواردی بود که باید در آنها مقابله کرد، در این بخش سخن از مواردی است که در آنها نبایهد  

 مقابله کرد، حتی مقابله بمثل که حق هر کسی است؛ بهتر است در برابر آنها نیکی شود: 

َو َسمدِّْدِني  »واهانه و باطنش آلهوده باشهد؛   خ: رفتار یا گفتاری که ظاهرش خیرغَشّ -8

ََاِرَض َمْن َغشَِّني ِبالنُّْصح و مرا یاری و استوار کن تا در برابر کسی که دربارۀ من  «ِلَأْن أَّ

 غش می کند با خیر خواهی رفتار کنم. 

خواهی است و با کاربرد فارسهی و ترکهی کهه بهه     نصح و نصیحت در عربی به معنی خیر

 خواهی برای امامان. یعنی خیر «نصيحة االَمه»اندرز است، فرق دارد. اصطالح معنی پند و 

درجاتی دارد؛ باالترین درجۀ آن کید، مکر و دشمنی است؛ در بخش اول دیهدیم کهه    غش

در مقابل چنین رفتاری قدرت مقابلۀ دفعی، رفعی و مقابله بمثل می خواهد. پس در اینجا مراد 

 دّ کینه و دشمنی نرسیده باشد. آن غش های ریز است که به ح

قطع رابطۀ دوستانه: ممکن است کسی دوستی خود با کسی را سست و سپس بگسلد و  -3

و )خدایا مرا استوار کن تا( در برابهر کسهی کهه     «:َو َأْجِزَي َمْن َهَجَرِني ِباْلِبر»قطع کند. 

 رابطه اش با من را گسسته، با نیکی مقابله کنم. 

هیچ نذری  8«:َلا َنْذَر ِفي َمْعِصَيٍة َو َلا َيِمنَي ِفي َقِطيَعِة»(: السالم )علیه امیرالمؤمنیناز 

  3منعقد نمی شود.)قطع رحم یا قطع دوستی و یا طالق( برای معصیت، و هیچ سوگندی برای 

                                                   
 .223ص  3نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج  8
 دانند. می نافذ و منعقد طالق، دربارۀ را سوگند و نذر سنیان است؛ شیعه فقه با سنّی فقه مفارقات از یکی این 3
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خیر رسهانی کنهد، از    یعدم خیر رسانی: ممکن است کسی که می تواند به کس دیگر -2

استوار گردان تها بتهوانم(   و )خدایا مرا  «:أَِّثيَب َمْن َحَرَمِني ِباْلَبْذلَو »آن خودداری کند. 

 نسبت به کسی که خیر رسانی اش را از من دریغ کرده، با جود و بخشش مقابله کنم.

 : ثواب دهم. أُثِیبَلغت: 

 ثواب: جزای عمل مثبت.

ملی منفهی جهزای مثبهت    ( می گوید در این رفتار منفی، می توان بر عالسالم اما امام )علیه

 داد. این باالترین مکرمۀ رفتاری است که از باالترین مکرمۀ اخالق درون ناشی می شود. 

َو أََّكاِفَي َمْن »قطع رحم: در برابر کسی که قطع رحم می کند، صلۀ رحم باید کهرد.   -0

ابط رحم را با من توانم( دربارۀ کسی که ربو )خدایا مرا استوار گردان تا  «:َقَطَعِني ِبالصَِّلة

 قطع کرده، صلۀ رحم کنم. 

( در این جمله، مطلق است و شامل هر نوع قطهع مهی شهود    السالم توضیح: کالم امام )علیه

یا قطع دوستی، یا قطع رابطۀ استاد و شهاگردی و...   یا قطع پیوند همسری، خواه قطع رحم باشد

نظر است بهویژه کهه بها اصهطالح      اما نظر به فقرات قبلی، در این جمله تنها موضوع رحم در

 آورده است. « صله»

این مورد چهارم یک ویژگی دارد؛ صلۀ رحم در مقابل قطع رحم، واجهب اسهت، امها در    

 موارد باال مستحب موکّد است. 

و )خدایا مرا استوار گردان تا بتوانم(  «:َو أََّخاِلَف َمِن اْغََاَبِني ِإَل  ُحْسِن الذِّْكر»غیبت:  -3

 گزین کنم.خیر و گفتار زیبا دربارۀ او، جایی را که از من غیبت کرده، با ذکر غیبت کس

 گزین آن کنم. یگزین غیبت کنم، ذکر خیر را جاییعنی به جای اینکه غیبت را جا

 نیز از همین ماده است. « خلیفه»که  -گزین کنم.ف: جایللغت: اُخا

 قابله کردن حرام است. این مورد پنجم نیز یک ویژگی دارد؛ غیبت را با غیبت م

شاید تصوّر شود که در مورد چهارم نیز قطع رحم را با قطع رحهم مقابلهه کهردن، حهرام     

است و ویژگی هر دو مورد، یکسان است. اما رحم اگر بوسیله کسی قطهع شهود، دیگهر قطهع     
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 واجب است.  ،ل این قطع شدهصشده و قطع این قطع شده معنی ندارد تا حرام باشد، بل و

درسهت اسهت بایهد توفیقهات مهذکور را از       «:رابطه شناسی»کتۀ مهم در یک ن

خداوند بخواهیم، و خود همین خواستن، یکی از مکرمت های بزرگ درونی است. آنان کهه  

 این توفیقات را نمی خواهند از این مکرمت شخصیتی محروم هستند.

ن توفیقهات کهاری   اما با وجود همین خواستن، باید خودمان نیز برای به دسهت آوردن ایه  

و همه چیز را از خداوند خواست، زیرا در اینصهورت یهک فهرد     نشست بیکارکنیم و نباید 

 می شویم. « قضا گرا»

خهالق  انباشیم و مطمهئن نباشهیم کهه    « قدر گرا»خواسته های باال برای این بود که صرفاً 

وفیقی را بهه مها   درون به مرحلۀ رفتار نیز خواهد رسید و از خدا بخواهیم که چنین ته خوب 

بدهد. و اگر به همین خواستن اکتفاء کنیم و خودمان کاری نکنیم از طرف دیگر سقوط مهی  

باز می مانیم. پهس چهه کهار    « امر بین امرین»کنیم و صرفاً قضا گرا می شویم و از راه درست 

بایهد  کنیم که رابطۀ مان با دیگران مطابق همین خواسته ها باشد؟ آنچه خودمان در این بهاره  

 انجام دهیم چیست؟ 

بکوشید خوبی های دیگران در نظرتان ( پاسخ این سؤال را می دهد: السالم امام )علیه

  فراز باشد و بدی های شان کوچک و قابل اغماض شود.

شگفت است در همین کوشش نیهز بهاز بایهد از     دعا اندر دعا  خواستن اندر خواستن:

ش که آن را وظیفه و کار خودمهان مهی دانهیم و    خداوند توفیق خواست. یعنی در همین کوش

 باید بدانیم، باز از خداوند توفیق بخواهیم: 

ببینید؛ رابطه خدا با انسان و بالعکس، چقدر دقیق و ظریف است!؟! و حتی می توان گفت: 

َلا چقدر پیچیده است. و همین است اصل اساسی خداشناسی و انسان شناسی مکتب شیعه کهه:  

 .َتْفِويَض َبْل َأْمٌر َبْيَن َأْمَرْيِن َجْبَر َو َلا

خهدا بها انسهان، جهائی بهرای تفهویض و بهه         ۀانسان هرگز به سرخود رها نشده، در رابط

سرخود رها شدن )اکتفاء به قَدَرها( نیست و همچنین جائی برای همه چیز را به عههدۀ خهدا   
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از خداوند خواست. کهه   گذاشتن نیست؛ هم باید کوشید و هم باید توفیق همین کوشش را نیز

ََِن السَّيَِّئِة»امام می گوید:  و )خدایا مرا استوارکن تا(  ؛«َو َأْن َأْشكََّر اْلَحَسَنَة ، َو أَّْغِضَي 

نیکی های دیگران را درک کرده؛ ارزش دانسته و تمجید کنم، و بدی های آنهان را کوچهک   

 ببینم و از آنها چشم پوشی کنم. 

را کوچک و غیر مهم شمردن، زمینه روحی  انو بدی های آن خوبی های دیگران را دیدن

 پنج خواستۀ باال را فراهم می کند. و روانی و شخصیتی 

میان این دو جملۀ اخیر و فقرات پنجگانهۀ بهاال، نسهبت علهت ومعلهول       علّت و معلول:

هست؛ اگر این دو خصلت را داشته باشیم پنج خصلت باال را نیز خواهیم داشت؛ اگهر چنهین   

باشیم غش دیگران دربارۀ ما، قطع رابطۀ دوستی که می کنند، از خیر رسانی به مها دریهغ مهی    

ورزند، با ما قطع رحم می کنند، غیبت ما را می کنند، همگی قابل مقابله به نیکی می شهوند،  

اما اگر این دو خصلت را نداشته باشیم این رفتارهای منفی آنان در نظرمان بشدت منفی تر می 

سر از غضب و خشم در می آورد و نمی توانیم این منفیات را با مثبتهات، پاسهخ عملهی     شود و

 بدهیم. 

 

 

 بخش چهاردهم 

 فرد در جامعه

 انسان شناسی و جامعه شناسی

 جلوۀ زیبائی های شخصیت درون در برون

 آراستگی های ظاهری

 بسط عدل در جامعه

 خصلت هائی که منشأ عدالت گرائی می شوند
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 یتئولمسانسان و 
 

َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو َحلِِّني ِبِحْلَيِة الصَّاِلِحنَي، َو َأْلِبْسِني ِزيَنَة اْلُمَِّقنَي،  اللَُّهمَّ َصلِّ 

 َِ ِفي َبْسِط اْلَعْدِل، َو َكْظِم الَغْيِظ، َو ِإْطَفاِء النَّاََِرِة، َو َضمِّ َأْهِل اْلفَّْرَقِة، َو ِإْصَلاِ  َذا

ِإْفَشاِء اْلَعاِرَفِة، َو َسَِْر اْلَعاََِبِة، َو ِلنِي اْلَعِريَكِة، َو َخْفِض اْلَجَناِ ، َو ُحْسِن  اْلَبْيِن، َو

السِّرَيِة، َو ُسكَّوِن الرِّيِح، َو ِطيِب اْلُمَخاَلَقِة، َو السَّْبِق ِإَل  اْلَفِضيَلِة، َو ِإيَثاِر الََّفضُِّل، 

ََمزَّ، َو      َو َتْرِك الَّْعِيرِي، َو اْلَِّْفَض َََل  َغْيمِر اْلُمْسمََِحقِّ، َو اْلَقمْوِل ِبماْلَحقِّ َو ِإْن  اِل 

اْسَِْقَلاِل اْلَخْيِر َو ِإْن َكثََّر ِمْن َقْوِلي َو ِفْعِلي، َو اْسَِْكَثاِر الشَّرِّ َو ِإْن َقلَّ ِمْن َقْوِلي َو 

ه در منظهر جامعهه( به   )در درون خودم و  خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا :ِفْعِلي

زنیت صالحان و شایستگان آراسته کن، و زیور پرهیزکاران را به مهن بپوشهان، )و همهۀ ایهن     

ده، و در فرونشهاندن خشهم هها، و در     آراستگی و زیبائی را( در جهت تهرویج عهدالت قهرار   

و در  ،ت دادن به فرقه گرایان، و اصالح فسهادها میهان مهردم   حدخاموش کردن آتش ها، و و

ز کردن معروف ها، و در پیشگیری از ظهور منکرها، و در )ترویج( نرمخوئی و فروتنی و فرا

، و در )ترویج( مسابقه در فضیلت ها، و در بی در برخوردنیکو روشی، و سنگینی )وقار( و خو

احسان بدون توقع جبران، و در ترک سرزنش، و در )ترویج ترک( کمک به غیر مسهتحق، و  

، و اندک شمردن نیکی )هایم( گرچه بسهیار باشهد در   ه سخت باشددر سخن بحق گفتن گرچ

 . گفتارهایم و کردارهایم، و بدی های گفتار و کردارم را سنگین بدانم گرچه ناچیز باشد

 

 شرح
 

رابطۀ »بود، این بخش به محور « رابطۀ فرد با فرد»بخش قبلی و بخش ما قبل آن به محور 

 است.« فرد با جامعه

را برخهی از شهارحان از ایهن    یی الزم است یک نکتۀ ادبی بررسی شود، زقبل از هر مطلب
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 نکته غافل شده و از دریافت پیام اصلی و جان این بخش از دعا بازمانده اند: 

وارد شده و این کلمه نیهز  « بسط»به کلمه « فی»، حرف جرّ «ِفي َبْسِط اْلَعْدِل»در عبارت 

 ۀو سهپس در آغهاز همه   یل اضافه مجرور شده است. و العدل بدل«. العدل»اضافه شده به کلمۀ 

عطف شهده  « العدل»کلمه ها مجرور آمده اند و همگی به کلمه  ۀفقرات و جمالت بعدی هم

ِإْطَفماِء   ،ِفي َبْسِط َكْظِم الَغْيِظ، ِفمي َبْسمطِ  آنها می آید:  ۀبر سر هم« فی بسط»اند؛ یعنی عبارت 

معنی کردم که در اینجا غیهر  « ترویج»بسط را به  و هکذا... ْلفَّْرَقِةالنَّاََِرِة، ِفي َبْسِط َضمِّ َأْهِل ا

از این، معنی ندارد. و الزم نبود در آغاز هر جمله لفظ ترویج را تکرار کنم، تنها در مهواردی  

آنهها   ۀاست را در همه « فی»که معنی « در»که لزوم آن احساس می شد تکرار کردم. اما لفظ 

زی به تکرار آن نیز نبود، این بخاطر مشکلی است که ذهن برخی از آوردم با اینکه چندان نیا

شارحان را مشوش کرده و به تفسیر نادرست وادارشان کرده است؛ آنان توجه نکرده اند که 

 است. « جامعه سازی»بود و فقرات این بخش به محور « خود سازی»فقرات بخش اول دربارۀ 

، «غهیظ »( الفاظ بصورت مفرد آمهده از قبیهل   سالمال نکتۀ دیگر ادبی: در کالم امام )علیه

و...، زیهرا  « آتش هها »، «خشم ها»را آوردم مانند « ها»و... اما من در ترجمه آن کلمۀ « نائره»

است همانطور « شیوع در جنس خود»هستند و کاربرد مطلق « مطلق»این الفاظ باصطالح ادبی 

 مطلهق شهامل همهۀ افهراد جهنس خهود        مشروحاً بیان شده است؛ لفظ« اصول فقه»که در علم 

 می شود. 

تا پایان بخهش قبلهی،    آن در جامعه: تأثیرجلوۀ زیبائی های درون و برون و 

لقیّات و سجایای شخصیت درون، و انتقال آن ها به مرحلهۀ رفتهار بهود، و محهور     سخن در خُ

ایهن بخهش    بود. اما در «فردیت فرد و چگونگی رابطۀ او با خداوند و خویشتن خویش»کالم 

آن  تأثیردر ظاهر و ظهور این شخصیت مطلوب و سالم در جامعه و جلوۀ آن سجایای درونی 

در منظر افراد جامعه است و چنین شخصی را در میان مردم به نمایش می گذارد. مهی گویهد:   

خدایا مرا در نظر مردم آراسته و با ظاهری زیبا )مطابق آن درون مطلوب و زیبا( جلهوه بهده؛   

 ته و زیبا باشم تا در وظایف اجتماعی موفق و در رشد زیبائی های جامعه مؤثر باشم. آراس
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ی در رشد تأثیرشخص در جامعه، شلخته و نازیبا و ناآراسته باشد، او نمی تواند  داگر نمو

او خود عامل شهلخته گهری و    ی اجتماعی، داشته باشد. بل برعکس،حذف بدی هاخوبی ها و 

 می شود. بی مباالتی در جامعه

و مراد از آراستگی صرفاً زیبائی پوشش و چهره و اندام نیسهت و مهراد از شهلخته گهری     

آراسهتگی  »صرفاً در چگونگی لباس و نظافت نیست. بل همۀ آراستگی هها اسهت بهه محهور     

 «. شخصیت

 پرهیز از شلخته گری و آراسته گرائی حتی در شخصیت نیز بر سه نوع است: 

جلهوه دادن: ایهن   « داشهته هها  »و آنهها را بصهورت   « ی نداشته هااخفا»آراستگی برای  -8

 مصداق ریاء است و بدترین خصلت است. 

 ریاء نیز بر دو نوع است: 

 الف: تنها با انگیزۀ بهتر و نیکو نشان دادن خود: این ریاء محض است. 

نفی ب: یا نیت بهتر و نیکو جلوه دادن خود برای جلب اطمینان دیگران در مسیر اهداف م

 یعنی هم ریاء است و هم تلبیس.«. تلبیس ابلیس»خود: این ریاء است اما در مصداق 

« ههدف از آفهرینش  »آراستگی که تبلور آراستگی درونی است: این همان است که به  -3

کمک می کند. زیرا انسان یک موجود اجتماعی و جامعه گرا آفریده شده، و چنین شخصهی  

 ، و در مسیر اصالح آن خواهد بود. به شخصیت جامعه لطمه نمی زند

ن عیهب نیسهت و   وچهون ههیچ انسهانی بهد     8،«داشته های منفی»آراستگی برای اخفاء  -2

در مسیحیت، و « اعتراف»پوشاندن آنها الزم است و اظهار عیوب حرام است. بر خالف اصل 

 مسلمانان.  از« مالمتیه»در نظر فرقۀ 

 اما داشته های منفی بر دو نوع است: 

داشته های طبیعی و آفرینشی: در این نوع همگان مشترک هستند و همگان آنهها را   لف:ا

می نامد، مانند عضو مدفوع و عضهو تناسهلی کهه بایهد پوشهیده      « سوئه»دارند که قرآن آن را 

                                                   
 به فرق میان این ردیف با ردیف اول دقت شود.   8
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 و یکی از فرق های اساسی انسان و حیوان، همین است.  8باشند

و بیهان شهد    3ث های مشروحی داشتیمدر این باره در مباحث گذشته از مجلدات قبلی بح

انسان است، نه بخاطر گرما و سرما و یها  « زیبا خواهی»، حس «لباس خواهی انسان»که عامل 

يما  »دفاع در برابر آفات. این بحث ها را در اینجا تکرار نمی کنم تنها آیه را از نو مهی آورم:  

َََلْيكَّْم ِلباسًا ُيواري َس َبين ذِلمَك َخْيمٌر ذِلمَك ِممْن      ْوآِتكَّْم َو ريشًا َو ِلباُس الَّْقوىآَدَم َقْد َأْنَزْلنا 

َِ اللَِّه َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن های شما را « سوئه»ای فرزندان آدم برای شما لباس نازل کردیم تا  2«:آيا

بپوشاند و پاسخی برای زیبا خواهی شماست، و لباس تقوی )لباسی که زیباخواهی و تقوی ههر  

ن باشند( این بهتر است. این )که انسان در پوشش نداشتن سؤاتش، خهود را نازیبها مهی    دو در آ

 بیند، خود( از آیات آفرینشی بزرگ خداوند است. 

داشته های منفی روانی و شخصیتی که از محیط، تربیت، و قصور در خهود سهازی، و    ب:

یهد مخفهی و پوشهیده    صیر در ساختن شخصیت درون، ناشی می شوند. حتی گناهان را نیز باقت

خود رسوا »داشت و اعتراف به آنها حرام است مگر در مقام توبه و فقط در حضور خداوند؛ 

 حتی در درجات پائین که به حد رسوائی نرسد، حرام است. « کردن

، انسان همیشه می توانهد در صهورت نداشهتن    «داشته های منفی»عالوه بر  مهمتر اینکه:

 رتکب منفیات شده و بر خالف آراستگی عمل کند. منفیات درونی نیز در عمل م

یت، امها  مسهئول مراقبت می خواهد و نه با بیان دیگر: عدم آراستگی نه زحمت دارد و نه 

انساان در عاین حاال کاه     آراستگی همۀ این ها را می خواههد. و پیشهتر گفتهه شهد کهه:      

ف و ایهن ضهع   یت گریزتارین نیاز هسات.   مسائول یت پذیرترین موجود است، مسئول

                                                   
 گرفتن ناخن، اصالح موی سر و تن شوئی و بطور کلی نظافت نیز از همین سنخ است.  8
 بحث کرده ام.« اسالمدانش ایمنی در »و در کتاب  3
 سورۀ اعراف. 32آیۀ  2
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و این ویژگی در انسان نهه مصهداق    3«.ُخِلَق اْلَِّْنسانَّ َضعيفًا»که  8بزرگ آفرینشی انسان است

یت مسئولیت پذیر باشد و زمانی مسئولبل زمانی می تواند « تضاد»است و نه مصداق « تناقض»

یت مسهئول یت، حال به حال می شود. آراسته بودن نیز یک مسئولگریز؛ یعنی انسان نسبت به 

  است.

( حصول آراستگی ها را بقدری مهم و بحهدی دشهوار مهی دانهد کهه در      السالم امام )علیه

 ردیف نیازهای بزرگ اولیّۀ بشر شمرده و از خداوند در این امر یاری می خواهد. 

بزرگ آفت آراستگی، حال به حال شدن است. زیرا حال به حال شدن در ههر رفتهاری و   

در مسئلۀ آراستگی شخصیت انسان را تبهاه مهی کنهد؛    در هر وضعیتی، ناقض خود است لیکن 

 ه بودن و وقت دیگر شلخته بودن بدتر از آن است که فردی همیشه ناآراسته باشد. وقتی آراست

و قوی ترین عامل و نگهدارندۀ آراستگی آن است که انسان در فردیّهت فهردی خهود نیهز     

دب أن يسمَحي اسنسمان ممن    غايمة ا  »(: السالم )علیه امیرالمؤمنینآراسته باشد، از 

خهودش   -باالترین ادب آن است که انسان در پیش خودش نیز احسهاس حیهاء کنهد    2«نفسه

 برای خودش نیز آراسته باشد. 

 آراستگی ها از دیدگاه مکتب قرآن و اهل بیت )علیهم سه اصل از اصول اکنون نگاهی به

 (:السالم

بر خالف بیهنش   0«.َِْنَد كَّلِّ َمْسِجٍد ُخذَّوا زيَنََكَّْم» آراستگی باطنی و ظاهری: -6

برخی )باصطالح( خشک مقدس ها، قرآن می گوید هر وقت که به مسجد می روید با زینت 

و آراستگی تمام بروید. در نظر اسالم مسجد مصداق اعالی حضور فهرد در جامعهه و مقهدس    

                                                   
 نه عیب و نقص عارضی درونی. 8
 سورۀ نساء. 35آیۀ  3
 . 323ص  34نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج  2
 سورۀ اعراف.  28آیۀ  0
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هیچ تعارضهی بها    آورده تا معلوم شود که زینت« زینت»ترین مکان است، که دربارۀ آن لفظ 

 قداست ندارد بل عین قداست است. 

 در این باره حدیث های فراوان داریم که شرح آن ها از موضوع این کتاب خارج است. 

آراستگی با آرایش فرق دارد؛ آراسته بودن غیر از آرایش کردن است. آنچه  اشتباه نشود:

مردان  8پردازند، سزاوار مروّت اخیراً مد شده حتی برخی از رجال با سمت، نیز به آرایش می

نیست و نشان از ضعف و بیماری شخصیت درون است. و نیز در مقام تحلیل روانی حهاکی از  

که به بیرون بروز می کند. آنچه برای زنان جایز و گاهی عدم حرّیت و اسارت درونی است 

 نکوهش شده و ناستوده است.  است برای مردان حرام والزم 

و هدف در آرایهش   .کل یک قاعده: هدف در آراستگی، شخصیت استو بطور کلی و بش

بۀ جنسی است. هر دو نسبت به جنس مخالف، جاذبه دارند اما جاذبۀ شخصهیت غیهر از   ذجا

 جاذبه صرفاً شهوی است. 

ر دو را هتشابه زنان به مردان، و تشابه مردان به زنان در فقه ما یک فصل معین است که 

یکهی از  « تأنّهث »ت، حتی در خوی و خاصیت، روحیه و ادا و اطوار، باطل و حرام دانسته اس

 منفورترین امور است. 

نرسیده اند گرچه « سروری»اهل سمت و مقام باید بدانند تا اینگونه حالت ها را دارند به 

ال يكون »( رسیده است: السالم )علیه امیرالمؤمنینپست و مقام را اشغال کرده باشند که از 

مرد سرور قوم نمی شود مگر وقتی  3«:سقومه حىت ال يبايل أي ثوبيه لبالرجل سيد 

 که برایش فرق نکند کدام یک از لباس هایش را بپوشد. 

نسبت میان این حدیث با آیۀ مذکور در باال که مردم را به زینت دستور می دهد چیست؟ 

                                                   
 به معنی مردانگی است.« مرء»مروّت از  8
سود الرجل حمىت ال يبمايل يف   ال ي»این حدیث بصورت  -258ص  34نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج  3

مرد سرور نمی شود مگر وقتی که برایش فرق نکند در کدام لباس ظاهر می شود، همان، ص  :«أي ثوبيه ظهر

358 . 
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تنها دربارۀ مردانی پیام آیه عام است شامل همۀ مردان می شود، پیام این حدیث خاص است و 

به  یاست که در سمت و مقام قرار می گیرند، و یک معیار است برای این مردان که بدانند ک

سروری و )باصطالح( به ریاست واقعی رسیده اند، زیرا داشتن سمت دلیل سروری نیسهت، در  

وقتی که دیدند تجمالت ظاهری برای شان مهم نیست آنوقت بداننهد کهه   « خود شناسی»یک 

شخصیت درونی )و بروز بیرونی آن( در آنان به حد سروری رسیده است. مراد حدیث شلخته 

را « آرایش برای ریاسهت »این حدیث گری نیست انسان در حد سروری نیز باید آراسته باشد. 

 نکوهش می کند نه آراستگی را.

ه تبلور و تجلّی شخصیت درون باید برون را آراسته نشاان دهاد، نا   نتیجه این که: 

 گرچه آراستگی برون نیز الزم است.  برعکس.

و « صهالحین »دو قیهد   ،( در ایهن دو گهزارۀ دعها   السهالم  و برای همین است که امام )علیه

، و سخن «َو َحلِِّني ِبِحْلَيِة الصَّاِلِحنَي، َو َأْلِبْسِني ِزيَنَة اْلُمَِّقنَي»را آورده است: « متّقین»

 8«.ذِلَك َخْيٌر ِلباُس الَّْقوى»آراستگی و آرایش شود. و  را مطلق نیاورده تا شامل هر نوع

 3«:َدم ا دب سبب كل شر»(: السالم )علیه امیرالمؤمنیناز  آراستگی ادبی: -2

 شدن معنی ادب نیازمند تعریف آن هستیم: است. برای روشن  بی ادبی سبب هر شر

 2نوشتار. ادب یعنی قاعده مندی در هر رفتار، حاالت، گفتار و تعریف:

باید پذیرفت که انسان بودن سخت، دشوار، و زیستن انسانی پر از قواعد و قوانین است. در 

این میان یک قاعده و قانون است که عالوه بر عرصۀ افراد و اجتماع، شامل حالت فردی فرد 

نیز می شود و آن ادب است؛ انسان در حالت تنهائی نیز باید در حضور شخص خودش ادب را 

                                                   
 سورۀ اعراف.  32آیۀ  8
 . 335ص  34نهج البالغه )ابن ابی الحدید( ج  3
به کار  باشد معانی و بیان،که دربارۀ کسی که لغت شناس، متخصص در دستور زبان و « ادیب»اصطالح  2

 «.  ادبیات»می رود یک کاربرد مجازی است، و همچنین اصطالح 
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َََلْيِه َنْفُسُه َفَلما  »یت کند گرچه دایرۀ این ادب محدودتر است، که فرمود: رعا َمْن َهاَنْت 

 احترامی به شخصیت خود قائل نیست، از شرّ او در اَمان مباش. که کسی 8«:َتْأَمْن َشرَُّه

باالترین مروّت آن است  3«:غاية املروءة أن يسَحيي اسنسان من نفسه»و فرمود: 

 نفس خود با حیاء رفتار کند.  که انسان با

ه و خلوته فضحه يف جهره و العاداَ قاهراَ فمن اََاد شيئا يف سّر»و نیهز:  

عادت ها، مسلّط شونده هستند پس کسی که بهه چیهزی )رفتهاری( در تنههائی و      2«:َالنيَه

 خلوت خود عادت کند، آن رفتار، او را در آشکار و حضور دیگران، مفتضح می کند. 

ن باید پایه های ادب در فردیت فرد مستحکم شود تا در حضور افراد و جامعه نیهز  بنابرای

 متبلور شود. 

 ت کنهد،  یو احادیث دیگر. و دربارۀ اینکه انسهان بایهد شخصهیت درونهی خهود را مهدیر      

بها حُسهن مهدیریت، ادب صهالح      0:«ِبُحْسِن السَِّياَسِة َيكَّونَّ اْلَأَدُب الصَّاِلُح»می فرمایهد:  

 ی شود. حاصل م

در سطرهای باال گفته شد بزرگ آفت آراستگی، حال بهه حهال    تداوم آراستگی: -9

شدن است، این آفت گاهی منشأ ارادی دارد و شخص خهودش گهاهی )مهثالً چنهد روزی( بهه      

آراستگی خود نمی پردازد. و گاهی منشأ غیر ارادی دارد، مانند خشم و غیظ. اگر کسی نتواند 

شم خود را فرو برد، آراستگی اش از تداوم می افتد و منفورتر از افراد آن را کنترل کرده و خ

 نا آراسته می شود. 

و غضب، هم نها آراسهتگی درون را نشهان مهی دههد و ههم نها        ناتوانی در مدیریت خشم 

                                                   
 .223ص  43و ج  244ص  43بحار، ج  8
 . 225ص  34نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج  3
 .384همان، ص  2
 . 35ص  8کافی، ج  0
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ََمِن     »مهی فرمایهد:   « متقین»آراستگی برون را، که قرآن دربارۀ  اْلكماِظمنَي اْلَغمْيَظ َو اْلعمافنَي 

کسی که  «.َو َأْلِبْسِني ِزيَنَة اْلُمَِّقني»( می گوید: السالم همان متقین که امام )علیه 8.«النَّاِس

 نشاندن خشم خود را ندارد، فاقد یکی از پایه های زیور متّقین است.  توان فرو

 ، عهالوه بهر شهأن   «ِزيَنَة اْلُمَِّقني»و  «ِحْلَيِة الصَّاِلِحني»داشهتن   هدف از آراسته بودن:

جامعهه سهازی مطهابق اصهول     »انسانی خود انسان در فردیت خویش، برای اصهالح جامعهه و   

ه ضرورت دارد. آنگاه پس از آراسته شدن و آماده شدن، راه ها و عوامل اصالح جامع« مکتب

عامل را شمرده است. این عوامهل چنهان    84. و بطور مشخص را برای ما شمرده و یاد می دهد

مهی رسهیم بهه عنصهر      در اینجا نیهز  زیگاه ترتیبی خود آمده اند که بادقیق و هر کدام در جا

( که: کدام متخصص در علوم انسانی بهویژه  السالم در منطق اهل بیت )علیهم «ابطال خواهی»

هفهده   بر ایهن عوامهل   در جامعه شناسی می تواند برای ساختن یک جامعۀ انسانی، یک عامل

؟ هفده عامل ماننهد قطعهات پهازل طهوری در     -ر بگذاردیا یکی از آن ها را کنا ؟گانه بیفزاید

کنار هم جای گرفته اند که حذف یکی از آن ها، یا افزودن یک مورد دیگر بر آن ها پهازل  

 حقیقت و واقعیت را در این مسئله بر هم می زند.

  جامعه سازی دو مرحله دارد:

 اصالح و ساختن ماهیت شخصیت جامعه. -8

 ای مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی جامعه. اصالح و ساختن نهاده -3

موضوع بحث در اینجا، ردیف اول است، زیرا اول باید شخصیت و جان جامعه سالم باشد 

آنگاه فرهنگ و نهادهای اجتماعی بر آن مبتنی بهوده و مطهابق اقتضهاهای آن تحقهق خواههد      

 یافت. 

شان عامهل صهالح و سهالم    ( می شمارد، بود و وجودالسالم و این هفده عامل که امام )علیه

                                                   
 سورۀ آل عمران.  820آیۀ  8
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بودن شخصیت جامعه است و عدم شان دلیل بیماری و نقص های اساسی آن است، یعنهی اگهر   

کسی بخواهد بیماری های یک جامعه را بررسی کند، باید به دنبال یافتن عدم این هفده عنصر 

 باشد. 

 

 اولین عامل در اصالح جامعه

 ترویج عدالت
 

آراستگی و آمهادگی عطها کهن تها آن را( در تهرویج      )خدایا به من  ؛«في بسط العدل»

 عدالت به کار گیرم. 

ی تأثیرشخصی که درونش، ظاهرش و رفتارش، دچار شلختگی باشد، او نمی تواند نقشی و 

 در جامعه داشته باشد تا به بسط عدالت کمک کند. 

 

 دومین عامل در اصالح جامعه

 ترویج فرو نشاندن خشم 
 

و آن را در فرونشاندن خشم به کارگیرم. همانطور که گفتهه شهد در    ؛«َو َكْظِم الَغْيظ»

این جا مراد از کظم غیظ، فرونشاندن خشم خهود نیسهت، مقصهود فرونشهاندن غهیظ هها در       

 8جامعه است و فقرات بعدی دلیل این معنی هستند.

                                                   
اْلكاِظمنَي اْلَغْيَظ َو اْلعافنَي »اند. و این سخن را مصداق آیهۀ  برخی شارحان توجهی به این نکته نکرده  8

آورده اسهت   «َأْلِبْسمِني ِزيَنمَة اْلُممَِّقني   »بالً در قه دانسته اند در حالی که امام پیام ایهن آیهه را    «ََِن النَّاِس

 همانطور که در سطرهای باال گذشت.  
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 عامل سوم در اصالح جامعه

 ِإْطَفاِء النَّاََِرة
 

آن )آراستگی( را در خاموش کردن آتش ها در جامعهه بهه کهار    و  ؛«َو ِإْطَفاِء النَّاََِرة»

 گیرم. 

همان است که مردم می گوینهد: آتهش فتنهه، آتهش جنهگ، آتهش       « نائره= آتش»مراد از 

 حرص و ولع و...

 

 عامل چهارم در اصالح جامعه
 وحدت بخشی به جامعه

 

ان، بهه کهارگیرم و از   و آن را در وحدت بخشی به فرقهه گرایه   ؛«َو َضمِّ َأْهِل اْلفَّْرَقة»

فرقه فرقه شدن جامعه پیشگیری کنم. افرادی در هر جامعه ای یافت می شوند که بهه فرقهه   

گرائی و ایجاد فرقه ها گرایش دارنهد، یها بطهور خودآگهاه و یها بطهور ناخودآگهاه. وحهدت         

 بخشیدن به آنان و جلوگیری از ایجاد فرقه، وظیفۀ هر مسلمان است. 

 

 ح جامعهعامل پنجم در اصال
 فع کینه هارترویج 

 

َِ اْلَبْين»  و در ترویج و از بین بردن کینه ها در میان مردم، عمل کنم. ؛«َو ِإْصَلاِ  َذا

نمائی است و نه در صدد تشخّص نفسانی بودن و نه مسهائل  پس هدف از آراستگی نه خود

 شهوی )اعم از جنسی و غیر جنسی(.
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 عامل ششم در اصالح جامعه 
 خوبی ها فراز کردن

 

 و در ترویج فراز کردن معروف ها.  ؛«َو ِإْفَشاِء اْلَعاِرَفة»

کسی و شخصیتی باشم که نه تنها امر به معروف کنم بل در فهراز کهردن معهروف هها و     

 رواج شان بکوشم. 

 

 عامل هفتم در اصالح جامعه
 گیری از منکرهاپیش

 

 ا. و در پیشگیری از ظهور منکره ؛«َو َسَِْر اْلَعاََِبة»

نیست، « ستر عیب دیگران»است، اما در اینجا مراد « پنهان کردن»به معنی « ستر»توضیح: 

منکهرات در ههر جامعهه ای هسهت؛ نهه       ۀبل ممانعت از رشد و رواج منکرات اسهت، نطفه  

شخصیت فردی افراد، معصوم است و نه شخصیت جامعه. پس نمی تهوان اصهل نطفهه و اصهل     

یخ از بین برد و بشر را از این نا مبارک ها نجات داد، بل باید امکان وجود منکر را از بن و ب

کوشید تا این امکان ها و نطفه ها همچنان در طبع خود و در مرحلۀ بالقوّگی خفهه شهوند و   

 پنهان بمانند؛ یعنی از ظهور و رشدشان و به مرحلۀ فعلیت رسیدن شان جلوگیری شود.

 

 عامل هشتم در اصالح جامعه
 رواج نرمخوئی

 

و در ترویج نرمخوئی در میان مهردم، آن آراسهتگی هها را بهه کهار       ؛«َو ِلنِي اْلَعِريَكة»
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 بگیرم. 

یافت نمهی شهود   « یموجود واحد»( هیچ السالم در هستی شناسی قرآن و اهل بیت )علیهم

همۀ موجودات متکثّر و متعدد هستند، حتهی فرشهتگان، شهیاطین، جهن،      مگر خداوند متعال.

نیازها و تعدد خواسته ها را الزم گرفته است. افراد  تعدد ن و...، تعدد وجود،گیاهان و درختا

متعدد نیازهای متعدد دارند، افراد مختلف برای رسیدن به نیازها و خواسته های شان، سهلیقه  

های مختلف دارند؛ به تعداد افراد انسان، تعداد سلیقه ها هست؛ وحدت واقعی سلیقۀ دو نفر، 

 گانگی عین دوگانگی سلیقه است.محال است. هر دو

، داشته باشند تا بتوانند در کنار همدیگر و در زیست اجتماعی« تحمّل»پس انسان ها باید 

لهین عریکهه=   »بسهازند. و ایهن نمهی شهود مگهر بها        یک جامعه ای با شخصیت قوی جامعهه 

پاشهندۀ  تند خوئی موجب افزایش جداگانگی ها شده و این بزرگترین عامل از هم «. نرمخوئی

جامعه است. و زیست اجتماعی و جامعه باالترین فرق میان انسهان و حیهوان اسهت؛ جامعهه     

 مقدس است و انسان بدون جامعه هیچ امتیازی بر حیوان که فاقد جامعه و تاریخ است ندارد. 

همه فقرات هفتگانۀ مذکور )عدل، کظم، جلوگیری از آتش های اجتماعی، جلهوگیری از  

اصالح میان مردم، فراز کردن معروف هها و پیشهگیری از رشهد منکهرات(      پیدایش فرقه ها،

هستند، اگر نرمخوئی نباشهد هیچکهدام از   « تحمّل همدیگر»تیِ ینیازمند زمینۀ روانی و شخص

 آنها امکان عملیِ عینی، ندارند. 

َََلم  اْلكَّفَّماِر رُ   »و نیز این خصلت روانی و شخصیتی زمینه است برای آیه  َحمماُء  َأِشمدَّاُء 

که برترین ویژگی جامعهۀ ایهده آل اسهالم اسهت، در عرصهۀ       3است رحم و دلسوزی 8؛«َبْيَنُهْم

نرمخوئی افراد، جامعه بالنده می شود و در فقدان نرمخوئی ها، تضعیف شده و از بین می رود. 

و حداقل اثر منفی این کمبود، خشک و بی عاطفه بودن جامعه است که بهی خبهری از حهال    

 را در پی دارد.همدیگر 

                                                   
 سورۀ فتح.   38آیۀ  8
 ست.  دلسوزی ا« رحم»معنی اصلی  3
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آن ویژگهی  « لهین عریکهه  »( از السهالم  مقصود امام )علیهه  سنّت سالم و لیبرالیسم:

روانی است که زمینه اجتماعی مورد نظر این آیه را فراهم کند، دلسوزی نسبت به همدیگر و 

اطالع از احوال همدیگر، پایۀ روابط افراد باشد. این عامل است بهرای همهدردی، همیهاری و    

شخصی اشخاص های عاطفی، که یک عامل طبیعی، برخاسته از درون افراد و کانون  همکاری

قوانین خشک مصوّب بهدون زمینهۀ روانهی فهردی و اجتمهاعی،       است، نه یک قانون خشک؛

 همیشه شکست خورده و دردی را دوا نمی کنند.

در یهک  که لیبرالیسم و اُومانیسم مدرنیته، در آن مهرود شهده انهد؛ دو همسهایه     امتحانی 

سانتی از حال همدیگر اطالع ندارنهد، وقتهی از مهرگ همسهایه      34ساختمان با فاصلۀ دیوار 

خبردار می شوند که بوی گندش موج می زند؛ انسان گرامی نه فقط به یهک موجهود منفهور    

مبدل می شود بل منشأ شدیدترین تنفّر می گردد. و با اعتراف متخصصین روان شناسی اجتماعی 

ان متخصص در پدیده شناسی، مشاهدۀ این قبیهل حهوادث و ماجراهها، یکهی از     و جامعه شناس

 در جامعه های غربی است. « خودکشی»عوامل پدیدۀ 

است این « من به تو کاری ندارم و تو هم به من کاری نداشته باش»لیبرالیسم غربی مصداق 

است؛ سالم یعنهی   «سالم»نرمخوئی است اما عقیم و سترون. لین عریکه در اسالم معنی همان 

 .ا سبک سالم و سالمت؛ مفید نه مضرمن با تو کار دارم اما ب

که به محض رسیدن دو فرد به همدیگر یا عبورشهان از کنهار    اسالم بنیانگذار سالم است

همدیگر، آن را به زبان آورده و موضع انسانی و مفید بودن خود را بهه همهدیگر اعهالم مهی     

)هر جامعه ای با  جامعه ها سالم را پذیرفتند و به کار گرفتندکنند. پس از آمدن اسالم همۀ 

 بدون اینکه نامی از بنیانگذار آن به زبان بیاورند.  تعبیر یا با رفتاری خاص(

عهدم  »اسهت نهه   « فعل»ین عریکه و نرمخوئی به معنی بی غیرتی و بی تفاوتی نیست، بل ا

است که چیزی از « عدم الفعل»رسانیده  ، نرمخوئی که مدرنیته پیشنهاد کرده و به عمل«الفعل

 حاصل نمی شود بل منشأ عدم ها= کمبودها می گردد. « عدم»

سنت سالم اگر با توجه به شأن تشریع آن عملی شود، کاربرد عظیمهی در جامعهه سهازی    
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 فراوانی دارد.  تأثیردارد. حتی صرفاً بعنوان رسم و بدون توجه به محتوای پیامی آن، نیز 

یه در قرآن دربارۀ سالم آمده، و احادیث در این باره به حدی فراوان هسهتند  آ 04حدود 

 که مجموع آن ها می تواند یک کتاب ضخیم باشد. 

نتیجه اینکه: انسان بدون زیست اجتماعی، انسان نیست. و زیست اجتماعی بدون دلسوزی 

ن تحمل و لین افراد نسبت به همدیگر، خشک و غیر انسانی است و دلسوزی به همدیگر بدو

 ( ادامهه  السهالم  عریکه، امکان ندارد. و نرمخوئی امکان ندارد مگر با فروتنی که امهام )علیهه  

 می دهد: 

 

 عامل نهم در اصالح جامعه
 رواج فروتنی

 

 و )آن آراستگی را( در ترویج فروتنی در جامعه به کار گیرم. ؛«َو َخْفِض اْلَجَناِ »

است یعنی باال « فخم الجناح»مقابل آن  -ین آوردن بال.خفض الجناح: پائ -لغت: جناح: بال

بردن و پر باد کردن بال ها مانند بوقلمون و طاوس و مانند افرادی کهه سهینه و دسهت هها را     

 طوری فراز می کنند که گوئی در صدد پرواز هستند. 

اشهند  فخم الجناح و خفض الجناح هم در اندام و پیکر انسان می توانند ظهور عینی داشته ب

و هم در خُلق و خصلت که در رفتار به ظهور برسند، و در این جا مهراد فروتنهی در خُلهق و    

 خواهد آمد. 88شمارۀ  عاملخصایل است، و دربارۀ فروتنی جسمی و باد کردن اندام، 

 اما خفض الجناح و فروتنی عقیم و بی فایده می شود مگر در عمل به کارگرفته شود که: 

 

 ح جامعهعامل دهم در اصال
 ترویج نیکسیرتی

 

 و در ترویج رفتار زیبا و نیکسیرتی. ؛«َو ُحْسِن السِّرَية»
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 بد.  سیرت خوب، سیرت بد؛ خواه و باشد خوب خواه انسان. یک جاری رفتار سیره: لغت:

امام در این جمله به تداوم و جاری بودن این عوامل و ویژگی های مذکور در بهاال توجهه   

 می دهد. 

 به معنی شاکلۀ درونی نیز آمده است که در این جا مورد نظر نیست. گاهی سیرت

 

 عامل یازدهم در اصالح جامعه
 ترویج وقار و سنگینی

 

تا بهاد تکبهر    -و در ترویج وقار و سنگینی در جامعه به کار گیرم. ؛«َو ُسكَّوِن الرِّيح»

 در عرصۀ روان اجتماعی فروکش کند. 

ۀ بادگرائی را در جامعه از بین ببرم، داشته باشم که پدید آراسته شخصیتی -لغت: ریح: باد.

پیکهر و   این همان فروتنی جسمی است که در باال اشاره شد؛ انسان یا با طبهع طبیعهی خلقهتِ   

اندامش ظاهر می شود که در این صورت با وقار و سنگینی رفتار کرده است، و یها پهر بهاد و    

 وقار است. بوقلمونی و طاوسی ظاهر می شود که بر خالف

سبکی و بی وقاری خواه با بالیدن به پیکر باشد و خواه بدون آن )در هر دو صورت( نوعی 

قرار گرفتن بر باد است آن که پیکرش را مفخّم می کند گوئی باد را در درون پیکرش دمیده 

است. و آن که بدون بالیدن به پیکر، وقار را کنار مهی گهذارد مهثالً بهه اینهور و آن ور مهی       

 ردازد او نیز گوئی گنجشک جهنده و باصطالح وَرجه، وُرجه رونده است. پ

و همچنین است در گفتار؛ فرد بی وقار یا پر باد حرف می زند، و یها بطهور ههوائی و بهی     

 مباالت.

باد در پیکر انداختن، حاکی از تکبّر اسهت، و بهاالترین مصهداق ایهن رفتهار       باد در بینی:

د در بینی انهدازد. کهه حضهرت زینهب )سهالم اهلل علیهها( در آن       متکبرانه آن است که فرد با

سخنرانی کوبنده اش که در مجلس یزید ایراد فرمود، خطاب به این امپراطهور قدرتمنهد و از   
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َِْطِفَك َجْذَلاَن َمْسُرورًا»خود راضی متکبّر می گوید:  ََ ِفي   8«:َفَشَمْخَت ِبَأْنِفَك َو َنَظْر

 ات( کهرده  )بهاد  ههای  شانه به خود به بالیدن مسرّتِ حالت با و گرفتی االب کرده( )باد را ات بینی

 نگریستی.

نتوانستم از کنار این سخنرانی، بدون تحلیل بگهذرم: یزیهد امپراطهوری اسهت کهه دامنهۀ       

و  ستردهگقدرتش از آن سوی رودخانۀ سیحون تا مدیترانه، و از کوه قفقاز تا اقیانوس اطلس، 

است دنیا را بازیچه دست خود مهی  مراه با جهالت، شرارت، فردی در درون وجودش تکبر ه

داند؛ ایام به می گساری، قمار بازی و میمون پرستی می گذراند، اینک احسهاس پیهروزی بهر    

دشمن بزرگ خود او را مست کرده و به مغروریتش بشدت افزوده اسهت، در تخهت قهدرت    

ارتش خود، باد تکبر در پیکرش طوفان  نشسته، بار عام داده و با شنیدن گزارش پیروزی های

 شده است.

( در کنار دیوار به صف کشیده شده اند، السالم در جانب دیگر اسرائی از اهل بیت )علیهم

بانوانی با سنین مختلف که نه حامی دارند و نه کسی که از آنان دفهاع کنهد؛ بهی کهس و بهی      

 قدرت و اسیر.

ری را بر سر مبارک سیدالشهداء و دندان های گزارش به پایان رسید، یزید عصای امپراطو

مبارکش زد، گویند در این وقت سکینه خود را به پاهای عمه انداخت: عمه! مگر نمهی بینهی   

 چه ظلمی با سر پدرم می کند؟! 

ساکت باش ای دختر بهرادرم.  « اسکتی یا بنت اخی»زینب دست او را گرفت و بلند کرد: 

باید چیزی را که در راه اسالم داده ایم باز پس بگیریم؛ دفاع یعنی این سر فدای اسالم شده و ن

تعصب برادری را نشان می دهد، در حالی که راه و کار ما از این حمیهت   سر حمیت واز این 

 ها گذشته.

تاالر بزرگ پر از سران، کارگزاران و فرماندهان و بزرگان است. باد تکبر یزید افزونتهر  

اندن پرداخت و با اقتباس از زبعری که در جنگ احد و هنگام شد، با صدای بلند به شعر خو

                                                   
 . 822ص  03بحار، ج  8
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 شکست مسلمانان سروده بود گفت: 
 

 َلْيَت َأْشمَياِخي ِبَبمْدٍر َشمِهُدوا   
 

 َجَزَع اْلَخْزَرِج ِمْن َوْقِع اْلَأَسِل 
 

 َلممَأَهلُّوا َو اْسممَََهلُّوا َفَرحمماً  
 

 َو َلَقالَّوا َيما َيِزيمُد َلما ُتَشملَ     
 

 ْم ِبَبمممْدٍر ِمْثَلَهممماَفَجَزْيَنممماُه
 

َََْمَدلَ      َو َأَقْمَنا ِمْثمَل َبمْدٍر َفا
 

ََِقْم  َلْسُت ِمْن ِخْنِدَ  ِإْن َلْم َأْن
 

 1ِمْن َبِني َأْحَمَد َما َكاَن َفَعمل  
 

 

بهی   -( حاضر بودند و می دیدنددکاش آن سروران من که در بدر )کشته شدن -8ترجمه: 

 زه ها.چارگی بنی خزرج را در اثر وقوع نی

و می گفتند: یزید دسهت هایهت    -به همدیگر تبریک می گفتند و تبریک می شنیدند -3

 درد نکند.

و بر پا داشتیم مثهل بهدر    -ل آنچه کرده بودندمثبه مجازات شان کردیم در برابر بدر  -2

 را پس برابر شد. 

 .کرده بوداز اوالد احمد آنچه را که  -نیستم از نسل خِندف اگر انتقام نمی گرفتم -0

چون یزید به انکار دین و رسماً به نیت خود در براندازی دین، تصریح کرد؛ یعنی به آنچه 

( فدای آن شده بود یورش برد، زینب )سهالم اهلل علیهها( بهه دفهاع از دیهن      السالم حسین )علیه

برخاست و چنان سخنرانی کرد که هر کلمه اش مانند پتکی بر سر یزید می آمهد؛ امپراطهور   

نخوت، غول قدرت، چنان کوبیده شد و به حدی حقیر گشت که حتهی نتوانسهت بگویهد:     پر

، توان صدور یک جمله را نیز از دست داد. و زینهب  ان این زن را از تاالر بیرون کنیدنگهبان

 سخنانش را گفت و با ارادۀ خودش به سیل کالم پایان داد.  ۀهم

( بهه ثمهر   السهالم  خهون حسهین )علیهه   کل هستی به این زن )!( و شخصیتش آفرین گفت، 

نشست. درست است: کربال در کربال می ماند اگر زینب نبود. او از سر برادرش دفهاع نکهرد   

                                                   
 .834ص  03بحار، ج  8
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 اما اینچنین از دین دفاع کرد تا درس بزرگی به تاریخ بدهد و داد. 

 «َمن ديمين    أحامي أبدًاإين»( نیز در میدان کربال اول گفت السالم برادرش عباس )علیه

نگفت از برادرم دفاع می کهنم   «.و َن إمام صادق اليقني»چون امامش زنده بود گفت سپس 

 یا از زینبم و منسوبانم، گفت: از دینم و از امامم.

این شخصیت درونی آراسته است که این قدر توانمند است، آنهم در حال اسارت و بهدون  

 آراستگی ظاهری. 

 

 عامل دوازدهم در اصالح جامعه
 تی پاکیزهترویج همزیس

 

: عاشر هم بخلقٍ حسن: با آنان بها اخهالق زیبها رفتهار     القوم ُمَخاَلَقًةخالق = اْلُمَخاَلَقةلغت: 

 کرد. 

( السهالم  عنصر حسن و زیبائی است، امام )علیهه « مخالقه»عالوه بر اینکه در معنای کلمه 

 را نیز آورده است. « طیب= پاکیزگی و زیبائی»کلمه 

گوارا بودن، و نیز خوشبو بودن است، و امام عبهارت  « طیب»نائی یکی دیگر از عناصر مع

را طوری آورده است که شامل دو عنصر از زیبائی، و پاکیزگی، و دلنشینی )گوارائی( و عطهر  

مادی و عطر )خوش آیندگی معنوی(، همه را در بر دارد. و شخصیت آرمانی، سالم، بی آفت و 

 بی آسیب، از نظر اسالم چنین است. 

 

 امل سیزدهم در اصالح جامعهع
 ترویج روحیۀ مسابقه در فضایل

 

 و روحیه سبقت در فضایل را رواج دهم.  ؛«َو السَّْبِق ِإَل  اْلَفِضيَلة»
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 انسان و مسابقه
 

انسان بعنوان موجود غریزی در سه چیز رقابت دارد: نیازهای شکمی، نیازهای شههوی، و  

انسان بعنوان یک موجود فطهری   اماای نمی شناسد.  سلطه. و در این مسیر هیچ قانون و قاعده

 مبدل می کند. « مسابقه»را به « رقابت»این رقابت ها را قانونمند می کند؛ یعنی 

است و فکر در خدمت زور است. همانطور که « زور»و « فکر»رقابت دو ابزار دارد که 

ان فکری و توان عقلهی و  در حیوان مشاهده می شود. مسابقه سه ابزار دارد: توان جسمی و تو

همیشه بطور مداوم حتی در عالَم رؤیا نیز این سه را به کار می گیرد. در انسان نیهز فکهر در   

خدمت توان جسمی است، اما عقل این هر دو را مدیریت مهی کنهد؛ و دو نیهروی جسهمی و     

از  فکری را از پخش و پال بودن باز داشته و در یک بستر واحد جهت دار قهرار مهی دههد و   

 هدر رفتن آن دو جلوگیری می کند. 

نیز همیشه در مقام گزینش هسهتند؛ جههت و ههدفی کهه     « جهت»اما انسان ها در تعیین 

 مورد امضای روح فطرت است، و جهت و هدفی که مورد امضای فطرت نیست. 

 از این منظر، انسان مصداق یکی از عنوان های چهارگانه می شود: 

ین مدیریت را داشته باشد و آن را در جهت اقتضاهای فطری کسی که ا انسان عاقل: -6

 قرار دهد، انسان عاقل است. 

این مدیریت را داشته باشد، توان خود را در جهت های نتواند  که کسی انسان سفیه: -2

 پراکنده و اهداف پخش و پال، به کار می گیرد و مصداق انسان سفیه است. 

 )حتهی فاقهد   را یریت را دارد و نه جههت و ههدف  کسی که نه این مد انسان احمق: -9

 ، انسان احمق است. (باشد جهات پراکنده و اهداف مختلف

کسی که این مدیریت را دارد، جهت و هدف هم دارد، لیکن ههدفش   انسان شیطان: -4

که نمونه آن معاویه و عمروعهاص هسهتند، چنهین     زی است نه فطری، انسان شیطان استغری
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قَّْلُت َلُه َما »تبدیل کرده اسهت:  « نکراء»دمت غریزه گرفته و آن را به کسی عقلش را در خ

َُِبَد ِبِه الرَّْحَمُن َو اْكَُِسَب ِبِه اْلِجَنانَّ ؟اْلَعْقلَّ َقاَل قَّْلُت َفالَّمِذي َكماَن ِفمي     .َقاَل َما 

به  8«:ِباْلَعْقِل َو َلْيَسْت ِباْلَعْقِلَفَقاَل ِتْلَك النَّْكَراُء ِتْلَك الشَّْيَطَنةَّ َو ِهَي َشِبيَهٌة  ؟ُمَعاِوَيَة

( گفتم: عقل چیست؟ فرمود: نیروئی است که بوسیلۀ آن خدا عبهادت  السالم امام صادق )علیه

شود و بهشت کسب گردد. گفتم: پس آنچه در معاویه بود، چه بود؟ فرمود: آن نکراء اسهت،  

 شیطنت است، شبیه عقل است و عقل نیست. 

نها فکر را در خدمت غریزه می گیرد، انسان شیطان ههم فکهر و ههم    حیوان در رقابتش ت

عقل را در خدمت غریهزه مهی گیهرد و در اِعمهال غریهزه قهوی تهر از حیهوان مهی گهردد و           

خطرناکتر از هر حیوانی. او در خط رقابت است و نتوانسهته رقابهت غریهزی را بهه مسهابقۀ      

 فطری مبدل کند. 

مسهابقه  »ب است، بحکم فطرت رقابت در سلطه را به توضیح: انسان که غریزتاً سلطه طل

زیبها  »مبدل می کند. و چون روح فطرت یک اقتضاء و خواستۀ دیگهر دارد بنهام   « در فضیلت

 ، این خواسته را نیز در همۀ فضایل در نظر می گیرد. «زیبا خواهی»و « شناسی

؛ برتهری  «برتهری »یلت یعنهی  فض «.َو السَّْبِق ِإَل  اْلَفِضيَلة»می گوید:  السالم امام علیه

َو َحلِِّني ِبِحْلَيِة »جوئی در نیکی ها و نیکوکاری ها. و در دو جملۀ اول این بخش با عبارت 

زیبائی و آراستگی را خواستار شد و آن را شرط اول  «الصَّاِلِحنَي، َو َأْلِبْسِني ِزيَنَة اْلُمَِّقنَي

یعنی مسابقه در فضهایل نیهز بایهد بهمهراه      حضور در جامعه و اقدام به نیکوکاری ها دانست؛

 زیبائی ها باشد. 

واژۀ رقابت و مشتقات آن، تنها در معانی صرفاً لغوی آمده کهه همگهی    رقابت در قرآن:

آمده است. و نیهز یکهی از   « انتظار»و گاهی زیر نظر داشتن بهمراه « زیر نظر داشتن»به محور 

است. و آنچه ما در فارسی رقابت مهی  « گردن» -که از همین ماده است -«رقبه»کاربردهای 
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آمده است. و چون آن را الیق انسان نمی داند تنها در یک آیه « تنافس»نامیم، در قرآن با لفظ 

آنهم در سورۀ مطففین که با نکوهش رقابت اقتصادی غریزی، آغاز می شود، آورده است؛ پس 

و در این )نعمهت   8«:ْلَيََناَفِس اْلُمََناِفُسوَنذِلَك َف َو يف»از ستودن زیبائی های بهشت می گوید: 

های بهشتی( رقابت کنندگان رقابت کنند. بدیهی است که در اینصهورت رقابهت بهه مسهابقه     

 مبدل می شود. 

 2«.َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكَّْم ساِبقَّوا ِإىل»و  3«َفاْسََِبقَّوا اْلَخْيراَ» مسابقه در قرآن:

در امور خیر بر همدیگر سبقت جویند، یک جامعه ای می  بدیهی است اگر افراد جامعه

سازند که همۀ ابعاد آن انسانی به معنی اتمّ می شود؛ اگر در عادل بودن رقابت کننهد، و اگهر   

خیّر باشند، و اگر در ارزش های انسانی حالت مسابقه داشته باشند، جرم و جنایت، بهدکاری  

َبْلمَدٌة  »ز عرصۀ جامعه رخت بر می بندد و مصداق ها و بد رفتاری ها، پستی ها و دنائت ها ا

 می گردد.  0«َطيَِّبٌة َو َربٌّ َغفَّوٌر

از باب مثال: اسالم در اختالفات حقوقی و نیز در پرونده های کیفری، شهادت افراد فاسق 

 چندان ارزشی به مدرک کتبی 5«ِباْلِقْرَطاس َنْعََِبُرال »و غیر عادل را نمی پذیرد، و با شعار 

نمی دهد؛ یک سند ثبتی در برابر دو شاهد عادل، کاربردش را از دست می دههد، خهواه سهند    

 یک قرارداد باشد یا سند ملکیت، و خواه وصیتنامۀ ثبتی باشد و خواه مدرک وام و قرض. 

منشأ این بروکراسی و قرطاس بازی که محصول مدرنیته است و خود مدرنیته را خفه می 

زش را به انسان بدهد بهه مههر پالسهتیکی داده تها بتوانهد از تخلفهات،       کند؛ به جای اینکه ار

تقلبات و تجاوزات جلوگیری کند اما توجه نکرده که باز اینهمه خم و پیچ بروکراسی باید با 
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دست انسان ها انجام یابد؛ باید انسان اصالح شود و در موجودیت فطری خود حرکت کند و 

زه بشری نمی گردد. هر چه بر گسترۀ بروکراسی افزوده االّ هیچ چیزی جلودار خودسری غری

 «کّر َلي مافّر»می شود به همان میزان به جرم و جنایت افزوده می شود. بروکراسی مصداق 

 است. 

اما اگر عدالت در چنان ارزش و اهمیت، و در جایگاه افتخار قرار می گرفت هم نتیجهۀ  

نسانی را در پشت میزهای اداری ههدر نمهی داد. و   انسانی را می داد و هم اینهمه نیروی مولّد ا

بودن مورد مسابقۀ افراد جامعه بود، به اینهمه ارتش ها، پلهیس و نگهبهان،    مؤمناگر ایمان و 

 سیم خاردار و... نیاز نبود.

ٍَ ِمَن السَّم َو َلْو َأنَّ َأْهَل اْلقَّرى»قرآن:  َََلْيِهْم َبَركا اِء َو اْلَأْرِض َو لِكْن آَمُنوا َو اتََّقْوا َلَفََْحنا 

جامعه ها ایمان می آوردنهد و تقهوا پیشهه    اگر مردمان  8:«َكذَُّبوا َفَأَخْذناُهْم ِبما كاُنوا َيْكِسُبوَن

می کردند، برکات آسمان و زمین را بر آن ها می گشودیم، لیکن آنان )حقیقهت( را تکهذیب   

 ار کردیم. کردند ما هم آنان را به همان کارشان )تکذیب شان( گرفت

 -مردمان با این بهانه که واقعیت گرائی الزم است و امیهد بسهتن بهه ارزش ههای انسهانی     

د، ایهده و آرمهان   در حدی که بتوان بوسیله آنها جامعهه را اداره کهر   -عدالت، ایمان و تقوی

« واقعیت گرائهی حقیقهت کهش   »بر اساس این  دست نیافتنی است، حقیقت را تکذیب کردند

ی راه انداختند و آن را غولی ساختند که خودشان در امواج طوفهانی آن خفهه   بساط بروکراس

 می شوند. 

کراسی و مشغول کردن نیروی انسان ها در خدمت آن، نمی هر عاقلی می داند که این برو

شود مگر با گرسنگی بخش های بزرگی از انسان هها؛ مهردم اتیهوپی یها سهومالی و یها فهالن        

گی و فقدان بهداشت گروه گروه بمیرند تا چرخه بروکراسهی در  سرزمین دیگر باید از گرسن

 جاهای دیگر تداوم یابد. 

واقعاً پیام « آنان را به همان تکذیب شان گرفتار می کنیم»آیه با چه بیان زیبائی می گوید 
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آیه در گرفتاری بشر امروزی مصداق یافته است. آنان با تسلیم در برابر واقعیهت مهورد نظهر    

یقت را کنار گذاشتند، اما امروز هر بینش واقعیت گرا دقیقاً مشهاهده مهی کنهد    خودشان، حق

که بشر خودش خودش را اسیر کاغذبازی کهرده اسهت؛ همهان واقعیهت گرائهی شهان همهین        

  «.َفَأَخْذناُهْم ِبما كاُنوا َيْكِسُبون»واقعیت را بر سرشان آورده است: 

انسهان را بهه سهبقت در خیهرات      اگر قرار باشد حدیث هائی که مسابقه در حدیث:

و سفارش می کنند، بیایند باید همه متون حدیثی را در اینجا ردیف کنهیم. زیهرا همهه    دعوت 

 احادیث در این جهت جهتمند هستند.

آیه هائی که در باال دربارۀ مسابقه مشاهده کهردیم پیهام    مسابقه ورزشی در قرآن:

خیهرات را در  هر نوع مسابقه در هر نهوع   شان به محور معنی لغوی سبقت و مسابقه بود که

 نظر داشتند و همچنین است همۀ احادیث که اشاره شد. 

مسابقه در عرصۀ روان اجتماعی و جهزء برنامهۀ   »اما در زندگی بشر مسابقاتی هستند که 

تند و یها مخهتص بهه افهرادی کهه      نیستند، یا مختص به دوران کودکی و نوجوانی هس« همگان

 قرار داده اند.  را حرفۀ خود ورزش

به بحث مسابقه رسیدیم، بهتر اسهت   السالم اکنون که در پی گیری سخن حیاتی امام علیه

در این باره نیز بحثی را داشته باشیم. آیا برنده شدن در مسابقات ورزشی می تواند از مصهادیق  

بهرای پاسهخ ایهن    باشهد؟   ،«َو السَّْبِق ِإَلم  اْلَفِضميَلة  »فضیلت و مشمول سخن امام که می گوید 

 پرسش بناچار باید بحث نسبتاً مشروحی داشته باشیم.

قرآن: فرزندان حضرت یعقوب توطئه کرده حضرت یوسف را به صحرا بهرده و بهر چهاه    

قالَّوا يا َأبانا ِإنَّا َذَهْبنا َنْسََِبُق َو َتَرْكنا ُيوُسَف »گزارش دادند: انداختند آنگاه به پیش پدر آمده 

َِن ای پدر، ما رفتیم و مشهغول مسهابقه شهدیم و یوسهف را در کنهار       8«:ا َفَأَكَلُه الذَُِّْبَِْنَد َمَا

 اثاث خود گذاشیتم و گرگ او را خورد. 
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ورزشی در خاندان های نبوت بوده است و حضرت  ۀاز این آیه استفاده می شود که مسابق

ر خواهیم دید کهه  یعقوب آنان را برای مسابقۀ شان نکوهش نکرده است. لیکن در مبحث زی

مسابقه هم از نظر موضوع و هم از جهت های دیگر، محدود است بهه حهدودی و بهدون آن    

 حدود، مشروع نیست. 

مشخص شود. زیهرا  « مسابقه»و « بازی»ابتدا باید فرق میان  مسابقه ورزشی در حدیث:

راه بها لههو   بشرط اینکهه همه   3حالل و جایز است، 8بازی با هر عنوان و با قاعده و بی قاعده،

َأْرِسمْلُه َمَعنما َغمدًا َيْرَتمْع َو     »است: پسران حضرت یعقوب به پدر گفتند: « لعب»نباشد. بازی 

فردا یوسف را به همهراه مها )بهه صهحرا( بفرسهت تها از گیاههان         2«:َيْلَعْب َو ِإنَّا َلُه َلحاِفظَّوَن

آن منع می شدند. درست خوردنی بخورد و بازی کند. اگر لعب حرام بود باید کودکان نیز از 

است در آیه های دیگر از قرآن لفظ لعب با عنصری از معنای منفی آمده لیکن همۀ آن ها یها  

از درک حقایق را در نظر دارد و یا در مقامی است  تانعمهمراه لهو آمده اند و یا لعبی که م

 جایز است. که یک امر جدّی به بازی گرفته شود. اما اگر مانع از یک کار جدی نباشد، 

 لغت: َلِعَب: ضد جّد: َفَعل ِفعاًل للّذة او الَزّنه: فعل ِفعاًل ال يجدي َليه نفعمًا: 

بازی کرد یعنی به کار غیر جدّی پرداخت: کاری را برای لذّت یا برای تفریح انجام داد. یا بهه  

 کاری پرداخت که نفع مادی و اجتماعی ندارد. 

شده و حرام می شود. و یا بدون لهو « لهو و لعب»صداق اما اگر بازی همراه با لهو باشد، م

 باشد لیکن مانع از یک وظیفۀ جدی باشد حرام می شود. 

ََ به و َشغَلَک:الّلهو: لغت:   آنچه به آن بپردازی و تو را از امور الزم باز دارد.  ما َلهو

 پس لهو نوعی از همان لعب و بازی است که از امور الزم باز می دارد. 

                                                   
بازی با قاعده یعنی آن بازی هائی که در عرف مردم دارای قواعد است و نهام مشهخص ههم دارد. و بهی      8

 شته باشد. قاعده آن است که نام و عنوان خاص ندارد تا قاعده دا
 مگر اینکه منجر به محرمات شود.  3
 سورۀ یوسف. 83آیۀ  2
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رق میان لعب و مسابقه در این است که لعب فاقد هدف مادی و معنوی اسهت و تنهها   و ف

برای لذت و تفریح عملی می شود. لیکن مسابقه نوعی بازی است که ابزار اسهت بهرای ههدف    

دیگر؛ بازی است نه فقط برای بازی، ورزش است اما نه ورزش برای ورزش. اما لعهب بهازی   

کهه   -داری برای هدفی باشد، ماننهد پیهام رسهانی بوسهیلۀ آن    است برای بازی. حتی اگر کبوتر

مسابقه در آن نیهز  اشکال ندارد، و  -هنوز هم در مواردی از قبیل زمان جنگ به کار می آید

َلما َبمْأَس   »( کهه مهی گفهت:    السالم جایز و روا است: می گوید: شنیدم از امام صادق )علیه

َََلْيِه َفمَِّنَّ َرُسموَل اللَّمِه     ِبَشَهاَدِة الَِّذي َيْلَعُب ِباْلَحَماِم َو َلا َبْأَس ِبَشَهاَدِة اْلُمَراِهِن 

َََلْيِه َو آِله) َقْد َأْجَرى اْلَخْيَل َو َساَبَق َو َكاَن َيقَّولَّ ِإنَّ اْلَمَلاََِكَة َتْحُضُر  (َصلَّ  اللَُّه 

شهادت و  8«:َك َفُهَو ِقَماٌر َحَراٌمَو َما ِسَوى َذِل .الرَِّهاَن ِفي اْلُخفِّ َو اْلَحاِفِر َو الرِّيِش

گواهی کسی که با کبوتر بازی می کند، پذیرفته مهی شهود )یعنهی ایهن کهار او عهدالت او را       

مخدوش نمی کند( و نیز شهادت کسی که با کبوترش مسابقه می گذارد، ایرادی نهدارد. زیهرا   

و فرمود: فرشهتگان در   ( اسب سواری کرد و مسابقه گذاشت،و آله یهاهلل عل رسول خدا )صلی

شوند، و غیر از این ها ههر چهه باشهد حهرام و قمهار      می مسابقه شتر و اسب و پرنده، حاضر 

 است. 

 3برخی از علما در پیام این حدیث دچار تعجب شده اند: کفترباز ههم عهادل مهی شهود!؟!    

 و است. توجه نکرده اند که تربیت کبوتر و لعب با آن، غیر از کفتربازی است که مصداق له

َلا َسَبَق ِإلَّا ِفي ُخفٍّ َأْو َحاِفٍر َأْو َنْصٍل َيْعِني »در چند حدیث دیگر آمده است: 

مسابقه ای )حالل( نیست مگر در شهتر سهواری یها اسهب سهواری و تیرانهدازی.        2:«النَِّضاَل

 حدیثی که کبوتر را نیهز آورده، ایهن انحصهار را دچهار تردیهد      »مرحوم حرّ عاملی می گوید: 

                                                   
 . 332ص  88وسائل الشیعه، ج  8
 در متن وسائل الشیعه، این تعجب آمده است. 3
 همان باب. 2
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 8«.می کند

َََلْيمِه  )َقاَل الصَّماِدُق  »در حدیث دیگر نیز آمده اسهت:  « ریش= پرنده= کبوتر»عنوان 

َِْنَد الرَِّهاِن َو َتْلَعُن َصاِحَبُه َما َخَلا اْلَحاِفَر َو اْلُخفَّ َو  (السََّلام ََْنفَُّر  ِإنَّ اْلَمَلاََِكَة َل

َََلْيِه َو آِله)اللَِّه  الرِّيَش َو النَّْصَل َو َقْد َساَبَق َرُسولَّ أََّساَمَة ْبِن َزْيٍد َو  (َصلَّ  اللَُّه 

ی متنفرند و عامهل  «رهان»فرمود: فرشتگان از هر  السالم امام صادق علیه 3«:َأْجَرى اْلَخْيَل

آن را لعنت می کنند، مگر در شتر سواری، اسب سواری، پرنده داری و تیراندازی. رسول خدا 

 ابقه گذاشت و اسب سواری کرد. با اسامه بن زید مس

امها مصهحح محتهرم     2آورده.« شهرایع »مرحوم محقق حلّی )قدس سرّه( این حهدیث را در  

در اینجا آن تیری اسهت  « ریش»التفسیر، فوراً در پاورقی نوشته است: مراد از نسخۀ چاپ دار

 که پر پرنده ای به آن وصل کرده باشند...

ت که باور نمی کند کبوترداری نیز مورد پهذیرش  این مصحح محترم از جملۀ اشخاصی اس

باشد. زیرا کبوترداری برای هدف مهم را با کفتربازی اشتباه کرده است. و توجه نکهرده کهه   

راش ريشمًا  »به تنهائی هرگز به معنی تیر نیامده اسهت مگهر بصهورت )مهثالً(:     « ریش»لفظ 

یر است نه اینکه معنهی لفهظ ریهش    بیاید در اینصورت نیز به معنی چسبانیدن پر به ت «الّسهم

 نوعی تیر باشد. 

و ال يجوز املسابقة بالطيور، و »خود مرحوم محقق نیز در آخر فصل دوم می گوید: 

و جایز نیست مسهابقه بها پرنهدگان، و     «:ال َلي القدم، و ال بالسفن، و ال باملصارَة

 شتی. و مسابقۀ کُ 0مسابقه با قدم )مانند دو( و مسابقه با کشتی رانی،

                                                   
 . 332همان، ص  8
 .338همان، ص  3
 ط دار التفسیر.   852ص  3شرایع االسالم، ج  2
 شامل قایق رانی. 0
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مراهنهه در ایهن چههار     «:و ال يجوز املراهنة»می فرمود  «ال يجوز املسابقة»اگر به جای 

 باشهد  موضوع، جایز نیست، شاید نظرش هیچ ایرادی نداشت، زیرا مسابقه بهر دو نهوع اسهت:   

پول و یا هر چیز ارزشمند که به برنده مسابقه داده می شود( « )= رهان»در آن مسابقه ای که 

ۀ بدون رهان. اما باز با دو حدیث که دربارۀ ریش آمده که رهان نیز در آن ها جایز و مسابق

 شده، سازگار نیست و با بینش آن تعجب کنندگان که شرحش گذشت، سازگار است. 

مسابقه با طیور، قدم )از آن جمله: دو( و در کشتی رانی )از آن جمله قایق رانی( و کُشتی، 

مانند ورزیدگی برای مقابله با دشمن و جنگ دریهائی،   -باشد جایز است اگر برای هدف مهم

 یا فرار از دزدان دریائی و پیک رسانی بوسیله کبوتر.

( نوشت: مهردی بهه   السالم به حضور امام تقی )علیه 8ابن ابان رازی می گوید: زادان فروخ

دنبال صید می دود، مقصودش صید نیست، هدفش ورزیهدگی و صهحت بهدن اسهت. امهام در      

 ایرادی ندارد، مگر آنچه برای لهو باشد.  «:ِللَّْهو َلا َبْأَس ِإلَّا»پاسخش نوشت: 

شمول اطالقی دارد یعنی مواردی غیر از صید را نیهز   3«َلا َبْأَس ِبَذِلَك ِإلَّا ِللَّْهو»عبارت 

شامل می شود، پس هر تحرّکی که مصداق لههو نباشهد، جهایز اسهت، و مسهابقه در جایزهها       

دارد. اما رهان چنین نیست. یعنی رهان در برخی از مسابقه هها جهایز اسهت نهه در     اشکالی ن

 همه آن ها.

                                                   
، هر دو صحیح است زیرا این لفظ فارسی است و در فارسی قدیم حرفی بوده میهان دال و  زادان، یا زاذان 8

 ذال که هنوز هم آثاری از آن باقی است مانند گنبد و گنبذ.

بنقل از فهرست شیخ منتجهب الهدین )ره(    -334ص  5ج  -«معجم رجال الحدیث»مرحوم خوئی )ره( در 

 عالم، فقیه، قاضی و محدّث است.  آورده است: شیخ زاذان بن محمد بن زاذان، 

البته نه دربارۀ توثیق او سخنی گفته اند و نه زمان زندگی او را معین کرده اند. و نیز معلهوم نیسهت کهه    

این زاذان فروخ همان زاذان بن محمد است. با اینهمه مجهول بودن احوال او عیبی در سند حهدیث نمهی کنهد،    

قرار ندارد، بل او نامه ای نوشته که ابن ابان رازی این مهاجرا را روایهت   زیرا او در این سند در جایگاه راوی 

 می کند.  
 . 330ص  88وسائل الشیعه، ج  3
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رهان فقط در مسابقه شتر سواری، اسب سواری، تیراندازی و کبوتر پیک پروری،  نتیجه:

 جایز می شود، گاهی هم مستحب می گردد. و در غیر این چهار مورد، مصداق قمار است. 

ندانسته اند و به ناچار بهه  « پرنده»را به معنی « ریش»آنان که  توضیح یک نکتۀ دقیق:

 پرداخته اند، به چهار علت بوده است:  تأویل

 به کارآئی کبوتر در پیام رسانی توجه نکرده اند، یعنی به ذهن شان نیامده.  -8

که از دیرینه های تهاریخ بهوده، مهانع شهان شهده تها       « کفتربازی»خوی منفی و منفور  -3

 ئی صحیح آن به ذهن شان بیاید. کارآ

استحباب مسابقه را  ،«ال سبق اال...»توجه نکرده اند که آن حدیث ها که می گویند  -2

 تنها به سه چیز منحصر می کنند، نه جواز آن را. 

باشهند و  مسابقه فقط در سه چیز مستحب است، و در امهور دیگهر کهه مشهروع      نتیجه:

 نیست. حرام نباشند جایز و لیکن مستحب 

حدیث ها نیامده، دلیل دیگهر دارد و آن   برخیعدم توجه بر اینکه ریش و کبوتر در  -0

این است که نمی توان با کبوتر مسابقه داد، زیرا نحوۀ حرکت و کار آن در اختیار صهاحبش  

نیست. صاحبش نه سوار آن می شود و نه جزئیات حرکت آن را هدایت می کند. پس مسابقه 

وتر است و صاحب شان دخالتی در آن ندارند پس نمی توان به آن مسابقۀ دو فقط میان دو کب

انسان گفت بر خالف شتر و اسب. در شتر سواری و اسب سواری ههم هنهر حیهوان در نظهر     

است و هم هنر سوارکار. و اساساً نمی توان به کبوتر دستور داد با حالت مسابقه ای با کبهوتر  

 ر از او برسد. دیگر پرواز کند و سعی کند زودت

اما رهان دربارۀ کبوتر پیام رسان، امکان دارد، که کدام یک از دو کبوتر بهتر می توانهد  

 نامه را سالم و حفاظت شده تر به مقصد برساند.

 «.سبق»آمده، در رهان بحث می کنند نه در « ریش»و لذا هر دو حدیث که در آن ها 

مصهداق   ...«َلما َبمْأَس ِإلَّما   »گویند  در حدیث هائی که می« ریش»پس عدم حضور کلمه 

است یعنی کبوتر اصالً قابل مسابقه نیست تا مسابقه اش جایز یا غیهر  « سالبه بانتفاء موضوع»
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 جایز باشد. 

دو حهدیث از  « کتهاب السّهبق و الرّمایهه   »آغهاز  « لمعۀ دمشقیه»شهید اول )قدس سرّه( در 

 ( آورده است: و آله یهاهلل عل پیامبر اکرم )صلی

 . َنْصٍل َأْو ُخفٍّ َأْو َحاِفٍر لَا سَبْقَ إِلَّا فِی -8

َِْنَد الرَِّهاِن َو َتْلَعُن َصاِحَبُه َما َخَلا اْلَحاِفَر َو اْلُخمفَّ َو   -2 ََْنفَُّر  ِإنَّ اْلَمَلاََِكَة َل

 8.الرِّيَش َو النَّْصل

آمهده شهامل    که در حهدیث « حافر»و شهید ثانی )قدس سرّه( در شرح آن می گوید: لفظ 

« نصهل »شامل شتر و فیهل مهی گهردد. و لفهظ     « خفّ»اسب، قاطر و االغ هم می شود. و کلمۀ 

 شامل است بر تیر، شمشیر و هر آلت جنگی. 

و يدخل السهم يف الريش َل  الرواية الثانية إذا اشَمل َليه »آنگاه می گوید: 

تیر هم می شود اگر  و مطابق حدیث دوم کلمۀ ریش شامل 3«:ء باسم جزَهتسمية للشي

 باشد. « تسمیۀ شیئ با اسم جزئش»مشمول مصداق 

دانسته، اما بها لفهظ   « تیری که پر مرغ به آن وصل باشد»یعنی ایشان نیز ریش را به معنی 

 آورده است که حاکی از نوعی شک و تردید است. « اگر«= »اذا»

ا اسهم جهزئش، چنهان    لیکن عالوه بر خارج بودن ریش در اینجا از مصداق تسمیه شهیئ به  

« نصهل »دوم، کلمه  دیثحمعنائی با اشکال اساسی دیگر مواجه است. زیرا در متن خود همین 

 شامل تیر است و تکرار آن با لفظ ریش، معنائی ندارد. آمده که بی تردید 

 کهه  آورده دویهدن،  پرنهدگان،  رانهی،  کشهتی  گرفتن، کُشتی دربارۀ را اول شهید عبارت سپس

 و را، امثهالش  و اندازی، سنگ سنگ، کردن بلند» افزوده آن بر و نیست. جایز ها این در مسابقه

 «:الثالثمة  َن خرج ما مشروَية نفي  مَل السابق احلديث لداللة» کهرده:  استدالل

                                                   
 مشاهده کردیم.   این دو حدیث همان هستند که در سطرهای باال از وسائل الشیعه، 8
 .الّسبق و الّرمايةشرح لمعه اول کتاب  3
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 چون حدیث سابق داللت دارد بر اینکه مسابقه در غیر این سه مورد مشروع نیست. 

شروعیت وقتی است که رهان در میان باشد واالّ لیکن بالفاصله توضیح داده که این عدم م

 اگر بدون رهان باشد، در داللت حدیث بر عدم مشروعیت جای حرف است. 

و عبارت را طوری آورده که گویا نظر شهید اول نیهز همهین اسهت. بنهابراین، مهی تهوان       

بشهرط   عبارت محقق )قدس سرّه( را که از شرایع دیدیم، به همین معنی دانست، یعنی مسابقه

رهان فقط در سه مورد جایز است و در موارد دیگر حرام و قمار است. و این همهان مطلهب   

است که ما به دنبالش بوده و در صدد اثبات آن هستیم، البتهه بها افهزودن مهورد چههارم کهه       

 مسابقه نیست اما رهانش جایز است و آن در پرورش کبوتر پیک است.

نفی جنس می کند لیکن جنس سنت « ال»با حرف  «ال سبق...»ر صورت؛ حدیث های ه به

 و جنس سبق مستحب را نفی می کند و در مقام تحریم نیست. به حدیث دیگر توجه کنید: 

َََلْيِه َو آِله)َمرَّ َرُسولَّ اللَِّه » ِبَقْوٍم َيَََشالَّوَن َحَجرًا َفَقماَل َمما َهمَذا     (َصلَّ  اللَُّه 

َأْقَواَنا َفَقاَل َأ َلا أَّْخِبُركَّْم ِبَأَشدِّكَّْم َو َأْقَواكَّْم َقالَّوا َبَل  َيا َرُسوَل  َفَقالَّوا َنْخََِبُر َأَشدََّنا َو

ي ِإْثٍم َو َلا َباِطٍل َو ِماللَِّه َقاَل َأَشدُّكَّْم َو َأْقَواكَُّم الَِّذي ِإَذا َرِضَي َلْم ُيْدِخْلُه ِرَضاُه ف

ََ َمما َلمْيَس َلمُه     ِإَذا َسِخَط َلْم ُيْخِرْجُه َسَخطَُّه ِمْن َق ْوِل اْلَحقِّ َو ِإَذا َمَلَك َلْم َيَََعما

( بر گروهی گذشت که سنگی را بلند مهی کردنهد.   و آله یهاهلل عل رسول اکرم )صلی 8«:ِبَحقٍّ

فرمود: این چیست؟ گفتند: می خواهیم بدانیم کدام یک از مها زورمنهدتر و قهوی تهر اسهت.      

یها   ی؟ گفتنهد: بله  -از شما زورمندتر و قوی تهر اسهت   یک فرمود: خبر نکنم شما را که کدام

رسول اهلل. فرمود: زورمنهدتر و قهوی تهر شهما آن اسهت کهه: وقتهی از کسهی خوشهنود شهد           

هنگامی که بر کسی خشمگین شد خشمش او خوشنودیش او را به گناه یا باطل وارد نکند، و 

                                                   
توضیح: در وسائل، کتاب الجهاد، ابهواب جههاد    -معه مدرسینجاط  044ص  0من ال یحضره الفقیه، ج  8

آمده، ظاهراً غلط چاپی یا خطا در نسهخه بهرداری   « یتشایلون»، «یتشالون»به جای  80حدیث  32النفس، باب 

 است.« شول»نیامده است و اصل این کلمه از « شئل»است. زیرا اساساً در زبان عربی هیچ واژه ای از 
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 از حق خود بر نگیرد. را از گفتار حق خارج نکند، و اگر به قدرت )اجتماعی( رسید بیش

توضیح: آن گروه به مسابقه وزنه برداری مشغول بودند تا نیروی جسمی خود را بیازمایند، 

تقوائی مههم اسهت، لهیکن    ( تذکر داد که نیرومندی روحی و و آله یهاهلل عل پیامبر خدا )صلی

ماند اما نهه  ی خود می «اِباحه»ن را از آن کار نهی شرعی نکرد. پس وزنه برداری در اصل اآن

 8مستحب می شود و نه از سنّت آن حضرت.

از دعهای   السهالم  که این بحث طوالنی به محور سخن امام سهجاد علیهه   فراموش نکنیم

مهن  خهدایا بهه    «:َو السَّْبِق ِإَلم  اْلَفِضميَلةِ  .... اللَُّهم»مکارم االخالق است که می گوید: 

 بقت گیری به سوی فضایل به کار گیرم. آراستگی شخصیتی و نیز ظاهری بده تا آن را در س

در این راستا بود که رسیدیم به مسابقات ورزشی. و معلوم شد که سبقت در شتر سهورای،  

نهه ورزش بهرای ورزش؛ بها    « ابزاریت»اسب سواری و تیراندازی، از فضایل است بشرط قصد 

 هدف آمادگی برای جهاد و دفاع از دین. 

ن تنها به این سه مورد منحصر نیست، بهل برگهزاری مراسهم    البته آمادگی برای دفاع از دی

در این سه مورد مستحب  فقط مسابقه به این ها منحصر است. و با بیان دیگر: مسابقه گذاشتن

مهی شهود کهه شههید اول)ره( بها آوردن      « فضیلت مسهابقه ای »است، که برندۀ آن دارای یک 

دانسته و « نصل»ی جنگی را مشمول لفظ ، مسابقه در همۀ آالت و ابزارها«و الحراب»عبارت 

 3کرده است. تأییدنیز آن را شهید ثانی)ره( 

و امروز مسابقه در رانندگی خودرو، تانک، گریدر، هواپیما و...، و مسابقه در انواع ابزار 

فضهیلت   0و ورزش های رزمی، بشرط نیت آمادگی برای جههاد،  2تیراندازی، و وزنه برداری،

 ( می باشد. السالم ام سجاد )علیهاست و مشمول سخن ام

                                                   
 نیز در همان مبحث که از او نقل شد، به همین نتیجه رسیده است.  شهید ثانی )ره(  8
 شرح لمعه، اول کتاب السبق و الرمّایه.   3
 کندن درب دروازۀ قلعۀ خیبر از مصادیق باالی آن است.  2
 و این مهم و تعیین کننده است.   0



 دعای بیستم 838
 

ی همۀ فقههاء اسهت کهه آن را    ملمستحب است، و این نظر عیادگیری شنا  ورزش شنا:

واجب نمی دانند و عمالً فقهائی بوده و هستند که خودشان شنا بلد نبوده و نیسهتند. در حهالی   

بایهد آن   «جوبا مر حقيقة يف الو»آمده است و طبق قاعدۀ « امر»که در حدیث ها با صیغۀ 

 بودن آن قائل باشند. « مستحب مؤکّد»را واجب می دانستند، و دستکم باید به 

( از رسهول اکهرم   السالم ط درا االضواء: امام صادق )علیه 08ص  2کافی، ج  -8 حدیث:

ُيَعلَِّممُه  »( نقل کرده که یکی از حقوق فرزند بر عهدۀ پدر این است که و آله یهاهلل عل )صلی

 8بر او شنا کردن را یاد بدهد. «:َحَةالسَِّبا

َََل)َقاَل َرُسولَّ اللَِّه  (َََلْيِه السََّلام)َقاَل َأِمرُي اْلُمْؤِمِننَي » -2  (ْيِه َو آِلهَصلَّ  اللَُّه 

از رسول خدا )صلوات اهلل علیهما( نقل  امیرالمؤمنین 3«:ََلُِّموا َأْوَلاَدكَُّم السَِّباَحَة َو الرَِّماَية

 که فرمود: به اوالدتان شناگری و تیر اندازی یاد بدهید. می کند

آمده، اما مصحح محترم تهذیب در پی نویس می « مرفوع»این حدیث بصورت  -8توضیح: 

، از السالم علیه امیرالمؤمنین(، از السالم گوید: در برخی نسخ از ابن سالم، از امام صادق )علیه

 (. و آله یهاهلل عل رسول خدا )صلی

ین حدیث ها شناگری را توصیه می کنند نه فقط برای امور دفاعی، بل برای زنهدگی،  ا -3

که از بیان شهید اول « حراب»لیکن اگر با نیت آمادگی برای دفاع و جهاد باشد مشمول همان 

شده و مسابقه در آن نیز مستحب می گردد و سبقت در آن « نصل»دیدیم می شود و از موارد 

 شود. از مصادیق فضیلت می 

در حدیث اول، رسماً حقوق پسر و حقوق دختر، جداگانه عنهوان شهده و تعلهیم شهنا      -2

 فقط دربارۀ پسران آمده و در ردیف حقوق دختران نیامده است. 

                                                   
ئل، کتهاب النکهاح،   ط دار االضواء، نیز آمده اسهت. و نیهز: وسها    883ص  5ج « تهذیب»این حدیث در  8

 .44ح  52ابواب احکام االوالد، باب 
 . 3ح  53وسائل الشیعه، کتاب النکاح، ابواب احکام االوالد، باب  3



 یّهسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 833
 

ایهن   ۀبهتر است در این باره سخنی نگهویم، زیهرا همه    اما مسابقات ورزشی امروز:

کهه مکهرر بیهان شهد، مهی دانهم و در       « نیت»برنامه های رایج امروزی در ورزش را فاقد آن 

اسهت و عهالوه بهر آن، از دام هها و ابزارههای نظهام       « لههو »اینصورت بنظر بنده مصداق اتهمّ  

 کابالیسم جهانی است. 

 

 عامل چهاردهم در اصالح جامعه
 رواج خیر رسانی به جامعه بدون توقع عوض

 ؟ -آیا جامعه گیرنده است یا دهنده؟

 جامعهحقوا اولیّۀ فرد در عهدۀ 
 

و )خدایا به من آراستگی و آمادگی بده تا آن را در( خیر رسانی به  «:َو ِإيَثاِر الََّفضُِّل»

 جامعه بدون هر توقع، به کار گیرم.

 خیر رسانی.  :تََّفضُّللغت: 

و  -ایثار: از خود گذشتگی: از نفع خود صرف نظر کردن: مقدم داشتن دیگهران بهر خهود.   

 8است، مراد خدمت کردن به جامعه، است.« قش فرد در جامعهن»چون در اینجا سخن از 

بزرگترین حق جامعه بر عهدۀ فهرد را   اوالً:( در این سخن السالم امام )علیه ایثار تفضّلی:

علهوم   ۀمهم در عرص ۀدر اینجا یک مسئل«. ایثار تفضّلی»مشخص می کند که عبارت است از 

این بحهث در دو محهور قابهل     ؟-ت یا دهنده؟آیا جامعه گیرنده اسانسانی عنوان می شود: 

 طرح است: 

دو  پیهرو ههر مکتبهی باشهند(    در نظر آنان که مکتبی می اندیشند ) محور شخصیت: -6

                                                   
مثالً بیان شد که در این بخش چگونگی حضور فرد در جامعه، محور سخن اسهت، و چگهونگی رفتهار     8

 فرد با فرد، در بخش های قبلی گذشت.
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 پاسخ برای این سؤال هست:

الف: هگلیسم و مارکسیسم باور دارد که جامعه دهنده است و افراد شخصیت شهان را از  

 شخصیت جامعه چیزی نمی دهد.  شخصیت جامعه می گیرند و فرد برای تحقق

( می گوید: نه این و نه آن بل امربین امرین؛ هم السالم ب: مکتب قرآن و اهل بیت )علیهم

 فرد می دهد و می گیرد و هم جامعه می دهد و می گیرد.

، از ابعاد این محور است که باید تک تک افراد در امور فرهنگی، آداب، رسوم و اخالق

( ایثهار تفضّهلی بکننهد. یعنهی در     السالم جامعه کمک و بقول امام )علیهاین باره به شخصیت 

اندیشۀ گرفتن از جامعه نباشند. به وظیفۀ خود در برابر جامعه بیندیشند، حتهی اگهر جامعهه    

 نسبت به آنان به وظیفه خود عمل نکرده باشد. 

. جامعه در ایهن  ج: لیبرالیسم جامعه را دارای شخصیت نمی داند تا در این باره بحثی بکند

 بینش یک پدیدۀ کامالً مصنوعی و قراردادی است و هیچ منشائی در کانون وجود انسان ندارد. 

جامعه می دانهد،   از آنِبینش اول، همه چیز جهان را  محور اقتصادی و امور مادی: -2

و این جامعه است که مطابق تشخیص خود داشته های خود را در بستر طرق اجرائی به افراد 

 می دهد. 

( می گوید: نه همۀ جهان، بل بخش هائی از جههان  السالم مکتب قرآن و اهل بیت )علیهم

افراد اسهت کهه افهراد در آن مطهابق مقرراتهی       از آنِو بخش های دیگر  8جامعه است از آنِ

                                                   
میده می شوند و عبارتند از: دریاها، رودخانه ها، چشمه ها، جنگل ها و نیزارها نا« الانف»این بخش ها  8

)تاالب ها(، معادن، شهر و دیاری که مالکین شان رها کرده و رفته اند، ارث کسی که وارثی ندارد، گنج ها و 

 عتیقه های زیر زمینی باستانی.

 فقط به تعریف معدن بسنده می شود: هر کدام از این موارد تعریف ویژۀ خود را دارد، در اینجا 

گونه مواد طبیعی است که پیش از آنکه دست بشر در آن دخالهت کنهد، در جهای خهود ارزش     معدن هر

 روی زمین باشد و خواه در زیر زمین.   اقتصادی دارد، خواه در

انهد  جامعه محصول این دارائی های خود را در نیازهای خود )امور اجتماعی( مصرف مهی کنهد و مهی تو   

 بخشی و تکّه ای )نه همه( از آنها را موقّتاً به افراد )بخش خصوصی( طی قراردادی، بر خمس، سهدس، سهبع،  
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 مالک می شوند. 

مهی   و لیبرالیسم همه اموال جهان را از آن افراد می داند و این افراد هسهتند کهه رضهایت   

 در اختیار جامعه باشد. « منابع طبیعی»دهند برخی از اموال طبیعی با عنوان 

بدیهی است همگان معتقدند که آنچه جامعه دارد باید برای امور اجتماعی و به نفع افراد 

 هزینه شود. 

فرد پنج حق اولیّه دارد که جامعه موظف است  حقوا اولیه فرد در عهدۀ جامعه:

 د: کن تأمینآن ها را 

 رفع گرسنگی. -8

 امنیت. -3

 لباس.  -2

 مسکن.  -0

 ازدواج. -3

کنهد و   تأمینت، مطلق است یعنی دولت بنمایندگی از جامعه باید امنیت افراد را ینحق ام

 کهه  است وقتی دیگر حق چهار لیکن باشد. پاسخگو باید دولت شود، امنیت عدم دچار کسی اگر

                                                                                                                        
  .تسع، عُشر، نصف و حتی در صورت تشخیص، به رایگان، واگذار کند 

 صاله مال شخصیت جامعه است، نه بر اساس قرارداد، و هیچ قراردادی نمی تواند ایهن امهوال  این اموال باال

را از مالکیت جامعه خارج کند. جامعه در مصرف این اموال، دهنده است کهه آنهها را بهرای افهراد و مهردم      

 هزینه می کند. 

جامعه اموالی نیز دارد که بر اساس قرارداد و )باصطالح( تشریع، مالک آن می شود مانند: زکات، خمس 

زمندگان ابتهداءً حهق خهود را سهاقط کهرده      مازاد از درآمد، خمس غنایم جنگی و کل غنایم در صورتی که ر

در به دست  جامعهباشند. و نیز اراضی موات، این اموال در دادوستد جامعه با افراد به مالکیت افراد می رود. 

 آوردن این اموال، گیرنده است نه دهنده، گرچه در مصرف آن نیز دهنده است.  

 -سایت بیهنش نهو   «ای کتاب الخمس در فقهویژگی ه»برای شرح بیشتر این مبحث، رجوع کنید: کتاب 
www.binesheno.com 
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 خود.  تقصیر بدلیل نه باشد، ناتوان ها آن تأمین در معهجا در «اقتصادی عدالت عدم» بدلیل فرد

قرار باشد در عین حال فردی یا افرادی بهدالیل مختلهف از   ممکن است عدالت اقتصادی بر

 آن برخوردار نباشند با اینکه خودشان تقصیر نکرده اند. 

رام برسد و اضطراراً مرتکب ح« مضطر»اگر کسی دربارۀ این پنج مورد به حدّ  اضطرار:

 شود، جامعه نمی تواند او را مجازات کند: 

 خهود اگر یک فرد غیر مقصّر گرسنه بماند و جامعه در مورد او بهه وظیفهۀ    گرسنگی:

 عمل نکند، اگر برود دزدی کند، جامعه نمی تواند حکم سرقت را دربارۀ او اجراء کند.

ه مال مردم بزند، او حق ندارد دست ب فردی اکثریت قریب به اتفاق فقهاء گفته اند: چنین

یا هر چیز غیر مملوک ولو حرام باشد بخورد. اما باید توجه کهرد کهه   « اکل میته»می تواند 

است که جامعه ای فاقد دولت باشد، مانند جامعۀ شهیعه   «عصر فترت»این فتوی مربوط به 

کند، در اکثر دوره های تاریخ خودش. اما در صورت وجود دولت، هیچ فردی نباید اکل میته 

او ابتدا باید بکوشد که از اموال دولتی بخورد به هر طریقی که باشد، و اگر دسترسی به اموال 

دولتی )بیت المال( نداشته باشد می تواند از مال مردم بخورد و اگر این را نیز نتواند می توانهد  

 اکل میته کند. 

دولهت اسهت    ، و ایناین دولت است که بنمایندگی از جامعه باید به وظیفه اش عمل کند

 که باید محاکمه شود که چرا دربارۀ این فرد به وظیفه اش عمل نکرده است. 

و همچنهین اسهت    8و دقیقاً همینطور است دربارۀ حدّاقل لباس که پوشش آبرومنهد باشهد.  

باشد. چنین وجود داشته « کارتن خواب»دربارۀ مسکن؛ در جامعۀ اسالمی نباید پدیده ای بنام 

ا بینش لیبرالیسم سازگار است، نه با بینش مکتبی )اعم از هر مکتبی که باشد( حتی پدیده ای ب

دربارۀ افراد مقصّر مانند معتادان. و در این موضوع به توضیح یک نکته نیاز هست بهه شهرح   

 زیر: 

                                                   
 باید باشد.  « پوشش آبرومند الیق بشأن»حتی مطابق مبنای برخی از فقهاء  8
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اگر اعتیاد افراد بصورت موردی باشد، تنها معتاد مقصهر اسهت و بایهد     اعتیاد در جامعه:

و لميس  »گشته، مشهمول  « بیمار»شود، و اگر در حدی معتاد شده که مصداق  تنبیه و تعزیر

می شود و قابل مجهازات نیسهت و دولهت بایهد او را معالجهه کنهد،        «َلي املريض حرج

 گرچه خود او مقصّر است. 

نباشد، این دولت است که « موردی»مبدّل شود و « جریان»و اگر اعتیاد در جامعه به یک 

 و نمی توان فرد معتاد را مجازات کرد.باید محاکمه شود 

اگر فردی بدون تقصیر در امور اقتصادی خود، نتواند ازدواج کند و در اثر فشهار   ازدواج:

نزدیهک  « جنهون »انرژی شهوت مرتکب گناه شود، در واقع از حدّ اضطرار گذشته و به حهد  

 محاکمه شود.  است و نه مجنون. و دولت باید« حدّ»شده است؛ نه مضطرّ قابل مجازات 

بهرای   بیت المال و دارائی جامعه در چاه ماواردی بایاد هزیناه و مصارف شاود؟:      

کهه  « نیازهای اجتماعی»نیازهای اجتماعی. اما مراد از نیازهای اجتماعی چیست؟ این اصطالح 

در زبان ها و قلم ها رایج شده، یک اصطالح لیبرالیستی اسهت و بها جهان مکتهب و اندیشهۀ      

 آن جهای  بهه  بایهد  نهدارد،  تناسهب  «جامعهه  شخصهیت » به عقیده با زیرا یست.ن سازگار مکتبی

 شود.  می روشن مسئله روح که است صورت این در و شود. مصطلح «جامعه نیازهای» اصطالح

یک فرد که شخصهیت فهردی دارد، در مصهرف امهوال شخصهی خهودش اولویهت را بهه         

و درمان، و درمهان را   8س، ازدواجکمبودهای ضروری اولیه می دهد؛ به گرسنگی، مسکن، لبا

 از عضوی شروع می کند که دچار آسیب یا آفت شده است. 

در درجهه اول   را جامعه نیز که از نظر هر مکتب دارای شخصیت اسهت، بایهد دارائهیش   

بایهد   . جامعهه جامعه اسهت  د، فرد عضوی از پیکر شخصیت دارِکنهمین نیازها مصرف  رایب

 ین امور بپردازد، سپس به دیگر نیازهای جامعه. به ا یپیش از هر نیاز دیگر

مما َأفماء    »حکمت و فلسفه وجودی دارائی جامعه )بیت المال( را قرآن بیان کرده اسهت:  

                                                   
 آنان که این نیازها را در اولویت قرار نمی دهند، دچار نوعی بیماری هستند. 8
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ََل  َو اْلَمسماكنِي َو اْبمِن    َو اْلَيَمام   َفِللَِّه َو ِللرَُّسوِل َو ِلِذي اْلقَّمْر   َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلقَّرى اللَُّه 

در آیهه  آیه آمهده،  و این نیازمندان که در این  8«بيِل َكْي ال َيكَّوَن ُدوَلًة َبْيَن اْلَأْغِنياِء ِمْنكَّْمالسَّ

رف انفال هم هست. حکمت و فلسفۀ وجودی بیت المال ایهن  های زکات، خمس و موارد مص

قط در میان اغنیهاء  چرخ اقتصاد ف «:ُدوَلًة َبْيَن اْلَأْغِنَياِء»است که جریان اقتصادی نباید مصداق 

 باشد. 

عهدالت اقتصهادی در   »بینش لیبرالیسم به چیزی بنام  دو مبنای متضاد در نظام اقتصادی:

باور ندارد و معتقد است اگر ثروت در جامعه انباشته شود، به فقرا نیهز چیهزی مهی    « جامعه

ش رسد و اگر در چنین جامعه ای کسی گرسنه یا کارتن خواب باشد، از بهی عرضهگی خهود   

 گزین عدالت می گردد. جای« انباشت ثروت در جامعه»بینش است. در این 

عدالت را در نظام اقتصادی بر انباشت ثروت، مقدم می دارد و به کرامت  ،اما بینش مکتبی

 انسان ها می اندیشد: کرامت هر انسانی. 

در  متأسهفانه است که  «ُدوَلًة َبْيَن اْلَأْغِنَياِء»مصداق اتمّ  بدیهی است نظام اقتصادی مدرنیته

جامعۀ امروزی ما نیز در نظام اقتصادی بر آن اساس عمل می شود. و دست اندرکاران سیاست 

گذاری اقتصادی ما غیر از اصول اقتصادی کابالیسم، راه دیگری را نمهی شناسهند و مکهرر بهه     

ه چسبیده اند، هنوز هم پس از گذشت چند دههه بهه تجربهه مشهغول انهد که      « تجربه»کلمه 

هستند، چه چیزی تجربه می شود؟ پیمودن  «دامةمن جّرب اجملّرب حّلت به الّن»مصداق 

راه نظام اقتصادی مدرنیته قهراً و جبراً همان نتایج را خواهد داد که در غرب داده است، و این 

 یکی از مسلّمات علمی است. نمی توان در عرصۀ باورها مکتبی بود و در عرصۀ عمل لیبرال. 

 

                                                   
 سورۀ حشر.   4آیۀ  8
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 به جامعه بدون هر توقعیخدمت 
 

 از نو تکرار کنیم:   مکارم االخالا( در این دعای السالم برگردیم به سخن امام )علیه

َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو َحلِِّني ِبِحْلَيمِة الصَّماِلِحنَي، َو َأْلِبْسمِني ِزيَنمَة     » اللَُّهمَّ َصلِّ 

خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و  ،«يَثاِر الََّفضُّلَو ِإ و..... اْلُمََِّقنَي، ِفي َبْسِط اْلَعْدِل

مرا در جامعه آراستگی صالحان و زینت متقیان بده تا بتوانم بوسیله این آراسهتگی و آمهادگی   

 بکوشم. «ایثار تفضّل»دل بکوشم و در...... و در بسط و ترویج خصلت در بسط ع

 گذشت به محور دو مطلب بود:  (السالم آنچه دربارۀ این جمله از سخن امام )علیه

 در حضور فرد»در بخشی از دعا قرار دارد که نمایش دهندۀ چگونگی  ۀ اخیراین جمل -8

اکثهر   متأسهفانه است؛ از مسائل جامعه سازی است نه از مسهائل خهود سهازی، کهه     « جامعه

 شارحان صحیفه به این اصل توجه نکرده اند. 

سهپس   8اسهت « دارنده»روشن شد که جامعه اوالً  آیا جامعه دهنده است یا گیرنده؟ و -3

 که گذشت.  است هم گیرنده است و هم دهنده. و این دادوستد میان جامعه و فرد بشرحی

اما این دادوستد میان جامعه و فرد منحصر به عرصهۀ اقتصهادی نیسهت، در عرصهه ههای      

ی و کرامت فهردی  رفتاری، اخالقی و فرهنگی نیز هست؛ جامعه باید از کرامت انسانی عموم

مکتب با « انسان شناسی»افراد، حفاظت کند. و این حفاظت بر اساس ارزش هائی است که در 

ر بها گفتارهها و بیهان ههای ژورنالیتهه، نهه قابهل        اصول علمی مشخص شده اند. و این قبیل امو

 ند. باید با اصول علمی مبتنی بر انسان شناسی مکتب تبیین شو 3شناخت اند و نه قابل داوری.

و وظیفۀ جامعه، افراد نیز بایهد چیهزی بهه جامعهه بدهنهد، و آن      « دهش»و در برابر این 

                                                   
باالصاله مالک انفال است که آن را از هیچکس نمهی  شخصیت بطور  نییعنی جامعه شخصیت دارد و ا 8

 این اموال، دهنده است.  ۀگیرد، و در خمس، زکات و... گیرنده است، و در مصرف هم
مشکل جامعه ما شهده اسهت، ههر    « ارشادگشت »از باب مثال، امروز چندین دهه است که چیزی بنام  3

 مالً ژورنالیستی حرف می زند.  رئیس جمهور که قدرت را به دست می گیرد دربارۀ آن کا
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 چیست؟ 

معهروف و منکهر دو مقولهه اجتمهاعی هسهتند؛       امر به معروف و نهای از منکار:  

 و منکرها عامل آفتمندی جامعه اند.  وف ها عامل سالمت شخصیت جامعهمعر

گفتمان های ژورنالیستی قابل تعیهین نیسهت،   معروف چیست؟ و منکر چیست؟ این نیز با 

نسهان بها   رابطهه ا »و « هسهتی رابطه انسان با جهان »و « انسان شناسی»باید با اسلوب علمی در 

 8گردد. ، تبیین و تعیین«جامعه

ارزش « تخصص»یک عادت نادرست و غلط بر جامعه ما مستولی شده که در هر چیز به 

دفوع حیوان به کود )و باید ارزش بهدهیم(، لهیکن در   می دهیم حتی دربارۀ چگونگی تبدیل م

امور مربوط به علوم انسانی هر روزنامه نویس )ژورنالیست( برای سرنوشت فردی و اجتماعی 

 3ما نسخه می نویسد.

کسی که دغدغۀ اصالح جامعه نداشته باشاد مارده ای اسات در میاان     

عه می گوید: واکنش شخصیت ها در ( دربارۀ اصالح جامالسالم )علیه امیرالمؤمنین زنده ها:

 برابر منکرات و بدی های جامعه، چهار گونه است:

مهی   برخی از آنان بدی ها را رد «:َفِمْنُهُم اْلُمْنِكُر ِلْلُمْنَكِر ِبَيِدِه َو ِلَساِنِه َو َقْلِبِه» -8

ن کسی خصلت های خیهر  چنی «:َفَذِلَك اْلُمْسََْكِملَّ ِلِخَصاِل اْلَخْيِر»کند با دست، زبان و قلبش. 

 را در وجود خود کامل کرده است. 

و برخی از آنان بدی ها را رد می کنند با زبان و  «:َو ِمْنُهُم اْلُمْنِكُر ِبِلَساِنِه َو َقْلِبِه» -3

یعنی در اقدام عملی در دفع بدی ها تنهها بهه زبهان بسهنده مهی کننهد مهثاًل بهرای          -قلب شان

فیلم خوب و روشنگر نمی سازند. و یها بهرای پیشهگیری از رواج    فیلم بد،  تأثیرجلوگیری از 

                                                   
 در مجلدات این کتاب بحث هائی دربارۀ امر به معروف و نهی از منکر گذشته است.   8
نظریهه   حتی گاهی رئیس جمهوری که هیچ تخصصی در علوم انسهانی نهدارد، در امهور اساسهی انسهانی      3

 .پردازی می کند
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َفَذِلَك ُمَََمسٌِّك ِبَخْصَلََْيِن ِمْن ِخَصاِل اْلَخْيِر »مسجد نمی سازند و...،  ،محافل گمراه کننده

چنین شخصی دو خصلت خیر را دارد، و خصلت دیگر )اقدام عملهی( را   «:َو ُمَضيٌِّع َخْصَلًة

 تباه کرده است. 

َو ِمْنُهُم اْلُمْنِكُر ِبَقْلِبِه َو الَّاِرُك ِبَيِدِه َو ِلَساِنِه َفمَذِلَك الَّمِذي َضميََّع َأْشمَرَ      » -2

و برخی از آنان در قلبش بدی هها را رد مهی    «:اْلَخْصَلََْيِن ِمَن الثََّلاِث َو َتَمسََّك ِبَواِحَدٍة

لت شریفتر از سه خصلت را تباه کند، اما کاری با دست و زبان نمی کند. چنین کسی دو خص

 کرده است و یکی را دارد. 

و  «:َو ِمْنُهْم َتاِرٌك ِلَِّْنَكاِر اْلُمْنَكِر ِبِلَساِنِه َو َقْلِبِه َو َيِدِه َفَذِلَك َميُِّت اْلَأْحَياِء» -0

برخی از آنان تارک اصالح هستند بدی ها را رد نمی کنند نه با زبان، نه با قلب و نه با دست 

 شان. چنین کسی مرده ای است در میان زنده ها. 

آنگاه اهمیت و کاربرد مهم امر به معروف و نهی از منکر را در اصهالح جامعهه، چنهین    

َِْنَد اْلَأْمِر ِباْلَمْعُروِ  َو »بیان می کند:  ََْمالَّ اْلِبرِّ كَّلَُّها َو اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اللَِّه  َو َما َأ

ََِن اْل و همۀ اعمال نیک و جهاد در راه خدا، در  «:ُمْنَكِر ِإلَّا َكَنْفَثٍة ِفي َبْحٍر لَّجِّيٍّالنَّْهِي 

 مگر مانند آب دهن انداختن در دریای پهناور. پیش امر به معروف و نهی از منکر، نیست

بلی: این است ارزش، اهمیت و کاربرد مصلح بودن، در انسان شناسی و جامعه شناسی قرآن 

 .السالم لیهمو اهل بیت ع

ََِن اْلُمْنَكِر َلا ُيَقرَِّباِن ِمْن َأَجٍل »سپس می فرماید:  َو ِإنَّ اْلَأْمَر ِباْلَمْعُروِ  َو النَّْهَي 

َِْنَد ِإَماٍم َجاَِر ََْدٍل  و امر به معروف  8«:َو َلا َيْنقََّصاِن ِمْن ِرْزٍق َو َأْفَضلَّ َذِلَك َكِلَمةَّ 

                                                   
 .222فیض  -254نهج البالغه، قصار، ابن ابی الحدید  8
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و  8د.نه چیزی از روزی فهرد مصهلح مهی کاهه    رس می کند، و و نهی از منکر نه اجلی را زود

افضل و نیکوترین امر به معروف و نهی از منکر، یک سخن )در حمایهت از( عهدل اسهت در    

 نزد حاکم ستمگر. 

 ینیز در این بخش از دعا عدالت را پهیش از ههر امهر دیگهر     السالم و لذا امام سجاد علیه

 «.ْلَعْدِلِفي َبْسِط ا»قرار داده و می گوید: 

اما مهم ترین نکته، بهل مههم تهرین     شناسائی یک بیماری اجتماعی خطرناک:

خدایا به من آراستگی و آمادگی بده تا در »( که می گوید السالم اصل در این سخن امام )علیه

وجهود  یک اصل روان شناختی فهردی و روان شهناختی اجتمهاعی    « ترویج ایثار تفضّل بکوشم

 . دارد

اسهت؛  « جامعهه خهواه  »اسهت و فطرتهاً   « خود دوسهت »است که غریزتاً  انسان موجودی

انگیزش خود دوستی او را وادار می کند که از جامعه بگیرد نه آنکهه بهه جامعهه بدههد. و     

انگیزش روح فطرت از او می خواهد که به جامعه بدهد. به کدام انگیزش پاسخ عملی بدهد؟ 

های فطری سبقت می گیرند مگر اینکه فرد  بدیهی است که انگیزش های غریزی بر انگیزش

در خودسازی به مرحلۀ مدیریت غرایز بوسیله فطریات رسیده باشد. واالّ غریزه همان فطرت 

جامعاه  را نیز در خدمت خود گرفته و یک بیماری شخصیتی ایجاد می کند و آن این اسهت:  

                                                   
این نیز یک اصل مهم در انسان شناسی و جامعه شناسی اسالم است؛ عده ای بر اساس تفکهر سهطحی و    8

غیر علمی، گمان می کنند که اگر کاری به کار کسی نداشته باشند، راحت انهد و اگهر بهه اصهالح بپردازنهد      

ی در اصهالح  هیچ کار« خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو»متضرر می شوند و بر اساس بینش نادرست 

جامعه نمی کنند. اما مکتب می گوید: شخص مصلح، هم در نظر افراد و هم در نظر شخصیت جامعه، محتهرم  

و با ارزش می شود، هیچ ضرری از این جهت نمی بیند بل ارزش هم پیدا می کند. این ماهیت عمهومی مسهئله   

طور کهه در ههر رفتهار و فعالیهت     است که البته گاهی هم ضرر دنیوی را متوجه شخص مصلح می کند، همان

 و خود خواهانه هم چنین است. یسود جویانۀ شخص
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منافع و زیبائی های  عالوه بر اینکه همیشه به من چه کرده است تا من برای آن چه کنم.

جامعه را فدای خواسته های فردی خود می کند جامعه )و دولت( را نیز محکوم می کند که 

 کاری برایش انجام نداده است. 

این محاسبه گری، گاهی ممکن است درست باشد و از یک اندیشۀ سالم برخیهزد، لهیکن   

بیمهاری  »د، سر از یک یاب ورت سالم شان، در جامعه رواجاگر اینگونه محاسبات حتی در ص

در می آورد. و این خطری است بزرگ و تداوم شخصیت جامعه و نظام اجتمهاعی  « اجتماعی

 آن را از بین می برد. 

( ما را راهنمائی و هدایت می کند که از این قبیهل محاسهبات بپرهیهزیم    السالم امام )علیه

کنیم؛ به جامعه خیر « تفضّل»؛ حتی اگر برخی حقوق مان از ناحیه جامعه نادیده گرفته شود

رسانی کنیم هم در امور اقتصادی و هم در امور فرهنگی و ابعاد انسانی، و این تفضّل نیز یهک  

 «.بدون توقع عوض گیری از جامعه»باشد، یعنی بدون توقع؛ « ایثاری» خیر رسانیِ

جامعهه و   معنی این سخن آن نیست که هر ناشایستگی و نادرستی جامعه را بپذیریم، باید

نماینده جامعه یعنی دولت را نیز امر به معروف و نهی از منکر کنیم، اما هنر این اسهت کهه   

مرز میان این امر به معهروف و نههی از منکهر، و محاسهبۀ مهذکور، را مخلهوط نکنهیم؛ آن        

اصهالح جامعهه اسهت. و ایهن اسهت کهه        ،است و این امر و نههی « خود گرائی»محاسبه یک 

 تقیم بسی دشوار است. حرکت در صراط مس

ذف حه اگر چیزی بنام ایثار از عرصۀ روابط فرد با فرد، و روابط فرد بها جامعهه،    ایثار:

شود، فرق زندگی انسان با زندگی حیوان همان فرق زنهدگی مدرنیتهۀ کابالیسهم مهی شهود بها       

ین محیط زیست نیز ایهن چنهین از به    ،زندگی حیوان، که عالوه بر از بین رفتن عواطف انسانی

 می رود که برای زندگی حیوانات نیز خطرناک می شود.

 را می گیرد. « مسابقه در خیرات»رقابت در خود خواهی ها جای 
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 این است که ایثار و تفضّل دو کرامت و دو مکرمت بلند از مکارم اخالق اند. 

 

 عامل پانزدهم در اصالح جامعه
 ترک نق زدن بر علیه جامعه

 

 ،«َو َتْرِك الَّْعِيري»بالفاصله می گوید  «َو ِإيَثاِر الََّفضُّل»بال جملۀ ( بدنالسالم امام )علیه

خدایا به من آراستگی و آمادگی بده تا ترک کردن تعییر را در جامعه رواج دهم. یا: از رواج 

 تعییر پیشگیری کنم.

 لغت: عیّر فالناً نسبه الی القبیح: نسبت بدی به او داد. 

 دررا  8«نق زدن»صطالح عامیانه بیم کنیم باید اعی این جمله را دریااگر بخواهیم معنی واق

نباشد حتماً یک سخن استوار مهی شهود. و سهخن    « نق»نظر بیاوریم. زیرا اگر گفتاری مصداق 

استوار چیزی نیست که امام ما را به ترک آن دعوت کند تا چه رسد به دعوت برای تهرویج  

ه معروف و نهی از منکر با تعییر، همهین اسهت. خهواه    ترک آن در جامعه. و فرق میان امر ب

 دربارۀ متن جامعه باشد و خواه دربارۀ نماینده جامعه که دولت است. 

ِإنَّ الَّذيَن ُيِحبُّوَن َأْن َتشميَع  »( همان پیام قرآن است که می فرماید: السالم مراد امام )علیه

ََذاٌب َأ  3«:ليٌم ِفي الدُّْنيا َو اْلآِخَرِة َو اللَُّه َيْعَلُم َو َأْنمَُْم ال َتْعَلُممونَ  اْلفاِحَشةَّ ِفي الَّذيَن آَمُنوا َلُهْم 

مؤمنان شیوع یابد، برای شان عذاب دردنهاکی در   ۀت دارند زشتی ها در جامعسکسانی که دو

 دنیا و در آخرت است، و خداوند می داند و شما نمی دانید.

 شکار.لغت: فاحشه: گناه فاحش: گناه بی پرده و آ

 سه نکتۀ دقیق و مهم در این آیه باید توضیح داده شود:

آیه در مقام نکوهش زشتی نیست، زشتی ها را در آیه های دیگر نکوهش کرده است.  -8

                                                   
 معنی کرده اند که درست نیست.  « سرزنش»برخی از شارحان تعییر را به  8
 سورۀ نور. 88آیۀ  3
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است که این « شیوع زشتی» این حب قاست. و متعل« حب»نچه در این آیه نکوهش می شود آ

بیان یک حالت روان شناختی است کهه   نیز قبالً نکوهیدگی اش مسلّم است. پس آیه در مقام

 است و یک بیماری درونی است.« حبّ منفی»آن این 

از باب مثال: کسانی از غیبت کردن بشدت لذت می برند، زیرا از افشای عیهوب دیگهران   

( نقهل  السهالم  )علیهه  امیرالمؤمنینن ابی الحدید در آخر شرح نهج البالغه، از بلذت می برند. ا

 غیبت باغ و بستان افراد پست است.  8«:ة بساتين النوکيالغيب»کرده است: 

 شوند:  می دچار وییند عذاب دو به پردازند می عیوب ایافش هب که کسانی دنیوی: عذاب -3

من َماب سمفلة فقمد    »( می گوید: السالم الف: عذاب فردی و شخصی: باز علی )علیه

مایه عیبجوئی کند، د فرواگر کسی از یک فر 3«:هرفعه و من َاب كرميا فقد وضع نفس

رگوار عیبجهوئی کنهد، خهودش را پسهت     زشخصیت او را باال برده است، و اگر از یک فرد ب

 کرده است. 

ب: اگر عیبجوئی از جامعه باشد و مرتب نق بزند: زمانه خراب شده، فسهاد همهه جها را    

کردن مهردم از  گرفته، دولت فالن کار را کرده و...، این نیز غیر از تخریب جامعه و مأیوس 

 خوبی ها، فایده ای ندارد. و ضرر تخریب جامعه به خود همین شخص نیز برمی گردد. 

ثش در انگیزۀ درونی است. وگرنه، حاست، و ب« بیماری روانی»آیه در مقام شناسائی یک 

اگر انتقاد از افراد یا از جامعه با نیت صحیح و انگیزۀ صحیح باشد، مصداق امر به معهروف و  

 ز منکر می گردد که یک تکلیف است. نهی ا

نتقهاد را در بسهتر   بدیهی است: هر کدام از این دو انگیزۀ مثبت و منفی، عیهب گیهری و ا  

قرار می دهند؛ یکی در عمل موجب اصالح می شود، و دیگری موجهب افسهاد. و    خاص خود

                                                   
غیبهت   «:الغيبة ربيع اللئام»و در کالم دیگر می فرماید:  -34شرح نهج البالغه، برگ های آخر مجلد  8

 . 243همان، ص  -ست فطرتان است.بهار پ
 ط احیاء التراث. 238ص  34شرح نهج البالغه )ابن ابی الحدید( ج  3
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انگیزه اسهت   ماهیت نیت و 8«.ال دين ملن ال نية له»که فرمود: « نیّت»یعنی « دین»اساساً 

که هم ماهیت رفتار را تعیین می کند و هم آثار آن را. اگر انگیزه، یک بیماری باشهد عامهل   

 سالم باشد آثارش اصالح می شود.  ۀفساد می گردد و اگر یک انگیز

بدیهی است؛ نه شخصهیت افهراد معصهوم اسهت و نهه شخصهیت        انتقاد و ماهیت آن:

و هم برای اصهالح ضهرورت دارد،   « تربیت»هم برای جامعه. کسی بی عیب نیست. انتقاد نیز 

 لیکن انتقاد موازین معین دارد که ماهیت آن را تشکیل می دهند: 

همگان عیب دارند، باید از عیوبی که هر انسانی ممکن است دچار آن باشد، صرفنظر  -8

 شود. پرتوقعی و توقع عصمت از انسان، خود یک بیماری است. 

 ناشی شود، نه از بیماری درون. « عقالنیت»و « اراده»قاد باید از تنیت و انگیزه: ان -3

« تعییر»واالّ کارش مصداق  3را نیز ببیند.« قسمت پر لیوان»انتقاد کننده باید باصطالح  -2

 خواهد بود گرچه نیتش نیز درست باشد. 

 کننده دو چیز مسلّم باشد: باید برای انتقاد -0

ادش را در قالبی ادا خواهد کرد که درسهت و مهؤثر باشهد،    الف: یقین داشته باشد که انتق

 خواهد بود. « اشاعۀ زشتی ها»واالّ مصداق 

ب: مواردی هست که پوشیده نگه داشتن عیوب دیگران، الزم است و قابل انتقهاد نیسهت.   

یعنی مهواردی هسهت کهه مسهکوت      2«.َتَخلَّقَّوا ِبَأْخَلاِق اللَِّه»خداوند ستّار العیوب است؛ 

 شتن آن ها عامل اصالح است. گذا

بویژه دربارۀ جامعه؛ وقتی که یک فهرد سهالم در محهل کهارش، در فروشهگاه، در درون      

تاکسی، در کوچه و خیابان، در محافل و مجالس، همه جا آنچه می شنود عیوب جامعه باشد 

                                                   
 .284همان، ص  8
بایهد   ؛«و القول باحلق و ان َمزّ »در این باره با فاصلۀ یک جمله در همین کالم امام خواهیم دید که  3

 حق را گفت گرچه اندک باشد. که شرحش خواهد آمد.
 .838ص  35بحار، ج  2
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 که بلی: بی ایمانی همه جا را گرفته، همگهان بهه دنبهال پهول و منهافع فهردی خهود هسهتند،        

کمفروشی همه گیر شده، کم کاری خوی عمومی شده، هر که می توانهد اخهتالس مهی کنهد،     

بیت المال را خوردند، و...، بطور مدام این قبیل سخنان را می شنود، احساس می کند که تنهها  

اوست که از قافله عقب مانده؛ مقاومت شخصیتی خود را از دست داده و راه بدکاری را پیش 

دقیقاً بر خالف سخن امام در این  «.مسابقه در بدی ها»ۀ این روند می شود می گیرد. و نتیج

َو »میان این جمله با جملۀ بعدی که می گوید:  «.َو السَّْبِق ِإَل  اْلَفِضيَلِة»دعا که می گوید 

ی معلولی هست. به ما یاد می دههد کهه اگهر مهی خواهیهد در      یک رابطه علّ ،«َتْرِك الَّْعِيري

مسابقه در فضایل باشد، در ترک نق زدن ها و عیبجوئی ها بکوشید؛ هم خودتهان  جامعۀ تان 

 آن را ترک کنید و هم این ترک کردن را در جامعه رواج دهید. زیرا: 

رقابهت خصهلت ذاتهی بشهر اسهت ایهن        محال است جامعه بدون مسابقه باشد:

سهتر اقتضهاهای روح   خصلت را یا در بستر اقتضاهای روح غریزه جاری خواهد کرد و یا در ب

فطرت؛ جامعه یا عرصۀ طوفان مسابقه در غرایز خواهد بود و یا عرصۀ مسابقه در فطریهات؛  

 یا مسابقه در خیرات در جان جامعه جاری خواهد بود و یا مسابقه در فساد. 

فلسفه و حکمت تحریم رفتارهائی از قبیل: تعییر، عیبجوئی، غیبت، نهق زدن، حفاظهت از   

مهم تر از حقوق فردی شخص غیبهت شهونده اسهت،     اینامعه است؛ یعنی سالمت شخصیت ج

از مکارم اخالق اسهت تها زمینهه    « ترک تعییر»مسئله خیلی فراتر از امور فردی است. و لذا 

است فراهم باشد. جامعه ای که در « وَ السَّبْقِ إِلَى الْفَضِیلَۀِ»اخالقی دیگر که  مکرمةبرای یک 

برای این ترک، کوشیده نشود( بی تردید دچار مسابقه در امور فاسد  آن ترک تعییر نباشد )یا

 خواهد شد. 

بدیهی است عناصر روان شناختی فردی، زمینه است برای عناصر روان شناختی اجتمهاعی،  

و عناصر روان شناختی اجتماعی، موقعیت شخصیت جامعه را در بستر یکی از دو نوع مسابقه 

یرات و یا مسابقه در مفاسد. و در این عرصه بزرگتهرین خطهر،   قرار می دهد، یا مسابقه در خ

است که اگر بر عرصۀ روان اجتماعی سیطره یابد، دیگر همه چیز تمام « بیماری تعییر»خطر 
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 است و برای آینده آن جامعه امید خیری نیست. 

 

 عامل شانزدهم در اصالح جامعه 

 رندترویج نیکی کردن حتی به کسانی که استحقاقش را ندا
 

َََل  َغْيِر اْلُمْسََِحقِّ» و )خدایا به من آراسهتگی و آمهادگی بهده تها در      «:َو اْلَِّْفَضاِل 

 ترویج( اِفضال به غیر مستحق بکوشم. 

را بهر سهر همهۀ    « فی بسهط »عبارت « و»تکرار: در اوایل بخش بیان شد که حرف عطف 

ن خصلت ها را برای خود نمهی  ( در این بخش، ایالسالم جمله های بعدی می آورد؛ امام )علیه

توفیق »خواهد، زیرا آن ها را در بخش قبلی برای خودش خواسته است، در اینجا خواسته اش 

 است.« ترویج این خصلت ها در جامعه

را که در جملۀ قبلی اسهت  « ترک»لفظ « و»برخی شارحان گمان کرده اند حرف عاطفۀ 

، کهه در  «و همراهی نکردن بغیر مستحق»د: بر سر این جمله می آورد، و چنین معنی کرده ان

 نادرست است.  یحد شگفت انگیز

َََلم  َغْيمِر اْلُمْسمََِحقِّ   » -لغت: اِفضال: برخورد بزرگوارانه. خهورد و رفتهار   بر «:اْلَِّْفَضاِل 

بزرگوارانه کردن با کسی که سزاوار آن نیست؛ یعنی اگر )باصطالح( پای حساب و کتاب به 

 او رفتار بزرگوارانه کرد.  میان آید، نباید با

( به ما یاد می دهد که اگر در فکر اصالح جامعه باشید )که باید باشید( السالم امام )علیه

بایهد حسهاب و کتهاب اینچنینهی را کنههار بگذاریهد؛ در برخوردهها، مالقهات هها، رفتارههها،         

 بزرگواری را فراموش نکنید. 

 ه نوع است:به رفتار بزرگوارانه، بر سعدم استحقاق طرف، 

عهدم   -باصهطالح  -کسی که در مقیاس های شأن اجتماعی در سطح پائین قرار دارد، و -8
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را مستحق تکریم نمی داند. این عرف  ل افرادبیعی است؛ عرف عملی مردم این قبیاستحقاقش ط

 مردم مورد امضای اسالم نیست و تکریم او الزم است.

رومایهه دارد. مهثالً حسهود اسهت و از     فردی که دنائت نفس دارد؛ شخصیت پست و ف -3

 دیدگاه حق و حقوق، استحقاق رفتار بزرگوارانه را ندارد. 

 سعدی می گوید: 
 

 یسهدرون کهان ازارمهیوانم آنکه نهت
 

 خود به رنج درست هحسود را چه کنم ک 
 

 

 8«:ب حسمادك باسحسمان إلميهم   َّذ»( می فرمایهد:  السالم )علیه امیرالمؤمنیناما  

 ا که بر تو حسادت می کنند، با نیکی کردن به آنان عذاب کن. کسانی ر

بدیهی است که آن حضرت هیچ کسی را بر عذاب کردن کس دیگر، امر نمی کند. مرادش 

 این است با نیکی کردن به حسود او را دچار عذاب وجدان کن که فطرتش تحریهک شهود و  

تحریهک وجهدان    -رستود به رنج دَکه خ -از این غریزه باز دارد. و راه درمان حسود او را

 اوست. 

تعبیر کرده و امام سجاد با لفظ « احسان»با لفظ  امیرالمؤمنینمراد هر دو امام یکی است؛ 

 «. اِفضال»

یکی از دو خصلت در عرصۀ فرهنگی جامعه رواج خواهد داشت: یها در برابهر اینگونهه    

کهردن دیگهران تحریهک شهده و     افراد از هر نیکی دریغ می شود. و یا وجدان شان با نیکهی  

اصالح خواهند شد. و امام ترویج دومی را توصیه می کند که در اصالح جامعهه بهس مههم و    

 کارساز است. 

مستحق نیکی از جانب آن شخص نیست. به کسی که دربارۀ شخصی بدی کرده است،  -2

                                                   
 .284ص  3شرح نهج البالغه )ابن ابی الحدید( ج  8
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 مطلب زیر توجه کنید:

 : «روان شناسی جامعه»و « روان شناسی اجتماعی»فرا میان 

امام تهرویج دومهی را   «. اغماض»رواج خواهد داشت، یا « مقابله بمثل»در جامعه یا خوی 

 توصیه می کند.

 اما بدی کردن کسی دربارۀ کسی، دو گونه است: 

این نهوع بهدی قابهل اغمهاض نیسهت، قابهل        ؛مندفتار بد بطور عمدی و ارادی و هدفالف: ر

عفو در جائی اسهت   اوالًجا دربارۀ عفو نیست. ( در این السالم است و سخن امام )علیه« عفو»

د. امها مقصهود امهام چشهم پوشهی و      وشه به مرحلۀ داوری رسیده و ثابهت   که رفتار بد بنوعی

تلقّی شهود و بهه   « کاَن لم یکن»صرفنظر کردن در اصل و اول، است که رفتار بد از همان اول 

است که توأم با خیر رسانی نیهز  مرحلۀ عفو نرسد. البته افضال تنها اغماض نیست بل اغماضی 

 باشد. 

روان »موضهوع بهه   اسهت و  « جامعهه سهازی  »( در اینجا در مقهام  السالم امام )علیه ثانیاً:

به حهوزۀ   ؛ و عفو از مقوالت حقوقی است کهمی گردد، نه به امور حقوقی بر« جامعهشناسی 

 حقوق فردی بر می گردد. 

وجود ندارد. زیرا لیبرالیسهم  « ن شناسی جامعهروا»در عرصۀ علوم انسانی غربی علمی بنام 

به شخصیت جامعه معتقد نیست تا به روان شناسی در آن بپردازد و به روان شناسی اجتماعی، 

 بسنده می کند. 

مارکسیست ها که به شخصیت جامعه معتقد هستند، گاهی در آثارشان به ایهن موضهوع   

 ک علم ویژه به کرسی بنشانند.آن را بعنوان ی اند نزدیک شده اند اما نتوانسته

قابل معه را دقیقاً مانند شخصیت فرد، ( شخصیت جاالسالم مکتب قرآن و اهل بیت )علیهم

اصالح می داند. و آن را با صفات مثبت و منفی موصوف  درمان وتربیت، حفاظت، بهداشت، 
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  ه فرد را به گردن جامعه می گذارد:حتی در موارد زیادی گنا 8می کند،

ه طاغی بهود و  جامعۀ ثمود )یک جامع 3«:ِإِذ اْنَبَعَث َأْشقاها -َكذََّبْت َثُموُد ِبَطْغواها» قرآن:

 ت صالح را تکذیب کرد، آنگاه که شقی ترین فردش برانگیخته شد. در اثر( طغیانش نبو

 (، گناه دو نوع است: السالم از نظر ادبیات قرآن و اهل بیت )علیهم

 نامید. « گناه بعثی»این را باید  -گناه ناشی از فردیت فرد -8

نامید. این « گناه انبعاثی» داین را بای -.یگناه ناشی از برانگیختگی در اثر عوامل خارج -3

عملی می « حس خدمت به جامعه و انگیزۀ فداکاری در راه جامعه»گونه گناه معموالً با یک 

 شود، و مرتکب آن در صدد منافع شخصی خود نیست. 

                                                   
 سورۀ نساء. 43آیۀ  -َربَّنا َأْخِرْجنا ِمْن هِذِه اْلَقْرَيِة الظَّاِلِم َأْهلَّها.«: ظالم ۀجامع»مثالً: می گوید  8

 سورۀ هود. 843آیۀ  -َو ِهَي ظاِلَمٌة. َو َكذِلَك َأْخذَّ َربَِّك ِإذا َأَخَذ اْلقَّرى

 سورۀ حج.  05آیۀ  -َكَأيِّْن ِمْن َقْرَيٍة َأْمَلْيُت َلها َو ِهَي ظاِلَمٌة.َو 

 سورۀ حج. 03آیۀ  -َفَكَأيِّْن ِمْن َقْرَيٍة َأْهَلْكناها َو ِهَي ظاِلَمٌة.

 سورۀ انبیاء.  88آیۀ  -َو َكْم َقَصْمنا ِمْن َقْرَيٍة كاَنْت ظاِلَمًة.

 سورۀ محمد)ص(. 82آیۀ  -ِمْن َقْرَيٍة ِهَي َأَشدُّ قَّوًَّة ِمْن َقْرَيََِك. َو َكَأيِّْن«: جامعۀ قوی»یا می گوید 

ََْن َأْمِر َربِّها.«: جامعۀ متمرّد»یا می گوید  ََََْت   سورۀ طالق. 5آیۀ  -َو َكَأيِّْن ِمْن َقْرَيٍة 

 40آیهۀ   -لَّ اْلَخباَِمَث. كاَنْت َتْعَمم  اْلَقْرَيِة الَّيت«: جامعه ای که مرتکب عمل خبیث می شود»یا می گوید 

 سورۀ انبیاء.

آمده که برخی از آن ها در شرح همین بخش « اجل»همراه با  «اّمة»و آیه های متعدد که در آن ها لفظ 

 از دعا گذشت.

 و همینطور است در احادیث فراوان.

 دو کاربرد دارد: « قریه»( کلمۀ السالم در ادبیات قرآن و اهل بیت )علیهم

 باشد؛ از یک روستا، تا بزرگترین شهر و تا یک سرزمین.  « مجتمع زندگی انسان ها»مکانی که  -8

 به معنی امّت و جامعه. همانطور که در آیه های باال آمده است.   -3
 سورۀ شمس.   83و  88آیه های  3
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آن  3«:َفَعَقُروها»می نامد نه کار فردی او:  8ن شخص شقی را، کار جامعۀ ثمود،قرآن کار آ

 در حالی که فقط یک نفر مرتکب آن جرم شده بود.  -مردم ناقه صالح را پی کردند.

( را به آن شقی که ناقه صالح السالم ( نیز قاتل علی )علیهو آله یهاهلل عل صلی»رسول اکرم 

  .ه شیعه و سنی آن را نقل کرده اندست کرا پی کرد، تشبیه کرده ا

اللَُّهمَّ اْلَعْن »( در شرح اعمال شب قدر می گوید: یکصدبار بگوئید: السالم امام صادق )علیه

لعنت کن. در حالی کهه قاتهل آن حضهرت     امیرالمؤمنینخدایا بر قاتالن  «:َقَََلَة َأِمرِياْلُمْؤِمِننَي

امعه )که خود یک جامعه به محور یهک اندیشهه   فقط یک نفر بود. یک جریان در میان ج

( می داند که همهان جریهان نیهز مولهود بیمهاری روانهی       السالم قتل علی )علیه مسئولبود( را 

 جامعۀ مسلمین بود. 

بلی: جامعه شخصیت دارد و گاهی شخصیت فرد را کامالً مانند یک ابهزار بهی اراده، در   

گیرد، هم در خواسهتۀ خهوب خهود و ههم در      خود به کار می ۀدست گرفته و در راه خواست

 خواستۀ بد خود. 

اما از نظر اسالم، این ابزار شدن فرد در دست جامعه در حدّی نیست که هگل می گویهد  

 ۀو همه شخصیت های فردی را ساخته و پرداخته جامعه می داند. اسالم در این مسهئله رابطه  

می داند نهه  « اراده»می داند. فرد را دارای « نبین امری امرٌ»جامعه و بالعکس، را در فاز  فرد با

 ست جامعه. حتی در گناه انبعاثی نیز او را تبرئه نمی کند. داسیر 

، درنگ کنیم: ابن ملجم در کوچه و بهازار، در  «انبعاث»قدری دربارۀ گناه انبعاثی و اصل 

( بهه  سهالم ال خانه و محافل، می دید که مردم پس از جنگ جمل و صفین دربارۀ علی )علیهه 

آن  تأثیربدگوئی مشغول اند، و اگر بصراحت بدگوئی نکنند دستکم نق می زنند، بحدی تحت 

بدگوئی ها قرار گرفت که منبعث )برانگیخته( شد و گمان می کرد که کشتن امام درمان درد 

                                                   
مردم ثمود همان مردم سومر هستند، و حضرت صالح در میان شاخه ای از آنان مبعوث شده بود رجوع  8

 ، بخش سومر و ثمود.«یخشتار یانو پا کاباال»نید به کتاب ک
 همان. 3
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 «اشقي االشقياء»مردم و راحت شدن جامعه است، بنظر خودش فداکاری کرد و در نظر این 

 بود.  «طيب الطّيباََا»کارش 

اضطراب، و تب های متعدد بهود   ،«تعییر» در آن زمان، جامعۀ عراق بشدت بیمار و دچار

بود، در مقابل آن جامعۀ شهام  « پس لرزه ها»که پیکر شخصیتش همواره در لرزش و زلزله و 

رسماً مسیر کفران را در پیش گرفته بود لیکن بهدون اضهطراب شخصهیتی جامعهه، و لهذا بهر       

 معۀ مضطرب عراق پیروز گشت. جا

َََل  َباِطِلِهْم َو »البالغه:  نهج َِِهْم  َو ِإنِّي َو اللَِّه َلَأظَّنُّ َأنَّ َهُؤَلاِء اْلَقْوَم َسُيَدالَّوَن ِمْنكَّْم ِباْجََِما

ََْن َحقِّكَّْم َو ِبَمْعِصَيَِكَّْم ِإَماَمكَّْم ِفي اْلَحقِّ  8«.َتَفرُِّقكَّْم 

( روشن می شود کهه همگهان را   السالم ن توصیۀ امام سجاد )علیهاست که اهمیت ای نیو ا

 گانه دعوت می کند تا شخصیت جامعه بیمار و مضطرب نشود. هفده  به این عوامل

َََلم  َغْيمِر اْلُمْسمََِحق   »امام در این توصیۀ اخیر که می گوید  تهرویج   ،«َو اْلَِّْفَضاِل 

  .گذرد سر از لیبرالیسم در می آوردحد بخصلت لیبرالی را در نظر ندارد؛ اغماض اگر از 

 دارد و یک معیار: یک حداغماض  و حدود افضال: حد

بخشهش از جیهب   »فردی باشد. اغماض از حقوق جامعه مصهداق   3باید دربارۀ حقوق :حد

و نتیجه اش بی تفاوت بودن دربارۀ حیثیهت جامعهه و از بهین رفهتن امهر بهه        2است« دیگران

 ت. معروف و نهی از منکر اس

در امور مادی و مالی، هر کسی بقدر سخاوت خود دربارۀ مالش اغماض می کنهد.   معیار:

در امور حیثیتی نیز باید به همان میزان اغماض داشته باشد و گرنه، رفتهارش مصهداق فهروش    

                                                   
ترجمه: سوگند به خدا من پیش بینی می کنم این قوم )جامعه شام( به همین زودی بر شهما سهیطره مهی     8

یابند بخاطر هماهنگی و وحدتی که در راه باطل شان دارند، و تفرقه و پراکندگی که شما از راه حق خودتان 

 . 33نهج البالغه، خطبۀ  -از امام خود نافرمانی می کنید. دارید و
 مراد از حقوق معنی لغوی آن است نه معنی اصطالحی.  3
 در جمله بعدی امام که خواهد آمد، این موضوع بحث خواهد شد.   2
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 حیثیات برای مادیات، می شود. 

قیهد  »ادبهی  است که باصهطالح  « غیر المستحق»نکتۀ دیگر در این جملۀ امام لفظ مرکّب 

است، واالّ افضال معنی ندارد مگر دربارۀ فرد غیر مستحق. زیرا نیکی کهردن بهرای   « توضیحی

دارای حهق   -حهق داشهتن  »کسی که حق او است، افضال نیست، وظیفه است. اسهتحقاق یعنهی   

و نیکی دربارۀ کسی که استحقاق دارد، تکلیف هر کسی است، نه فضهیلت؛ یهک امهر    « بودن

 اما نه از مکارم اخالق. اخالقی هم هست 

 

 فدهم در اصالح جامعههعامل 
 عدم تسامح دربارۀ حق و حقیقت

 

ََّز»  و سخن حق را گفتن گرچه آن اندک باشد.  «:َو اْلَقْوِل ِباْلَحقِّ َو ِإْن 

بهر  « القول»به « وان عزّ»ادبی: قبل از هر مطلب بهتر است روشن شود که آیا عبارت  ۀنکت

اکثر شهارحان، صهورت    -و تا جائی که من بررسی کرده ام -؟ تقریباً-؟«قالح»می گردد یا به 

گرچهه حهق    -ه قول حق کمتهر گفتهه شهود   چاول را برگزیده اند و چنین معنی کرده اند: گر

 گفتن حق اگر چه اندک باشد.  -گفتن حق اگر چه سخت باشد -ی اندک بودئگو

فت گرچه آن حق اندک باشد. اما بی تردید صورت دوم صحیح است؛ یعنی حق را باید گ

( پاسداری از حق است گرچه یک حق کوچک، ریز و اندک باشد. السالم مقصود امام )علیه

، اگر رواج یابد، حق های بزرگ و مههم نیهز   نپایمال شدن حق کوچک و یا تسامح دربارۀ آ

 است.  «جامعه سرایت پذیری فرد و سرایت پذیری» پایمال می شود. این خصلتِ

در  زاز مباحث پیشین دربارۀ سیال بودن شخصیت فرد و شخصهیت جامعهه و نیه   در یکی 

 سرایت پذیری شان، بحث گذشت. 

 العزیز: النّادر.  -یئ: قلّ: اندک شد.شّلغت: عزّ ال

، و نه کاربرد دیگر این لفظ که «قول اندک»است. نه « حق اندک»و در موضوع بحث ما 

 است.« سخت شد»به معنی 
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بها   السهالم  ست که در آخرین سطرهای فصل باال اشاره شهد؛ امهام علیهه   ا« حد»این همان 

شانزده جمله که شانزده مکرمت از مکارم اخالق را شمرد، دایهرۀ مکرمهت هها را گسهترده     

مکرمت دیگر و تعیین کننده و بس مهم را فراز می کند تها   ،فدهمۀ هکرد، اینک با این جمل

افضهال بغیهر المسهتحق، آری. امها پایمهال کهردن و       آن گستردگی به حدّ لیبرالیسهم نرسهد. و:   

مسامحه دربارۀ حق، نه. زیرا تسامح در حق همان، و از بین رفتن عدالت نیز همان. و در ایهن  

 صورت هیچ زمینه ای برای مکرمت های شانزده گانه نمی ماند. 

َممْن   َو» و خودداری از گفتن حقیقت، باالترین ظلهم نامیهده شهده:   « کتمان شهادت»و لذا 

َِْنَده منهدی روان   سورۀ بقره. و کتمان شهادت، نشانۀ آسیب 804آیۀ  «.َأْظَلُم ِممَّْن َكَََم َشهاَدًة 

و کتمهان  «: َُْمها َفَِّنَُّه آِثٌم َقْلُبمه َو ال َتْكَُُموا الشَّهاَدَة َو َمْن َيْك» و شخصیت دورن، نامیده شده:

 سورۀ بقره. 352آیۀ  -است. «ورزناه گ»شهادت نکنید و هر کس آن را کتمان کند قلبش 

و امنیت شاهد در جامعه یک تکلیف بزرگ الهی است که قرآن بعنوان یک اصل قانونی 

بیان شده اند؛ قهانون   در قرآن به آن تنصیص کرده است. در حالی که کمتر قوانینی هستند که

د به حدی مههم اسهت   امنیت شاه ی اهلل علیهم( گذاشته شده.گذاری به عهدۀ پیامبر و آل )صلّ

نهه نویسهنده    «:َو ال ُيَضارَّ كاِتمٌب َو ال َشمهيدٌ  »می فرماید:  که خود قرآن تنصیص کرده است،

آیۀ  -)سند( و نه شاهد نباید تحت فشار قرار گیرد )تا بتواند به راحتی و آزادی گواهی بدهد(

 سورۀ بقره.  353

و تسامح جامعه  8«.اْلَحقُّ ِإلَّا ِباْلِجدِّ َو َلا ُيْدَرُك» حق باید در جامعه جدّی گرفته شود:

 در این موضوع، حاکی از بیماری آن است. 

ََْمَلما   »( می گوید: السالم وصیتش به امام حسن و امام حسین )علیهم و در قَّوَلا ِبماْلَحقِّ َو ا

 3«.ِلْلَأْجر

                                                   
 . 38نهج البالغه، خطبۀ  8
 . 04نهج البالغه، کتب،  3
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َََل  اْلُم.... َفَرَض اللَُّه»و فرمود:  َِ اْسَِْظَهارًا  ََِو الشََّهاَدا و خداونهد   8«:َجاَحَدا

 قرار داد شهادت ها را برای آشکار شدن حق های انکار شده.

 

 ویژگی های کسی که در صدد اصالح جامعه است
 

ح جامعه را شمرد و از خداوند خواست که در ترویج عامل اصال ( هفدهالسالم امام )علیه

یان می کند کهه چهه کسهی مهی     درس را به ما یاد داد. و اینک ب این عوامل موفق باشد. و این

برای فرد مصهلح دو ویژگهی    ؟باشد« مصلح جامعه»عمل کرده و مصداق « ترویج»تواند در این 

 شخصیتی و روانی، و سه ویژگی در عمل ارادی، می شمارد: 

 دو ویژگی شخصیتی و روانی: 

را به اندک دانستن خیرات و م :«َو اْسَِْقَلاِل اْلَخْيِر َو ِإْن َكثََّر ِمْن َقْوِلي َو ِفْعِلي» -8

زیرا کسی که نفع رسانی خود به جامعه و دیگهران   -از گفتار و کردارم، آراسته و مزیّن کن.

 را اندک نبیند، فاقد بزرگواری شخصیت است. 

مهرا بهه زیهاد )و هنگفهت(     و  «:َو اْسَِْكَثاِر الشَّرِّ َو ِإْن َقلَّ ِمْن َقْوِلي َو ِفْعِلي» -3

 فتار و کردارم، آراسته و مزیّن کن.در گ دانستن شر

 سه ویژگی در عمل ارادی: 

ََة» -8 و این )آراستگی( را کامل گردان بوسهیلۀ دوام  «: َو َأْكِمْل َذِلَك ِلي ِبَدَواِم الطَّا

کسی که در اطاعت خدا متزلزل و مذبذب باشد، توان ترویج عوامل هفده  -اطاعت من از تو.

 گانه را نخواهد داشت.

ََة َو» -3 و این )آراستگی ها( را بوسیلۀ همراهی مستحکم من با جامعه، «: لَُّزوِم اْلَجَما

                                                   
 .300یض ف -308نهج البالغه، ابن ابی الحدید، قصار  8
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 آنگاه شرط و الزمۀ همراهی با جامعه را معرفی می کند:  -کامل کن.

 بدعت ها. اهل -از یپرهیز و کناره گیر -و با وا گذاشتن «:َو َرْفِض َأْهِل اْلِبَدع» -2

و با کناره گیری و دوری جستن از کسی که رأی و  «:اْلُمْخَََرعَو ُمْسََْعِمِل الرَّْأِي » -0

عهاجز اسهت از   « نه»زیرا کسی که توان رفض ندارد؛ از گفتن  -راه ساختگی به کار می بندد.

این سه رفتهار عملهی، داشهتن     ۀبدعت ها متأثر شده و پیرو بدعت گذاران خواهد شد. و الزم

پذیرد و نهه از بهدعت هها و     تأثیراشتباهات گذشتگان است تا نه از بدعت ها و « عقل نقّاد»

 اشتباهات معاصران و آیندگان. 

هر دین و هر مکتب و مسلک )اعم از آن که حق باشد یا باطل( یک دسته اصول پایه ای 

اساسی دارد و یک دسته اصول درجه دوم و سپس فروعات آن به شجرۀ این اصول متفرع مهی  

ز این دین ها، مکتب ها )حتهی مکتهب بهی مکتبهی لیبرالیسهم(      شود. و هر جامعه ای بر یکی ا

 مبتنی است. 

خهواهی  »بهودن، مصهداق آن مَثَهل     «مجاَمة »( از همراهی و مالزم السالم مراد امام )علیه

نیست. زیرا این راه مصلحان نیسهت بهل راه پیهروان فسهاد     « نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

 است. 

بودن و همبستگی دائمی داشتن بها آن اصهول درجهه    ، مالزم «لزوم مجاَة»پس مقصود از 

اول و اصول درجه دوم است که اساس ماهیت جماعت و جامعه بر آن استوار است، نه با هر 

 چیزی که در سطح فرهنگ جامعه هست و جریان دارد. 

گر اگر دخل و تصرفی در این اصهول درجهه یهک و دو    جانب دیگر: شخص اصالح و از

ست، بل براندازندۀ آن جامعه است. بهتر است چنین شخصی کهاری بها   بکند، او اصالحگر نی

اصالح جامعه نداشته باشد و در پی تأسیس یک جامعۀ دیگر باشد، واالّ او خائن است. زیهرا  

 باید موضع خود را مشخص کند که آیا اصالح گر است یا برانداز.  یهر کس
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ته و یا حال در قیافۀ مصهلح بهرای   در برخی از نوشته ها دربارۀ برخی از آنان که در گذش

نوشهته   -از آن جمله گروه جناب آقای مدرسی در آمریکها  -شیعه نسخه نوشته یا می نویسند

زیهرا آن کهه آنهان در صهددش هسهتند       8ام تشیع اصالح پذیر نیست بیهوده کوشش می کنید.

ه جهان را اصالح نیست، هجمه به اصول تشیع است و تشیع قابل براندازی نیست و می رود ک

 3بگیرد.

اصهالح   تیاه( در آخرین عبارت از این بخش به ما یاد می دهد که مالسالم و امام )علیه

بدعت و بدعت گذار، اشتباه نکنیم. و خودمهان نیهز بها دقهت تمهام       ماهیت واصالحگر، را با

رد م اصالح، بهه حهد و مهرز اصهول وا    پائی کنیم که مبادا در مقام نقد و انتقاد، و در مقادخو

بیهاد کسهانی کهه در قهرن ششهم      ) معنهی نهدارد   ،شویم که غیهر از خهروج از مکتهب و دیهن    

در فروعهات   (.ارسطوئیات، و کسانی که در قرن هفتم بودائیات را وارد جامعه شهیعه کردنهد  

 کارش عمل کنیم.نگی است با همان هفده عامل و راهفره ۀنیز که عرص

همۀ موارد هفهده گانهه کهه بها      است: بنده ادبی الزم ۀبخش توضیح یک نکت در پایان این

معطوف دانستم، اما سه فقره اخیر را بهه  « عدل»آمده اند، را به جای کلمه « و»حرف عاطفه 

را به جای لفظ « مستعمل»لفظ عطف کردم. و در آخرین جمله  «زينة»و « حِیله»جای کلمۀ 

 وضیح دادم. برگردانیدم. و دلیل این برداشتم را در آغاز همین بخش ت« رفض»

 

 

 

                                                   
ینهد  آمکتهب در فر »در پاسهخ بهه کتهاب    « یخیتهاجمات تهار  یندآدر فر مکتب»رجوع کنید به کتاب  8

 آقای مدرسی.« تکامل
 «.  تشیع و فراگیری جهانیش»رجوع شود به کتاب  3
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 بخش پانزدهم

 هفده عامل برای تداوم روحیّۀ اصالحگری

 وقتی که یک اصالحگر چهره عوض می کند

 متغیر است یانسان موجود

 عوامل تغییر شخصیت

 مسئله ای که دلمشغولی مراکز علمی امروز است  خود فریبی

 انسان به وقت پیری محافظه کار می شود
 

َََل  ُم َُ، َو َأْقمَوى  اللَُّهمَّ َصلِّ  َََليَّ ِإَذا َكِبْر َحمٍَّد َو آِلِه، َو اْجَعْل َأْوَسَع ِرْزِقَك 

ََْن َسِبيِلَك، َو  ََِباَدِتَك، َو َلا اْلَعَم   ََْن  ََِلَينِّي ِباْلَكَسِل  قَّوَِّتَك ِفيَّ ِإَذا َنِصْبُت، َو َلا َتْب

ََْنَك، َو َلا ُمَفاَرَقِة َمِن اْجَََمَع َلا ِبالََّعرُِّض ِلِخَلاِ  َمَحبَََِّك، َو َلا ُمَجاَم َعِة َمْن َتَفرََّق 

ات را بر من هنگهام پیهری ام   آلش درود فرست، و فراخترین روزی  خدایا بر محمد و :ِإَلْيَك

ده، و مرا به بی حهالی و کسهالت    ده، و قوی ترین قوّتت را بر من هنگام واماندگیم قرار قرار

به کوری از راهت، و نه به گرایش به خالف دوستی ات، و نهه  در عبادتت دچار مکن، و نه 

 با تو نزدیک است.  که به همراهی کسی که از تو جدا شده است، و نه به جدائی از کسی

 

 شرح
 

دوام طاعهت و دوری از  »در بخش قبلی هفده عامل برای اصالحگری شهمرد، و در پایهان   

 یقهًا هفهده عامهل نیهز بهرای ایهن تهداوم        را خواستار شد. و اینک دق« بدعت و بدعت گذاران

 می شمارد. 
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فرد اصالحگر چه کند، و چگونه از خود مواظبت کند تا چهرۀ اصالحگریش به سیمای 

 فسادگر مبدل نشود، نقش مثبت که در جامعه دارد به نقش منفی عوض نگردد. 

 

 عامل اوّل در تداوم مصلح بودن 
 پیش شناختِ دوران پیری

 

َََليَّ ِإَذا َكِبْرََو اْجَعْل َأْو» و )خدایا( فراخترین روزی ات را برای من  «:َسَع ِرْزِقَك 

 ده.  هنگام پیری ام قرار

انسان که به مرحلۀ پیری می رسد، یک حرص و آز ویژه ای در او پدید می شهود؛ فهرق   

تی نمی کند از اول سخاوتمند بوده یا خسیس، حریص بوده یا نه. هر کسی در این روند با نسهب 

حهریص   فهرد  با خصلت قبلی، دچار این پدیدۀ جدید می شود؛ فرد سهخی بنحهوی خسهیس، و   

 می کند.« محافظه کاری»حریصتر می شود. و این پدیدۀ جدید او را دچار 

( به ما تذکر می دهد که ای انسان هر گامی که به سوی پیری می روی، السالم امام )علیه

د. پس در اندیشۀ چاره باش و از نشستن این حرص حرص و آز نیز یک گام به سوی تو می آی

اسهت تها مقاومهت    « حهدّ کفهاف  »ویژه در کانون جانت پیشگیری کن. و رهچارۀ آن، داشتن 

شخص در برابر آن حرص درهم نشکند و کمتر کسی یافت می شود که با فقدان حهدّ کفهاف   

 شیر را روباه می کند. برسد باصطالح  ن شکست نخورد؛ نیاز که به این حدبتواند در مقابل آ

دشهوار اسهت؛ ایهن     حهریص قانع شدن به حد کفاف برای افراد سخی آسان اما برای افهراد  

« گهوژ بهاالی   ژوگه »است لیکن برای حریصهان  « کمر گوژ»حرص ویژه برای سخاوتمند یک 

پایش  »است. امام به هر دو گروه تذکر می دهد که قبل از فهرا رسهیدن دوران پیهری یهک     

ن داشته باشید. بویژه سخاوتمندان باید بکوشند این خصلت شیرین و روحبخش از آ «شناخت

 را از دست ندهند. و حریصان نیز بکوشند که گرفتار آن نشوند. 

کسی نیست که حرصهش در حهد بیمهاری روانهی     « حریص»در این بحث مراد از  توجّه:
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مهی خواهنهد آن    باشد، زیرا بحث در افراد اصالحگر اسهت کهه آراسهته و آمهاده هسهتند و     

آراستگی را در اصالح جامعه به کار گیرند. بحث در افراد سالم اسهت کهه بهالطبع در خهط     

خوردار هستند. و مراد از لفظ حهریص در اینجها   از آن آراستگی روانی و شخصیتی برنسبیّت 

 افرادی هستند که زاهد نیستند. 

یرا اصهالحگری بها اندیشهه    ی روزی توجه می دهد. ز«قضاء»( به جنبۀ السالم امام )علیه

چندان سازگار نیست. کسی که در روزی خود قدر اندیشانه رفتار کند، او نمی تواند « قَدَری»

در راه اصالح جامعه از وقت و مال خود بگذرد. اصهالحگری هزینهه دارد. پهس بایهد کفهۀ      

بها امهداد   قضائی ترازوی شان در این موضوع، بر کفۀ قَدَری آن بچربد. و این نمی شهود مگهر   

َََليَّ ِإَذا َكِبْرَ»خواهی از قضاء و دعا؛ که  هر کسهی عنهداهلل    «.َو اْجَعْل َأْوَسَع ِرْزِقَك 

 ده.  یک روزی دارد، امام می گوید: خدایا بخش فراختر آن روزی را به وقت پیری من قرار

صالح باشند و ( نیز به قَدَر اندیشان وعده می دهد که اگر اهل االسالم )علیه امیرالمؤمنین

امر به معروف و نهی از منکر بکنند، خداوند با قضای خود نمی گهذارد کهه از ایهن جههت،     

ََِن اْلُمْنَكِر َلُخلََّقماِن  » 8نقصی در روزی شان وارد شود: َو ِإنَّ اْلَأْمَر ِباْلَمْعُروِ  َو النَّْهَي 

امر به  3«:ِن ِمْن َأَجٍل َو َلا َيْنقََّصاِن ِمْن ِرْزٍقِمْن ُخلَِّق اللَِّه ُسْبَحاَنُه َو ِإنَُّهَما َلا ُيَقرَِّبا

رس ند سبحان هستند که نهه اجهل را زود  معروف و نهی از منکر دو خُلق از خُلق های خداو

 2می کنند و نه نقصی در روزی ایجاد می کنند.

و گویا می توان گفت که در برنامه خدا نیز جنبۀ قضائی و جبری روزی بر جنبۀ قهدری  

روزی بر دو نوع  0«:الرِّْزُق ِرْزَقاِن ِرْزٌق َتْطلَُّبُه َو ِرْزٌق َيْطلَُّبَك»ی چربد که فرمود: آن م

                                                   
 یعنی این خود از سنت های الهی است.  8
 . 222و قصار،  -338فیض خطبۀ  -254و قصار،  834نهج البالغه، ابن ابی الحدید، خطبۀ  3
در این باره در برگ های پیش، در بخش چهاردهم، سخنی رفت بویژه در پی نهویس، یهک اصهل مههم      2

 انسان شناسی و جامعه شناسی، معرفی شد.
 . 248فیض  -253نهج البالغه، قصار، ابن ابی الحدید  0
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 است: روزی ای که تو در پی آن هستی، و روزی ای که آن در پی تو است. 

اما باید توجه کرد که این حدیث نمی گوید رزق صرفاً قضائی است، می گوید قدری ههم  

« امر بین امهرین »یان معلوم می شود که جنبۀ قضائی آن در همان فاز هست. لیکن از ویژگی ب

اسهتفاده شهد. و از لحهن    « مهی چربهد  »بر جنبۀ قدری آن می چربد. و لذا از اصطالح عامیانه 

یه هائی که دربارۀ رزق هستند این سنگینی کفه قضائی در روزی، بر می آحدیث های دیگر و 

 یگری نمی بینیم. آید. و این موضوع را دربارۀ امور د

( در اینجای دعا به ما یاد می دهد که دعها کهردن بهرای محفهوظ     السالم امام سجاد )علیه

مصلح بودن باید در دفع یک آفهت   ماندن، بقاء و دوام هر نعمت الزم است، اما دربارۀ نعمتِ

 ویژه نیز دعا کرد و آن آفت حرص ویژه است که در دوران پیری پدید می شود. 

این دنیا آمده و مصلح هم شدند اما در وقت پیری نقش اصالحگری شهان را از   کسانی در

 بر سه نوع است:  موضعدست داده اند، این تغییر 

آنان که از اول نیت اصالح نداشته اند و سیمای اصالحگری به خود مهی گرفتهه انهد.     -8

د. زیرا که فاقد آن این گروه که مصداق بدترین ریاکاری را دارند از این بحث ما خارج هستن

 آراستگی که امام فرمود، هستند. 

ا در جامعه ایفا می کردند و از این طریق رآنان که براستی با خلوص نیت نقش مصلح  -3

مورد توجه جامعه قرار گرفته و به قدرت رسهیده ناگههان چههره عهوض کهرده انهد. ایهن از        

 «الََّعرُِّض ِلِخَلماِ  َمَحبََِّمك  َو َلما ِبم  »است که در فقرۀ « قدرت فساد می آورد»مصادیق 

 خواهد آمد و از محور این بحث خارج است. 

ت نقش مصلح را داشتند لیکن با فرا رسهیدن پیهری و خصهلت    کسانی که با خلوص نی -2

محافظه کاری و آن حرص ویژه، نقش خود را ترک کرده و اصالح را کنار گذاشته اند. اینان 

ر چنین تغییری نشوند. واالّ قوی ترین مصلح بهه یهک محافظهه    باید همیشه دعا کنند که دچا

کار بی درد مبدل می شود؛ خود محور و فارغ از دغدغۀ امور اجتماعی می گهردد و بهه یهک    
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 8وجود. بدل شده و عدمش به ز« هاه مرده در میان زند»

 

 عامل دوم در تداوم مصلح بودن 
 افزایش توان فکری و مدیریتی

 

به وقت  در من ده( برترین نیرویت را و )خدایا قرار «:ِتَك ِفيَّ ِإَذا َنِصْبتَو َأْقَوى قَّوَّ»

 واماندگی ام. 

انسان مطابق طبیعتش، رو به پیری و فرسودگی می رود، و در دوران پیهری بهه وامانهدگی    

( می گوید: خدایا مرا در دورۀ پیری قوی تهر از دورۀ جهوانی کهن.    السالم می رسد. امام )علیه

این خواسته، محال نیست لیکن بر خالف سلیقۀ آفرینشی خداوند است، آیا امام )نعهوذ   تحقق

اجعمل شمبابي فمي آخمر     »باهلل( بر روند آفرینش اعتراض دارد؟ نه چنین اسهت؛ نمهی گویهد    

ده. پس مراد چیست؟ و این کدام نیرو و توان اسهت   جوانی ام را در آخر عمرم قرار «:َمري

خواهد؟ نیروی کار؟ نیروی جسمی جنسی؟ نیهروی رزمهی؟ نیهروی    که برای دورۀ پیریش می 

 مدیریت و اصالح؟

بدیهی است مقصود امام همین نیروی اخیر است. و دلیل این معنهی در خهود کهالم امهام      

نقش مهمی در این سخن دارد؛ در نگاه سطحی یک تناقض در این  «ِإَذا َنِصْبُت»هست؛ عبارت 

م نیرو با هم جمع می شهوند؛ دوره ای کهه وامانهدگی در    عبارت هست که هم واماندگی و ه

خهدایا مهرا وامانهده    »عین اینکه واماندگی است نیرومندترین دورۀ عمر هم باشد. نمی گویهد  

ماندگی را توأم با قوت و نیرو بکن. یعنی هم پیر و وامانده باشم و هم ومی گوید دورۀ «. نکن

 نیرومند. 

اقض منزّه است. پس مراد ایهن اسهت: در آن دوره از عمهرم    و امام )بل هر عاقلی( از این تن

                                                   
، «میّت االحیاء»( عنوان مالسال در برگ های پیش در بخش قبلی )بخش چهاردهم( دیدیم که علی )علیه 8

 به کار برده است.  
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که از خیلی از کارها وامانده می شوم نیروی هدایت، اندیشه و اصالح را در وجود مهن بهیش   

 از هر زمان عمرم بکن. 

ناسامانی فکری در دورۀ پیری بیش از هر دوره ای به سراغ انسان مهی آیهد، و ایهن بهرای     

ت بویژه برای کسانی که نقش اجتماعی و موقعیهت خهاص در   یند اساهمگان سخت و ناخوش

جامعه داشته باشند. برای اینگونه افراد از دست دادن همۀ نیروها نه عیب است و نه ننگ و 

نه بازدارنده از وظایف است مگر از دست دادن نیروی اندیشه و مدیریت، تها چهه رسهد بهه     

 کسی که نقش اصالحگری هم دارد. 

ن فکر نیز نیازمند سالمت جسم است؛ باید سهالمت و توانمنهدی جسهمی    اما نیرومند بود

مورد نیاز سالمت فکری، فراهم باشد تا فکر بتواند بطور سالم کهار کنهد، و لهذا سهخن امهام      

 ( مطلق است و هر دو قوت را می خواهد. السالم )علیه

قدرت بیشتر با  را؛« قدرت»است؛ قوّت را خواسته نه « قوّت»و دلیل دیگر این معنی کلمۀ 

نیروهای دیگر تناسب دارد و قوّت بیشتر بها تهوان روحهی، مهدیریتی و فکهری تناسهب دارد       

همانطور که می گویند: فالنی اندیشۀ قوی، مدیریت قوی دارد. و نمی گوینهد: فالنهی اندیشهۀ    

 قدرتمند، مدیریت قدرتمند دارد. 

فکر ساالم  »نه شهعار   قرار است:ندی جسم و نیرومندی روح تعاطی برمیان نیروم

. بل میان جسم باشد« بدن سالم در فکر سالم»درست است و نه عکس آن که  «در بدن سالم

قرار است؛ سالمت جسمی بر سالمت فکر می افزاید و سالمت فکر نیز و روح یک تعاطی بر

بر سالمت بدن می افزاید و همچنین بیماری جسمی بر سالمت فکر لَطمه می زنهد و بیمهاری   

 نیز سالمت بدن را دچار آسیب می کند.  روحی

اساساً جدا کردن این دو از همدیگر غیر ممکن است؛ کسی که دچار آسیب های فکری و 

کج اندیشی است بی تردید مرتکب خطاهائی در خوراک، امور جنسی و... خواههد شهد کهه    

 د. جسمش را فرسوده خواهند کرد از قبیل شرابخواری، کمونیسم جنسی، انواع اعتیا

پهس از  ماً شرط مدیریت می داند؛ بنی اسهرائیل  أقرآن سالمت جسم و سالمت روح را تو
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در اثر اختالفات درونهی قهدرت مرکهزی و دولهت را از دسهت داده و مهورد        «یوشع بن نون»

تهاجم اقوام دیگر قرار گرفتند، افراد سرشناس و پر نفوذشان به حضور اشهموئیل )=اسهماعیل(   

آمده و از او خواستند که برای شان یک فرمانده برگزیند تا پریشانی شان که پیامبر وقت بود 

را به سامان برساند. هر کدام از آنان آرزو داشتند که به سمت فرماندهی برگزیده شوند؛ این 

آرزوها با همدیگر تمانع داشت واالّ به حضور پیامبر نمهی آمدنهد همچنانکهه در اثهر پشهت      

 ز افتاده بودند. کردن بر پیامبران به آن رو

ََ َمِلكًا»پیامبر گفت:  خداوند طهالوت را بهرای زمهام داری     8«:ِإنَّ اللََّه َقْد َبَعَث َلكَّْم طالَّو

ََ  »شما انتخاب کرده اسهت.   َََلْينا َو َنْحُن َأَحقُّ ِباْلُمْلِك ِمْنُه َو َلْم ُيمْؤ قالَّوا َأنَّ  َيكَّونَّ َلُه اْلُمْلُك 

چگونه او )می تواند( بر ما حکومت کند در حالی کهه مها بهر ایهن سهمت       3«:َسَعًة ِمَن اْلماِل

َََلْيكَّْم َو زاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َو اْلِجْسِم َو »شایسته تریم و او ثروتی ندارد.  قاَل ِإنَّ اللََّه اْصَطفاُه 

ََليٌم اللَُّه ُيْؤيت گفت: خداوند او را بر شما برگزیده پیامبرشان  2«:ُمْلَكُه َمْن َيشاُء َو اللَُّه واِسٌع 

است و به او نیروی علمی و جسمی داده است، خداوند ملکش را به هر کسی که بخواهد می 

 دهد، و خداوند در احسانش محدود نیست و )بر همه چیز( دانا است.

ه اند که مراد از نیروی جسمی در این آیه، صرفاً نیروی رزمی برخی از مفسرین گمان کرد

می بینیم که حضرت داود جنگ را به پیهروزی مهی رسهاند؛     338در حالی که در آیۀ است. 

مدیریت از طالوت و رزمندگی از داود. نیروی رزمی یک برتری است، اما اگر شجاعت )که 

نیروی روحی است( نباشد توان جسمی به کار نمی آید. و شجاعت نیز بدون مدیریت مصداق 

 می گردد. « تهوّر»

( از خدا می خواهد نیروی جسمی و روحهی )ههر دو( در دوران   السالم )علیه و آنچه امام

پیری است. و فقدان این دو در دوران پیری برای انسان، مصیبت عظمی است گرچه در جوانی 

                                                   
 سورۀ بقره.   804آیۀ  8
 همان. 3
 همان. 2
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 نیز مصیبت بزرگی است. 

ا گذشهت زمهان، ههر روزش    انسان سالم )سالم از نظر جسمی و روحی( ب بازنشستگی:

شود؛ تجربه می اندوزد، نیروی اندیشه اش قوی تر می گردد و او هرگهز  روزش می بهتر از دی

بازنشسته نمی شود، بل در دورۀ پیری قوی تر از دورۀ جوانی مهی شهود. گرچهه در برخهی از     

 امور توانش را از دست داده و بازنشسته می گردد. 

و از ههر  سالگی از هر کاری بازنشسهته مهی کنهد     24فرهنگ مدرنیته، انسان را در سنّ 

یت اجتماعی ای معاف می دارد. همین امروز در جامعه ما یک تنهاقض وجهود دارد؛ از   مسئول

ساله ها بازنشسته می شوند، از جانب دیگر خیلی ها تأسف می خورند که تجربهه   24جانبی 

یهک امهر   « استفادۀ مجدد از بازنشسهتگان »و مهارت این افراد، عاطل و باطل می ماند. مسئلۀ 

، عهدم  «اشهتغال »ده است. مخالفین و موافقین دارد، لیکن مخالفان با تمسک بر امهر  پیچیده ش

استفاده را توجیه می کنند که باید عدّه ای از کارها و مدیریت ها کنار روند گرچه توانمنهد  

به نام اشهتغال ریشهه در خطاهها و     یان داده شود. اما ریشۀ مشکلبیکارباشند تا جای شان به 

 و عالج آن بازنشسته کردن افراد مجرّب نیست. اشتباهات دارد 

اسهت و   «ارذل العممر »( زمان بازنشسهتگی  السالم از نظر قرآن و مکتب اهل بیت )علیهم

به نوع کار و شغل دارد که اگر کاری نیروی جوانی را می طلبد، هر کسهی   قبل از آن بستگی

بازنشسته می شود و نباید رقهم   در هر وقتی از عمرش این توانائی را از دست بدهد از این کار

می شود. چه بد اسهت کسهی    «مّيت بين االحياء»مصداق  بیکارو عدد سنّی تعیین شود. انسان 

 دچار شمارش ایام فرا رسیدن مرگش باشد. 

( واجب است و بر امتش مسهتحب و آن نمهاز   و آله یهاهلل عل یک چیز برای پیامبر )صلی

 8است (اشّد کراهًة)است و بر افراد امتش مکروه  شب است. و یک چیز بر آن حضرت حرام

ی نیست، ساعتی یا ساعاتی است کهه فهرد در   بیکاراست. در حالی که فراغت « اغتفر»و آن 

                                                   
 البته اگر فراغت موجب آفت باشد، برای افراد امت نیز حرام است.   8
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 3«:َفَِّذا َفَرْغمَت َفاْنَصمبْ   -ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا -َفَِّنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا» 8آن از کار دست بکشد:

را  دگاه فارغ شدی خوپس هر -مسلماً با سختی است آسانی)آری(  -سانیقطعاً با سختی است آ

 به زحمت کار وادار کن. 

َِْلمٍم َشمْيئاً   َو ِمْنكَّْم َمْن ُيَردُّ ِإىل» ارزل العمر: بعضهی از   2«:َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْي ال َيْعَلَم َبْعَد 

 نائی داشتند، چیزی ندانند. مطلوب ترین سنّ عمر می رسند، تا بعد از آن که داناشما به 

 را از دست بدهد.  یوقتی انسان بازنشسته می شود که دانائی و توانائی هر کار

امام به ما یاد می دهد که از خداوند بخواهیم تا زمانی که در دنیا هستیم نیروی دانهائی و  

 . توانائی را از دست ندهیم، بل در مسیر تجربه اندوزی داناتر و توانمندتر باشیم

 

 عامل سوم در تداوم مصلح بودن 

 عدم ابتال به کسالت
 

ََِباَدِتك» ََْن  ََِلَينِّي ِباْلَكَسِل  و مرا به کاهلی و سسهتی در بنهدگیت، مبهتال     «:َو َلا َتْب

 مکن.

شنیدن کلمه عبادت فوراً ذهن مان به عبادت های فردی جلب می شهود. و ایهن    عبادت: با

که دین را فقط در امور فردی محدود می کند. اصالح  شبیه تربیت و فرهنگ مسیحیت است

جامعه که مصداق حقیقی امر به معروف و نهی از منکر است باالترین عبادت اسهت کهه در   

                                                   
( بحثهی دربهارۀ آن   السالم البته ساعت کاری مشخص است که شاید در آینده با تناسب سخن امام )علیه 8

 داشته باشیم.  
 سورۀ شرح.   4، 2، 3های آیه  3
 سورۀ نحل. 44آیۀ  2
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َو »( آن را بر هر عمل نیک مقدم داشت: السالم برگ های قبلی دیدیم که امیرالمؤمنین )علیه

ََْمالَّ اْلِبرِّ كَّلَُّها َو اْلِجَهاُد ِف ََمْن    َما َأ َِْنَد اْلَأْمِر ِبماْلَمْعُروِ  َو النَّْهمِي  ي َسِبيِل اللَِّه 

و همۀ اعمال نیک و جهاد در راه خدا در پیش امر بهه   8«اْلُمْنَكِر ِإلَّا َكَنْفَثٍة ِفي َبْحٍر لَّجِّيٍّ

 معروف و نهی از منکر، نیست مگر مانند آب دهن انداختن در دریای پهناور.

( نیز در این دعا )ی مکهارم االخهالق( در بخهش ههای اول توفیهق      المالس امام سجاد )علیه

عبادت های فردی را خواسته و سپس آراستگی و آمادگی را خواسته و در اینجا توفیق عبادت 

متن این دعا کنید؛  لطفاً یک نگاه به .هائی را می خواهد که باید در عرصۀ جامعه انجام دهد

د دید، خواسته هایش از خداونهد را بهه ترتیهب زیهر     ی شگفتی در آن خواهییک ترتیب بند

 آورده است: 

اعمال زیبا و اصالح فساد درون. همه اینها در مرکز درون  ،یقین، ایمان، نیّت های زیبا -8

 فرد است که اعمال عبادت فردی را می دهند. 

 فراغت از موانع، توفیق عمل، وسعت رزق برای عمهل، دوری از خهود بینهی، دوری از    -3

تکبر و عجب، و توفیق خیر رسانی به افراد. این ها نیز برای به فعلیت رسهیدن عبهادت ههای    

 فردی و اعمال فردی است. 

 آنگاه توفیق رهائی از آسیب ها را می خواهد. -2

 تا می رسد به مزاحمت افراد ستمگر که او را از عبادت باز دارند.  -0

قدرتی نیست مانند  ت شان از نوع ستمسپس چگونگی برخورد با مزاحمان که مزاحم -3

 را مردود می داند. « مقابله بمثل»م و... و در این مورد غیبت و قطع رح

در مرحله ششم است که آراستگی و آمادگی معنوی و نیز ظاهری )ظهاهر مطهابق بها     -2

 باطن( را می خواهد، تا بتواند در جامعه به اصالح بپردازد. 

 توفیق تداوم اصالحگری را می خواهد. و در این مرحله است که  -4
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از یک چیز می ترسد )یعنی بهه مها یهاد مهی دههد کهه بترسهیم( و آن سهقوط یهک           -5

بویژه سقوط در اثر عوارض پیهری، مخصوصهاً از    8اصالحگر از نقش اصالحگری خود است.

 سقوط به ارذل العمر و از دست دادن توان اندیشه، مدیریت و علم. 

ََِباَدِتك َو»و اینک با جملۀ  ََْن  ََِلَينِّي ِباْلَكَسِل  همان عبادت اصهالحگری را   «َلا َتْب

رهیهز  هد که سالمت جسمی و فکری کافی است لیکن بشهرط پ ددر نظر دارد و به ما یاد می 

معنهای   کهه  ما کسالت به معنی بیماری به کار می رود در حالیاز کسالت. در ادبیات فارسی 

فرد سالم وقت و نیروی خود را به بطالت بگذراند. کسالت یک است که « بطالت گرائی»آن 

 گزیند. تخاب است که شخص سالم آن را برمی حالت ارادی است، یک ان

تنبلهی و سسهتی کهرد     ي َنه:ي َّما ال ينبغي َن يَواَنَکِسَل: تواَن -َالِکسالة: َالِبطالة. لغت:

د مصهلح در وظهایف اجتمهاعی خهود     دربارۀ چیزی که نباید دربارۀ آن سستی می کرد. اگر فر

 کسالت ورزد، نقش خود را از دست خواهد داد. 

و  نعممة مفَما    لكمل »( می فرماید: السالم مصلح بودن یک نعمت است و علی )علیه

هر نعمتی یک کلیهد دارد و یهک قفهل؛     3«:فمفَاحها الصرب و مغالقها الكسل ،مغالق

 کلیدش صبر و تحمل است و قفلش کسالت است. 

َو الَّذيَن َيقَّولَّوَن َربَّنا َهْب »است: « امامت»مصلح بودن نه فقط یک نعمت است، بل نوعی 

َُْيٍن َو اْجَعْلنا ِلْلُمَّقنَي ِإمامًا و آنان که می گویند: پروردگارا  2«:َلنا ِمْن َأْزواِجنا َو ذَّرِّيَّاِتنا قَّرََّة َأ

ده، و ما را امام )و رهبر( متقیان گهردان.   راز همسران و فرزندانمان مایۀ روشنی چشم ما قرا

کسی می تواند رهبر متقیان باشد که مصلح باشد. راهنما بهودن معنهائی غیهر از مصهلح بهودن      

                                                   
شارحان همه بخش ها و فقرات این دعا را به عرصۀ فردی معنی کرده انهد زیهرا در فرهنهگ     متأسفانه 8

فهرد بها شخصهیت     ۀرابطه »ر فرد با فرد، مصداق دارد، و هیچ جائی د ۀعمومی ما رفتار اخالقمند فقط در رابط

 ندارد. « جامعه
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 ندارد. کسالت و تنبلی آفت رهبری است. 

در مباحث گذشته از این مجلدات، دربارۀ کسالت بحهث ههائی شهده اسهت و نیهازی بهه       

 تکرار نیست.

 

 تداوم مصلح بودن  عامل چهارم در
 بصیرت مداوم

 

ََْن َسِبيِلك»  و )خدایا مرا مبتال نکن به( کوری از راهت.  «:َو َلا اْلَعَم  

اسب راهور، بهران و بهرو، نیز گاهی به روی می افتد. غیر  «:اجلواد قديکبو»گفته اند: 

هی می لغهزد، بها   باشد، گا ی که( هر مصلحی با هر فضایل و کماالتالسالم از معصومین )علیهم

همۀ هوشمندیش گاهی به خطا می رود. مصلحان باید از این اشتباهات به خدا پناه ببرند. زیرا 

خطای مصلح با خطای دیگران فرق دارد و شأن مصلح را درهم می کوبد؛ مردم آن تسهامح را  

 که دربارۀ دیگر اشتباه کنندگان دارند، دربارۀ شخص مصلح مته روی خشخاش مهی گذارنهد.  

پس مصلح بودن بصیرت مداوم می خواهد. خیلی از مصلحین در همین سکته ها که در جریان 

بصیرت شان پیش آمده از چشم مردم افتاده اند، یعنی همان آراستگی و آمهادگی را کهه امهام    

( آراستگی و آمادگی را اولین پایگاه السالم بیان کرد از دست می دهند. و دیدیم که امام )علیه

 ح دانست. حرکت مصل

 

 عامل پنجم در تداوم مصلح بودن
 خلوص مداوم

 

و )خدایا مرا مبتال نکن به( تعهرّض بهرای خهالف     «:َو َلا ِبالََّعرُِّض ِلِخَلاِ  َمَحبََِّك»
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 محبّت خودت. 

روشن است که امام دربارۀ فردی سخن می گوید که دارای نیت سالم و خلوص نیت است 

بهودن و خلهوص را بیهان کهرد. آنچهه در ایهن جملهه آمهده          و تا این جای سخنش همین سالم

 و نه عدم خلوص نیت. « عدم نیت سالم»است، نه « تعرّض»

خانواده است. یعنی در مسهیر محبهت و نیهت، یهک عارضهه ای،       هم« عارضه»تعرض با 

؛ «الجهواد قهد یکهب   »غفلت آنی، حادث شود. که در بحث باال آن را سکته نامیدیم کهه بهاز   

نیز گاهی دچار سکته می گردد. اگر سکته در بصیرت موجب سقوط نقش مصلح خلوص نیت 

می شود به دلیل این است که مردم خطایش را می بینند و بها آن عهدم تسهامح مهذکور، بها او      

برخورد می کنند. اما سکته در خلوص نیت چیزی نیست که مردم آن را ببینند و آراستگی او 

 مخدوش شود. 

ا از خطای آشکار، برای آراستگی فرد مصلح، خطرناکتر است. ممکهن  اما این خطای ناپید

است هر کسی با هر جایگاهی که در جامعه دارد مرتکب سکته در خلوص نیت شود، و این 

خطایش پنهان بماند اما اشتباه فرد مصلح هرگز پنهان نمی ماند حتی اگر در نیت درونی باشد. 

ت قهرآن، پیهامبر و امهام معصهوم اسهت، و      زیرا اصالحگری صفت خداوند است، سپس صهف 

افراد غیر معصوم نیز در این راستا است که گفته شد مصهلح بهودن نهوعی امامهت      .اصالحگر

است؛ اگر خطا در هر جهتی رخ دهد شاید مخفی بماند لیکن در روش فرد اصالحگر هرگهز  

یخی این مسئله مخفی نمی ماند و این سنت الهی است در دفاع از صفات خودش. و مصادیق تار

ی پنهان ماندن آن را غیر ممکن ه( در هر گناالسالم )علیه امیرالمؤمنینشاهد آن است. گرچه 

هیچ کسی در شهب   8«:ّلةما أصاب أحد ذنبا ليال إال أصبح و َليه مذ»دانسته است: 

گناه نکرد مگر آن که در صبحش ذلت آن گناه در سیمای او خواهد بهود. امها بحهث مها در     

موجهب آن شهده اسهت؛    « محبّهت »ناه نیست، در خطا و اشتباه است، که میل باطنی ذنب و گ

 شاید پوشیده بماند.  افراد غیر مصلحاست نه در ذنب. و خطاهای « تعرض»بحث در 
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آراستگی مورد نظر امام )همانطور که دیدیم( از آراستگی درون ناشی مهی شهود. خطها و     

اسهت. امها موجهب     «حادیث رفاع  »مشمول  اب اخروی نمی شود وذاشتباه گرچه موجب ع

آسیب دیدگی آراستگی درون می شود، و آثار آن در آراستگی ظاهری بروز می یابد و موجب 

 سقوط نقش اصالحگری می گردد. 

محبت انسان را کور و کر می کند. تاریخ  «:احلَّبُّ ُيعمي و ُيعّصم»گفته اند:  محبّت:

، یا به اوالد، و یا به فامیل، گرفتار شده و سقوط پر است از کسانی که در اثر محبت به کسی

کرده اند. این انگیزۀ خطرناک می تواند افراد مصلح را نیز از پای درآورد. پس چه باید کرد؟ 

َو َلما ِبمالََّعرُِّض   »( راه پیشگیری از این آفت و آسیب را نشان مهی دههد:   السالم امام )علیه

هایم همگی در خط محبهت تهو باشهد. نبایهد در قلهب مهؤمن       یعنی رفتار «.ِلِخَلاِ  َمَحبَََِّك

باشد. محبت به هر کسی و یا هر چیزی در جای خود، آری. « محبت معارض با محبت خدا»

 اما باید در طول محبت خدا باشد نه در عرض آن. 

سکته در جریان زیبای اصالح، وقتی رخ می دهد که یک محبت در عرض محبهت خهدا،   

 در مسیری غیر از مسیر محبت خدا اتفاق می افتد. « تعرّض»ت است که محرّک باشد، آن وق

 -که از زیبائی ها و بدایع کالم است -در این سخن، نقش ایهام« تعرّض»آمدن کلمۀ  ایهام:

 است و محبتی را کهه در عهرض محبهت خهدا باشهد، محکهوم       « عرض»نیز دارد که از ریشۀ 

 می کند. 

حبهت بقهدری کهه    ( واژۀ مالسالم اهل بیت )علیهم در ادبیات قرآن و عشق و قداست:

دارای احکام خمسه )مباح، مستحبّ، مکروه،  یو مانند هر چیز دیگر هتالزم است به کار رف

واجب و حرام( است؛ و چگونگی و چرائی این پنج حکم را چگونگی انگیزۀ محبهت تعیهین   

ی شایستۀ انسان نیسهت،  و عشق غریز« عشق»می کند؛ اگر محبت صرفاً غریزی باشد می شود 

قرار است انسان با حیوان که یک موجود صرفاً غریزی است فرق داشته باشد و بهرای همهین   

فرق آفریده شده است. و محبت غریزی بر دو نوع اسهت: محبهت صهرفاً غریهزی بهه اوالد و      

مکاارم  محبت جنسی محض که این دومی معموالً عشق نامیده مهی شهود و ههر دو از دایهرۀ     
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العشمق جهمد َمارض    »( مهی فرمایهد:   السالم )علیه امیرالمؤمنین، خارج هستند. اخالا

 را گرفتار می کند.  مسئولعشق مشقّت عارض است که قلب غیر  8«:فارغًا صاد  قلبًا

عارض؛ یعنی غیر اصیل و عارضی است. این لفظ بار معنائی دقیق و مهمّی دارد؛ یعنی عشهق  

د اصالت است. زیرا محبهت بهدین معنهی در غریهزه نیهز      بما هو عشق، حتی در حیوان نیز فاق

اصالت ندارد؛ حیوان هرگز عاشق نمی شود، پس عشق نه غریزی است و نهه فطهری بهل یهک     

 بیماری است که به انسان عارض می شود. 

برخی ها عشق را مقدس می دانند و چون تنها در انسهان مشهاهده مهی شهود آن را یهک      

نظرشان یکی از فرق های انسان و حیوان عشق است. اینان یهک  ویژگی انسانی می دانند و به 

هر چیزی که در انسان باشد و در حیاوان نباشاد از فضاایل انساان     قاعدۀ کلّی دارند: 

هار چیازی کاه در حیاوان     ( مهی گویهد:   السالم اما مکتب قرآن و اهل بیت )علیهم است.

گهاهی در   ل انساانی. نباشد و در انسان باشد بر دو نوع است: رذایال بشاری و فضاای   

انسان انگیزش ها و رفتارهائی هست منفی و رذیلت که حیوان از آن منزّه است مثالً تخریب 

محیط زیست؛ حیوان هرگز تعادل و نظم طبیعت را بر هم نمی ریزد، پهس ایهن رفتهار نهه از     

ط غریزۀ سالم ناشی می شود و نه از فطرت، بل منشأ آن طغیان غریزه است که بر فطرت مسل

 شده و آن را نیز در خدمت غریزه می گیرد. عشق نیز از این قبیل است. 

تشبیه شده که اگهر از مثبهت هها    « ظرف»قلب خالی. قلب در این حدیث به  قلب فارغ:

یت مسهئول یک شخصهیت بها    خواهد شد. اگر قلب و شخصیت درون تهی باشد با منفی ها پر

 پرکند.  باشد هرگز خالی و تهی نمی ماند تا عشق آن را

گاهی در فرهنگ ها، عشق فضیلت شمرده می شود بویژه برخی جوانان آن را یک برتری 

من سعادة احلمدث  »( می فرمایهد:  السالم )علیه امیرالمؤمنینبرای خودشان می دانند. لیکن 
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از سعادت جوان آن است که برایش هیچ فضیلتی از رذیلت  8«:له فضيلة يف رذيلة يَّم أاّل

 ناشی نشود. 

پدیدۀ عجیبی است که به سراغ افراد حساس، ظریف، دارای لطافت روحهی، مسهتعد    عشق

در زیبا شناسی، و زیبا خواهی می آید. افراد کودن، و )باصطالح( دنده پهن، و اشخاص خشک، 

بویژه افراد پول پرست، دچار آن نمی شوند. از این دیدگاه، فرد عاشق نسبت به خهودش یهک   

کند، اما توجه ندارد که عشق قربانگاه همین فضایل است؛ فضایلی که  احساس برتری پیدا می

می توانستند در مسیر و جهت دیگر ثمر دهند اینک ثمرۀ شهان یهک بیمهاری شهده اسهت و      

سرانجام این فضایل، یک رذیلت شده است. خوشا به حال آن اشخاص ظریف، مستعد در زیبا 

 یلت نباشد. ذپایان فضیلتش ر ؛«له فضيلة يف رذيلة  يَّم أاّل»خواهی، که 

درست است؛ منشأ زیبا شناسی و زیبا خواهی، روح فطرت است. لیکن وقتهی کهه غریهزه    

 طغیان کرده و فطرت را نیز در خدمت بگیرد، فضایل را نیز به سرانجام رذایل می رساند.

کرده اند کهه عشهق ضهد     تأکیدکسانی که عشق را مقدس می دانند، همگی اعالم کرده و 

 3و این یعنی بیماری. و انسان را از تعقل تخلیه می کند،قل است ع

عشق حس جامعه گرائی انسان را سرکوب کهرده و عاشهق را بهه محهور فردیهت خهود،       

محدود می کند. در حالی که جامعه گرائی اعالتهرین و ارجمنهدترین خواسهتۀ روح فطهرت     

 2است. سمبل عاشقان مجنون جامعه گریز است.

را داشته باشهد، او عهاجزتر از آن   « اصالحگری»د عاشق نمی تواند مکرمت و باالخره؛ فر

                                                   
 . 282همان، ص  8
این بیماری گاهی شخصیت انسان را معکوس می کند به حدی کهه زیبها شناسهی و زیبها خهواهی او را       3

 معکوس کرده و مجنون را گرفتار لیلی نازیبا می کند.  
 در برخی موارد از مجلدات قبلی نیز دربارۀ عشق و حدیث هائی دربارۀ آن، بحث شده است.   2
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 8می گردد که در اندیشۀ اصالح جامعه باشد.

 

 عامل پنجم در تداوم مصلح بودن
 پرهیز از گرایش به گروه های منحرف

 

ََْنك» ی کهه  و )خدایا مرا مبتال مکن به( با هم بودن با کس «:َو َلا ُمَجاَمَعِة َمْن َتَفرََّق 

 از تو جدا شده است. 

از کثرت نیست،  3داللت می کند، اما )باصطالح( آبی« مفرد»به « مَن»کاربرد لغوی: کلمۀ 

در فارسی، همراه اسهت: کسهی کهه: ههر     « هر»زیرا معنی آن همیشه با عنصری از معنای لفظ 

 کسی که. 

در نظهر دارد و ههم    ( در این فقره از سخن، هم فرد جدا شده از خهدا را السالم امام )علیه

 گروه یا جریان جدا شده را. 

تشبیه می کنهد:  « طناب»قرآن رابطۀ انسان با خدا را به  ریشه های این سخن در قرآن:

َََِْصُموا ِبَحْبِل اللَِّه» کسی یا کسانی از خداوند جدا می شوند که این طناب را رهها   2«.َو ا

                                                   
زلش مالقات داشتم. می گفت: عمرم در دو دوره طهی شهد؛ زمهانی در    ایران در من شعر روزی با شهریار 8

عشق و سوز و گداز آن، و زمانی که از آن بیماری نجات یافتم شهعرم در سهوز و گهداز مهردمم و جامعهه ام      

 جاری شد، به هر دو زبان:  

 نسویلر دیلیم م فارسجادا دردینی ائلیمین 
 

 من علی اوغلویام، آزاده لرین مردی، مرادی
 

 

ِإالَّ »بهه وادی   «ِفي كَّلِّ واٍد َيِهيُممونَ »و می گفت: سهندیه را با قوی ترین الهام سروده ام پس از آنکه از 

 وارد شدم.  «الَّذيَن آَمُنوا
آبی، یعنی دفع کننده و منع کننده. برخی از واژه ها به مفرد داللت می کنند و آبی از کثهرت هسهتند و    3

 و برخی آبی نیستند.چنین هستند،  ظاکثر الفا
 سورۀ آل عمران. 842آیۀ  2
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 لف دارد:کرده باشند. جدا شدن از خدا اشکال و انواع مخت

آنان که به هیچ دینی باور نمی کننهد   اول: جدا شدن و جدا دانستن انسان از خداوند:

خدا با انسان را قطع کرده و انسان را از راه خداونهد جهدا    ۀو منکر اصل نبوت هستند، رابط

آنهان کهه    8«:ا َبْيَن اللَِّه َو ُرُسِلِهِإنَّ الَّذيَن َيْكفَُّروَن ِباللَِّه َو ُرُسِلِه َو ُيريُدوَن َأْن ُيَفرِّقَّو»می کنند: 

 کافر می شوند به خداوند و می خواهند میان خدا و رسوالنش را جدا کنند. 

هدایتی خداوند با انسهان اسهت. امها در     ۀشکّی نیست که انکار نبوت به معنی انکار رابط

ه را بهه  داللت این آیه به این موضوع جای حرف است گرچه مفسّرین کوشهیده انهد ایهن آیه    

منافقین بی دین، تفسیر کنند. اما چنین نیست و آیه کامالً روشن می کند که در میان اصحاب 

افرادی بوده اند که بر اصل توحید و نبوت معتقد بودند لیکن می کوشیدند در اطاعت از دیهن  

 میان اوامر خدا و اوامر رسول، فرق بگذارند. همانطورکه ابلیس هم به توحید خدا و ههم بهه  

نبوت ها کامالً یقین دارد اما تمرّد کرده و می کند. افرادی از اصحاب نیز چنهین رویّهه ای را   

َأ »( می گفتنهد:  و آله یهاهلل عل در پیش می گرفتند؛ در برابر برخی از دستورهای پیامبر )صلی

رفند سیاسی می با این ت ؟این فرمان از خداوند است یا از رسولش 3«:ِمَن اللَِّه َأْم ِمْن َرُسوِلِه

را فرمان شخصهی پیهامبر و دلخهواه آن     امیرالمؤمنینخواستند توصیه های رسول اکرم دربارۀ 

َو َيقَّولَّموَن  »حضرت قلمداد کنند و در آینده از آن سرپیچی کنند. به ادامۀ آیهه توجهه کنیهد:    

و مهی گوینهد بهه بخشهی      «:ذِلَك َسمبيالً  ُنْؤِمُن ِبَبْعٍض َو َنْكفَُّر ِبَبْعٍض َو ُيريُدوَن َأْن َيَِّخذَّوا َبْيَن

)بخشی که فرمان خدا باشد( ایمان می آوریم و به بخشی )که فرمان رسول است( ایمهان نمهی   

مابعد مهی گویهد:    ۀآوریم. و می کوشند میان این دو بخش یک راه و روندی برگزینند. در آی

َََْْدنا ِلْلكاِفري» ََذابًا ُمهينًاأَّولِئَك ُهُم اْلكاِفُروَن َحقًّا َو َأ اینان اند کافر به معنهی حقیقهی و    «:َن 

 آماده کرده ایم برای کافران عذاب خوار کننده ای را. 

                                                   
 سورۀ نساء.   834آیۀ  8
 .232و  240ص  24بحار، ج  3
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کفر بر دو نوع است: کفر جهالتی؛ و این به دلیل اینکه از جهالت ناشی می شهود، سهبکتر   

ه و بها  شدیدتر است زیهرا بطهور دانسهت    ،است. و کفر تمرّدی که باالترین آن کفر ابلیس است

 .«ُهُم اْلكاِفُروَن َحقًّا»و لذا می گوید  8و نبوت است، حیدیقین به تو

قَّْل ِإنَّمما  »و  3«ِإَليَّ ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ ما ُيوح »برای خنثی کردن این ترفند سیاسی داللت دارد: 

ََِن اْلَهموى »و  0«َليَِّإ ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ ما ُيوح »و  2«ِإَليَّ ِمْن َربِّي َأتَِّبُع ما ُيوح  ِإْن  -َو ما َيْنِطُق 

این پیامبر مطابق امیال شخصی خود حرف نمی زند، نیست گفتارها و  3؛«ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوح 

 دستورهای او مگر وحی و اوامر خداوند. 

ست فقهط یهک راه   رراه د دوم: اصالت دادن به تفرّا در اندیشه  پلورئالیسم:

متعدد باشد. این سخن نیازمنهد توضهیح اسهت.     «واقعیت»حد است گرچه وا« حقیقت»است، 

انسهان هها    ۀزیرا بزرگترین مسئلۀ پیچیده در عرصۀ اندیشه امروز است. در طول تهاریخ همه  

معتقد بوده اند که حق و حقیقت، یک و واحد است؛ یعنی همۀ ادیان، همه مهذاهب و فرقهه   

اند که راه درست و حق، یک و واحهد اسهت و   داشته  اجماعها، همۀ مکتب ها و ایسم ها، 

ران را بهه انحهراف از آن، محکهوم    ه حق را یافته اند و دیگکه آن راهر کدام ادعا کرده اند 

مختلف، متعدد و متکثر بهوده انهد، حقیقهت را    « واقعیت»کرده اند؛ یعنی در عین حال که در 

 واحد دانسته اند. 

شکسته شد. پیش از او، واقعیت  -میالدی 8834 -8520 -«ماکس وبر» ۀاین اجماع بوسیل

و « خرافهه گریهزی  »گرائی روز به روز بر شدّت پیشرفت خود می فهزود، نقطهۀ آغهاز آن از   

اوهام، بود که یک شروع مبارک و انسانی بود. اما با گذشت زمان بهر سهرعت آن    از پرهیز

                                                   
 بخش آخر.  « یخشتار یانو پا کاباال»شرح بیشتر این مسئله در  8
 سورۀ انعام. 34آیۀ  3
 سورۀ اعراف.  342آیۀ  2
 سورۀ احقاف.  8سورۀ یونس. و آیۀ  83آیۀ  0
 نجم.  سورۀ  0و  2آیه های 3



 دعای بیستم 824
 

مبهدل گشهت و بهه    « یواقعیت پرسهت »افزوده شد تا به حدی که واقعیت گرائی )رئالیسم( به 

حالت مستی بل نوعی جنون رسید که ماکس وبر در ایهن بحهران فکهری در عرصهۀ اندیشهه،      

در برابر حقیقهت، قائهل    هاندیشیتی برای علم و مسئولهیچ  و را اعالم کرد، «اصالت واقعیت»

نشد. یعنی حقیقت را از سنخ همان خرافات و موهومات، بل عین آن هها دانسهت. در بررسهی    

یت حقیقت یابی شانه خالی می کند و در مقام مسئولاو مشاهده می شود که ابتدا از زیر  آثار

صراط های »معتقد است نه به « صراط مستقیم»اعتقاد به کثرت حقایق نیست و باصطالح به 

لیکن انسان را در نیل به این صراط واحد، ناتوان می داند. اما بتدریج هم خهود او و  «. مستقیم

به جائی رسیدند که حقیقت و حقیقت خهواهی را بها خرافهه و خرافهه گرائهی       هم پیروانش

 همسان دانستند. و بدین روند، رئالیسم آبستن شد و پلورئالیسم را زائید.

است « واقعیت ها»رشتۀ کار او جامعه شناسی بود، و می دانیم سر و کار جامعه شناسی با 

نگار هر چه را کهه واقهع شهده مهی نویسهد      و کاری با حقایق ندارد. همانطور که یک تاریخ 

 خواه آن واقعه درست باشد یا نادرست؛ مطابق حق و حقیقت باشد یا بر خالف آن.

شهد، و از آن ههم   « انسان شناسی»اما وبر و وبریسم از چهارچوبه خود خارج گشته وارد 

ی که داخل شد و به یک نظریۀ صد در صد فلسفه ا« حقیقت شناسی»تجاوز کرد و به عرصۀ 

. بدیهی است که این دقیقاً شبیه این است که یک رسید ده شدهئیاز علمی بنام جامعه شناسی زا

که کارش فقط منشی گری است ناگهان بر اساس همان وقهایع نگهاری خهودش    « وقایع نگار»

همه بعدی برای بشر نسخه دهد. با این پسهوند کهه ایهن وقهایع نگهار یهک فهرد         ۀیک فلسف

 ر هوشمندی وبر تردیدی نیست. هوشمند باشد. و د

این ره آورد برای پذیرش، زمینۀ مساعدی داشت. زیرا )همانطور کهه در ایهن مجلهدات و    

حتی در برگ های قبلی از همین مجلد بیان شد( انسان در میان موجودات ایهن کائنهات، ههم    

وبهر همگهان را از    8یت گریزتهرین موجهود.  مسهئول یت پذیرترین موجود اسهت و ههم   مسئول

یت جستجوی حقیقت معاف می کرد و موفق هم شد. در تاریخ تنها دو نفر آمده اند که مسئول

                                                   
 و به شرح رفت که این تناقض نیست.   8
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 در این مسیر کامیاب شده اند: پولس که مردم اروپا را از احکام و حالل و حرام عیسی )علیه

( معاف کرد که رواج این معافیهت از اروپها ماننهد سهونامی یهک طوفهان برگشهت و        السالم

عمهومی   ۀو دوّمی ماکس وبر است که پیامش از همین زمین 8ز فراگرفت.مسیحیان شرق را نی

یت گریزی انسان( بهره برد و کامیاب گشت. این عنصر انسان شناختی بود کهه  مسئول)روحیۀ 

 جرهای جامعه شناختی وبر شد و آن ها را به همدیگر پیوند داد. آمالط میان 

در « هنهد و چهین  »فکری منطقۀ  وحدت و کثرت، از قدیم مشکل بشر بود که در عرصۀ

سال پیش خودنمائی کهرد و بهرعکس نظهر مهاکس وبهر، حهل شهد؛ در آن جها          3444حوالی 

اعالم گشت. اینک وبر آمده وحدت را انکار می کند « وحدت وجود»انکار شد و « کثرت»

ه را به کرسی می نشاند. البته بدون توضیح فکری، علمی و فلسفی. تنها با این شعار ک و کثرت

 3.«ما دانشجو هستیم و کاری با آینده و گذشتۀ بشر نداریم و تنها به واقعیت ها می پردازیم»

میان، حیران و آواره برخی از اهل دانش ما هستند که ههم وحهدت وجهود     این اکنون در

ی را می پذیرند و هم وبریسم را )!!!(. و این شگفت است؛ خودی کهه نیسهتند،   ئهندوئی و بودا

را غرب می خواهد که این یشوند و نه شرقی، و باصطالح هر دو وانه را دارند. ز نه غربی می

 حیرت و سرگردانی در میان ما باشد. 

اما قرآن نه آن شرقی را می پذیرد و نه این غربی را. موجودات و وجود را کثیر می دانهد  

سهیر  ه در مفکر و اندیشه را موظّف می کنهد که   ،و حق و حقیقت را واحد. و کثرت واقعیتی

ُمْسََقيمًا َفاتَِّبُعوُه َو ال َتَِّبُعوا  َو َأنَّ هذا ِصراطي»و می فرماید:  سبیل واحد، قرار گیرند -واحد

ََْن َسبيِلِه ذِلكَّْم َوصَّاكَّْم ِبِه َلَعلَّكَّْم َتَّقَّوَن این صراط مستقیم من اسهت؛ از   2«:السُُّبَل َفَََفرََّق ِبكَّْم 

                                                   
با اینکه کلیسای شرق و مسیحیان شهرقی از اکثهر معافیهت ههای پهولس پیهروی کردنهد، بهاز در نظهر           8

پائی بشدت نکوهش می شدند، بحدی که امروز نام و عنهوان شهان، یعنهی    وکاتولیک ها و پروتستانت های ار

   یک حربه بر علیه شان شده است.« ارتودوکس»
 «.پیامبر و سیاستمدار»پیام ماکس وبر در کتاب  3
 سورۀ انعام.  832آیۀ  2
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راه های متعدد پیروی نکنید که شما را از سبیل خدا دور می سازد. ایهن   آن پیروی کنید، و از

چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش می کند تا اهل تقهوی )پهاک اندیشهی و پهاک     

 زیستی( باشید.

 این توصیۀ خداوند است، و توصیۀ ماکس وبر در مقابل آن است. 

ل خدا اسهت؛ و نتیجهه اش عهدم تقهوی و     عدم پیروی از این راه، تفرّق و جدا شدن از سبی

َو َلا ُمَجاَمَعمِة  »می گویهد:   السالم عدم پاک اندیشی و عدم پاک زیستن است. که امام علیه

ََْنك  «.َمْن َتَفرََّق 

ََمْن َسمبيِل   »و در آیۀ دیگر می فرماید:  َو ِإْن ُتِطْع َأْكَثَر َمْن ِفي اْلَأْرِض ُيِضلُّوَك 

 ثر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی، تو را گمراه می کنند. و اگر از اک 8«:اللَِّه

یهأس  »صراط، الزم گرفته  کثرت وبریست ها معموالً توجه نمی کنند که اصالت دادن به

بهل از آن   3است.« حجّیت ظن»ای انسان می ماند تنها را. پس بنابر بینش شان آنچه بر« از علم

می رسد کهه در  « حجّیت گُتره اندیشی»، و باصطالح به «حجیت تخمین»نیز فراتر رفته و به 

پیهروی نمهی کننهد     «:ِإْن َيَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َو ِإْن ُهْم ِإالَّ َيْخُرُصوَن»ادامۀ همین آیه می فرماید: 

 ، و نیستند مگر اهل حدس و گمانه زنی. مگر از ظن

ه بها مامهائی پهوپر زاده شهد:     و این از آغاز به یک جنین ضد علمی و عقلی آبستن بهود که  

، که نه یک ابتکار، بل عمالً و رسماً یک ارتجاع بود به بینش یک عرب که «اصالت حدس»

 قرن ها پیش آن را اعالم کرده بود؛ ابوالعالی معرّی: 

 مها ا الیقین فهال یقهین وإنّ  هأمّ
 

 وأحدسا أقصى اجتهادی أن أظنّ 
 

م و پلورئالیسم بحهث شهده و ایهن مبحهث در     در مواردی از مجلدات قبلی، دربارۀ رئالیس

 تکمیل آن ها است. 

                                                   
 سورۀ انعام. 882آیۀ  8
 در فقه، اشتباه نشود.   : این مقال با حجیت ظنتذکر به طلبه های جوان حوزه 3



 یّهسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 844
 

فرق میان این نوع جدا  سوم: جدا شدن از راه خدا در قالب فرقه ای و حزبی:

شدن، با پلورئالیسم در این است که پلورئالیسم به هر جریان فکری، اعتقادی و بهاوری، حهق   

می داند. و در این مورد به هیچگونه خوردار از حقیقت دهد، و هر کدام از فرقه ها را برمی 

قضاوت و داوری نهائی، اذن ورود نمی دهد حتی به داوری علمی. و با بیان دیگر: هیچ مسلک 

را محکوم نمی کند. اما فرقه گرائی ماهیتاً فرقه های دیگر را  یعلمی، دینی، بینشی و هیچ آئین

راه ههای دیگهر را باطهل و فاقهد     محکوم و نادرست می داند؛ یعنی تنها راه خود را صحیح و 

در مقام قضاوت و  ها برخورداری از حقیقت، می داند؛ هر فرقه ای دربارۀ خود و دیگر فرقه

داوری بر آمده و حکم صادر می کند که: من عین حقیقت هستم و فرقهه ههای دیگهر باطهل     

 هستند. 

 «. عددصراط های مت»مبتنی است نه به « واحد بودن حقیقت»تفرّق فرقه ای به 

( می گوید: خدایا من را بر اینکه با کسی یا با گروهی که از راه تو جدا السالم امام )علیه

ََْنَك»شده اند همراه شوم، مبتال مکن:  راه حق یکی است و بس  «.َو َلا ُمَجاَمَعِة َمْن َتَفرََّق 

هها و حهزب   است. و پیوستن به فرقه  تفرّا و تحزّبو آن راه خدا است. و جدا شدن از آن 

 ها، انحراف است. 

ِمَن الَّذيَن َفرَّقَّوا ديَنُهْم َو كاُنوا ِشمَيعًا كَّملُّ ِحمْزٍب ِبمما      -َو ال َتكَّوُنوا ِمَن اْلُمْشِركنَي»قرآن: 

از آنان که در دین شان متفهرق شهدند و فرقهه فرقهه      -و نباشید از مشرکین 8«:َلَدْيِهْم َفِرُحوَن

ِإنَّ الَّذيَن َفرَّقَّوا ديَنُهْم َو »ان است خرسند هستند. شه در نزدگشتند و هر حزب از آنان به آنچ

کسانی که در دین خود تفرق کردند و فرقه فرقه شدند، تهو   3«:ٍءَشْي كاُنوا ِشَيعًا َلْسَت ِمْنُهْم يف

 در هیچ چیزی با آنان نیستی. 
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نسته اند که اشتباه را مفعول دا« دین»نکتۀ ادبی: برخی از مفسرین و مترجمین قرآن کلمۀ 

از بهاب تفعّهل و ذاتهاً الزم، و نیازمنهد     « تفرّقوا»است. زیرا « منصوب بنزع الخافض»است، بل 

 حرف جرّ است. 

توضیح: درست است؛ شأن نزول این آیه ها دربارۀ اهل کتاب است، نه دربهارۀ مسهلمانان.   

مسلمانان نیز می شود. شامل نکوهش تفرّق در میان «. مورد مخصص نیست»لیکن مطابق قاعدۀ 

و از این دیدگاه خداوند پیامبرش را از همۀ فرقه ها بریئ می کند. اما چنین نیست. زیرا تفرق 

 در دین بر دو نوع است: 

تفرّق در اصول اولیّه و در توحید: همانطور که اهل کتاب توحید را تخریب کردند و  -8

يا َيَس  اْبمَن َممْرَيَم َأ َأْنمَت قَّْلمَت     »اید: هر پیامبری از آنان بریئ است. همانطور که می فرم

 َأْن َأقَّموَل مما َلمْيَس يل    َو أَّمَِّي ِإهَلْيِن ِمْن ُدوِن اللَِّه قاَل ُسْبحاَنَك ما َيكَّمونَّ يل  ِللنَّاِس اتَِّخذَّوين

 8«.ِبَحقٍّ

تفرّق در اصول درجه دوم: تفرّق در این اصول لطمهه ای بهه اصهل توحیهد نمهی زنهد،        -3

خدا با جهان و انسان، نقش مهمی دارد. مثالً خدای واحد  ۀچه در چگونگی شناخت رابطگر

کرده است؛ یعنی انسان را بطور مستقل بهه سهرخود رهها    « مفوّض»معتزله جهان را آفریده و 

و ایهن یعنهی بسهتن دسهت      3کرده که انسان می ماند و قَدَرها، و هیچ دخالت قضائی نمی کند.

( از آنان و آله یهاهلل عل اصل توحید شان سرجای خود هست پیامبر )صلی خدا. با اینهمه چون

 بریئ نیست. 

( در اینجا شامل هر نوع تفرّق است و از خداونهد مهی خواههد    السالم اما سخن امام )علیه

محفوظ بماند. زیرا تفرق خهواه در اصهل توحیهد و خهواه در      یکه ازگرایش به هر نوع تفرق

 در فروع، همگی مذموم و ممنوع است. اصول درجه دوم و خواه 

ضهوع  ؟ از قدیم در این مو-نه؟ آیا عدل و امامت از اصول دین هستند یا عدل و امامت:
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اختالف نظر هست؛ شیعه و معتزله به عدل الهی معتقد هستند امها اَشهعریه از آن تبهرّی مهی     

ه ندارند. برخهی را  با آن ماهیت که شیعه معتقد است عقید« امامت»جویند و هر دو فرقه به 

باور این است که اگر عدل و امامت را از اصول دین بدانیم این سه مذهب، سه دین می شهوند  

 یه فوق می شوند و بی تردید پیامبر دستکم از دوتای آن ها بریئ می شود. آو مشمول 

و دیگرانی گفته اند: فروع دین معلوم است و شامل عدل و امامت نیسهت پهس ایهن دو از    

اصهول  »و عدل و امامت را  هش اصطالحی را ابداع کردنیبل دین هستند. طرفداران هر دو اصو

 نامیده و خودشان را راحت کردند. « مذهب

اما تقسیم اصول به اصول دین و اصول مذهب، یک ابداع خودسهرانه اسهت، بایهد گفهت     

که قهرآن   میینم اینگونه چینش کرده است. می باصول اولیه و اصول درجه دوم. که خود اسال

نگاه به معهاد، و پهس از آن بهه عهدل و     آبیشترین اهمیت را به توحید داده، سپس به نبوت و 

امامت. گرچه آثار و لوازم همگی به توحید بر می گردد و همه شهان در چگهونگی توحیهد    

« والیت اهلل»عدل با توحید معلوم است و رابطۀ امامت با توحید نیز همان  ۀنقش دارند. رابط

 ست که باز به توحید بر می گردد. ا

« وَ کهانُوا شِهیَعاً  »شیعه: همانطور که دیدیم در دو آیه در محکومیت فرقه گرائی عبهارت  

آمده؛ شیع صیغۀ جمع شیعه است و شیعه یعنهی فرقهه، حهزب. ههر فرقهه و شهیعه در قهرآن        

یم از شهیعۀ خداونهد اسهت.    ابراه 8؛«َو ِإنَّ ِمْن شيَعَِِه َلَِّْبراهيَم»نکوهش شده مگر شیعۀ خدا: 

هذا ِمْن »( می گوید: دو نفر را دید که با هم دعوا می کنند السالم دربارۀ حضرت موسی )علیه

ََُدوِِّه یکی از شیعۀ خودش بود و دیگری از دشمنانش. بهدیهی اسهت کهه     3«:شيَعَِِه َو هذا ِمْن 

 آن جدا می شوند.  شیعۀ خدا عامل تفرقه نمی شود بل این دیگر فرقه ها هستند که از

از شیعه بهر آمهده انهد و     ها فرقه ۀگویند: شهرستانی )صاحب ملل و نحل( گفته است هم

ن دانسته است. عهرض مهی کهنم    سنیاهیچ فرقه ای از سنیان پدید نیامده و این را از افتخارات 
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 اگر شهرستانی دقت می کرد می دانست که سنیان نیز از شیعه در آمده و جدا شده اند. 

ََِليٍّ»ر متون معتبر سنی آمده است که عنوان د اهلل  را خود رسول اکهرم )صهلی   «ِشيَعةَّ 

( داده است. حتی ابن حجر هیتمی مکّهی کهه   السالم ( به جریان دوستدار علی )علیهو آله یهعل

صاعقه های سوزاننده، را بر دشمنی با شیعه نوشته، ناچار می گویهد:  «= صواعق محرقه»کتاب 

 سنیان هستیم نه رافضیان.  شیعۀ علی ما

آمده همۀ آن شیع و فرقه  «َو كاُنوا ِشَيعًا»روشن است در آیه های مورد بحث که عبارت 

ها در اصل از شیعۀ خدا در آن ادیان جدا شده و پدید آمده اند. وقتی که یک دین دچار فرقه 

یع کهه پدیهد   گرائی و فرقه ها می شود، جریان اصلی نیز به صورت یک فرقهه مهی مانهد؛ شه    

گشت راه اصلی دین نیز که سالم مانده، شیعه نامیده می شود و شیعۀ خداونهد اسهت. و بهنصّ    

ََِليٍّ ُهُم اْلَفاَُِزوَن»احادیث فراوان در متون حدیثی سنیان؛   8«.ِشيَعةَّ 

و همچنین هر فرقه ای محکوم و نکوهیده است مگر فرقه ای که در راه خدا پایدار مهی  

َِبادي َيقَّولَّوَن َربَّنا آَمنَّا َفاْغِفْر َلنا َو اْرَحْمنا َو َأْنَت َخْيُر الرَّاِحمنَي ِإنَُّه»ماند:   3«:كاَن َفريٌق ِمْن 

ما، ما ایمان آوردیم، پس ببخش بهر مها و    فرقه ای از بندگان من بودند و می گفتند پروردگار

َََلْيِهْم ِإْبليُس َظنَُّه َفماتََّبُعوُه  َو َلَقْد َصدَّ»بر ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگان هسهتی. و   َق 

 2«.ِإالَّ َفريقًا ِمَن اْلُمْؤِمننَي

 

 جامعه شناسیِ پدیدۀ فرقه گرائی
 

انسان یک موجود جامعه گرا و جامعه ساز است و منشأ جامعه در کانون درون انسهان،  
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ری را نیهز در  اما در برابر این واقعیت جامعه خواهی، یک واقعیت دیگه  8روح فطرت است.

خهواهی و  ق و فرقه گرائی که بر ضهد آن اصهل جامعهه    فرتاریخ بشر مشاهده می کنیم بنام ت

 این پدیدۀ اجتماعی چیست؟  جامعه گرائی است. منشاء

نمهی توانهد دو اقتضهای     روح آن نمی تواند روح فطرت باشد، یهک  اءبدیهی است که منش

ه از روح غریزه ناشی می شود و در این بحثی متناقض داشته باشد. پس مسلّم است که این پدید

نیست، بحث در این است که آیا فرقه ها از انگیزش های غریزی ناخودآگاه ناشی می شوند یا 

این یک موضوع بس مهم علمی است. زیرا تشهخیص و   ؟ و-از انگیزش های غریزی خودآگاه؟

و هیچ جامعهه  پدید آمده  تعیین چگونگی این پدیده که از آغاز زیست بشر بطور سلسله وار

را دچار گرفتاری های شدید و جان کاه کرده است، مسئلۀ بزرگی  همرا راحت نگذاشته و ه

 است و باید علوم انسانی آن را کشف و اعالم کند که تا کنون نکرده است. 

نطفۀ فرقه گرائی و تفرّق، از انگیزش های غریزی خودآگاه ناشی می شود. اما دورۀ جنینی 

مرحلهه بررسهی شهود:     0د و پرورش آن زمینۀ ناخودآگاه است. پس این مسئله باید در و تول

 پیدایش نطفه، دورۀ جنینی، مرحلۀ تولد، و دورۀ پرورش آن. 

انگیزش های غریزی آگاهانۀ محض، به وجود می آید. و در دورۀ جنینی بهره ای  نطفه از

بهه کشهمکش مهی     ،ک فطرت افهراد از روح فطرت نیز می گیرد. و درمرحلۀ تولد بر سر تمل

پردازد، و در مرحلۀ پرورش و رشد، روح فطرت را بکلّی در خدمت می گیرد. اینک توضیح 

 این چهار موضوع: 

کسی یا کسانی با انگیزش های غریزی خود بطور آگاهانه تصمیم بهه   پیدایش نطفه: -6

شخص یا اشخاصی عمداً  ابه وجود نیامده مگر تخم آن ر فرقه سازی می کنند. و هیچ فرقه ای

« خود خواهانهه »وده و صرفاً بنیرخواهانه ای در آن خو بطور دانسته کاشته اند. و هیچ عنصر 

عمهدی سهوء    ۀبهل بها انگیهز    3بوده است. زیرا روح غریزه خود خواه است، نه جامعه خهواه. 
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 استفاده از جامعه خواهی انسان، قصد ایجاد فرقه کرده اند. 

اه بودن این مسئله بحدّی اصرار دارد که گوئی محال است یک فرقهه  آگقرآن دربارۀ خود

 ناشی شود:  نطفه اش، از ناخودآگاه بشر ای در اصل و اساس انعقاد

8- «  َُ پهس از آمهدن    8«.َو ال َتكَّوُنوا َكالَّذيَن َتَفرَّقَّوا َو اْخَََلفَّوا ِمْن َبْعِد ما جماء ُهُم اْلَبيِّنما

ن رقه، فرقه شدند. یعنی اصل پدیده آگاهانه و پس از روشن و بیّبیّنات و روشن شدن حقایق، ف

 شدن حق، بوده است. 

مگر بعد از  دو فرقه فرقه نشدن 3«:َو ما َتَفرَّقَّوا ِإالَّ ِمْن َبْعِد ما جاء ُهُم اْلِعْلُم َبْغيًا َبْيَنُهْم» -3

 . آن که برای شان علم و آگاهی آمد، با انگیزۀ بغی )ایجاد فرقه کردند(

َُ َبْغيًا َبْيمَنُهمْ » -2 و )ایجهاد(   2«:َو َما اْخَََلَف فيِه ِإالَّ الَّذيَن أَّوُتوُه ِمْن َبْعِد ما جاء ْتُهُم اْلَبيِّنا

نات )ایجهاد  اختالف نکرد در آن مگر آنان که آن )کتاب( را دریافت کردند، پس از آمدن بیِّ

 اختالف کردند( با انگیزۀ بغی. 

به من چه می رسد؟ باید چیهزی ههم بهه    «= د محورانههم خواهی خوس»توضیح: بغی یعنی 

 من برسد. ایجاد فرقه می کند که خودش به چیزی و به جائی برسد. 

کسی  0...«:َو َيَِّبْع َغْيَر َسبيِل اْلُمْؤِمننَي َو َمْن ُيشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن َبْعِد ما َتَبيََّن َلُه اْلُهدى» -0

پیهروی   مؤمنانروشن شدن حق، از پیامبر جدا شود و از راهی غیر از راه که بعد از آشکار و 

 کند...

ََْن َسبيِل اللَِّه َو َشاقُّوا الرَُّسوَل ِمْن َبْعِد ما َتَبيََّن َلُهمُم اْلُهمدى  » -3  ِإنَّ الَّذيَن َكَفُروا َو َصدُّوا 

َْماَلُهْم آنان که کفر ورزیدند و از راه خدا باز داشتند، و از  3«:َلْن َيُضرُّوا اللََّه َشْيئًا َو َسُيْحِبطَّ َأ
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پیامبر جدا شدند پس از آن که هدایت برای شان بیّن و روشن شد، هرگز ضرری به خدا نمی 

دا شدن شان انجام جرسانند، بزودی اعمال شان پوک می شود. یعنی اعمال نیک که در قبل از 

 . داده اند نیز پوک و برای آخرت بی فایده می شود

 8«.َو ما َتَفرََّق الَّذيَن أَّوُتوا اْلِكَاَب ِإالَّ ِمْن َبْعِد ما جاء ْتُهُم اْلَبيَِّنةَّ» -2

 و آیه های دیگر. 

است و بغی یک انگیزۀ خود خواهانۀ آگاهانه است « بغی»پس پیدایش نطفۀ ایجاد فرقه، 

 «.ِمْن َبْعِد ما جاء ُهُم اْلِعْلُم َبْغيًا َبْيَنُهْم»که فرمود: 

در ماجرای سامری دقیقاً کسی را که آگاهانه و عمهداً نطفهۀ جهدائی مهردم از موسهی را      

سهامری آن مهردم را منحهرف کهرد.      3«:َأَضلَُّهُم السَّماِمِريُّ »کاشت، مشخص و معین می کند: 

انگیهزه ات چهه بهود ای سهامری؟      2«:َفما َخْطُبَك يا سماِمِريُّ »موسی آمد و به سامری گفت: 

َُ ِبما َلْم َيْبُصُروا ِبِه َفَقَبْضُت َقْبَضًة ِمْن َأَثِر الرَُّسوِل َفَنَبمْذُتها َو َكمذِلَك َسموََّلْت يل   َبُص»گفهت:    ْر

من به چیزی بصیرت پیدا کردم که این مردم به آن بصیرت نداشتند، دسته ای اثهر )و   «:َنْفسي

نفس غریزه ام اینگونهه بهرایم    تعلیمات( پیامبر را گرفتم و آن ها را )در دل مردم( انداختم، و

 آرایش داد. 

، اثر و تعلیمات خود موسی است. سامری می گوید من فهمیدم که باید «اثر رسول»مراد از 

برنامه ام را طوری شروع کنم که مردم آن را درک نکنند؛ بخشی از سخنان خودت را گرفته 

 0و بهانه قرار دادم تا مردم را گمراه کنم.

« یار غار»( و باصطالح السالم سرشناس بنی اسرائیل و از یاران موسی )علیهسامری از افراد 

او در آغاز نهضت تا پیروزی، بود که پس از پیروزی و نجات از فرعونیان، معتقد بود که باید 
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راه مصریان را رفت و به تمدنی مانند تمدن آنان رسید که این ایدۀ او با برنامه حضرت موسی 

 ،خوبی می دانست و آگاه بود که برای جدا کردن مردم از راه خدا و موسهی سازگار نبود، او ب

باید از نام و عنوان خود موسی استفاده کند. گفت ای مردم خود موسی هم تصمیم داشت برای 

اکنهون کهه او از سهفر     نهد شما یک مجسّمۀ گاو )شبیه گاو مورد پرستش مصریان( درست ک

ه بود سپری شد بهتر است خودمان آن آرزوی او را ین کردتعیکه  یگشت و مدت سی روزنبر

 عملی کنیم؛ پیامبر خدا که خلف وعده نمی کند حتماً از دنیا رفته است. 

( این نقشه را در ذهنش ترسیم کرده بود و منتظهر  السالم او پیش از مسافرت موسی )علیه

 د. غیبت او بود. و این نطفۀ جدا کردن بود که او آگاهانه آن را ساخته بو

از همان روز که از دریای احمر گذشته و از فرعونیان نجهات یافتنهد،    دورۀ جنینی: -2

سامری بدقت در جامعۀ بنی اسرائیل مطالعه می کرد؛ افرادی را به کار گرفت تا بهدون ذکهر   

مردم سرایت دهند و دادند. این مرحلۀ جنینی بود کهه   ذهننام او ایدۀ او را در میان مردم به 

 مری با ناخودآگاه مردم به هم می آمیزند.آگاهی سا

برای  8«:اْجَعْل َلنا ِإهلًا َكما َلُهْم آِلَهٌة»تا رسید به جائی که مردم گفتند ای موسی  تولد: -9

 که موسی )علیه 3ده همانطور که آنان )مردم مصر و قلزم( خدایان دارند. ما )بتی( خدائی قرار

 شما مردم ناآگاه و جاهل هستید. 2«:ْوٌم َتْجَهلَّوَنِإنَّكَّْم َق»( نپذیرفت و گفت: السالم

تفرّق از راه خهدا بهود کهه آگهاهی سهامری و برخهی از یهارانش بها          تولداین هم مرحلۀ 

 ناخودآگاه مردم، هر دو عنصر در کنار هم کار کرده اند. 

 سامری با این شعار که ما باید همان راه را برویم که مصریان رفتهه و  دورۀ پرورش: -4

به تمدن رسیده اند تا بتوانیم امّت خدا را به مدارج باال برسانیم، ثابت کنیم که دین خدا مهی  

خیر موسهی در  أتواند به بهترین وجه هم دنیا را آباد کند و ههم آخهرت را. کهه در زمهان ته     
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این فکر را پرورانیده بود که مردم پهس   آنچنانسفرش؛ ایدۀ خود را عمالً به اجرا گذاشت و 

که پیامبرشان مجسّمۀ بت را پودر کرد و به دریا ریخت باز دست از قداست گاوههای   از آن

طالئی رنگ برنداشتند. بطوری که هنوز هم یهودیان جههان از ذبهح گاوههای طالئهی رنهگ      

 8بشدت خودداری می کنند.

نطفۀ تفرق را ایجاد مهی کنهد و   « بغی»ایجاد کنندۀ هر فرقه ای بطور آگاهانه و با انگیزۀ 

 ر زمینۀ ناخودآگاه مردم آن را می کارد. د

بهازگو  از آیات قرآن که ماجرای سهامری را   پدیده ای در قرون اخیر در فرقه سازی:

بخوبی مشاهده می کنیم که در آن ماجرا هیچ عنصهری از دخالهت خهارجی وجهود      می کنند

دریها، چنهان   ندارد؛ مصریان در اثر غرق شدن فرعون شان بهمراه افراد مشخص جامعه در آن 

سرخورده و وامانده بودند که توان اندیشه برای دخالت در امور بنهی اسهرائیل را نداشهتند، و    

قدرت دیگری نیز وجود نداشت که در این امر دخالت کند، تنها سامری و یارانش این کار را 

 کردند. 

درسهت ماننهد خهود فرقهه سهازی، یهک       « دخالت خارجی در فرقهه سهازی  »چیزی بنام 

ت تاریخی را طی کرده و مراحل نطفه، جنین، تولد و پرورش را طی کرده است کهه  سرگذش

در دو قرن اخیر به مرحله پرورش رسیده است: ایجاد و پرورش فرقۀ وهابیت در میان عرب، 

 سپس ایجاد و پرورش فرقۀ بهائیت در ایران دو فراز آن است. 

نیسهت. زیهرا بهدعت    « خطر آگاهانه»این کالم در مقام بیان  ( درالسالم امام سجاد )علیه

گذاران آگاه در اثر انگیزش بغی شان اقدام خواهند کرد و این مردم است که باید آگاه شوند 

شان در خدمت غریهزه شهان    و ضمیر ناخودآگاه شان ابزار دست سامری ها نشود واال فطرت

اهید تا شهما را بهه   قرار خواهد گرفت. امام به ما یاد می دهد؛ هشدار میدهد که از خدا بخو

ََْنمك  »همراه شدن با فرقه گرایان، مبتال نکند  و اگهر امّهت    «.َو َلا ُمَجاَمَعِة َمْن َتَفمرََّق 

اسالمی به این ندای امام توجه می کردند دچار اینهمهه فرقهه هها نمهی شهدند، بهویژه دچهار        
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َو َلما  »اسهت:   «مفارقت از جامعۀ الهی»وهابیت و بهائیت نمی گشتند. که آن روی این سکه 

 خدایا من را به جدائی از جامعۀ خودت مبتال مکن. :«ُمَفاَرَقِة َمِن اْجَََمَع ِإَلْيَك

 

اسهت؟ ابتهدا الزم اسهت    « خود فریبی بهدعت گهذار  »اکنون بهتر است ببینیم منشأ بدعت 

 چیست؟: « خود فریبی»روشن شود که 

 

 خود فریبی

 ستمشغولی مراکز علمی امروز ا مسئله ای که دل
 

خیلی دیر متوجه این مسهئلۀ بهس   مراکز علمی و اندیشه ای جهان  انسان و خود فریبی:

این موضوع شگفت و پیچیهده را محهور اندیشهه و علهم     شده اند؛ از همین سه دهۀ اخیر  مهم

گهر  د»دهد؟ چگونه مهی تهوان آن را بها     قرار داده اند: آیا امکان دارد انسان خودش را فریب

الف بخواهد فرد دیگر بنام ب را فریهب دههد، اگهر     بنام ؟ اگر فردی مثالًمقایسه کرد« فریبی

فرد دوم بداند که فرد اول در صدد فریب او است، هرگز فریهب نمهی خهورد. پهس چگونهه      

که خودش می داند در صدد فریب خود  ممکن است یک فرد خودش را فریب دهد در حالی

 ؟-است

 نتوانسته اند به جائی برسند.  -نیزمان طوالبا گذشت  -هنوز دانشمندان غربی

( در این باره چه می گوید: و قبل از ههر آیهه و   السالم اما مکتب قرآن و اهل بیت )علیهم

َأْكِمْل َذِلَك ِلي ِبَدَواِم  ......اللَُّهمَّ»( دقت کنیم: السالم حدیثی به این سخن امام سجاد )علیه

ََِة، َو َر ََِة، َو لَُّزوِم اْلَجَما در این سخن، عامل بازدارنده از پیروی  «ْفِض َأْهِل اْلِبَدعالطَّا

است. اما اگر « با جمع جامعه بودن»و « دوام اطاعت از خداوند»بدعت گذاران، بیان شده که 

فردی این دو عامل را نداشته باشد و از بدعت گذار پیروی کند، آیا او خهودش را فریهب داده   

 ت را پذیرفته است؟ است؟ یا بدون فریب دادن خود، بدع
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 این سؤال همچنان بماند تا برویم به سراغ آیات و احادیث این باب: 

در عمل کسی که مهی خواههد شهخص دیگهر را      -فریب عناصر تشکیل دهندۀ فریب:

 دارای شش عنصر و یک نتیجه است؛ عناصر عبارتند از:  -فریب دهد

 قصد سوء )خیانت(.  -8

 دلسوزی کاذب.  -3

 کذب.  -2

 تزیین.  -0

 غرور.  -3

 ایجاد لغزش در شخصیت طرف.  -2

 نتیجه: اغواء= فریب. 

 مکتهب قهرآن و اههل بیهت )علهیهم     « انسهان شناسهی  »اکنون هر کدام از این عناصر را در 

 ( بررسی کنیم: السالم

در مقام مشاور و پیشنهاد دهنده قهرار   هاست کفریب دهنده کسی  قصد سوء و خیانت:

د سهوء در مشهورت و   شنهادش قصد سوء دارد، فریب کار است. و قصه می گیرد و چون در پی

که خواهد آمد همگهی ایهن موضهوع را توضهیح مهی       یپیشنهاد، خیانت است. آیات و احادیث

 دهند. 

دربارۀ اولین فریب که بشر به آن دچار شد و فریب خورد، مهی گویهد:    دلسوزی کاذب:

و شیطان )برای اینکه آدم و حوّا را فریب دهد( برای  8«:حنَيَو قاَسَمُهما ِإنِّي َلكَّما َلِمَن النَّاِص»

 3خواهان هستم.که من برای شما از دلسوزان و خیرشان سوگند یاد کرد 

شیطان شما را بهه بهدی هها و زشهتی هها       2«:ِإنَّما َيْأُمُركَّْم ِبالسُّوِء َو اْلَفْحشاِء»در حالی که 
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 وادار می کند. 

ََْن همِذِه الشَّمَجَرِة ِإالَّ َأْن َتكَّونما َمَلَكمْيِن َأْو َتكَّونما ِممَن       َو قاَل ما َنهاكَّما » کذب: َربُّكَّما 

و شیطان )به آدم و حوّا( گفت: پروردگارتان شما را از این درخهت نههی نکهرده     8«:اْلخاِلديَن

 جاودانه خواهید ماند.  یا فرشته خواهید شد و (مگر بخاطر اینکه )اگر از آن بخورید

 دون کذب، امکان ندارد. و کذب اصلی ترین عنصر در فعل فریب است. هیچ فریبی ب

فریبکار موضوع مورد نظر خود را در نظر طرف مقابل، آرایش داده و زیبا تصویر  تزیین:

او را نیز به خدمت هدف خهود بگیهرد، زیبهائی و زیبها      می کند. یعنی می کوشد روح فطرتِ

ریبکهار در مقهام فریهب از اقتضهاهای روح     خواهی از اقتضاهای روح فطرت است و شخص ف

نیز بهره جوئی می کند. و این مؤثرترین عنصر است مگر طرف مقابهل قهوت و    ،فطرت طرف

 قدرت کافی فطرت را داشته باشد. 

آیه آمده  3در  «َزيََّن َلُهُم الشَّْيطانَّ»و عبارت  3«.َزيََّن َلُهُم الشَّْيطانَّ ما كاُنوا َيْعَملَّوَن»قرآن: 

در انحراف افراد، در آیه های متعدد آمده است. و البته که قرآن انسان های « تزیین»نصر و ع

 2«.ِمَن اْلِجنَِّة َو النَّاِس»فریبکار را نیز مانند شیطان دانسته است 

 ایجاد طمع و تحریک حس آز.  غرور:

را انتخهاب  او را به طمع انداخت تا تصمیم باطل یها راه باطهل    غّره: اطمعه بالباطل:لغت: 

 کند. 

در صهدد یهافتن نقطهۀ ضهعف طهرف       -ته: در صدد یافتن غفلت او برآمهد غفلَ بَلَترّه: طَغا

 برآمد. 

ََْد اللَِّه َحقٌّ َفال َتُغرَّنَّكَُّم اْلَحياةَّ الدُّْنيا َو ال َيُغرَّنَّكَّْم ِباللَِّه اْلَغُر»قرآن:   -وُريا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّ َو

                                                   
 سورۀ اعراف. 34آیۀ  8
 سورۀ انعام. 02آیۀ  3
 آخرین آیه قرآن. 2
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َُوا ِحْزَبُه ِلَيكَّوُنوا ِمْن َأْصحاِب السَّعرِي ِإنَّ الشَّْيطاَن ََُدوًّا ِإنَّما َيْد ََُدوٌّ َفاتَِّخذَّوُه   8«.َلكَّْم 

 ۀاگهر شهخص فریبکهار در عناصهر پنجگانه      ایجاد لغزش در شخصایت درون انساان:  

مذکور موفّق باشد، شخصیت طرف را از اعتدال خارج کرده و آن را دچار لغهزش مهی کنهد.    

 «. مدیریت روح فطرت بر اقتضاهای روح غریزه»عبارت است از خط اعتدال 

ََْنها َفَأْخَرَجُهما ِممَّا كانما فيمِه َو قَّْلَنما اْهِبطَّموا َبْعُضمكَّْم ِلمَبْعٍض       »قرآن:  َفَأَزلَُّهَما الشَّْيطانَّ 

نهد  شیطان آن دو )آدم و حوّا( را از آن دستور لغزانید و آن دو را از آنچهه کهه بود   3...«:ََُدوٌّ

 خارج کرد، و گفتیم: همگی از آنجا بیرون بروید برخی از شما دشمن برخی دیگر هستید...

برگردانیده اند. اما بنظر مهی رسهد مرجهع آن     «جّنة»را به « عنها»توضیح: مفسرین ضمیر 

همان دستور و پیام باشد که در آیه ماقبل آمده است و شیطان آنان را از عمهل بهه آن پیهام و    

 انید. گرچه هر دو تفسیر فرقی در معنی نمی کند. فرمان، لغز

اما مفسرین نظر دیگری هم داده اند که بی تردید خالی از اشکال نیست، حهرف موصهول   

به معنی جنّت گرفته اند؛ یعنی شیطان آن دو را از آن جنت خارج  «ِممَّا كانا فيِه»را در « ما»

ده اسهت. و معنهی ایهن جملهه یعنهی      مکرد. در حالی که سخن از خروج و هبوط پس از آن آ

شیطان آن دو را از موضع شخصیتی و فکری که داشتند خارج کرد. خروج از اعتدال شخصیتی 

 2و فکری نتیجۀ لغزش است.

 0«:ِإنََّما اْسَََزلَُّهُم الشَّْيطانَّ ِبَبْعِض ما َكَسمُبوا »شیطان می گوید:  افراد توسط دربارۀ لغزانیدن

 آنان را لغزانیده در اثر برخی اعمال شان. جز این نیست که شیطان 

، نمهی توانهد   یدر این آیه به این نکته نیز توجه می دهد که شیطان یا هر فریبکار دیگهر 

انسان را بلغزاند مگر اینکه خودشان با اعمال شان در شخصیت درونهی خهویش ایجهاد خلهل     

                                                   
 سورۀ فاطر.  2و  3آیه های  8
 سورۀ بقره.   22آیۀ  3
  است. شده ناشی تفسیر اهل فرهنگ در شناسی انسان بویژه انسانی علوم خالء از مفسران نظر مورد تفسیر 2
 سورۀ آل عمران. 833آیۀ  0
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 کرده و نقطۀ ضعف داشته باشند. 

ر کنار هم جمع شده و به کار گرفته می شوند، نتیجهه  وقتی که عناصر ششگانه د نتیجه:

  «.اغواء= فریب»آن می شود 

ب یه قرآن دربارۀ فریب خوردگان و فریبکاران، ههر دو گهروه را مسهئول مهی دانهد و فر     

خوردگی را دلیل سلب مسئولیت نمی داند، دست اندرکاران علوم انسانی غربی در این مسهئله  

فکری می کوشد فرد فریب خورده را مصهون از مسهئولیت    به جائی نرسیده اند؛ یک جریان

بداند، لیکن گروه دیگر در برابر آنان می گویند: اساساً هر جرم از فریب ناشی می شود یها در  

اثر فریب خوردن از دیگران و یا در اثر خود فریبی. پس نمی توان فرد فریب خورده را تبرئه 

 کرد. 

وان شناختی، شرح مهی دههد: تصهویری از    شناختی و ر له را با ظرافت انسانقرآن این مسئ

َو َأْقَبمَل  »حالت فریب خوردگان و فریب دهندگان در محشر نشان داده و چنین می فرمایهد:  

ََل  ََمِن اْلمَيمنيِ    -َبْعٍض َيََساء لَّوَن َبْعُضُهْم  قمالَّوا َبمْل َلمْم َتكَّوُنموا      -قالَّوا ِإنَّكَّْم كَّْنَُْم َتْأُتوَننما 

َََلْيكَّْم ِمْن ُسْلطاٍن َبْل كَّْنَُْم َقْومًا طاغنَي -ُمْؤِمننَي َََلْينما َقمْولَّ َربِّنما ِإنَّما       -َو ما كاَن َلنا  َفَحمقَّ 

ِإنَّما َكمذِلَك َنْفَعملَّ     -َفَِّنَُّهْم َيْوَمِئٍذ ِفي اْلَعمذاِب ُمْشمََِركَّونَ   -َفَأْغَوْيناكَّْم ِإنَّا كَّنَّا غاويَن -َلذاَِقَّوَن

همدیگر بهه پرسهش )و    بادیگر رو کرده و  یبرخی از آنان )در محشر( به برخ 8«:ِباْلُمْجِرمنَي

خواهی و نیکی به ا بودید که )به ظاهر( از راه خیرگروهی می گویند: شم -پاسخ( می پردازند

 -نبودید مؤمنگروه دیگر می گوید بل )مقصّر اصلی خودتان هستید که(  -سراغ ما می آمدید

اکنهون فرمهان    -شما نداشتیم بل شهما خودتهان اههل طغیهان بودیهد      ما هیچگونه سلطه ای بر

مها شهما را فریهب     -پروردگارمان بر همۀ ما مسلّم شده و همگی از عذاب او خواهیم چشید

آنان )ههر دو گهروه( در آن روز در عهذاب و کیفهر شهریک       -دادیم که ما اهل فریب بودیم.

 ما با مجرمان اینگونه رفتار می کنیم.  -هستند

                                                   
 سورۀ صافّات. 20تا  34 آیه ی 8
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هستند و هر دو مستحق کیفر. « مجرم»وضیح: فریب دهندگان و فریب خوردگان، هر دو ت

و انسان موجودی است که تا خود دچار ضعف ایمان نشود نه شیطان مهی توانهد او را فریهب    

چنین سلطه ای بهرای فریهب دهنهدگان     ،دهد و نه دیگر فریبکاران، زیرا خداوند در آفرینش

 رار نداده است. )اعم از شیطان و دیگران( ق

 بندگان بر را تو 8«:ُسْلطاٌن َََلْيِهْم َلَك َلْيَس َِبادي ِإنَّ» فرماید: می شیطان فریبکاری دربارۀ و

 َلمهُ   ْيمسَ ِإنَُّه ل» کند: می معرّفی را «من بندگان عبادی=» این دیگر آیه در و نیست. ای سلطه من

 هر یا و شیطان فریب هرگز توکل اهل مؤمن 3«.َيَََوكَّلَّوَن ْمَربِِّه ََل  َو آَمُنوا الَّذيَن َََل  ُسْلطاٌن

 و شهود،  مهی  غهرور  و تطمیهع  تهزیین،  عناصر از مانع توکل زیرا 2خورد. نمی را یدیگر فریبکار

 دهند.  می دست از را خود کارآئی عناصر بقیۀ شوند، خنثی عنصرها این چون

دن اهمیت این مسئله، یعنی برای روشن ش از دیدگاه دانش غربیان:« خود فریبی»

در مراکز علمی غرب، بهتر است نکاتی از مصاحبه ای کهه یکهی   « خود فریبی»اهمیت مسئله 

خانم دکتر امبرگریفیون، استاد فلسهفه در دانشهگاه لسهتانس آلمهان،     با  0از صاحبنظران ایرانی

 در اینجا آورده شود:  3انجام داده،

؛ خانم دکتر این دو را هم با همدیگر مقایسه می «دگر فریبی»با « خود فریبی»مقایسۀ  -8

دگهر  »کرد و هم می کوشید روشن کند چنین مقایسهه ای اشهکال اساسهی دارد، زیهرا اوالً در     

این ناآگاهی را  ،ده قصد سوء دارد، اما دربارۀ خوددهنطرف مقابل نمی داند که فریب « فریبی

 ندارد، بل آگاه است.

                                                   
 سورۀ اسراء.  23آیۀ  8
 سورۀ نحل.   88آیۀ  3
 در مجلدات این کتاب دربارۀ نقش توکل در ساختن شخصیت انسان بحث شده است.  2
 نام این آقا اعالم نشد یا من متوجه نشدم.  متأسفانه 0
بهرگ   شد. و آنچه در این سیما پخش 0، بعد از ظهر از شبکه 85/4/8280این مصاحبۀ علمی در تاریخ  3

 می خوانید نقل به معنی است.
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ند که فریبکار به او دروغ می گوید اما دربارۀ خهود چگونهه   ثانیاً: فریب خورنده نمی دا

 می تواند دروغ بگوید. 

« خهود »مصاحبه رسید به جائی که آقای مجری پرسید: آیا می توان گفت کهه انسهان دو   

 داردکه یکی دیگری را فریب دهد؟

کشید « تکّه های متعدد مغز»نرفت و مسئله را به « دو خود»زیر بار  ،خانم دکتر در پاسخ

 گفت: احتماالً تکّه ای از مغز تکّۀ دیگر را فریب می دهد. « احتمال»و با تکیه بر 

یت این فهرد در محهور:   مسئولیت فرد فریب خورده گفت: مسئولیت و عدم مسئولدربارۀ 

 یت معرفت شناسی قابل بررسی است. مسئولو  8یت کنشیمسئولیت اخالقی، مسئول

می دانهد. امها در دو محهور دیگهر      مسئولن بود که یت اخالقی روشمسئولسخنش دربارۀ 

 حرف روشنی ابراز نکرد.

این دانشمند آلمانی برای خود فریبی مثالی آورد: زنی مطابق شواهدی احساس می کند کهه  

شوهرش نسبت به او صداقتش را از دست داده؛ مثالً شب ها دیر به خانه مهی آیهد، یها بهه او     

گر دیده اند و...، در حدی که سخت نگران می شهود امها   خبر رسیده که شوهرش را با زن دی

می کوشد خودش را فریب دهد که نه: شوهر من اینگونه نیست و نمی شود؛ شروع مهی کنهد   

خوبی ها و صداقت های شوهرش را که نسبت به او داشته در نظهرش آورده و تکهرار کنهد.    

 ظاهراً خانم دکتر این نوع خود فریبی را می پذیرفت. 

 پرسش این بود: آیا ممکن است جامعه نیز فریب بخورد؟  آخرین

اما در این مصاحبه هیچکدام از این مسائل در حد نتهایج علمهی بهه جهائی نرسهید برخهی       

نظریه ها و برخی احتماالت شمرده شد لیکن باصطالح همۀ پرسش ها پها در ههوا مانهد. امها     

ای ما که کمتر به مسائل علمی مهم انصافاً یک مصاحبه مفید بود، بویژه از جانب صدا و سیم

 در علوم انسانی با این عمق و ریشه می پردازد، جای تشکر است. 

قبهل از ههر چیهز بایهد      و اما خود فریبی در بینش مکتب قرآن و اهل بیت:

                                                   
 یت وجدانی، حقوقی و کیفری بود. مسئولیت کنشی، مسئولمرادش از  8
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نهدارد. انسهان   « دو خهود »گفت: از دیدگاه انسان شناسی این مکتب، انسهان دو روح دارد امها   

روح فطرت را  3می نامند« نفس امّاره»روح غریزه را  8ح فطرت است؛دارای روح غریزه و رو

 2«.نفس لوّامه»

؛ انسان دارای دو شخصیت نیست، زیرا همانطور که در مقدّمۀ «شخصیت»یعنی « خود»اما 

محصول چگونگی تعامال دو  »همین مجلد و نیز در موارد دیگر بیان شده شخصیت انسان 

نامیهده  « دو شخصهیتی »ر اصطالح روان شناسان بیماری است. آنچه د «روح غریزه و فطرت

می شود صرفاً یک نامگذاری است که نوعی از آشفتگی و تزلزل روانی را به این نهام نامیهده   

 اند. و بحثی در نامگذاری نیست. 

را دیدیم که شهش عنصهر اسهت. اکنهون فعهالً      « گر فریبید»عناصر  عناصر خود فریبی:

 پذیرفته و به تحلیل عناصر آن بپردازیم: اصطالح خود فریبی را نیز 

قصد سوء: این عنصر در خود فریبی نیست. حتی در خودکشی نیز قصد سوء نیست بهل   -8

وده کردن خود است. و امکان ندارد انسان نسبت به خود سشخص بوسیلۀ خودکشی در صدد آ

 سوء قصد داشته باشد. 

 و خیانت نیست. اما با این وصف باز خود فریبی خالی از سوء قصد 

سخن، یک تناقض است؟ اینجاست که دست اندرکاران علوم انسانی غربی بویژه در  آیا این

جوان علمی که تنها حدود سه دهه است که برای شان مطرح شده اسهت، درمانهده    ۀاین مسئل

اند. اگر مسئله را بطور صحیح و بر اساس کلید طالئهی، یعنهی بهر اسهاس وجهود دو روح در      

 مهی شهود:   ند و این مسئلۀ پیچیده براحتی حلبررسی کنیم هیچ تناقضی در میان نمی ماانسان، 

نداریم که یکی بر دیگری خیانت کند یا او را فریب دهد، زیهرا ایهن غیهر ممکهن     « خود»دو 

و شخصهیت   «خهود »است اما دو روح داریم که دائماً در کشمکش هستند و در این کشمکش 

                                                   
 درجای جای مجلدات این کتاب بشرح رفته و آن را کلید طالئی نامیدیم.   8
 سورۀ یوسف.   32آیۀ  3
 سورۀ قیامت.   3آیۀ  2
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ها که روح فطرت است نارو زده، فریبش داده و بهه او خیانهت    فرد می تواند بر یکی از روح

ت. پهس  خیانت می کند بهر روح فطهر  « خود»ه مورد خیانت قرار نمی گیرد بلک« خود»کند. 

 تناقضی در بین نمی ماند. 

و  «خهود »توجه: این روح غریزه نیست که بهه روح فطهرت خیانهت مهی کنهد، بهل ایهن        

را رعایت نمی کند و از غریزه حمایت کرده و بر علیه شخصیت است که تعادل میان دو کفه 

 روح فطرت تصمیم می گیرد. 

ََِن الَّذيَن َيْخَاُنوَن َأْنفََّسُهْم ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ َمْن كاَن َخوَّانًا َأثيمًا» قرآن: از  8«:َو ال ُتجاِدْل 

نت پیشۀ گناهکهار را  آنان که به نفس خود خیانت کردند دفاع مکن، زیرا خداوند افراد خیا

 دوست ندارد. 

ََْنكَّْم َفاْلآَن َباِشمُروُهنَّ » ََفا  َََلْيكَّْم َو  ایهن   3«.ََِلَم اللَُّه َأنَّكَّْم كَّْنَُْم َتْخَاُنوَن َأْنفََّسكَّْم َفَاَب 

آیه دربارۀ آمیزش جنسی در شب های رمضان آمده است، می فرماید: خداوند می دانست که 

می کردید )و این عمل ممنوع را مرتکب می شدید( پس آن را به شما شما بر نفس تان خیانت 

 بخشید و شما را از )آن ممنوعیت( معاف داشت، اکنون با آنان )همسران( آمیزش کنید.

در قرآن به معانی مختلف به کار رفته از « نفس»در مباحث پیشین به شرح رفت که واژۀ 

 نفس لوّامه نامیده شده. و روح فطرت  ،آنجمله: روح غریزه نفس امّاره

شهان، و  «خهود »یعنی « هم»که در این دو آیه آمده اند، « انفسکم»و « انفسهم»در دو کلمۀ 

بر روح « خود»تان و مراد از نفس، نفس لوّامه و روح فطرت است؛ «خود»یعنی « کم»همچنین 

 فطرت خیانت می کند. 

خهواهی کهامالً کهاذب    عنصهر دلسهوزی و خیر  « دگر فریبی»ت در ماهی دلسوزی کاذب:

هم کاذب است و هم صادق. باز هم تناقضی در میان نیسهت؛ زیهرا   « خود فریبی»است. اما در 

خهواهی مهی کنهد، و    خواسته هایش حمایت، دلسهوزی و خیر نسبت به روح غریزه و « خود»
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 نسبت به روح فطرت خیانت می کند.

 این عنصر نیز در خود فریبی مانند عنصر باال است.  کذب:

ََل »رآن: ق ََمْنُهْم مما كماُنوا َيْفََمُرونَ      اْنظَّْر َكْيَف َكَذُبوا  ببهین چگونهه    8«:َأْنفَِّسِهْم َو َضملَّ 

خودشان بر نفس خودشان دروغ می گویند و بی نتیجه و سترون گشته برای شان آنچه افتهری  

 )بت پرستی( می بستند. 

و  ،غریزه فقط می خواههد  .ی مؤثر استشدیدتر بطور «خود فریبی»این عنصر در  تزیین:

نهدارد؛ زیبها شناسهی و     یبائی و نازیبائی مورد خواسته اشپیش تر به شرح رفت که کاری با ز

و شخصیت می آید با استخدام روح فطهرت  « خود»زیبا خواهی از روح فطرت ناشی می شود. 

 خواستۀ غریزه را زیبا جلوه می دهد.  ،در خدمت روح غریزه

ََل َأ َفَمْن كا»قرآن:  َََمِلِه َو اتََّبُعوا َأْهواء ُهْم َن   آیا کسی 3«:َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه َكَمْن ُزيَِّن َلُه ُسوُء 

دلیل روشنی از سوی پروردگارش دارد، مانند کسی است که اعمهالش در نظهرش آرایهش     که

 شده و از هوای نفس شان پیروی می کنند؟ 

َََمِل»و  آیا کسی که عمل بدش برایش تزیین شهده و   2...«:ِه َفَرآُه َحَسنًاَأ َفَمْن ُزيَِّن َلُه ُسوُء 

 آن را زیبا می بیند...

ابزار کار روح غریزه است، و عقل ابهزار کهار   « هوی»هوی: در گذشته به شرح رفت که 

 روح فطرت است. 

غریزه کاری با بیّنه و دلیهل نهدارد او خواسهته اش را مهی      -بیّنه: دلیل روشن: دلیل محکم.

 خواهد با هر صورت و با هر امکان. 

است. اگر خود با دلیل و بیّنه رفتار کنهد  « شخصیت»و « خود»مَن: این لفظ دقیقاً به معنی 

مطابق فطرت عمل کرده است، و اگر حس زیبا خواهی فطرت را به نفع غریزه به کهارگیرد،  
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 خواستۀ غریزه را زیبا جلوه داده و تزیین کرده است. 

معنی کهردیم، در  « ایجاد طمع و تحریک حس آز»صر را که مطابق لغت به این عن غرور:

نیست؛ اگر طمع و آز در شخصیت شخص باشد )که هر انسانی بها  « ایجاد»خود فریبی نیاز به 

 درصدی دارای آن است( با انگیزش غریزی فعال می شود. 

و تنهها  این عنصر نیهز ماننهد مها قهبلش اسهت       ایجاد لغزش در شخصیت درون انسان:

 نیازمند وجود عناصر پنجگانۀ مذکور است. 

دگهر فریبهی درسهت نیسهت      ابا این بررسی می بینیم که قیاس خود فریبهی به   ک:ااستدر

 است. « اغواء»گرچه هر شش عنصر در خود فریبی نیز بنوعی هست، و نتیجه در هر دو، 

و ایهن اصهطالح   در انسهان نیسهت    «خود فریبای »و اساساً از نظر این مکتب، چیزی بنام 

گذاشت، زیرا در این مسهئله فریبهی در کهار     «غریزه گرائی»نادرست است و باید نام آن را 

هسهت   نیز تفاوت هائی که در این بررسی مشاهده کردیم، یک اصل بزرگ بر نیست. عالوه

 که فارق میان دگر فریبی و خود فریبی است، به شرح زیر: 

دیگر  شخصیستمر نیست؛ گاهی کسی به سراغ دگر فریبی مقطعی است و یک گرفتاری م

کشهمکش دائمهی   »آمده و در صدد فریب او می آید. اما آنچه خود فریبی نامیده شهده، یهک   

 است که گاهی غریزه پیروز می شود. « میان غریزه و فطرت

و با بیان دیگر: در دگر فریبی، فریب دهنده همیشه همراه فریب خورنده نیسهت، امها در   

فریب دهنده همیشه در درون وجود انسان هسهت و یکهی از دو عامهل تشهکیل     خود فریبی، 

 او است. « خود»دهندۀ 

حتی شیطان که انسان ها را فریب می دهد همیشه با آن ها نیست، گاهی می آیهد و گهاه   

 که مکرر ظاهر شده و پنهان می شهود؛ است یعنی آن « اسخنّ»می رود که یکی از نام هایش 

 می آید و می رود. 

 پس فریب فقط یک مصداق دارد و آن همان است که نامش را دگر فریبی گذاشته اند. 

درست است: یک شباهت و تناسب میهان ایهن دو هسهت و مهی تهوان ههر دو را فریهب        
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گفته  8نامگذاری کرد لیکن یک نامگذاری عوامانه می شود، نه علمی. و لذا در آغاز این بحث

ی را نیز پذیرفته و به تحلیل عناصر آن بپردازیم. ایهن یهک   شد: اکنون فعالً اصطالح خود فریب

ر و آسان تر باشهد. واالّ چیهزی بنهام خهود فریبهی      ت پذیرش موقت بود تا جریان بحث راحت

 واقعیت ندارد، آنچه هست غریزه گرائی است. 

اسهت  « خهود »انسان، فریب دهنده است نه فریب خورنده؛ این « خودِ»و در بیان مختصر: 

 فطرت را فریب می دهد. که روح 

نظر به اینکه غربیان در اصل و اساس انسان شناسی دچار یک خالء عظیم هستند؛ انسهان  

ی را خود را تنها دارای روح غریزه می دانند و از وجود روح فطرت غافل هستند، غریزه گرائ

نمهی  و بشدت دست و پا مهی زننهد و بهه جهائی      واماندهو فصل آن  فریبی می نامند و در حل

در « دوگهانگی »رسند. همانطور که در مصاحبۀ خانم دکتر فریبیون، اشاره شهد گهاهی یهک    

 فوراً از آن بر می گردند.  ،د اما مطابق همان خالء مبنائینندرون وجود انسان، می بی

( درون انسان نه فقط دوگانه است بل السالم اما از دیدگاه مکتب قرآن و اهل بیت )علیهم

 یک مثلث رو به رو هستیم بدین شرح:در این مبحث با 

 

 

 
 

شخصیت، محصول چگونگی تعاطی و تعامهل دو روح غریهزه و فطهرت    «= خود»چگونه 

در این بنده حقیر در مواردی از این مجلدات یک قاعدۀ کلّی بس مهم، معرفی کرده ام:  ؟است

 ساانی و ان نظام طبیعت همیشه مادر فرزند خود را تغذیه مای کناد، لایکن در نظاام    

اجتماعی، فرزند به محض تولد برمی گردد مادر را تغذیه می کند. مانند فقار کاه از   

شود به محض تولد بر می گردد جهل را تقویت می کند. و اگر جهل  می جهل متولد

                                                   
 در آغاز شمارش عناصر خود فریبی.  8

 خود

 

 کشمکش       فطرت غریزه       
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 از فقر متولد گردد، برمی گردد فقر را تغذیه و تقویت می کند.

انسانی  جود انسان دارد، قاعدۀ کلّیهمانطور که شخصیت جامعه ریشه در نهاد و کانون و

اجتماعی باال نیز ریشه در درون انسان دارد و آن ریشه عبارت است از اینکه: در مثلّث باال  و

ردد روی از تعامل غریزه و فطرت متولد می شود، لیکن پس از تولد و تکوّن برمهی گه  « خود»

خالت می کند. بها ترسهیم   د ،ن کار می کند و در کشمکش آن دوآن دو و چگونگی تعامل شا

 زیر: 

 

 

 
 

آیه هائی که در این مبحث مشاهده کردیم برای  -عالوه بر محتوای این مجلدات -بگمانم

 این ترسیم کافی هستند گرچه آیه و حدیث در این باره بسیار است. 

تعبیهر  « انسان موجود ناشهناخته »بلی؛ انسان موجودی است سخت پیچیده و بحق از آن با 

 ده اند. کر

همان اصطالح دگر فریبهی   ،باز هم برای جریان راحت بحث و آسانی آن دو اصل دیگر:

کنهیم کهه    مهی  و خود فریبی را پذیرفته و دو اصل دیگهر را از دیهدگاه ایهن مکتهب معرفهی     

 دانشمندان غربی به آن نرسیده اند: 

گیرد اگهر   دیگر، عناصر ششگانه را به کار می یکسی که برای فریب شخص تضمین: -6

باز هم با مقاومت طرف مقابل مواجه گردد یک عنصهر دیگهر بهر آن هها مهی افزایهد و آن       

 تضمین است: 

َو قاَل الَّذيَن َكَفُروا ِللَّذيَن آَمُنوا اتَِّبُعوا َسبيَلنا َو ْلَنْحِمْل َخطاياكَّْم َو ما ُهْم ِبحماِملنَي  »قرآن: 

آنان که کفر ورزیدند به ایمهان آوران گفتنهد: از راه    8«:كاِذُبوَنٍء ِإنَُّهْم َلِمْن َخطاياُهْم ِمْن َشْي
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 خود

 

 غریزه       کشمکش       فطرت 
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ما پیروی کنید )اگر اشتباه و خطا در آمد( ما خطاهای شما را بر عهده می گیهریم. در حهالی   

 و آنان دروغ گویان هستند.که آنان چیزی از خطاهای اینان را بر دوش نخواهند گرفت. 

ت می گوید: خطای هیچ کسی با تضمین دیگهری  توجه آیه به ماهیت و طبیعت خطاء اس

 قابل جبران نیست؛ خطا، خطا است و بوسیله تضمین به غیر خطا مبدل نمی شود. 

 «َو ال َتمِزُر واِزَرٌة ِوْزَر أَّْخمرى  »سهوره، عبهارت    3آیه از  3و برای اهمیت این مسئله، در 

و سهورۀ   85ورۀ فهاطر آیهۀ   و س 83و سورۀ اسراء آیۀ  820تکرار شده است: سورۀ انعام آیه 

 . 25و سورۀ نجم آیۀ  4زمر آیۀ 

آن گرفتار شده و باصطالح دسهت و پها    خانم دانشمند در آن مصاحبه در حلو آنچه آن 

حتی حلّ شده است در حدی که افراد عادی نیهز آن  را همی زد، در تبیین های قرآن بخوبی و ب

 بودن فرد فریب خورده.  سئولمو هم در « خطا»را می توانند بفهمند. هم در اصل 

یعنی هم دربارۀ اینکه خطا بخاطر فریب خوردگی، به غیر خطا مبهدل نمهی شهود، و ههم     

 اخذه بودن فرد فریب خورده و هم دربارۀ مجازات اخروی. ؤدربارۀ قابل م

این اصل )عنصر تضمین( تنها در دگر فریبی است و در خود فریبی نه جایگاهی دارد و نهه  

 معنائی.

آئی بیکهار که این عنصهر تنهها در خهود فری   « مهلت»اصل دوم عبارت است از  مهلت: -2

دارد. فردی که در اثر غریزه گرائی مرتکب خطا و انحراف می شود و نتیجه و آثار منفی آن 

ش بر نفس فطری اش می گوید: دیدی که مرتکب خطها  «خود»به دراز مدت موکول می شود 

اسهت کهه سهپس بهه      ؟ این عنصر، اعتیهاد آور -اجه نشدمن موشدم و با هیچ اثر و عاقبت بد آ

او را به یک شخصیت مجرم حرفه ای مبدل می کند؛ مانند « خود»شخصیت فرد مبدل شده و 

دزدان حرفه ای، باندهای مافیائی، قاچاقچیان و باندهای قاچاق، قاتالن و ههر فهرد یها گهروه     

 مجرم حرفه ای. 

َلُهْم ِلَيْزداُدوا ِإْثممًا   َلُهْم َخْيٌر ِلَأْنفَِّسِهْم ِإنَّما ُنْملي َن َكَفُروا َأنَّما ُنْمليَو ال َيْحَسَبنَّ الَّذي»قرآن: 

ََذاٌب ُمهنٌي آنان که کفر می ورزند، گمان نکنند اگر به آنان مهلت می دهیم به نفع  «:َو َلُهْم 
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رای شان عهذاب خهوار   شان است، بلی به آنان مهلت می دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند، و ب

 کننده ای خواهد رسید. 

 -و جهرم شناسهی   -توضیح: این آیه دربارۀ کفّار است، لیکن در اصل رابطۀ انسان با جهرم 

ما كاَن اللَُّه ِلَيمَذَر اْلُممْؤِمننَي   »شامل مسلمانان نیز می شود که آیه مابعد گواه این مطلب است: 

َََلْيِه َحَّ  َيميَز  ََل  را به همان  مؤمنانچنین نیست که خداوند  «:اْلَخبيَث ِمَن الطَّيِِّبما َأْنَُْم 

 گونه که شما هستید واگذارد، مگر آنکه ناپاک را از پاک جدا سازد. 

این آیه ها به اصل و اساس آفرینش انسان توجه می دهند که دارای اراده و اختیار آفریده 

او را جریئ نکنهد، خهواه دربهارۀ    « هلتم»شده و باید خودش خودش را بسازد، و چیزی بنام 

 دنیا و خواه دربارۀ آخرت. 

مهلت دربارۀ دیگران نیز، فرد را دچار خطای فکری غریزه گرائی می کند؛ مشهاهده مهی   

کند که افرادی مرتکب خطاها می شوند و با هیچ نتیجۀ منفی آن مواجه نمی شهوند، بها ایهن    

 نگرش جریئ شده و غریزه گرائی می کنند. 

َِ اللَِّه ِإالَّ الَّذيَن َكَفُروا َفال َيْغُرْرَك َتَقلُُّبُهْم ِفي اْلمِبالدِ  ما ُيجاِدلَّ يف»آن: قر در نشهانه   8«:آيا

ی ورزند، پس رفت و آمد )آسهودۀ( آنهان در   م های خدا، مجادله نمی کند مگر آنان که کفر

 شهرها تو را مغرور نکند. 

 به شرح رفت.  فریبی و خود فریبیهمان غرور که در دگر

 3«.ال َيُغرَّنََّك َتَقلُُّب الَّذيَن َكَفُروا ِفي اْلِبالِد»و 

پس از آنکه انسان در اثر دگر فریبی و یا خود فریبهی،   مجرم در مرحلۀ حرفه ای:

بهه مرحلهۀ حرفهه ای    « مهلهت »دچار بیماری غریزه گرائی گشت و در اثر سوء برداشهت از  

 برانداز می گردد: رسید، دارای دو اثر منفی جامعه 

و حضورش در جامعه الگوئی برای افرادی کهه شخصهیت شهان دچهار ضهعف       وجود -8

                                                   
 سورۀ غافر.  0آیۀ  8
 سورۀ آل عمران. 882آیۀ  3
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آمهد راحهت و    و است، می شود. همانطور که در آیه ها دیدیم آنان به او می نگرند و رفهت 

 بدون کیفر او را مشاهده می کنند مغرور می شوند. همان غرور که به شرح رفت. 

 دهد:  می درس دیگران به یافته مهارت ویژه، جرم ارتکاب در و شده ای حرفه چون و -3

ََُدوًّا َشياطنَي اْلَِّْنِس َو اْلِجمنِّ ُيموحي  »قرآن:  َبْعمٍض   َبْعُضمُهْم ِإىل  َو َكذِلَك َجَعْلنا ِلكَّلِّ َنِبيٍّ 

این چنهین در برابهر ههر     8«:ُروَنُزْخُرَ  اْلَقْوِل غَُّرورًا َو َلْو شاء  َربَُّك ما َفَعلَّوُه َفَذْرُهْم َو ما َيْفََ

قهرار دادیهم کهه آنهان بطهور سهّری سهخنان مزخهرف          ن انس و جنپیامبری دشمنی از شیاطی

انگیز را به همدیگر منتقل می کنند. اگر پروردگارت  2داده شده( غرور 3)نادرست اما آرایش

س آنان را بها  می خواست )مانع می شد( چنین نمی کردند )لیکن چون بشر را مختار آفریده( پ

 وارونه کاری های شان واگذار. 

انسان که مجرم حرفه ای شد، به شیطان مبدل می شود؛ شیطان انس. امها از یهک جههت    

بدتر از شیطان؛ زیرا شیطان با حضور و وجود محسوس و پیدا در جامعه حاضر نمی شهود تها   

 ی اِنس.الگوی عملی برای افراد ضعیف شخصیتی، باشد. بر خالف شیاطین حرفه ا

در مسائل علمی، بویژه در امور حزبی و سیاسی، حرفه ای های تبهکار سیاسی به همدیگر 

 درس شیطنت می دهند: 

 0«:َأْوِلياَِِهْم ِلُيجاِدلَّوكَّْم َو ِإْن َأَطْعَُُموُهْم ِإنَّكَّْم َلُمْشِركَّوَن َو ِإنَّ الشَّياطنَي َلُيوُحوَن ِإىل»قرآن: 

البی را بطور سرّی القاء می کنند تا با شما به مجادله بپردازند، اگر شیاطین به دوستان خود مط

 شان قرار بگیرید( شما نیز مشرک می شوید. تأثیراز آن ها اطاعت کنید )= تحت 

است، اما نه « دعای مکارم اخالق»بیستم( از صحیفۀ سجادیه این دعا)ی  مکارم اخالا:

 دیدیم، صحیفه ۀعلمی، بل همانطور که در مقدم اخالق صرفاً اندرزی و پندهای عامیانه و غیر

                                                   
 سورۀ انعام.  883آیۀ  8
 زخرف یعنی آرایش داده شده. 3
 همان غرور که به شرح رفت.   2
 سورۀ انعام.  838یۀ آ 0
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به دست بنی امیه بیفتد، و  علم می داند و از آن بیم دارد که این« علم»را  یحیی بن زید صحیفه

می کند، باید با این دعا نیز علمی رفتار شود؛ گفته  تأیید( نیز همان را السالم امام صادق )علیه

« خَلق» که چگونگی جسم و نمود ظاهری انسان را شد که: اخالق جمع خُلق است، همانطور

نامیهده شهده. و اخهالق یعنهی مجموعهۀ      « خُلهق »می نامند، چگونگی شخصیت درونی او نیهز  

می سازند. پس مکرمت های اخالقهی وقتهی    عناصری که چگونگی شخصیت درونی انسان را

کهه جسهم   شناخته می شوند که شخصیت درونی انسان شرحه شرحه تشریح شهود همهانطور   

 است.  آن شناسی و اندام شناسی )فیزیولوژی( نیازمند شرحه شرحه کردن بدن و تشریح

و از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر  پندی و اندرزی بس مفید و الزمصرفاً  اخالقِ

است، اما اوالً اصل نیست، فرع است. و ثانیاً در دنیای امروزی ما آنچهه ضهرورت دارد تبیهین    

و ریشۀ آن در کهانون ذات انسهان، و اثبهات قهراردادی نبهودن آن، و بهاالخره       « القمنشأ اخ»

 پرداختن علمی به اخالق است. 

در این دوران که اسرار کابالیسم برمال شده و  آیا ابلیس خود فریبی کرده است؟:

ا پرده های دیرین کنار رفته، همگان وجود ابلیس را پذیرفته اند و دیگر آن روشنفکر بازی ه

که وجود شیطان را خرافه تلقی می کردند، از بین رفته است. اکنون در این موضوع بحث مها  

آیا ابلیس خودش را فریب داد و منحرف گشت؟ دانش غربی چه پاسخی به « خود فریبی»یعنی 

 این پرسش دارد؟ 

و در آیهه   8«.اْلكماِفرينَ  َو اْسََْكَبَر َو كاَن ِمَن َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبليَس َأ »اما قرآن می گوید: 

 سورۀ ص پیام این آیه تکرار شده است.  40

ابلیس بقدری عالم، دانشمند و هوشمند است که هیچ موجودی نمی تواند او را فریب دهد، 

خود فریبی نیز دربارۀ او امکان ندارد، زیرا فریب به هر معنی و بها ههر تصهور ذهنهی وقتهی      

ه باشد، این نیهز در شهیطان نیسهت. پهس آنچهه او را      امکان دارد که شخص ضعف علمی داشت

                                                   
 سورۀ بقره.   20آیۀ  8
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 منحرف کرده یک خصلت شخصیتی است: تکبّر. 

دربارۀ انسان نیز توضیح داده شد که هیچ مجرمی بخاطر اینکه فریب خهورده و مرتکهب   

جرم شده، معاف نمی شود؛ یعنی انسان فریب خورده نیز بنوعی آگاهانه مرتکب جهرم شهده   

چیهز از   8 «حدیث رفاع »م هیچ عمل جاهالنه ای مجازات ندارد. در است. زیرا از نظر اسال

 = آنچه ندانسته مرتکب شوند. «َما َلا َيْعَلُموَن»امّت برداشته شده از آن جمله است 

غریازه  »درست نیست، بل باید آن را « خود فریبی»بنابراین از نظر اسالم، اصطالح غربی 
 د. نامید. همانطور که قبالً گفته ش «گرائی

 اما در اینجا به این پرسش می رسیم: اگر منشأ کار ابلیس جهل نبوده پس چه بوده است؟ 
اسالم دربارۀ این مسئله توضیح شگفت علمی و بس ارزشمند می دهد، می گوید: منشهأ آن  

 رفتار ابلیس، جهل بوده، اما جهل دو نوع است: 
 8جهل مقابل عقل. -8

 3جهل مقابل علم. -3

عالم  انسان( از موضع علم، کار نادرستی را انجام نمی دهد. اما یوجود دیگرانسان )و هر م

 از موضع جهل به معنای اول، مرتکب هر بزهکاری و تباهی می شود. 

عامهل و   43کهه   2برای شرح این موضوع رجوع کنید به شرح دعای هفدهم؛ بخش پنجم،

انسان را )در صورتی کهه روح   انگیزش برای روح غریزه معرفی شده که این انگیزه ها هستند

فطرتش تضعیف شده باشد( به ارتکاب جرم ها و تباهی ها وادار می کننهد، نهه چیهزی بنهام     

گانهه کهه در درون شهخص     43گرچه فرد فریبکار در فریبش از همان عوامل «. خود فریبی»

 فریب خورنده است، استفاده می کند. 

                                                   
عمل بر اساس این جهل مسئولیت و کیفر دارد. زیرا شخص عقل خود را خفه کرده و به جههل عمهل کهرده     8

گرایش غریزی، است. این جهل یک «= هوی( »السالم است. نام دیگر این جهل در ادبیات قرآن و اهل بیت )علیهم

 که ابزار کار غریزه است همانطور که عقل ابزار کار فطرت است.  نیست؛ یک چیز است« عدمی»امر 
 «. عدم العلم»است، یعنی « عدمی»این جهل یک امر  3
 است. « جنود عقل و جنود جهل»آنجا که سخن از شرح و بیان حدیث  2
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 بخش شانزدهم

 انسان و اضطرار

 انه به دعوت شخص بدعت ساز لبّیک می گویندآنان که آگاه

 اقتصاد ماعونی به جای اقتصاد آزمندی

 عوامل و انگیزه های پیوستن به فرقه
 

َِْنَد اْلَحاَجِة، َو َأَتَضرَُّع ِإَلْيَك  َِْنَد الضَُّروَرِة، َو َأْسَألََّك  اللَُّهمَّ اْجَعْلِني َأُصولَّ ِبَك 

َُ، َو َلا ِباْلُخُضوِع ِلُسمَؤاِل  َِْنَد اْلَمْسَكَنِة، َو َلا َتْف َِنِّي ِباِلاْسََِعاَنِة ِبَغْيِرَك ِإَذا اْضطَِّرْر

َُ، َو َلا ِبالََّضرُِّع ِإَل  َمْن ُدوَنَك ِإَذا َرِهْبُت، َفَأْسََِحقَّ ِبَذِلَك ِخْذَلاَنَك  َََقْر َغْيِرَك ِإَذا اْف

ََْراَضَك، َيا َأْرَحَم الرَّاِحِم ده که هنگام اضطرار به  خدایا مرا چنان قرار :نَيَو َمْنَعَك َو ِإ

سوی تو بدوم، و هنگام نیازمندی از تو بخواهم، و هنگام واماندگی به درگاه تو زاری کنم، و 

مرا گرفتار مکن به کمک خواهی از غیر تو هنگامی که مضطرّ و بی چاره می شوم. و هنگام 

ت از غیر خودت، و به زاری در پیش غیر خواسنوائی در پیش دیگران به خواری درفقر و بی 

از خودت هنگامی که دچار ترس می شوم مبتال مکن، تا بها ایهن ابتالهها مسهتحق خهواری و      

 بازداشتن رحمتت، و روی گردانی ات از من، شوم ای رحیم ترین رحم کنندگان. 

 

 شرح
 

گهاه بهودن   در بخش قبلی سخن از انگیزۀ بنیانگذار فرقه، و سهپس در خودآگهاه و ناخودآ  

است و انگیزۀ پیروان بیشهتر بطهور ناخودآگهاه    « بغی»پیروان بود که دیدیم انگیزۀ بنیانگذار 

علل و عوامل و انگیزه های مختلف پیوستن به فرقه به طهور آگاهانهه،    به در این بخش .است
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 توجه دارد و آن ها را می شمارد:

 ضرورت.  -8

 حاجت و نیاز به هر معنی و بطور مطلق.  -3

 اضطرار.  -2

 واماندگی. -0

 فقر. -3

 ترس. -2

را خفهه مهی کنهد؛ نفهس      شروح غریزی انسان در این شش موقعیت است که روح فطهرت 

 امّاره بر نفس لوّامه مسلّط می شود. 

را آورده سهپس  « ضهرورت »( ابتهدا  السالم اولین پرسش در اینجا این است: چرا امام )علیه

؟ روش و رونهد  -ه خواه ضروری باشند و خواه غیر ضروریرا ک« احتیاج و نیاز به هر معنی»

معمول در سخن این است که اول احتیاج به هر معنی می آمد، آنگاه بطور خاص احتیهاج بهه   

 معنی ضرورت. 

 این خروج از روند معمول، بخاطر یک نکته بل یک اصل مهم است. و آن اینکه: 

کنند، پلی می شوند کهه شهخص از    ضرورت ها که انسان را به گزینش نادرست وادار می

و  نادرست را مرتکب شود. وقتی که سهد آن عبور کرده و در موارد غیر ضروری نیز گزینش 

 حریم اقتضاهای فطری شکسته شد، راه برای غیر ضروری ها نیز باز می شود. 

 پرسش دوم این است که فرق میان ضرورت و اضطرار چیست؟

یک برنامه یها یهک شهأن     ،آن تأمینرت عدم وصضرورت آن نیاز است که در  تعریف:

 کاری و یا رفتاری، ناقص و ناتمام می ماند. 

 اضطرار آن نیاز است که حفظ جان انسان، یا حفظ حیثیت انسانی او در خطر باشد. 

محور ضرورت می تواند مختلف باشد، اما محور اضهطرار فقهط جهان و حیثیهت انسهانی      

 انسان است. 

اول ضرورت را عنوان می کند، سپس احتیاج بهه ههر معنهی را، آنگهاه      (السالم امام )علیه
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 اضطرار را. 

پرسش سوم این است: پس از ذکر اضطرار، چرا واماندگی، فقر و ترس را می آورد، مگهر  

 این ها مصادیق اضطرار نیستند؟ 

نیهز   ، لزوماً به حد اضطرار نمهی رسهد. ثانیهاً: ایهن    یاوالً: هر واماندگی، هر فقر و هر ترس

بخاطر همان نکته و اصل است که دربارۀ ضرورت گفته شد: وقتی که انسان بهنگام اضهطرار  

شکسته می شود  ه و به دیگری پناه ببرد، همان سدگزینش نادرست کند و از خدا روی برتافت

و همچنین  -واماندگی به حد اضطرار برسد و یا نرسد اینکه اعم از -و در موقع هر واماندگی

 س، به گزینش نادرست تن می دهد. فقر و تر

انگیهزش در مهی آیهد،     وقتی که غریزه بهه  وقتی که ترمز فطرت بریده می شود:

آن ترمز می زند و کنترلش می کند تا آن را در مسیر درسهت مهدیریت کنهد. امها      هبفطرت 

ضرورت و اضطرار، دو موقعیتی هستند که ترمز بریده می شود و فطرت بدون ابزار می ماند، 

 کنار زده می شود. « عقل»مسیر را تعیین می کند و « هوی»و غریزه خودسر می شود، 

اما این بدین معنی نیست که فطرت می میرد و دیگر هیچ کارآئی ندارد، گرچه حتهی در  

َفَأِقْم َوْجَهمَك ِللمدِّيِن   »خدمت غریزه نیز گرفته می شود اما به ماهیت غریزه مبدل نمی شود: 

ََ َََلْيها ال َتْبديَل ِلَخْلِق اللَِّه اللَِّه الَّيت َحنيفًا ِفْطَر می توان از نو فطرت را تقویت  8«.َفَطَر النَّاَس 

را بر غریزه تحمیل کرد، تا آن ترمز و مدیریت تعمیهر  « توبه»کرد و یک تصمیم سنگین بنام 

 مسیر سراشیب، سخت است.  و برقرار شود. لیکن توبه کردن و برگشتن از این

ه شد که در مرحلۀ جنینی فرقه، عنصر آگاه و عنصر ناخودآگاه در کنار هم قرار مهی  گفت

 گیرند. آنان که آگاهانه به دعوت بنیانگذار فرقه لبیک می گویند دو گروه اند: 

گروهی که مانند خود بنیانگذار انگیزۀ شان بغی است مانند برادر سامری و خهانواده   -8

و مانند خالدبن ولید در کنهار فهالن کهس، و عمروعهاص در      اش و نیز افرادی از همدستانش،

                                                   
 سورۀ روم.   24آیۀ  8
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 کنار معاویه. 

گروهی که در اثر نیازهای شدید، آگاهانه به ایدۀ فرقه گذار می پیوندند تا از حالت  -3

 اضطرار و ناچاری که احساس می کنند رها شوند. 

رار اضهط  اضطرار یک گرفتاری و دردی است که نقش بزرگی در تاریخ ایفاء کرده است؛

به مزاج می کند مگر مردان برجسته را. و لذا قرآن و خدای احتیاجی است که هر شیر را رو

َيْفَعملَّ مما   »قرآن که هیچ تعهدی را در هیچ شرایطی به انسان نداده و همهه جها بهر اسهاس     

رَّ َأمَّْن ُيجيُب اْلُمْضَط»عمل می کند، دربارۀ اضطرار به بنده اش نوعی تعهد می دهد:  «َيشاُء

وعده می دهد که در مواقع اضطرار به من پنهاه   به بندگانش 8«.ِإذا َدَاُه َو َيْكِشُف السُّوء 

 آورید تا گرفتاری شما را برطرف کنم. و اضطرار حساس ترین نقطۀ ضعف بشر است. 

( نیز به همین نقطۀ ضعف انسان انگشت گذاشته به ما یاد می دههد کهه   السالم امام )علیه

َِْنَد الضَّمُروَرةِ ا»بگوئید:  خهدایا )شخصهیت درونهی( مهن را      «:للَُّهمَّ اْجَعْلِني َأُصولَّ ِبَك 

 که بهنگام ضرورت از همه جا و از همه کس بریده و به سوی تو بدوم.  قرار دهطوری 

 درنگ کنیم: « ولصُاَ»در اینجا باید اندکی در معنی 

از جا کنده شهدن و  »و هجوم. و یا است به معنای حمله  صولًةلغت: اَصولَ: از ریشۀ صال 

 این بر دو نوع است: « به سوی چیزی دویدن

 در این سخن امام بدین معنی به کار نرفته است.  -حمله و هجوم از موضع قدرت. -8

معین می دود؛  یحمله و هجوم کسی که از ترس چیزی به سوی چیزی معین یا شخص -3

 فرار می کند. 

 فرار دو نوع است: 

به « اَصول»در اینجا  -ار از چیزی یا از کسی صرفاً به معنی فاصله گرفتن از خطر.الف: فر
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 کار نمی رود. 

 این است معنی سخن امام علیهه  -8ب: فرار از چیزی یا از کسی به جائی یا به کسی معین.

 . السالم

ضرورت، چیزی است که شخصیت فرد را متزلزل کرده و از جا می کَنَهد و او بهه سهوی    

 می دود. چیزی 

رّی نیست، او در مواقع ضرورت فاگر در ضمیر درونی انسان رسوخ کند که غیر از خدا م

و اضطرار، دین و انسانیت و وجدان خود را زیر پا نمی گذارد. و به خداونهد پنهاه مهی آورد؛    

 روح فطرتش را سرکوب نمی کند تا روح غریزه بر او مسلط شود. 

پس به سوی خدا فرار کنید. بهتر است این آیه را بهمراه چههار   3«:َفِفرُّوا ِإَل  اللَِّه» قرآن:

َو  -َو السَّماء  َبَنْيناها ِبَأْيمٍد َو ِإنَّما َلُموِسمُعونَ   »آیۀ ما قبلش و یک آیه مابعدش مشاهده کنیم: 

َفِفمرُّوا ِإَلم     -كَّْم َتَذكَُّروَنٍء َخَلْقنا َزْوَجْيِن َلَعلََّو ِمْن كَّلِّ َشْي -اْلَأْرَض َفَرْشناها َفِنْعَم اْلماِهُدوَن

می گوید:  «.َو ال َتْجَعلَّوا َمَع اللَِّه ِإهلًا آَخَر ِإنِّي َلكَّْم ِمْنُه َنذيٌر ُمبنٌي -اللَِّه ِإنِّي َلكَّْم ِمْنُه َنذيٌر ُمبنٌي

در مواقع اضطرار و فرار به سوی خداوند فرار کنید، او کهه آسهمان را آفریهد و آن را دائمهاً     

و زمین را گسترانید و چه زیبا آراسته کرد. و از هر چیز دو جفت آفرید.  2ش می دهد.گستر

به آثار قدرت او توجه کنید و بدانید که قوی تر از او ملجاء و پناهی نیست. و در کنار خدا 

 ید. نخدایان دیگر نداشته باشید، بهنگام اضطرار به جاهای دیگر فرار نک

ر شهده، تکهراری کهه    با فاصلۀ کم دوبار تکرا «ْم ِمْنُه َنذيٌر ُمبنٌيِإنِّي َلكَّ»در اینجا عبارت 

این روند در هیچ جای قرآن نیست. می گوید: من اخطهار دهنهده و هشهدار     بدین صورت و با

 دهنده هستم بر شما اخطار دهندۀ تبیین کننده و روشنگر. 

رت و وجهدان و  هشدار دربارۀ خطر دنیوی: اگر به سوی غیر خدا فهرار کنیهد، روح فطه   

                                                   
 مانند فرار کودک از یک خطر به سوی مادرش. 8
 سورۀ ذاریات.   34 آیۀ 3
 قانون گسترش جهان در علم کیهان شناسی و فیزیک فضائی.  2
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 انسانیت تان را زیر پا می گذارید و از انسانیت خارج می شوید. 

 شان هشدار دربارۀ خطر اخروی: بهشت جای انسان ها است نه جای کسانی که انسانیت

 را زیر پا گذاشته اند. 

 هر دو اخطار در هر دو جمله هست. 

اه بهرد، زیهرا انسهان آزاد    در دنیا می توان به سوی هر کسی و هر قدرتی فرار کهرد و پنه  

ما َلكَّْم ِمْن َمْلَجٍَّ َيْوَمِئٍذ َو ما َلكَّمْم  »اما در آخرت و روز محشهر   8فریده شده تا امتحان دهد.آ

 در آن روز، نه پناهگاهی دارید و نه مدافعی.  3«:ِمْن َنكرٍي

َِْنمَد  اللَُّهممَّ اْجَعْلِنمي َأُصمولَّ ِبمَك     »و امام همین درس قرآنی را بهه مها مهی دههد:     

 «.الضَُّروَرة

برخی ها به فرقه می پیوندند نه بدلیل اضطرار، بل بخاطر ضرورت، و سپس بخهاطر ههر   

احتیاج ریز و درشت، زیرا که بشدّت دچار ضعف شخصیت هستند، که امام باز به ما تهذکر  

َِْنَد اْلَحاَجِة ، َو َأَتَضرَُّع ِإَلْي»می دهد که از خدا بخواهیم:  َِْنَد اْلَمْسَكَنِة، َو َأْسَألََّك  َك 

َُ، َو َلما ِباْلُخُضموِع ِلُسمَؤاِل َغْيمِرَك ِإَذا      َو َلا َتْفَِنِّي ِباِلاْسََِعاَنِة ِبَغْيِرَك ِإَذا اْضطَِّرْر

َُ، َو َلا ِبالََّضرُِّع ِإَل  َمْن ُدوَنَك ِإَذا َرِهْبت َََقْر  «.اْف

مهالی   -( وامانهدگی مهادی  السهالم  مراد از واماندگی در این کالم امام )علیهه  واماندگی:

 فقر است.  «مسكنة»د گرچه یکی از مصادیق ورنیست. زیرا آن را با عنوان فقر خواهد آ

   : الفقر والذّل و الضعف.اْلَمْسَكَنِةلغت: 

مقصود واماندگی غیر مالی است از قبیل: بیماری، عدم توان دفاع از حیثیت، عجز در برابر 

 نامیهده  « ابهن سهبیل  »که در اصطالح قرآنهی و فقههی   « در راه ماندگی»بالهای طبیعی و...، آیا 

                                                   
 و شخصیت درونی خود را بپروراند و الیق بهشت کند.   8
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؟ زیرا مشکل چنین کسهی از جهتهی مهالی اسهت و از     -می شود از نوع مالی است یا غیر مالی؟

جهت دیگر چون آدم فقیری نیست گرچه دستش به مالش نمی رسد، از نوع غیر مالی اسهت.  

دارد و بهه سهامان    تأکیهد نهمهه دربهارۀ آن   می توان گفت مصداق هر دو است و لذا قهرآن ای 

 آوردن کار او را یکی از وظایف مهم دولت قرار داده است: 

ََْلُموا َأنَّما َغِنْمَُْم ِمْن َشْي» َو  َو اْلَيَمام   ٍء َفَأنَّ ِللَِّه ُخُمَسمُه َو ِللرَُّسموِل َو ِلمِذي اْلقَّمْر     َو ا

 8«.اْلَمساكنِي َو اْبِن السَّبيِل

َََلْيها َو اْلُمَؤلََّفمِة قَّلَّموُبُهْم َو ِفمي الرِّقماِب َو     ِإنََّم» َُ ِلْلفََّقراِء َو اْلَمساكنِي َو اْلعاِملنَي  ا الصََّدقا

 3«َسبيِل اللَِّه َو اْبِن السَّبيِل َفريَضًة ِمَن اللَِّه اْلغاِرمنَي َو يف

َِ َذا اْلقَّْر »  2«.َحقَُّه َو اْلِمْسكنَي َو اْبَن السَّبيِل َو آ

َِ َذا اْلقَّْر »  0«.َحقَُّه َو اْلِمْسكنَي َو اْبَن السَّبيِل َفآ

ََل » َو  َو اْلَيَمام   َفِللَّمِه َو ِللرَُّسموِل َو ِلمِذي اْلقَّمْر      َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلقَّمرى  ما َأفاء  اللَُّه 

 3«.اْلَمساكنِي َو اْبِن السَّبيِل

باصهطالح قسهیم فقیهر آمهده و ظهاهراً از مصهادیق        «ابهن سهبیل  »در برخی از این آیه هها  

واماندگی مالی خارج شده، لیکن در برخی دیگر قسیم مسکین نیهز آمهده اسهت پهس بایهد از      

مصداق مسکین نیز خارج شود. و چون از نظر لغت یقین داریم که ابن سبیل از مصادیق فقیهر  

س معلوم می شود علت هم هست، پ مسکنةاست گرچه فقرش فقر موقت است، و از مصادیق 

بصورت قسیم آورده بخاطر اهمیت آن است که قرآن در این باره  ،اینکه آن را در ظاهر بیان

اهتمام خاص و عنایت ویژه دارد. نه از شمول مسکین خارج است و نه از شمول فقیر. نظر به 
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نهدارد   اینکه فقر او موقت است شبیه فرد زمین گیر است که تهوان اسهتفاده از مهال خهود را    

او هم مالی نیست. و از جانب دیگر چون دسترسی به مال خهود نهدارد شهبیه     مسکنةبنابراین 

 می شود.  مسکنةفقیر است. پس مصداق هر دو 

را در ایهن سهخن    مسکنةمراد از عنوان کردن ابن السبیل در این مبحث این است که لفهظ  

معنی و مفهوم عرفی آن مورد نظر  ( به یک اصطالح خاصّی معنی نکنیم، بلالسالم امام )علیه

هر چیزی و هر حالتی است که عرفاً به آن واماندگی بگویند. و این کالم امهام   مسکنةاست؛ 

 پیشهگاه  بهه  بایهد  وامانهدگی  ههر  در گذارد؛ نمی باقی را تأویل و توجیه راه یا تبعیض، هیچ جای

 کند.  می نیاز بی هم و دارد می باز هم ،بندگان برابر در تضرّع از تضرّع این و کرد. تضرّع خداوند

 خود را ذلیل کرد.  َتَضّرَع: َتذلَّل:لغت: 

کمک خواهی فرزند از پدر، پدر از فرزند، و امثهال ایهن، مهذموم نیسهت و همچنهین از      

است؛ حتهی کمهک خهواهی از پهدر و یها      « ذلّت» این مسئله، دولت، و حتی از بیگانه. معیار

 ، مشمول این کالم امام می شود. فرزند نیز اگر ذلّت آور باشد

از نظر انسان شناسی قرآن، انسان موجودی است که بی تردید در مواقعی  تضرّع در قرآن:

دچار ضرورت و تضرع خواهد شد و شخصیتش قرار را از دست داده و از جا کنهده خواههد   

بهدود  شد و به سوئی روی خواهد گرفت و تضرّع خواهد کرد، اگر بخواهد بسوی غیر خهدا  

اوالً حرّیتش از بین می رود و ثانیاً معلوم نیست که خواسته اش پذیرفته شود، اما ذلت تضهرّع  

 برایش می ماند.

و ثانیهاً اگهر    8اما تضرّع وصوله به پیشگاه خداوند، اواّلً هرگهز بهدون اسهتجابت نیسهت،    

و بهر فهرض اگهر بهیچوجهه مسهتجاب       -مستجاب نشود هبصورت مطلوب شخص تضرّع کنند

ذلت آور نیست، بل ذلّت در برابر خداوند باالترین عزّت است و تنها همهین احسهاس    -شودن

                                                   
ا در مباحث متعدد گذشته بشرح رفت که هیچ دعائی بی ثمهر نیسهت. و دربهارۀ ضهرورت و     دربارۀ دع 8

 سورۀ نمل. 23آیۀ  «.َأمَّْن ُيجيُب اْلُمْضَطرَّ ِإذا َدَاُه َو َيْكِشُف السُّوء »اضطرار قول حتمی داده شده که: 
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 است.  ره آوردی بزرگعزت 

 ار کننده است: یتضرّع به حضور خداوند آگاهی آور و هش

َُونَ » -8 و کهه نتیجهه اش توجهه بهه خهدا       8«.َفَأَخْذناُهْم ِباْلَبْأساِء َو الضَّرَّاِء َلَعلَُّهْم َيَََضمرَّ

 بیداری است. 

َُوَن َو ما َأْرَسْلنا يف» -3  3«.َقْرَيٍة ِمْن َنِبيٍّ ِإالَّ َأَخْذنا َأْهَلها ِباْلَبْأساِء َو الضَّرَّاِء َلَعلَُّهْم َيضَّرَّ

لیکن برخی افراد )و حتی برخی از جامعه ها( با ضرّاء و بأساء نیهز متضهرّع نمهی شهوند،     

َفَلمْو ال ِإْذ  »: نهد ه مانند سنگ بی تحهرک گشهته ا  زیرا فطرت شان به حدی سرکوب شده ک

َُوا َو لِكْن َقَسْت قَّلَّوُبُهْم َو َزيََّن َلُهُم الشَّْيطانَّ ما كاُنوا َيْعَملَّوَن  2«.جاء ُهْم َبْأُسنا َتَضرَّ

َُوا َربَّكَّْم َتَضرًَُّا َو ُخْفَيًة ِإنَُّه ال ُيِحبُّ اْلُمْعََمدينَ » -2 ودداری از خه  نتیجهۀ  اینبنهابر  0«.اْد

تضرّع در پیش خدا، سنگدلی و وارونگی شخصیت درون است، و تضرع به غیر خدا تعهدّی و  

 تجاوز از روح فطرت است. 

َنْفِسَك َتَضرًَُّا َو خيَفًة َو ُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِباْلُغمُدوِّ َو اْلآصماِل َو ال    َو اْذكَّْر َربََّك يف» -0

 3«.َتكَّْن ِمَن اْلغاِفلنَي

این مسئله با بیان صرفاً نظری خیلی روشن نمی شود، باید تضرّع به پیشگاه خهدا را عمهالً   

 تجربه کرد. 

یک عرف عام داریم و یک عرف خاص؛ گاهی یاری جهوئی از دیگهران    عرف و تضرّع:

در عرف عام ذلت است اما در عرف خاص ذلّت نیست؛ مثالً در میان بازاریان مواردی هست 

                                                   
 سورۀ انعام. 03آیۀ  8
 سورۀ اعراف.  80آیۀ  3
 سورۀ انعام. 02آیۀ  2
 سورۀ اعراف.  33آیۀ  0
ترجمه: پروردگارت را در دل خهود از روی تضهرّع و خهوف، آهسهته و آرام،      -سورۀ اعراف 343آیۀ  3

 صبحگاهان و شامگاهان یاد کن و از غافالن مباش.  
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خودشان ذلّت نیست، یا در میان پزشکان و یا در میان روحانیان و... و این سخن که در عرف 

( در هر موردی با موازین عرف معنی می شود خواه عرف عام باشد و خهواه  السالم امام )علیه

 عرف خاص. 

نیاز که به حدّ ضهرورت رسهید و مصهادیق وامانهدگی      تضرّع در جامعۀ آرمانی شیعه:

شهدید و حتمهاً بایهد     همی گوید: وقتی که وامانهد  مذلّت آور می شود. اماگشت، قهراً تضرّع و 

ما این همۀ سخن قهرآن و امهام نیسهت؛ جامعهۀ     اتضرّع کنید، به پیشگاه خداوند تضرّع کنید. 

را از  مسمکنة از بین برود؛ یعنی نمی تهوان   ذلّتآرمانی شیعه این است که باید اساس و زمینۀ 

قوی و  مسکنةتفاقی است که در زندگی هر کسی رخ می دهد؛ زندگی بشر حذف کرد و این ا

ضعیف نمی شناسهد، وامانهدگی بهه سهراغ قدرتمنهدترین پادشهاهان، متبحرتهرین دانشهمندان،         

کهه   -ماهرترین صنعتگران و... می رود و رفته است. اما می توان تضرّع را و زمینهۀ آن ذلهت  

حذف کرد. جامعۀ آرمانی تشیع آن  را از متن جامعه -الزمۀ کمک خواهی از دیگران است

است که افراد بتوانند از امکانات همدیگر حتی از مال همهدیگر بهدون اذن خهواهی اسهتفاده     

 کنند:

َل ُء َأَحُدكَّْم ِإَل  َأِخيمِه َفُيمْدخِ  َأ َيِجي»(: السالم سعید بن حسن از امام باقر )علیه -8

َِْرُ  َذِلَك ِفيَنا ؟ْدَفَعُهَحاَجََُه َفَلا َي َيَدُه ِفي ِكيِسِه َفَيْأُخذَّ َفَقاَل َأُبو َجْعَفٍر  .َفقَّْلُت َما َأ

آیها   8«:َفَقاَل ِإنَّ اْلَقْوَم َلْم ُيْعَطْوا َأْحَلاَمُهْم َبْعُد ؟قَّْلُت َفاْلَهَلاُك ِإذًا .ء  ِإذًاَفَلا َشْي (ع)

نیهازش از آن بهر    کسی از شما )شیعیان( آمده دست در کیسۀ برادر )دینی اش( کرده و بمقدار

 ؟ -می دارد و او مانع نمی شود

گفتم: چنین عرفی را )در میان مان( نمی بینم. فرمود: پس در این صهورت ارزشهی نیسهت.    

ایهن قهوم )شهیعیان( بهه      3گفتم: پس با این وصف در هالکت و گمراهی هستیم؟ فرمود: هنهوز 

                                                   
 .084ص  3کافی ج  8
 اصطالح است به معنی هنوز.« بعدُ»کلمۀ  3
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 خواسته های کامل شان نرسیده اند.

 ث دیگر که دربارۀ جامعۀ آرمانی شیعه آمده است: این حدیث ناظر است به حدی

َََل  ُرُءوِس اْلِعَباِد َفَجَممَع  »(: السالم امام باقر )علیه ِإَذا َقاَم َقاَُِمَنا َوَضَع اللَُّه َيَدُه 

َُقَّوَلُهْم َو َكَمَلْت ِبِه َأْحَلاُمُهْم هنگامی که قائم ما قیام کند، خداوند دست )دسهت   8«:ِبَها 

بر سر بندگان می گذارد، و بدینوسیله عقل های آنان را جمع می کند، و کامل می  قدرتش( را

 شود خواسته های شان. 

اولین ویژگی جامعۀ واحد جهانی مهدوی، همگرائی، مؤاخات و مواسهات اسهت. امهروز    

اگر به مردم نگاه کنید، گاهی دچار تعجب می شهوید: آیها ایهن مهردم کهه در امهور مهالی و        

مال از دست همدیگر مهی کوشهند بحهدی کهه یهک       نبه چنگ آورد برای گونهاقتصادی این

د، چگونه ممکن است به یک جامعۀ مؤاسهاتی بها   نحالت شدید تنازع در بقا را نشان می ده

 رسند!؟!بنظام اقتصادی ماعونی 

ها و خواسهته ههای   وزوند یک تحول اساسی در عقل ها، آراین حدیث ها می گویند: خدا

خواهد کرد تا به آن شأن بهاالی انسهانی برسهند؛ انسهان هها را از پراکنهدگی        انسان ها ایجاد

خواسته ها و آشفتگی آرزوها، رهانیده و همۀ آن ها را در یک جهت، جهتِ کمهال انسهانی   

 قرار خواهد داد. 

َََلم  اْلُممْؤِمِن   ِرْبُح اْلُم»( فرمود: السالم محمد بن سنان می گویند: امام...... )علیه ْؤِمِن 

سودگیری مؤمن از  2«:َر اْلَحقُّ َو َقاَم َقاَُِمَناَذاَك ِإَذا َظَه» و در حدیث دیگر فرمود 2«ِرًبا

 مؤمن، حرام و پلید است، و این حکم در زمان قیام قائم ما خواهد بود. 

                                                   
 ط دار االضواء. 33ص  8کافی )اصول( ج  8
 .284 ص 84وسائل ج  3
 و حدیث های دیگر دربارۀ مؤاخات و مؤاسات. -282ص  2من الیحضره الفقیه ج  2
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 8برخی ها این قبیل حدیث های محمد بن سنان را تحمّل نکرده و او را تضعیف کرده اند،

« سهود »در این حهدیث آن  « ربح»معنی حدیث توجه نکرده اند؛ مراد امام از در حالی که به 

است که صاحب کاال بدون صرف نیروی کار و هنر، همان طور که آن را خریده بهه قیمهت   

 با سود بفروشد.

و باصطالح امروزی؛ مراد آن سودی است که نه از تولید و نه از توزیع، حاصل شود؛ پیش 

ی، صنعتی، هنری، و بدون کار تهوزیعی بها همهان حالهت کهه آن را      از هر گونه تصرف تولید

خریده بفروشد. مانند بسیاری از معامالت امروز که کسی کاالئی را می خهرد و هنهوز روی   

 آن را هم ندیده آن را با سود می فروشد. 

یعنهی کسهی مهالی را بهه دسهت      « اکل بباطل»در نظام اقتصادی اسالم یک اصل داریم بنام 

که کاری برای آن انجام نداده است مثالً کسی به کسی بگوید: سه بار سرفه کن فهالن   بیاورد

مبلغ پول برایت بدهم. یا: چندبار از طریق بینی نفس بکش فالن پول را به تو می دهم. گهرفتن  

 این پول ها حرام است، زیرا یک کار عاقالنه و مورد لزوم عقالنی انجام نداده است. 

رایج و جایز اسهت امها در    -خواه کار تولیدی و خواه کار توزیعی -ارامروز ربح بدون ک

جامعه مهدوی )عجّل اهلل تعالی فرجه( این نوع معامله تحت شمول عنوان اکل بباطل خواههد  

 بود. 

را قهرآن بطهور    3خشهت اول ایهن آرمهان    خشت اول جامعۀ آرمانی:« ماعونی»سنت 

آورده است و ممانعهت از مهاعون   « ماعون»بنام  عملی )نه آرمانی( بنا نهاده است و یک سوره

                                                   
 و لطفاً آن را با حوصله بخوانید.  « محمد بن سنان»ذیل « معجم رجال الحدیث»رجوع کنید  8
و خیالپردازی مهتهم  « ایده آلیسم»برخی از خودی ها، در اینگونه مسائل ما را به آرمان گرائی به معنی  3

می کنند. اما سران قدرت های کابالیست جهان کامالً به این جامعۀ آرمانی ما باور و ایمان دارنهد، همهانطور   

که رهبرشان ابلیس به نبوت انبیاء ایمان داشت و کفرش کفر جهالتی نبهود بهل کفهر تمهرّدی و تکبهری بهود.       

ند کهه هنگهام قیهام و بیعهت قهائم      مستکبرین امروز نیز توسط ایادی شان در اطراف کعبه برج هائی ساخته ا

برای شهرح بیشهتر رجهوع کنیهد بهه کتهاب        -)عجل اهلل تعالی فرجه( از همان برج ها او را هدف قرار دهند.

 www.binesheno.com -سایت بینش نو«. تشیع و فراگیری جهانیش»و « کاباال و پایان تاریخش»
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َفَوْيمٌل  »و ریهاء کهه ههر دو از گناههان کبیهره انهد، آورده اسهت:         صلوةرا در ردیف تضییع 

ََْن َصالِتِهْم ساُهوَن -ِلْلُمَصلِّنَي َُوَن -الَّذيَن ُهْم ُيراُؤَن -الَّذيَن ُهْم   8«.َو َيْمَنُعوَن اْلما

 هب« ماعون»این اصل؛ یعنی اصل  هون تفسیری و اخالقی، بمعموالً در مت جامعه شناسی:

دیدۀ صرفاً اخالقی نگریسته اند، آنگاه در میان دو گروه از ادلّه، باصطالح گیر کرده انهد؛ از  

َََل  َأْمَواِلِهم»جانبی قاعدۀ  و دیگر ادلّۀ مالکیت، به صاحب مال حهق   «النَّاَس ُمَسلَّطَّوَن 

کند، و از جانب دیگر دلیهل ههای متعهدد داریهم کهه بایهد از آن       می دهند که از ماعون منع 

ممانعت نکند، آنگاه مسئله هم دچار برداشت های مختلف شده و هم بطور کامل بهه جهائی   

نرسیده است. زیرا اینگونه آیه ها در بستر حقیقی شان بررسی نشده اند؛ بسترشان نهه عرصهۀ   

که نمی گذارد دیگران از مهال او اسهتفاده    اخالق است و نه عرصۀ مالکیت فردی افراد. کسی

کنند، نه جرمی را مرتکب شده و نه بزهکاری کرده است، تنها یک رفتار غیر اخالقهی دارد  

 . «ویلٌ»می باشد، نه سزاوار تهدید شدید با کلمۀ « مکروه»که دست باال مصداق 

ی از آنان گفتهه انهد:   مانده اند؛ برخ، در«سهو از نماز»یا « و در نمازسه»و همچنین دربارۀ 

بود، همۀ « فی صالتهم»آمده اگر با عبارت  «ََْن َصالِتِهْم ساُهوَن»شکر خدا را که با عبارت 

که همۀ مها مبهتال بهه آن     -می آمد، سهو در نماز« فی»ما بی چاره می شدیم، زیرا اگر حرف 

برخی نشان می دهد که مراد ترک شدن « عن»موجب ویل می گشت لیکن حرف  -می شویم

 از نمازها است. 

اما اینان توجه ندارند که دربارۀ تکالیف فردی، سهو به هر معنی و با هر عبارتی بیاید، نه 

 قابل مجازات است و نه موجب ویل. و همچنان در معنی آیه درمانده اند. 

ما معموالً گمان می کنیم هر آیه ای دربارۀ ترک نماز یا ریاء باشد، حتمهاً دربهارۀ فهردی    

ن می گوید که مرتکب این دو عمل ناشایست می گردد، و توجه نمهی کنهیم کهه از نظهر     سخ

( جامعهه نیهز شخصهیت دارد، شخصهیت جامعهه نیهز       السالم مکتب قرآن و اهل بیت )علیهم

                                                   
 سورۀ ماعون.   4و  2، 3، 0آیه های  8
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یهه ای یها حهدیثی    تکالیفی دارد، مخاطب به خطابات است. و شگفت اینکه در مواردی که آ

خاطب قرار می دهد، باز آن را به محهور فهرد، مهی    شخصیت جامعه را م صریحاً و بطور نص

ََمِن   »چرخانیم، مثالً آیۀ  َُوَن ِإَل  اْلَخْيِر َو َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِ  َو َيْنَهمْوَن  َو ْلََكَّْن ِمْنكَّْم أَّمٌَّة َيْد

را نیز به عرصۀ فردیت فرد می کشانیم. در حالی که همانطور که فرد مکلف به امر  8«اْلُمْنَكِر

 به معروف و نهی از منکر است، جامعه )شخصیت جامعه( نیز به آن مکلف است. 

سه آیۀ مذکور از سورۀ ماعون نه کاری با فردیت افراد دارند و نه در مقام تعیین تکلیهف  

و نیز « مصلّین»افراد هستند و نه مخاطب شان فرد است. بهتر است از نو توجه کنیم که صیغه 

 ع است و مراد جامعه است. هر دو، صیغه جم« الذین»

 الزم است برای شرح بیشتر مسئله، نگاهی به معنی ماعون داشته باشیم: 

«: ماء مَعهین »مانند « بسهولت و آسانی جاری شدن»به معنی ، است« مَعن»ماعون از ریشۀ 

اسب یورقه که در جریان راه رفتنش «: فرس معین»آبی که به آسانی و راحتی جریان دارد. و 

 را تکان شدید نمی دهد. و بطور راهوار، روان است.  سوارش

ماعون یعنی ابزار و وسیله ای که در میان همسایگان، هم شهغالن، و آشهنایان در جریهان    

است و باید به آسانی به دست همگان برسد و آنان در مواقع الزم آن را از مهالکش گرفتهه و   

 استفاده کنند. 

حرفه ای و غیار تخصصای کاه    و وسیلۀ غیرعبارت است از ابزار  تعریف: ماعون

از قبیل: نردبان، چکهش، دیهک، انبهر، چههار پایهه، بیهل، آچارههای         همگان آن را ندارند.

 معمولی، جک خودرو، پتک و...، و بویژه کتاب. 

، ابزار حرفه ای از دایرۀ تعریف خارج می شود، کسی که وسایلی را «ای غیر حرفه»با قید 

و شغلش به آن وابسته است می تواند دربهارۀ آن هها از مهاعون دادن     در اختیار دارد که کار

 خودداری کند. 

تبصره: این خودداری تنها دربارۀ عموم جایز است اما در میان همکاران و همپیشه ها، در 

                                                   
 عمران. سورۀ آل 840آیۀ  8
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 صورتی که فعالً کاری با آن ابزار ندارد، نباید آن را از همکارش دریغ دارد. 

تخصصی از دایرۀ تعریف خارج می شود، قهرار دادن وسهیلۀ   ابزار « غیر تخصصی»و با قید 

تخصصی در اختیار فرد غیر متخصص، جایز نیست و در مواردی جرم است. و قراردادن آن در 

 می گردد.  مصداق همان همکاران و همپیشه ها اختیار فرد متخصص

 مهی  شهامل  را دو ههر  ،ندارنهد  فعالً یا و ندارند اصالً یا ؛«ندارند را آن همگان» قید از مراد و

 و کند جوئی صرفه خواهد می لیکن دارد را آن خودش که کسی به ابزار دادن ماعون به اما شود.

 گردد.  می جامعه در تخسّ خُلق ترویج موجب زیرا است حرام کند، استفاده دیگران وسایل از

و  8داردقرآن می گوید: وای بر )الذّین( جامعهه ای کهه تهرک نمهاز و ریهاء در آن رواج      

 ماعون از رواج بیفتد. 

نماز و رواج ریاء، و میان بی رونقهی مهاعون اسهت؟ ممکهن      میان بی رونقی چه رابطه ای

است هیچ رابطه ای در میان این سه مقوله نباشد و آیه ها تنها در مقام معرفی سه بیمهاری در  

وحیّۀ منع از ماعون جامعه باشند. و ممکن است دو بیماری عدم رواج نماز و رواج ریاء، در ر

 و یا نوعی علیّت داشته باشند.  تأثیر

رواج مهاعون در رواج   تهأثیر اما یک طرف از اطراف این قضیه بخوبی روشن است و آن 

همدردی و همگونی افهراد جامعهه اسهت؛     ،نماز است؛ رواج و رونق ماعون نشان از همکاری

                                                   
می فهمیم. زیرا سهو کسهی  « ونعام»نیست، این معنی را از کلمۀ « رواج و عدم آن»در نصّ آیه سخن از  8

دربارۀ فرد هیچ معنائی نمی دههد.   در این سوره ویل، و اساساً این لفظ ۀدر نماز نه گناه است و نه مستحق کلم
 گر نخوانند دقیقاً معنی می دهد. اما دربارۀ شخصیت جامعه که عده ای نماز بخوانند و عدۀ دی

و گمان می شود اما دچار سهو نمی شود؛ سهو به معنهی   عه دچار غلط، انحراف، اشتباه، ظنشخصیت جام
متداول، فقط دربارۀ فرد مصداق دارد که بخشی از یک کار )مثالً نماز( را درست به جهای آورد و در بخهش   

از بخشی از پیکر خودش غافل شود تا آنان به راه انحراف  دیگر آن دچار سهو شود. سهو جامعه آن است که
 بروند.  

جامعهه را   ،و از جانب دیگر می دانیم حتماً در جامعه افراد بی نماز و یا ریها کهار خواهنهد بهود و ایهن     
دربهارۀ جامعهه از زیبهائی    « سهاهون »مستحق ویل نمی کند مگر در وقتی که رواج داشته باشد. و این اصطالح 

 جامعه شناسی اسالمی است.   های شگفت
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عاد نیهز همگهون   برسند در دیگر اب« حس همگونی»وقتی که افراد در بخشی از اموال شان به 

گزار بودن همگهون مهی شهوند. همگهونی در نیکهی ههای مهالی، موجهب         می شوند و در نماز

 ت نیک، می گردد. دهمگونی در عبا

ماعون عامل نزدیکی افراد به همدیگر و فشرده شدن و قوت شخصهیت جامعهه اسهت، و    

ر آن رونق می گیرد، چون هم شخصیت جامعه هرچه قوی تر باشد به همان میزان نیکی ها د

منشأ جامعه روح فطرت است و هم منشأ نیکی خواهی و نیکوکهاری. و منهع مهاعون منشهأ     

 غریزی دارد. 

مسئله دربارۀ ریاء، واضح تر و روشن است؛ انسان باقتضای روح فطرت دوست دارد که به 

توجه دیگهران را  باشد و « به درد بخور»دیگران خیر برساند و در نظرها باصطالح یک آدم 

به خودش جلب کند. و اینجاست که مسئله دقیقتر می شود، زیهرا روح غریهزه ایهن خواسهتۀ     

انسان را به ریاء می کشاند. مسئله مانند یک ترازو دارای دو کفه است: نیّت نیکی کردن بهه  

کفه دیگران، و آدم موجّه بودن در نظر دیگران. غریزه می آید کفه دوم را سنگین تر کرده و 

 -حتی ماعون را -اول را از نیّت فطری تخلیه می کند و در این صورت انسان هر کار خیر را

بقصد ریاء انجام می دهد. و بدیهی است عمل خیر بر اساس ریها بهه جهای تقویهت شخصهیت      

 جامعه، آن را دچار بیماری می کند. 

یعنی هم خیر رسهانی بهه   ی ماند؛ زند هر دو کفه سالم مباما اگر غریزه نتواند به آن لطمه 

 نیکنامی خود بودن. که هر دو الزم است. و ران، و هم درصدد آبرو دیگ

کرد.  ریشه کن خیلی از موضوع اصلی دور نشویم؛ نمی توان نیاز به همدیگر را از جامعه

اما می توان در عین برخورداری از کمک های متقابل همدیگر، اصل و اساس تضرّع را ریشه 

 نۀ آن رواج ماعون است. کن کرد و نمو

اصهل   ماعون نه تنها از این جهت که ابزار و وسایل در دست مردم جاری مهی شهوند، در  

ماهیت خود نیز یک مقولۀ جاری و سریان پهذیر اسهت، دامنهۀ آن مهی توانهد روز بهه روز       

 بهاقر گسترده تر باشد و شامل خیلی اشیاء و امکانات گردد تا به حدّی که به آن توقهع امهام   

( برسد که جامعۀ آرمانی شیعه است، و با انتظار ظهور حضرت قهائم )عجّهل اهلل   السالم )علیه
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 تعالی فرجه( منتظر چنان جامعه ای هستیم. 

شادی، فرح و نشاط، از نیازهای اصهلی و ذاتهی    انسان نیازمند شادی و فرح است:

نی او نیز روو شخصیت دروان  ،انسان است، همانطور که جسم انسان بدون غذا توان بقا ندارد

بدون شادی و نشاط پژمرده شده دچار افسردگی می گردد و باالخره بقای خهود را از دسهت   

این نیاز به دو گونه است: از راه غریزه و  تأمینمی دهد. این نیاز باید برآورده شود، لیکن راه 

 از راه فطرت. 

به امور مادّی و دنیامداری دچهار   ، با اینهمه«دنیا وفا ندارد»همگان می دانند و می گویند 

می شوند. چرا؟ برای اینکه جان انسان شادی و فرح می خواهد و باید به آن برسد، هیچ عاملی 

نمی تواند او را از به دست آوردن فرح درونی باز دارد، مال و ثروت نشاط درونی مهی آورد،  

مهی  « سراب»اشد، شخص را به لذّت اگر از طریق غریزه گرائی ب لذت دارد. اما رسیدن به این

و اگر از راه  ؛کشاند؛ سراب نیز رفع عطش نکرده و بر آن می افزاید و شخص آزمند می گردد

فطرت باشد لذت و نشاط ماعونی می آورد؛ از نیکی به دیگران و از مصرف مال در برآوردن 

ه دارد پهر از  نیاز دیگران لذت برده و به شادی و فرح حقیقی می رسد؛ از نقشی که در جامع

 نشاط درونی می شود. 

ََِظٌة ِمْن َربِّكَّْم َو ِشفاٌء ِلمما ِفمي الصُّمُدوِر َو ُهمدًى َو     »قرآن:  يا َأيَُّها النَّاُس َقْد جاء ْتكَّْم َمْو

ای مهردم   8«:َمُعوَنقَّْل ِبَفْضِل اللَِّه َو ِبَرْحَمَِِه َفِبذِلَك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْيٌر ِممَّا َيْج -َرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمننَي

اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است، و درمهانی بهرای )بیمهاری( کهه در سهینه      

بگو: به فضل و رحمهت خهدا بایهد شهاد و      -مؤمنانهاست، و راهنمائی و رحمت است برای 

 خوشحال شوند، که این بهتر است از آنچه جمع می کنند. 

 و آیه های دیگر.

انسان نیازمند فرح و نشاط  «.َلا َرْهَباِنيََّة ِفي اْلَِّْسَلاِم»درست نیست تارک دنیا بودن، 

                                                   
 سورۀ یونس.   35و  34آیه های  8
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خدا نامیده شده اند اگر در طریهق  « ننَمِ»است، مال و ثروت نعمت هائی هستند که در قرآن 

 فطرت مصرف شوند. 

فعالیت اقتصادی با یکی از سه انگیزه می  اقتصاد ماعونی به جای اقتصاد آزمندی:

 د: تواند باش

 زندگی در حد کفاف و پس انداز برای روز مبادا. تأمینبرای  -8

 برای افتخار و تکاثر.  -3

 و آزمندی. « حبّ مال»برای  -2

روشن است که اسالم ردیف اول را درست می داند و دو ردیف دیگر را نکوهش می کند 

ل است که همگان و این بحدی روشن و مسلّم است که هیچ نیازی به بحث ندارد. و بهمین دلی

احساس دارند که دین به مالداری و ثروت چندان روی خوش نشان نمی دهد و هر چه برخی 

ها می کوشند ثابت کنند که میان دین داری و فعالیت اقتصادی منافاتی نیست، به جهائی نمهی   

ََِياِلِه َكاْلُمَجاِهِد ِفي َسمِبيِل اللَّمه  »رسد، حدیث می خوانند:  َََل   آیهه هها و    8.«اْلَكادُّ 

حدیث ها را ردیف می کنند تا در عرصۀ فکری و روحی مردم میان دنیا داری و دین داری را 

جمع کنند، به نتیجه ای نمی رسند. این معضل برای همۀ مبلّغان دینی در هر دینی هست. یعنی 

 مشکل یک مشکل جهانی و تاریخی در همۀ طول تاریخ زندگی بشر است. 

گیزه های اقتصادی نقش عظیمی در ایجاد امواج و طوفان ها در تاریخ و از جانب دیگر، ان

بشر داشته و دارد؛ جنگ های داخلی جامعه ها، جنگ های منطقه ای و جنگ های جهانی 

مهل مههم   یکی از سه عا 3،«ُيْفِسُد فيها َو َيْسِفُك الدِّماء »را بر انگیخته است. اقتصاد در مصداق 

هوت، و اقتصاد. که اگر اقتصاد قوی تر از آن دو نباشد، ضهعیف  شاست: ریاست و تفوق طلبی، 

د، نه فسهاد مهی دان   منشهأ تر هم نیست، در حدی که برخی ها مانند مارکس اقتصهاد را اولهین   

                                                   
 ط دار االضواء. 55ص  3کافی )اصول( ج  8
 سورۀ بقره.   24آیۀ  3
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 دارند.  تأکیدگرچه افرادی مثل فروید روی شهوت 

اسالم )و می توان گفت هر دینی( کوشیده است محدودیتی برای این انگیزش هها تحمیهل   

ی شدیدی برای این انگیهزه هها دارد و روح غریهزه اش    ورند. زیرا انسان در عین حال که نیک

انگیزه هائی هم از روح فطرت دارد که بشدت نهزاع   ،دائماً آن ها را می خواهد، در برابر آن

 و جنگ را نکوهش می کند. پس چاره چیست؟ 

الکیهت و اختصهاص ههای    مارکسیسم با تکیه بر فلسفۀ هگلیسم نسخه می دهد که باید م

زور اسلحه و دیکتاتوری، حهذف شهوند؟    فردی در زمینۀ شهوت، ریاست خواهی و اقتصاد، با

 3«کندوی زنبهور »و در محور ریاست طلبی به جایگاه  8خانواده حذف شود ،در محور شهوت

ه آلیسم برسد. اما تبدیل انسان به حشره ای بنام زنبور مصداق اتمّ اید 2اقتصاد به کمونیسمو در 

 بود و امتحانش را نیز عمالً پس داد. 

را نسخه داد، که ایهن نیهز تبهدیل انسهان بهه      « حذف اقتضاهای روح فطرت»لیبرالیسم نیز 

حیوان بود؛ شعار رئالیسم و واقعیت گرائی ضد واقعیت، این بینش را پشتیبانی می کهرد؛ همهۀ   

ی فطری بعنوان ایده آلیسم و خیال اقتضاهای غریزی بعنوان واقعیت شناخته شد و همۀ اقتضاها

 گرائی محکوم گشت. گوئی انسان از اصل و اساس باید مفسد و مسفک باشد. 

کمونیسم جنسی و حذف خهانواده را پهذیرفت لهیکن نهه بها زور اسهلحه، امها         ،لیبرالیسم

ریاست خواهی و شهرت طلبی را بعنوان یک واقعیت قابل تمجیهد آزاد گذاشهت و همچنهین    

 مالکیت فردی را بدون هیچ حد و حدودی بطور افسار گسیخته رها کرد. اقتصاد و 

اسالم خانواده را بس ارجمند، ریاست طلبی را بس نکوهیده، و نظام اقتصادی را به محور 

 نامید.  نظام اقتصادی ماعونیاین نظام را  مبتنی کرد. باید« جامعه»و « دفر»

                                                   
 را در این باره نوشته است.  « منشأ خانواده»انگلس همکار مارکس، کتاب  8
 یکی از اصول مارکسیسم: در کمونیسم عالی دولت از میان می رود.   3
 ند کندوی زنبور برای کندو کار می کنند نه برای فردیت خودشان.همگان مان 2
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ا هر نسبتی شهدید باشهد، بهمهان نسهبت رشهد      در نظام اقتصادی لیبرالیسم، آزمندی افراد ب

مبهدل مهی   « تشویق به آزمندی»به « تشویق به توحید»اقتصادی باالتر می رود. و اینجاست که 

شود. و تهییج حس برتری جوئی در خدمت آزها استخدام می شود؛ و مسئله به جائی می رسد 

؛ غذا خوردن نه فقط را برتری جوئی ها تعیین می کند« مصرف»که چگونگی و حتی چیستی 

برای خوردن بل برای اثبات توانائی و برتری، و همچنین لباس پوشیدن و مسکن. و حس زیبها  

 خواهی انسان که از اقتضاهای اصلی روح فطرت است در خدمت برتری جوئی قرار می گیرد:

 آزمندی.  برتری جوئی و تفاخر حس زیبا شناسی و زیبا خواهی

ندار ذاتی انسان؛ اقتضاهای غریزی و اقتضاهای فطری، همگی برای همه چیز انسان؛ دار و 

به کار گرفته می شوند. آز: این بیماری شگفت که حیهوان از چنهین   « آز»ایجاد و فربه کردن 

ُيْفِسمُد فيهما َو َيْسمِفُك    »آز که منشأ هر نهزاع و ههر جنهگ و مظههر      .بیماری ای منزّه است

رسیده و انسان بدست خهود   3«ُيْهِلَك اْلَحْرَث َو النَّْسَل»و به  است از آن تجاوز کرده 8«الدِّماء 

محیط زیست خود را از بین می برد و برده است. و این دنیا است که اسالم آن را در تقابل و 

 دنیا گرائی ای که سزاوار انسانیت انسان نیست.  2تضاد با آخرت قرار می دهد؛

بی غرایهز را روا مهی دانهد و نهه سهرکوبی      اسالم نه ریشهه کنهی و سهرکو    نسخۀ اسالم:

می داند، حس برتری جوئی « واحد جامعه»فطریات را؛ خانواده را پایه اصلی جامعه انسان و 

به جریان می اندازد که در رأس خیرات، علم و دانش قرار  0«مسابقه در خیرات»را در بستر 

  مؤاخات و مواسات.برسد:  دارد. و جریان اقتصاد را نظاممند می کند که به نظام ماعونی

باشد دو الزمه و یک نتیجۀ غیر انسانی، و یک سرانجام « آز»اقتصادی که عامل رشد آن، 

 حتمی دارد: 

                                                   
 سورۀ بقره.   24آیۀ  8
 سورۀ بقره.   343آیۀ  3
 و هر دینی در اصل و اساس خود، چنین است.   2
 نه مسابقه در مصرف.  0
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الزمۀ اول آن در میان افراد جامعه، ستم و تجاوز به حقوق همدیگر و منشأ نهزاع   الزمه:

 ها است، و در بین الجوامع، جنگ است. 

در درون جامعه و در بین الجوامع اسهت. و نظهام    8«استئثار»و  «استثمار»و الزمۀ دوم آن 

 اقتصادی آزمندی در هیچ جامعه ای رشد نمی کند مگر با استعمار و استثمار جامعۀ دیگر. 

در جامعه است و آنچهه  « تک زیستی»و الزمۀ سوم آن بریدن افراد از خانواده، فامیل، و 

مهی شهود کهه یهک واقعیهت      « ع در بقهاء متنهاز »از جامعه می ماند یک مجموعۀ خشک و 

 می گردد. « ماهیت فطری انسانی»و بدون « قراردادی»

عهه نهه فقهط یهک پدیهدۀ      منسر آمده و گفته اند کهه جا پو این است که افرادی مانند اس

 قائل شده اند.  «داروینیسم اجتماعی»عرصۀ تنازع بقا است. و به  ماهیّتاً قراردادی است بل

ۀ واقعیت جامعۀ امروزی غرب درست است اما معلوم نیسهت کسهانی   این نظر آنان دربار

ر گوش نمی دهند و دم از حقوق بشهر  سبه حرف اسپن چرا که این گونه جامعه را می پذیرند

 می زنند خواه حقوق بشرشان غریزی باشد و خواه فطریات هم در آن لحاظ شده باشد. 

لب فلسفه های متعهدد و در ایسهم   به هر صورت؛ آنچه تا امروز نسخه های مختلف در قا

های گوناگون علوم انسانی آمده همگی امتحان پس داده و نادرست بهودن خودشهان را مسهلم    

 کرده اند. 

اما در نظام اقتصادی ای که بر رواج روحیۀ ماعون، مبتنی باشد، زیست فردی و اجتمهاعی  

                                                   
را  است. این اصطالح« بهره کشی از دیگران»رایج است که به معنی « استثمار»در ادبیات امروزی واژۀ  8

دست اندرکاران علوم سیاسی و اجتماعی سنّیان، ایجاد کرده اند و ظاهراً منشأ اولیۀ آن مصر است که در میان 

( هر چه گشهتم ایهن اصهطالح را نیهافتم، بهه      السالم ما نیز رایج شده است. در ادبیات قرآن و اهل بیت )علیهم

سانی که خود را بحدّی برتر می دانند کهه بهاور   ؛ ک«ایثار خواهی از دیگران»یعنی « استئثار»جای آن اصطالح 

دارند باید دیگران دربارۀ او از حقوق خود بگذرند، بل اساساً به دیگران در برابر منافع خود حق قائل نیستند. 

 هستند.  « اثر»است و هر دو از ریشۀ « ایثار»دقیقاً معنی مخالف « استئثار»

. و در 2آمهده و نیهز خطبهۀ    « ثرأمسهت » 24و در خطبهۀ  « راسهتئثا »در عهدنامۀ مالک اشتر دو بار کلمۀ 

 حدیث های دیگر.
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ع ههای درون جامعهه ای و   می شود؛ نهزا  تأمینبشر با ماهیتی که سزاوار انسانیت انسان است 

بین الجوامع از بین می رود. آیه و حدیث ها را دیدیم و گفته شد که چنین جامعه ای آرمهان  

السالم( است و وقتی به آن می تهوان رسهید کهه چیهزی بنهام       مکتب قرآن و اهل بیت )علیهم

ات جانشهین  از بین رفته باشد؛ مؤاخات و مواسه  -تضرّع انسان در برابر انسان دیگر -«تضرّع»

 آن شود. 

وقتی که ما این قبیل اصول را می گوئیم، غربی ها و پیروان داخلی شهان مهی گوینهد: ایهن     

 یک نسخۀ صرفاً اخالقی است و با تکیه بر آن نمی توان به جائی رسید. 

منشأ این بینش، تعلیمات کلیسها و مسهیحیت اسهت کهه غیهر از پنهد و انهدرز سهطحی و         

، چیزی ندارد و متفکران مسیحی حق دارند در برابر این «نسان شناسیا» اخالقیات بدون دانشِ

مقوله ها فوراً بگویند: این ها مواعظ و اخالقیات است و فاقد الهزام آوری هسهتند و بهه درد    

مدیریت جامعه نمی خورند. و آن عده از متفکرین ما که با آنان هم آواز می شوند نیهز حهق   

نیز در میان ما به همان سرنوشت نهوع کلیسهائی دچهار شهده     دارند، زیرا اخالق و اخالقیات 

همراه آمده و در هیچ جائی از قرآن « ویل»با « ماعون»است. در حالی که در قرآن چیزی بنام 

این لفظ نیامده مگر در امور الزامی که بایهد ههم زمینهۀ رواج آن فهراهم شهود و ههم رسهمًا        

بار آمده همگی  32حدود  -الم و بدون اضافهبدون الف  -در قرآن« ویل»اجرائی گردد. لفظ 

در موارد و موضوعات الزامی و قابل مجازات دنیوی و اخروی )هر دو( است. که از آن جمله 

 است: 

َََل  النَّاِس َيْسََْوفَّوَن -َوْيٌل ِلْلُمَطفِّفنَي» -8 که دقیقاً در خالف جههت   8«الَّذيَن ِإَذا اْكَالَّوا 

 روحیۀ ماعونی می باشد. 

ََدََّدُه -َوْيٌل ِلكَّلِّ ُهَمَزٍة لََّمَزٍة» -3 این نیز دقیقاً در محکومیت اقتصاد  3«.الَّذي َجَمَع مااًل َو 

 است.  یآزمند

                                                   
 سورۀ مطففین. 3و  8آیه های  8
 .همزةسورۀ  3و  8آیه های  3
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ََْن َصالِتِهْم ساُهوَن -َفَوْيٌل ِلْلُمَصلِّنَي» -2  که آیه مورد بحث ما است.  8«الَّذيَن ُهْم 

 و نمونه حدیث ها را نیز مشاهده کردیم. 

تهم به ایده آلیسم، خیال پهردازی، و غیهر   فته ها، دعوت ها، و ادعاهای ما ماینگونه گاگر 

عملی بودن باشد، صرفاً یک اتهام است. اما آن همه فلسفه ها، ایسم ها که آمدند و هر کهدام  

عمالً در جهان یا دستکم در بخشی از جهان به اجهرا گذاشهته شهدند، اینهک همهۀ شهان در       

نطقه ای و جهانی انسان، شکست خورده اند و ایدآلیسم بهودن شهان بها    مدیریت جامعه ای، م

تجربۀ عملی ثابت شده است و هر روز نزاع های میان جامعهه ای و درون منطقهه ای و بهین    

نگ شهده  ر پر انسانی تر، و دربارۀ محیط زیست الجوامعی، بیشتر، فشرده تر، پیچیده تر، ضد

 ردن غذای طبیعی می سوزند. است. حتی انسان ها در حسرت به دست آو

بهه مرحلهۀ    3دستکم هنوز ادعاهای ما در اثر نفوذ و ممانعت کابالیسم تاریخی و جههانی، 

دربهارۀ مکتهب مها نیهز     « آرمان شهر»تجربۀ عملی نرسیده تا شعار ماکس وبر در محکومیت 

وان بهه  امتحانش را پس دهد. او که آرمان گرائی را سرکوب کرد و نظام کابالیسم با تمهام ته  

پشتیبانی از او پرداخت، امروز نتیجۀ بی آرمانی، جهان را در نهایت شدت تهدید می کند بهل  

عمالً جهان بشریت را به تباهی کشیده است. و چون سر همهۀ ایسهم هها در بهن بسهت ههای       

کابالیسم به سنگ خورده است، اکنون بشریت راهی ندارد مگر گزینش راه مکتهب قهرآن و   

داد که طلیعهه ههایش   الیسم ترسی ندارد مگر از این رویالسالم(، و جهان کاب اهل بیت )علیهم

م شیعیان پناه آورده انهد.  پا گذاشته و به تروریسم و قتل عافرا رسیده، و لذا همه چیز را زیر 

 2عامل شتاب بیشتر پیشروی تشیع در جهان خواهد بود. هااما همین کشتار

السهالم( در ایهن    ی این است که امهام سهجاد )علیهه   نتیجۀ نهائی از این بحث طوالن نتیجه:

بخش از دعا، از میان برداشتن تضرّع و حذف آن از جامعۀ بشری را ممکن می داند. که تنهها  

                                                   
 سورۀ ماعون.  3و  0 آیه های 8
  www.binesheno.com -نو ینشب بخش آخر. سایت« یخشتار یانو پا کاباال»رجوع کنید به کتاب  3

 «.  و فراگیری جهانیشتشیع » به رجوع کنید 2
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راه ایهن تربیهت و مهدیریت     ۀبه تربیت و مدیریت فرهنگی نیازمنهد اسهت و نسهخه و نقشه    

و جامعه شناس، تدوین شده که فرهنگی، قبالً در کتاب متقن و دقیق و ریزبین و انسان شناس 

واحد جههانی   ۀاست، نقشۀ راه و نسخه ای که می رود برنامۀ جامع صحیفۀ سجادیهنامش 

 اللهّم َجّل في فرج ولّيک.شود. 

َأْنفَِّسِهْم  َسُنريِهْم آياِتنا ِفي اْلآفاِق َو يف»قرآن می گوید این وعده، یک خیال گرائی نیست: 

َََبيََّن َلُهْم  زمانی می آید که آیات و نشانه های خهود را در آفهاق )سرتاسهر     8«:َأنَُّه اْلَحقَُّحَّ  َي

زمین( و در نفوس خودشان، برای شان نشان می دهیم تا برای شان روشن شود که این راه حهق  

بینش هها، فلسهفه هها و ایسهم هها، در مهدیریت        ۀاست )نه ایده آلیسم(. امروز با شکست هم

به جنگ های پردامنه و پهر مهدت و همیشهگی، و ویرانهی محهیط       جامعۀ جهانی، و اشتغال

زیست، و آسیب های عظیم در اثر بیماری های نو ظهور و...، روشن می شود که آن وعده حق 

 است. 

اللَُّهممَّ اْجَعْلِنمي   »السالم( در این بخش دعا داشته باشیم:  از نو نگاهی به بیان امام )علیه

َِْنَد الضَُّر َِْنَد اْلَمْسَكَنِة، َو َأُصولَّ ِبَك  َِْنَد اْلَحاَجِة، َو َأَتَضرَُّع ِإَلْيَك  وَرِة، َو َأْسَألََّك 

 ،َُ َََقْر َُ، َو َلا ِباْلُخُضوِع ِلُسَؤاِل َغْيِرَك ِإَذا اْف َلا َتْفَِنِّي ِباِلاْسََِعاَنِة ِبَغْيِرَك ِإَذا اْضطَِّرْر

  «.َرِهْبُت َو َلا ِبالََّضرُِّع ِإَل  َمْن ُدوَنَك ِإَذا

ضرورت، حاجت، مسکنت، اضطرار، فقر، رهبت و ترس، همۀ این واژه ها می توانند هم 

شامل موارد غیر مادی و غیر اقتصادی باشند و هم شامل موارد مادی و اقتصادی باشهند. بحهث   

دربارۀ موارد غیر مادی همیشگی است خواه امروز و خواه در جامعۀ مهدوی )عجل اهلل تعالی 

. اما موارد اقتصادی و مالی این واژه ها در آن جامعۀ پس از ظهور، امکان ندارد. زیهرا  فرجه(

 ضرورت، حاجت و...، اگر مالی و اقتصادی باشند، از دو منشأ ناشی می شوند: 

                                                   
 سورۀ فصلّت. 32آیۀ  8
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تقصیر خود فرد؛ از قبیل سستی، تنبلهی و اقهدامات اسهرافی و تبهذیری. در آن جامعهه       -8

این قبیهل مفاسهد را از    ،اهد بود، هم جریان تربیت و فرهنگاینگونه گناهان و تقصیرها نخو

بین خواهد برد و هم جریان اجرائی و دولتی. تقصیر ظلم است یا بر خود و یا بهر دیگهران، و   

 در جامعۀ عدل، جائی برای ظلم های اینچنینی نخواهد بود. 

اقتصهادی  قصور؛ اگر کسی در ضرورت افتد، یا مضطرّ مالی شود، یها دچهار مسهکنت     -3

رفع اضطرار و رفهع مسهکنت او بهر دولهت      ،گردد و هیچ تقصیری نداشته باشد، رفع ضرورت

 واجب و از وظایف اولیۀ دولت است .و دولت عادل به وظایفش عمل می کند. 

امام به ما یاد می دهد: اگر کسی بوقت ضرورت به غیر خدا  نکتۀ پایانی در این بخش:

گری طلب کند، و در وقت مسکنت به مخلوق تضرّع کند، و پناه ببرد، و بوقت حاجت از دی

در زمان اضطرار از غیر خدا یاری بطلبد، و هنگام فقر از غیر خدا بخواهد، و هرگهاه دچهار   

ترس شود به دیگری تضرّع کند، سزاوار خواری از جانب خهدا، و منهع خیهر از طهرف او، و     

ْسََِحقَّ ِبَذِلَك ِخْذَلاَنَك َو َمْنَعمَك َو  َفَأ»روی گردانی خدا از وی خواهد بود که می گوید: 

ََْراَضَك، َيا َأْرَحَم الرَّاِحِمنَي  «.ِإ

اما همۀ این ها وقتی است که روی کردن به غیر خدا، همراه با عنصهر پشهت کهردن بهه     

السالم( زنهدگی   واالّ مطابق فرمایش خود امام سجاد )علیه 8خدا، و صرفنظر کردن از او باشد.

ََْن َخْلِقَك َفَقاَل »یلۀ همدیگر اداره می شود: مردم بوس َقاَل ِبَحْضَرِتِه َرُجٌل اللَُّهمَّ َأْغِنِني 

ََمْن ِشمَراِر     َََلْيِه السََّلام َلْيَس َهَكَذا ِإنََّما النَّاُس ِبالنَّاِس َو َلِكْن قَِّل اللَُّهمَّ َأْغِنِنمي 

                                                   
 اگر مردم در نیازها، ضرورت ها، و...، به همدیگر مراجعه نکنند، چه جائی بهرای آنهمهه حهدیث هها      8

آمهده   «َتْفِريِج َكْرِب اْلُممْؤِمن »، «السَّْعِي ِفي َحاَجِة اْلُمْؤِمن»، «َقَضاِء َحاَجِة اْلُمْؤِمن»می ماند که در ابواب 

 . 888تا  883ص  3رجوع کنید؛ کافی )اصول( ج  -ند.ا
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از بندگان خودت بی نیاز کن. امهام  مردی در حضور آن حضرت گفت: خدایا مرا  8«:َخْلِقك

فرمود: اینگونه )درست( نیست، زیرا امور مردم بوسیله مردم می گذرد، بگهو: خهدایا مهرا از    

 بندگان شرورت بی نیاز کن.

لیکن باید توجه کرد که تضرّع در پیش دیگران، و همچنین صهوله و خضهوع بهرای نیهاز     

الً بهدون بریهدن از خهدا و پنهاه بهردن بهه       مالی در حضور دیگران، سه واژه ای هستند که او

دیگری، معنی ندارد. ثانیاً این سه رفتار حتی اگر با بریدن از خدا همراه نباشد نیز نکوهیده و 

عزیزتر از آن است که زیر بهار   مؤمنمذموم است، زیرا رفتار پست و حقارت آور هستند. و 

 حقارت برود. 

ََْن َخْلِقَك ِبَعَواَِِد النَِّعِمَو َأ»و آنچه در برخی دعاها آمده مانند  َأْغِنِني »یا  3«ْغِنِني 

در همین سیاق است؛ یعنی خدایا مرا از صهوله، تضهرّع و خضهوع بهرای      2،«ََْن َخْلِقَك ِبَك

 حاجت مالی در پیش دیگران، بی نیاز کن تا دچار پستی نشوم. 

 

 

 بخش هفدهم 

 دسته بندی رفتارهای نادرست در سه منشأ

 دو اصل در انسان شناسی و رفتار شناسیمعرّفی 

 بهره گیری مثبت از وجود بدها
 

                                                   
 . 823ص  43بحار، ج  8
 . 882ص  88 بحار، 3
 . 232ص  85بحار، ج  2
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َِي ِمَن الََّمنِّي َو الََّظنِّي َو اْلَحَسِد ِذْكرًا » اللَُّهمَّ اْجَعْل َما ُيْلِقي الشَّْيَطانَّ ِفي ُرو

ََُدوَِّك، َو َما  َََل   َََل  ِلَساِني ِمْن ِلَعَظَمََِك، َو َتَفكُّرًا ِفي قَّْدَرِتَك، َو َتْدِبريًا  َأْجَرى 

َِْرٍض َأْو َشَهاَدِة َباِطٍل َأِو اْغََِياِب ُمْؤِمٍن َغاَِمٍب َأْو   َلْفَظِة فَّْحٍش َأْو ُهْجٍر َأْو َشَِْم 

َََلْيَك، َو َذَهابًا  َسبِّ َحاِضٍر َو َما َأْشَبَه َذِلَك ُنْطقًا ِباْلَحْمِد َلَك، َو ِإْغَراقًا ِفي الثََّناِء 

َََِْرافًا ِبَِّْحَساِنَك، َو ِإْحَصاًء ِلِمَنِنكِفي َت یا، آنچه خدا ؛«ْمِجيِدَك، َو ُشْكرًا ِلِنْعَمََِك، َو ا

، و حسد، بر قلب من القاء می کند، )همگی( را عامهل یهاد عظمهت    شیطان از تمایالت، و ظن

دیشی در خودت قرار ده. و )همچنین آن ها را( عامل تفکر در قدرت خودت، و عامل تدبیر ان

. و آنچه شیطان )می خواهد( به زبان من جاری کنهد از گفتهار   قرار دهبرابر دشمنت )شیطان( 

ا دشنام به عِرضی و آبروئی یا گواهی نادرست یا غیبت مؤمن غائب، یا فحهش  یقبیح یا بیهوده، 

 به شخص حاضر و مانند این ها )به جای همۀ اینها( به گفتار در ستایش خودت، و زیاده روی

در مدح خودت، و گرایش به تمجید خودت، و سپاس نعمت، و به زبان آوردن احسان تهو، و  

 . قرار دهشمارش داده های بزرگوارانه تو، 

 

 شرح
 

 الّروع: سواد القلب. -روع: قلب: درون قلب لغت:

 [.اي اجّل منه «سود من فالنا هو»يقال  -سواد: ساد سودًا: َشُر  و ُمجَد]

نیز از « سویداء القلب»ان: قلب انسان که شریفترین جای بدن است. و روع یعنی درون انس

 همین باب است. 

در اصهطالح   -ی غریزی، هوس، تمایل.وزهش درون: خواستۀ درونی انسان: آرالتّمنّی: خوا

 گفته می شود. « تمایالت درونی»امروزی علوم انسانی 
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  .ه کار می رودخواسته ها و آرزوهای عقالنی و غیر هوسی نیز ب درگاهی 

« ههر آرزو »و « مطلهق خواسهته  »است، اما گاهی بهه معنهی   « مُنی»این معنای اصلی تمنِّ و 

. اما در فارسی بیشتر همهین کهاربرد   می آید خواه خواستۀ هوسی باشد و خواه خواستۀ عقالنی

 8مطلق را دارد.

نهوعی  «= مطاوعه»با  تظنّی از باب تفعّل است که -«.گرائی ظن»التّظنّی: از مادّۀ ظن، یعنی 

 حالت درونی همراه است. 

گزین یقین قرار داده و با هر گمانی اقدام به عمل میکند؛ و گمان را جای فرد ظنّ گرا، ظن

 نوعی بیماری شخصیتی است.که 

اولین مطلبی که از این کالم امهام   دسته بندی رفتارهای نادرست در سه منشأ:

نادرسهت و منحهرف، در اصهل و     ههای رفتار مهۀ کهه: ه  )علیه السالم( یاد می گیریم این است

 یکی از سه منشأ را دارد:  ،اساس

 خواستۀ هوسی )امیال غریزی(.  -8

 گرائی به جای یقین گرائی.  ظن -3

 حسد.  -2

این دسته بندی یک قاعدۀ کلی است که امهام آن را اعهالم مهی کنهد و از دیهدگاه علمهی       

 تکار بزرگ علمی است. براستی یک شگفت علمی و برای ما یک اب

ممکهن اسهت فهردی     معرفی دو اصل در انسان شناسی و رفتار شناسای: اصال اول:  

 گرائی مرتکب خطا شود.  ائی نداشته باشد، لیکن در اثر ظنبیماری غریزه گر

و در اینجا یک اصل دیگر را یاد می گیریم: چنین نیست که هر رفتاری یا رفتار غریهزی  

مکن است یک عمل نه با انگیزش غریزی بل فقهط بهدلیل ضهعف و    است و یا رفتار فطری. م

                                                   
 داشتیم.« مُنی»پیشتر بحث مشروحی دربارۀ  8
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 و اگر انسان از ظن گرائی ههم عبهور   3گرائی است. ه نامش بیماری ظنک 8نارسائی عقلی باشد،

 شود، به حد جنون رسیده است.  یب هر مشکوککتبرسد و مر« شک گرائی»کرده و به 

آن نیست؛ یعنی غریزی است حسد انگیزش غریزی دارد، لیکن عنصر هوس در  اصل دوم:

 می شد نه حسد. « غبطه»اما تمنّی نیست؛ از امیال نیست. اگر دارای عنصر میل و تمایل بود، 

آن ها را می یهابیم. دسهت    صحیفۀ سجادیهاین ها از اصول و قواعدی هستند که تنها در 

بطهور   -باصطالح -قبیل مسائل مهم غافل هستند و در این موارد این اندرکاران علوم انسانی از

 گُتره سخن گفته و عوامانه سیر می کنند. 

در صحیفۀ سجادیه ضهعف ههای انسهان طهوری      بهره گیری مثبت از وجود بدها:

همیشه بر  اوالً:شمرده می شود که گاهی انسان احساس هراس شدید می کند. اما در برابر آن 

گاهی  ثانیاً:رین بیان می آید. خورداری از لطف، حمایت و یاری خداوند با شیرینی و شیرین ت

 چنان نقطۀ قوتی در وجود انسان معرّفی می شود که انسان قوی ترین موجهود )پهس از خهدا(    

می گردد؛ در اینجا امام )علیه السالم( می گوید: انسان می تواند از وجود موجودات بد، کامالً 

 بهرۀ مثبت بگیرد؛ از وجود شیطان نیز به یک خیر بزرگ برسد. 

؟ کارش چیست؟ اینهمه استعداد و توانائی که در تسویس انسان -بلیس چیست و کیست؟ا

و بخهاطر ایهن   «. عظمهت معکهوس  »ها دارد، از کجا دریافت کرده؟ شیطان عظیم است اما در 

عظمت اوست که کابالیسم و شیطان پرستی در طول تهاریخ بهه وجهود آمهده اسهت. وجهود،       

ازی می گیرد، همجنس گرائی را یکی از اصهو ل حقهوق   شخصیت درون و غرایز انسان را به ب

بشر قرار می دهد، جنگ ها را به راه می اندازد، انسان ها را دچار رفتارهای پست؛ پست تر 

 از رفتارهای حیوان می کند و... و...

                                                   
= هوای نفهس امّهاره( ابهزار کهار روح غریهزه      ادر این مجلدات بطور مکرر بیان شده که هوس )= هوی 8

 روح فطرت است.   است و عقل ابزار کار
 در فقه بحث دیگر است. « حجّیت ظن»تکرار: حوزویان جوان باید توجه کنند که مسئلۀ  3
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و عجایب طبیعت و قوانین و فرمول های آن، نتیجۀ « آیات االفاق»همانطور که مطالعه در 

شناسی می دهد و هستی شناسی و طبیعت شناسی انسان را به توحید می رساند  توحیدی و خدا

جود شیطان و عجایبش از شتر کمتر است؟ یا از کهوه، دره،  آیا و 8حتی مطالعه در خلقت شتر.

 ، کمتر است؟ یستاره، سیّاره، کهکشان، انسان و هر مخلوق دیگر

و در عین حال ظریف، به ما یاد  امام )علیه السالم( در این کالمش یک درس مهم، بزرگ

می دهد: وقتی که شیطان به سراغ تان می آید و در صدد القاء مقاصد خودش بر قلب شما می 

ید، به جای پیروی از القائات او، به یاد عظمت خدا بیفتیهد و در قهدرت خداونهد کهه ایهن      آ

 ییعنی دو سود توحید موجود عجیب را آفریده تفکر کنید، و در نتیجه بر علیه او تدبیر کنید.

 می برید و یک سود هدایتی و رفتاری در خودتان: 

ود عظهیم  خداوند چقدر عظیم است که ایهن موجه  یاد و شناخت عظمت خدا، که این  -8

 معکوس را آفریده است. 

شناخت قدرت خداوند در آفرینش ابلهیس و آفهرینش انسهان، و شهناخت چگهونگی       -3

 میان شان. رابطۀ این دو. و جدال و درگیری 

این دو شناخت نتیجه می دهد که انسان به آسانی بر علیه ابلیس طرح بریهزد و تهدبیر    -2

 کند. که می گوید: 

َِي ِمَن الََّمنِّي َو الََّظنِّي َو اْلَحَسِد ِذْكرًا » اللَُّهمَّ اْجَعْل َما ُيْلِقي الشَّْيَطانَّ ِفي ُرو

ََُدوِّكِلَعَظَمََِك، َو َتَفكُّرًا ِفي قَّْدَرِت َََل    3.«َك، َو َتْدِبريًا 

توانمند است که می توانهد از وجهود و خلقهت     یاین چنین است که انسان بحدی موجود

ابلیس نیز درس بزرگ و سودمند و حیاتی بگیرد. و نیز انسان در توانمندی معکهوس، بحهدی   

 بلیس نیز شگفتپس آفرینش انسان از آفرینش ا 2است که می تواند به یک شیطان مبدل شود.

                                                   
 سورۀ غاشیه.  84آیۀ  «.َأ َفال َيْنظَُّروَن ِإَل  اْلَِِّبِل َكْيَف ُخِلَقْت» 8
 در شرح دعای هفدهم بحث نسبتاً مشروحی دربارۀ شیطان شناسی، گذشت.  3
 آخرین آیۀ قرآن.  «َو النَّاِسِمَن اْلِجنَِّة » 2
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اگهر انسهان    8،«ِإنَّ َكْيمَد الشَّمْيطاِن كماَن َضمعيفاً    »تر است:  تر است. و شیطان از انسان ضعیف

 خودش را ضعیف نکند. 

« آیهات االنفهس  »در بررسی در « آیات االفاق»و این نشان می دهد که عالوه بر بررسی در 

یهد و اسهتحکام ایمهان قهرار داد.     نیز می توان وجود ابلیس را ابزاری برای خدا شناسهی و توح 

آلت دسهت شهیطان    اینکه که می تواند به جای قوی و توانایی استشگفتا: انسان چه موجود 

شود، شیطان را آلت دست خود کند. و لذا اگهر ایهن انسهان قدرتمنهد مغلهوب شهیطان شهود،        

ِخِذ الشَّمْيطاَن  َو َمْن َيَّ»بزرگترین خسارت را به خودش وارد کرده است؛ که قرآن می گوید: 

 3.«َوِليًّا ِمْن ُدوِن اللَِّه َفَقْد َخِسَر ُخْسرانًا ُمبينًا

ِإنَّ الَّذيَن اتََّقمْوا ِإذا  »سورۀ اعراف را تفسیر می کند:  348این کالم امام )علیه السالم( آیۀ 

هل تقوی )خود پهائی( هسهتند   آنان که ا :«َمسَُّهْم طاٌَِف ِمَن الشَّْيطاِن َتَذكَُّروا َفَِّذا ُهْم ُمْبِصُروَن

 از ناحیه شیطان به آنان برسد، به یاد خدا می افتند و در آن حهال بهه بصهیرت     2هرگاه وزشی

 می رسند. 

است که در آیه آمده، و ادامۀ کلمات و گهزاره  « تذکر»در کالم امام، همین « ذکراً»لفظ 

امهام )علیهه السهالم( در    های امام تفسیر همین بصیرت است که در آیه آمده است. و هر چه 

رت علهی بهن   آورده، همگی پایه و ریشۀ قرآنی دارند. این نیز عظمت و قهد  صحیفۀ سجادیه

 السالم( در علم و دانش است که هم قرآن ناطق است و هم مفسر قرآن. الحسین )علیه

 

 دو واکنش در برابر شیطان
 

و عدم اطاعت از القائهات  در برابر القائات شیطان، اعراض صرف، و صرفاً روی گردانیدن 

                                                   
 سورۀ نساء.   42آیۀ  8
 سورۀ نساء.   888آیۀ  3
 مانند وزش باد، نسیم. 2
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« فرصت سهوزی »او کافی نیست، گرچه این خود یک حالت بس پسندیده است لیکن مصداق 

ت سازنده را از دست داد، بل باید دو واکنش مههم در برابهر آن   صهم هست، که نباید این فر

 انجام داد: 

وجهود  بههره جهوئی مثبهت از    »همان ذکر و تذکّر و بصیرت اندوزی که تحت عنوان  -8

 در باال گذشت. این واکنش یک واکنش فکری، علمی و اندیشه ای است. « بدها

واکنش رفتاری: شیطان در القائاتش می کوشد که بدن و اعضای بدن انسان و نیز نیهرو   -3

و انرژی او را در جهت منفی به کار گیرد، واکنش انسان در این باره نیز باید بطور عملی باشد 

 جسم و انرژی اش را در رفتارهای نیک به کار گیرد که:  ،طانو برعکس خواستۀ شی

َِْرٍض َأْو َشمَهاَدِة  » َََل  ِلَساِني ِمْن َلْفَظِة فَّْحٍش َأْو ُهْجٍر َأْو َشَِْم  َو َما َأْجَرى 

َلَك، َو  َباِطٍل َأِو اْغََِياِب ُمْؤِمٍن َغاٍَِب َأْو َسبِّ َحاِضٍر َو َما َأْشَبَه َذِلَك ُنْطقًا ِباْلَحْمِد

َََِْرافمًا        َََلْيَك، َو َذَهابمًا ِفمي َتْمِجيمِدَك، َو ُشمْكرًا ِلِنْعَمَِمَك، َو ا ِإْغَراقًا ِفي الثََّناِء 

 .«ِبَِّْحَساِنَك، َو ِإْحَصاًء ِلِمَنِنَك

بهتر است اول دقتی در برخی لغات ایهن کهالم داشهته     شش رفتار به جای شش رفتار:

 باشیم: 

 با کاربرد فارسی فرق می کند.  -بیح.لغت: فحش: هر گفتار ق

گاهی نیز به معنی هذیان به کار می رود، اما در ایهن جها بهه معنهی      -هُجر: بیهوده گوئی.

 بیهوده گوئی است. 

 شتم: دشنام.

 سبّ: دشنام.

سهت کهه بهه عِهرض و     فرق میان شتم و سبّ از سخن خود امام معلوم می شود؛ شهتم آن ا 

است که به آبروی طرف لطمه نزند. گاهی به شتم نیهز سهبّ    زند. سبّ آنآبروی کسی لطمه 
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 گفته می شود. 

در برابر القائات شیطان نباید تنها به عدم تبعیت اکتفا کرد، بل باید شش رفتار را به جای 

 شش رفتار که او می خواهد، انجام داد: 
 

 رفتارهای جایگزین رفتارهای مورد نظر شیطان

 حمد خدا -8 فحش -8

 ثناء خدا -3 هجر -3

 تمجید خدا -2 شتم دیگران -2

 شکر خدا -0 گواهی باطل -0

 اقرار و تقریر احسان خدا -3 غیبت -3

 شمارش منن خدا -2 سبّ -2
 

هست. پرسش این است: چرا تناسب میان مقوله ها « خدا»عنوان  ،در همۀ موارد جایگزین

؟ -بیایهد « نیکی به دیگران»، عبارت «نشتم دیگرا»رعایت نشده؟ مثالً بهتر نبود که جایگزین 

 و همینطور دربارۀ پنج مورد دیگر. 

حتهی   کهه  پاسخ: باید توجه کرد که انسان در آن حالت باید طوری با سرعت عمهل کنهد  

ثانیه ای را نیز از دست ندهد اگر مثالً به جای گهواهی باطهل، برخیهزد بهرود یهک دعهوا و       

ن عنصر در هر کدام از مقولهه ههای   یر حق بدهد. و ااختالف میان مردم پیدا کند تا گواهی ب

خواسته های شیطان به رفتارهائی  ۀششگانه بنوعی هست. پس الزم است که فوراً به جای هم

است بپردازد، و این زمینۀ شخصیتی درون را آماده می کنهد کهه   « رابطۀ خدا و انسان»که در 

واجه می شود، عکهس آن هها را عمهل    با موارد خواسته های شیطان م وقتی که در جامعه نیز

 کند. 

 آیه های استعاذه را برای ما تفسیر می کند:  ،و امام )علیه السالم( در این بیان
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َِ الشَّياطنِي» -8 َُوذَّ ِبَك ِمْن َهَمزا َُوذَّ ِبَك َربِّ َأْن َيْحُضُروِن -َو قَّْل َربِّ َأ  8.«َو َأ

ََليٌم َو ِإمَّا َيْنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيطاِن» -3  3.«َنْزٌغ َفاْسََِعْذ ِباللَِّه ِإنَُّه َسميٌع 

َو ِإمَّا َيْنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيطاِن َنْزٌغ َفاْسََِعْذ ِباللَِّه ِإنَُّه ُهمَو السَّمميُع   »و این آیه مکررّ است:  -2

 2.«اْلَعليُم

نیهت عمیهق،    و امام به ما یاد می دهد که درست است تنها استفاده و پناه بردن به خدا بها 

کافی است که شیطان را طرد کند، لیکن فرصت را از دست ندهید؛ علی رغم شیطان به امهور  

توحیدی بپردازید؛ همان انرژی را که شیطان مهی خواسهت در منفیهات بهه کهار بگیریهد در       

تر است و هم شخصیت درونی تان مؤثرمثبتات اساسی به کار بگیرید، این هم در طرد شیطان 

 پیش تقویت می کند. را بیش از 

و نیز: فرق است میان عمل به خوبی ها در حالت عهادی، بها عمهل بهه آن هها در هنگهام       

درگیری با شیطان. این دومی شبیه یک کُشتی است که انسان را در برابر ابلیس پیروز می کند 

و یک حس قهرمانی به او دست می دهد و این حس، خود یک نیهروی دیگهر بهر شخصهیت     

افزاید، صد البته در این حالت نیز باید به خدا پناه برد و مغرور نگشت کهه نتیجهه   انسان می 

 تر کند. راه را برای شیطان باز شود و« بجعُ»اش 

 

 

 

 

                                                   
 سورۀ مؤمنون. 85و  84آیه های  8
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 بخش هجدهم

 ترازوی شخصیت دو کفّه دارد

 حقیقت گرائی و واقعیت گرائی

 ویژگی بیماری طغیان

 دو نکتۀ مهم
 

َََل  ُمَحمٍَّد » ََنِّمي، َو َلما    اللَُّهمَّ َصلِّ  َو آِلِه، َو َلا أَّْظَلَمنَّ َو َأْنَت ُمِطيٌق ِللمدَّْفِع 

َََل  اْلَقْبِض ِمنِّي، َو َلا َأِضلَّنَّ َو َقْد َأْمَكَنََْك ِهمَداَيَِي، َو َلما    َأْظِلَمنَّ َو َأْنَت اْلَقاِدُر 

َِ َِْنِدَك ُوْسِعي، َو َلا َأْطَغَينَّ َو ِمْن  خهدایا بهر محمهد و     :«ْنِدَك ُوْجِديَأْفََِقَرنَّ َو ِمْن 

آلش درود فرست، و )مگذار( من مظلوم و ستم دیده شوم و تو بر دفع ستم از من توانائی، و نه 

من ستم کنم که تو می توانی مرا بازداری، و نه گمراه شوم که راهنمائی مهن بهرای تهو آسهان     

یان کنم که آنچه دارم از تهو  است، و نه فقیر شوم که سعۀ مالی من از جانب توست، و نه طغ

 است. 

 

 شرح
 

از نو به یاد آوریم که در بینش مکتب قرآن و اهل بیت )علهیهم السهالم(، نهه جههان بهه      

سرخود رها شده و نه انسان و نه جامعه. چنین نیست که خداوند جهان را بر اساس جریهانی  

خداونهد بها    ۀر کنهد؛ رابطه  از قوانین و فرمول ها )قَدَرها( آفریده و آن را رها کرده کهه کها  

کائنات و انسان، رابطۀ آن ساعت ساز نیست که ساعت را ساخته و کوک کرده و رها کرده 
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در مقام دخالت و  -هر دقیقه و هر آن -او هر روز 8:«َشْأٍن كَّلَّ َيْوٍم ُهَو يف»که کار کند. بل 

ال به انسهان اراده و  مدیریت جهان و انسان، است؛ جهان و انسان را تفویض نکرده در عین ح

َلا َجْبَر َو َلا »اختیار هم داده است که باز آن اراده و اختیار را به سرخود رها نکرده اسهت  

 3.«َتْفِويَض َبْل َأْمٌر َبْيَن َأْمَرْيِن

اینک امام )علیه السالم( به ما یاد می دهد در عین حال که با تشخیص و عقل خودمان در 

ی( خود ما را ئاز خداوند نیز بخواهیم که با اراده و خواست )قضاانتخاب راه درست بکوشیم، 

 رها در عرصۀ اندیشه و انتخاب های مان یاری کند. دَدر تنظیم درست قَ

امام در این بخش به یکهی دیگهر از تالقهی ههای      ترازوی شخصیت دو کفه دارد:

« دو آلیسهم »ه ، انگشت گذاشته است؛ اساسی ترین جائی کهه انسهان به   «واقعیت»و « حقیقت»

 غلط، دچار می شود را مشخص کرده است. 

حقیقت این است که انسان نه باید ظالم شود و نه مظلوم. اما واقعیت این است که انسهان  

)معموالً( در عمل دچار دوآلیسم می گردد یا ظالم می شود و یا مظلوم. و ایهن ههم در جریهان    

و رخ می دهد، و هم در موردها، پهیش  کلّی زندگی و انتخاب اصل و اساس چگونگی زیست ا

 داوری ها و موضع گیری های موردی. ،آمدها

یعنی ممکن است فردی در روند عمومی زندگی اش در بستر و راه درسهت باشهد، امها در    

مواردی ظالم، و یا در مواردی مظلوم باشد. امام می گوید: شخصهیت آدمهی تهرازو دارد و دو    

شد: نه ستمگر باشد و نه سهتم پهذیر. و ایهن یکهی از مشهکالت      کفّه این ترازو باید همتراز با

 بزرگ بشر است. 

در مباحث دعا گفته شد که انسان باید در همه چیهز و در ههر کهاری از خداونهد یهاری      

                                                   
 سورۀ الرحمن. 38آیۀ  8
 mwww.binesheno.co -سایت بینش نو -«دو دست خدا»شرح بیشتر در کتاب  3
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 -= پاره شدن بند کفشش، و هرگز بهدون خهدا و بهه تنههائی    8«ِشْسَع النَّْعِل»بطلبد حتی در 

تنها رفتن و بهی خهدائی کهردن، مهدرّج اسهت؛ درجهات       نزیَد. بدیهی است  -حتی یک آن نیز

معرّفهی  « امّ الخطهرات » -باصهطالح  -خطرناک و درجات خطرناکتر دارد. در این سخن امام

 شده است که سه محور است: 

اسهت؛  « توقهع آور »رابطۀ شخصیتی و روحی انسان با مال و امکانات: توانمندی مهالی   -8

تر باشد. و ایهن خاصهیت قههری    وسیع دایرۀ حقوقی اش فرد مال دار احساس می کند که باید 

 مالدار بودن است. این در عرصۀ شخصیت درون.

و مقام گسترۀ گلهیم حقهوقی شهخص را     3است« ثروت مقام آور»و در عرصۀ جامعه نیز، 

کهه   ،و برعکس این اسهت فقهر  «. پای از گلیم خود فراتر ننهد»بیشتر می کند. و هر کس باید 

ودتر و در حد کمتر از حقوق حقیقی اش، و گلیمش را تنگتهر مهی کنهد.    توقع شخص را محد

اندک است افراد قوی و استوار که می توانند در این گرداب جریان جامعه، شخصیت حقیقی 

 خود را حفظ کنند. 

 این واقعیت است، اما حقیقت نیست. 
ل رابطۀ شخصیت درون با رفتارهای برون: چگهونگی شخصهیت درون، عهرض و طهو     -3

گلیم را معین می کند و شخص مطابق آن عمالً رفتار می کند و نتیجۀ آن ضاللت و گمراههی  
 می گردد. 

قدرت فسهاد  »است، و همانطور که گفته اند « قدرت»ثروت مقام آور است، مقام نیز  -2

است: از جفتگیری ثروت و مقام، قدرت متولد می شود، آنگاه این فرزنهد برمهی گهردد    « آور

ران گردابی که هر لجظهه  وَو شخصیت شخص در یک دَ 2را تغذیه و فربه می کند،مادر خود 

                                                   
 . 842ص  00ج بحار  8
 که نباید چنین باشد.   3
تکرار: در پدیده های طبیعی همیشه مادر فرزند خود را تغذیه مهی کنهد، امها در پدیهده ههای انسهانی        2

و اجتماعی، فرزند به محض تولد برمی گردد مادر خود را تغذیه و فربه می کند: جهل از فقر متولد می شهود،  
 ان فقر را شدیدتر می کند. و همچنین است اگر فقر از جهل متولد شده باشد.  به محض تولد برمی گردد هم
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 بر شدت دَوَرانش افزوده می شود، قرار می گیرد و باالخره به طغیان می رسد. 

به واژه های اصلی این سخن امام )علیه السالم( توجه کنید: فقر، وُجد، ظلم پهذیری، ظلهم   

 گرائی، طغیان، ضاللت، هدایت: 

 ضاللت و گمراهی.  ستم پذیری  فقر

طغیهان کهه بهاالترین نقطهۀ      ضاللت و گمراههی   ستم گرائی  وُجد )= ثروتمندی( 

 ضاللت است.

این واژه ها و معانی آن ها و کاربرد عینی این معهانی،  « علّی و معلولی»امام ما را به رابطۀ 

از آن سخت دشهوار   توجه می دهد که این شسع نعل نیست، گرداب است گردابی که خروج

است؛ اراده و اختیار را از دست شناگر می گیرد. و چاره ای نیسهت مگهر یهاری خواسهتن از     

 خداوند.

شناگران بخوبی می دانند که: کسی که در گرداب می افتد، می بیند که هیچ تهوانی بهرای   

 خهدا  خروج از آن ندارد )زیرا هر هنر و قدرت شناگری از او ساقط شده است( آنگهاه خهدا   

 می کند. 

امام می گوید: این خدا خدا گفتن، باید پیش از افتادن به گرداب باشد، نه پهس از گرفتهار   

 شدن در آن.

این سخن امام دقیقاً سخن جبرئیل است؛ فرعون در جریان زندگی به گهرداب افتهاد و بهه    

وز بهیش  اما در این گردابِ زیستی، خدا خدا نمی گفت، بل برعکس؛ هر ر 8حد طغیان رسید.

آَمْنمُت  »از پیش بر طغیانش می افزود. وقتی در خلیج قلزم در گرداب دریا ناتوان ماند گفهت:  

آْلمآَن َو َقمْد   »و پاسهخ شهنید:    3«َأنَُّه ال ِإلَه ِإالَّ الَّذي آَمَنْت ِبِه َبُنوا ِإْسراَيَل َو َأَنا ِمَن اْلُمْسِلمنَي

حاال؟! )اکنون به خود می آئی؟!( در حالی که قبالً عاصهی   :«َََصْيَت َقْبلَّ َو كَّْنَت ِمَن اْلُمْفِسديَن

 شده و از فاسدان گشتی. 

                                                   
ََْوَن ِإىل اْذَهْب»8  طه. سورۀ 30 آیۀ -است. کرده طغیان او که برو فرعون سوی به موسی ای «:َطغ  ِإنَُّه ِفْر
 سورۀ یونس.   84آیۀ  3
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اجازه می خواهم کمی دربهارۀ فرعهون درنهگ     حقیقت گرائی و واقعیت گرائی:

به جای آوریم؛ با  ،کنیم تا حق کالم را دربارۀ طغیان که در این سخن امام )علیه السالم( آمده

بار در قرآن آمده، اینهمه بهرای چهه؟    40رعون: نام فرعون حدود یک تحلیل سیاسی دربارۀ ف

اسهت و  « شخصیت شناسهی »و « انسان شناسی»برای اینکه موضوع، از اساسی ترین موضوعات 

الزم است ابعاد مسئله بیشتر شهکافته شهود. فرعهون بهاالترین سهمبل واقعیهت گرائهی اسهت،         

یت گرائی به حدی رسیده بهود کهه مهی    ت های تاریخ است که در واقعسالیئرئالیست ترین ر

َفَأْوِقمْد  »اعظم خود گفت: یک با دو چشمش مشاهده کند به صدرخواست خدا را نیز از نزد

َََل  الطِّنِي َفاْجَعْل يل يل َو ِإنِّمي َلَأظَّنُّمُه ِممَن     ِإلمِه ُموسم    َصمْرحًا َلَعلِّمي َأطَِّلمُع ِإىل    يا هامانَّ 

ل بیفروز )کورۀ آجر پزی درست کن( و برای من برج بلندی بر گِ ای هامان آتشی 8:«اْلكاِذبنَي

 درست کن تا خدای موسی را بررسی کنم من گمان می کنم او از دروغ گویان است. 

در زبان قبطی به شاه و شاهنشاه، فرعون می گفتند؛ در مصر کهن خاندان ها و سلسله های 

که  ددر قرآن آمده است؛ فرعون ذی االوتا متعددی به سلطنت رسیدند تنها نام سه نفر از آنان

میخ زمین بر آسمان= هرم، که ظاهراً بها رامسهیس دوم انطبهاق دارد، و    «= دوَتَ»سازندۀ اولین 

فرعونی که حضرت موسی در زمان او متولد شد و در زمان او بزرگ شهده و از مصهر فهرار    

موسی پس از پانزده سال به  منطبق است. و فرعونی که حضرت« منفلی اول»کرد که ظاهراً با 

 گشت و با او درگیر شد که می توان گفت این نیز منفلی دوم است. ازمصر ب

این فرعون به حدی دچار طغیان شخصیت شده بود که می خواست به نهایت خودکامگی 

ر حدّی که هیچکدام از فراعنه چنین اراده ای را در این حد نداشت. پیش از دو استبداد برسد 

عد از او، هیچ مستبدی نبوده و نیست که بطور مطلهق تکهرو و مسهتبد باشهد، حتهی در      او و ب

همۀ مستبدان تاریخ ناچار بودند  ،کراسیودوران های قبل از پیدایش چیزی و مفهومی بنام دم

 3را داشته باشند.« سنا»برای مشروعیت حاکمیت شان، رای مجمعی بنام 

                                                   
 سورۀ قصص.  25آیۀ  8
 مجمع سران ایالت بود، بپذیرد. که را« قورولتای»س حتی چنگیز هم ناچار بود که مصوبات مجل 3
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ز در جامعۀ مصر بوده؛ موسهای جهوان بعنهوان    نی« تحزّب»حتی در زمان منفلی اول نوعی 

اندۀ دربار به متن شهر آمده بود که مشاهده کهرد دو نفهر بها ههم درگیهر دعهوا       وشاهزاده خ

ََل »هستند، یکی از آنان از حزبی بود که پیرو موسی بودنهد:   حنِي َغْفَلٍة ِمْن  َو َدَخَل اْلَمديَنَة 

ََُدوِِّه َفاْسََغاَثُه الَّمذي ِممْن شميَعَِِه    َأْهِلها َفَوَجَد فيها َرُجَلْيِن َيْقََ َِالِن هذا ِمْن شيَعَِِه َو هذا ِمْن 

ََُدوِِّه َفَوَكَزُه ُموس  )موسی از اقامتگاه خهود کهه در بیهرون از     8:«َََلْيِه َفَقض  َََل  الَّذي ِمْن 

ل دو مرد را شهر بود خارج شده( و بدون اینکه مردم شهر توجه کنند وارد آن شد، در آن حا

او  مخالفهان دید که به دعوا مشغول هستند؛ یکی از آن دو از حزب خود موسی و دیگهری از  

بود، آن که از حزب او بود از او کمک خواست، موسی ضربه ای محکم به آن مهرد زد و او  

 3کشته شد.

گر ی دیفردای آن روز نیز که به سرکشی به شهر آمده بود، باز آن مرد را دید که با شخص

 روز از موسی کمک خواسته بود امروز نیهز از او کمهک مهی طلبهد،    دعوا می کند، او که دی

به آن طرفدار خودش تذکر داد که تو چرا اینهمه ماجرا جهو و گمهراه هسهتی، آنگهاه      موسی

هی من را نیهز بکشهی   خواست که دشمن را نیز با قدرت دفع کند، او گفت: ای موسی می خوا

 را کشتی. روز یکیهمانطور که دی

َو جاء  َرُجٌل »در این حال مردی از کنارۀ شهر که کاخ سنا در آنجا بود، با سرعت آمد و: 

ِإنَّ اْلَمَلَأ َيْأَتِمُروَن ِبَك ِلَيْقَُلَّوَك َفماْخُرْج ِإنِّمي َلمَك ِممَن      قاَل يا ُموس  ِمْن َأْقَص  اْلَمديَنِة َيْسع 

ناتورها( مؤتمر و جلسۀ رسمی تشکیل داده اند تا تو گفت ای موسی سران قوم )س .«النَّاِصحنَي

را بکشند، فوراً از این جامعه خارج شو، و من از خیرخواهان توام. که موسی فرار کهرد و در  

 شهر مدین به پیش حضرت شعیب آمد. 

گشتن موسی از سفر پانزده ساله اش به حکومت رسیده بود می ازمنفلی دوم که در زمان ب

ز مزاحمت های سنا راحت کند، او وقتی که با نهضت موسی)علیه السهالم(  خواست خود را ا

                                                   
 سورۀ قصص. 83آیۀ  8
 بر می آید، لیکن او کشته شد. 88از آیه  البته قصد کشتن نداشت و این 3
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روبه رو شد، آن را فرصتی برای از بین بردن مجلس سنا دانست، او که می توانست موسهی را  

بکشد به جای این کار با او به مذاکره پرداخت؛ خودش در مجلس سنا حاضر شد و پیامبر را 

 ا و پیام های موسی را همگان بطور مشروح شنیدند. نیز در همان جلسه پذیرفت، ادعاه

فرعون بود؛ به سنا مهلت نداد که وارد شور و « پیچیده ترین»این فرعون سیاستمدارترین و 

تصویب شوند، زیرا می دانست که نتیجۀ شور حکم اعدام موسی خواهد بود و این بهه نفهع او   

ََصاُه َفَِّذا ِهَي ثَّْعباٌن  َفَأْلق »یاور؛ ضرت موسی گفت: معجزه ای بحتمام نمی شود، خطاب به 

قاَل ِلْلَمَلَِّ »آنگاه رو به سناتورها کرد و گفت:  8،«َو َنَزَع َيَدُه َفَِّذا ِهَي َبْيضاُء ِللنَّاِظريَن -ُمبنٌي

ََليٌم ایهن   :«ُمُروَنُيريُد َأْن ُيْخِرَجكَّْم ِمْن َأْرِضمكَّْم ِبِسمْحِرِه َفمما ذا َتمأْ     -َحْوَلُه ِإنَّ هذا َلساِحٌر 

مین تهان بیهرون کنهد، امرتهان     که می خواهد شما را با سحرش از سهرز  -ساحری است ماهر

 چیست؟

 پیداست که ظاهراً بها کمهال احتهرام بها سهناتورها برخهورد       « امرتان چیست»از عبارت 

 می کند. 

و باالخره کاری کرد که با مصوّبۀ سنا همۀ مردم را به یک مسابقه بزرگ میهان پیهامبر   

شان بر صحت نبوت موسی بهه حسهاب سهنا     تأکیدد. شکست ساحران و رساحران، دعوت ک

گذاشته شد، در واقع این سنا بود که با رسوائیت تمام شکسهت خهورده بهود و فرعهون ماننهد      

 رئیس جمهورهای امروزی تنها مجری مصوبه بود. 

اما فرعون در اجرای  اعدام محکوم کرد، هسنا مجدداً جلسه تشکیل داد و پیامبر خدا را ب

َو قاَل اْلَمَلأَّ ِمْن »این حکم تعلل ورزید، باز جلسه تشکیل شد و فرعون را مخاطب قرار دادند: 

ََْوَن َأ َتَذُر ُموس  آیا موسی و قهومش   3:«َو َقْوَمُه ِلُيْفِسُدوا ِفي اْلَأْرِض َو َيَذَرَك َو آِلَهَََك َقْوِم ِفْر

مین فساد کنند )آرامش و امنیت جامعۀ ما را بر هم زننهد(؟ و  را وامی گذاری که در این سرز

 )موسی( تو را و خدایانت را کنار گذارد؟ 

                                                   
 سورۀ شعراء.  22و  23آیه های  8
 سورۀ اعراف.  834آیۀ  3
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به فرعون گوشزد کردند که زنده ماندن موسی موجب از دست رفتن حکومت تو خواهد 

َو  قماَل َسمُنَقِّلَّ َأْبنماء ُهمْ   »بود. اما فرعون باز تعلل ورزید او می دانست که چه کار می کند: 

بزودی پسران شان را می کشیم و زنانشهان را زنهده    8:«ِنساء ُهْم َو ِإنَّا َفْوَقُهْم قاِهُروَن َنْسََْحيي

 می گذاریم )تا در خدمت ما باشند( و ما در باالی سر آنان قدرتمندانه مسلط هستیم.

ا به نمایش ساحران، دیگر آن توان را نداشت که فرعون ر ۀسنای شکست خورده در برنام

اجرای حکم وادار کند و فرعون به آرزوی خود رسیده و سنا را کنار زد. از ایهن مهاجرا بهه    

و سنا در قرآن نمی بینیم، تنها فرعون است که مهی خواههد نهضهت    « مأل»بعد، دیگر نامی از 

 موسی را نیز از بین ببرد. 

رمان ا تاریخ قهآیا قهرمان ها تاریخ را می سازند ی»در مسئلۀ  ویژگی بیماری طغیان:

آیا قهرمان ها جامعه را می سازند یا جامعه قهرمان »این سکّه  و روی دیگر« ها را می سازد؟

پاسخ این پرسش را از مکتب قرآن و اهل بیت )علیهم السالم( دیهدیم کهه:    3«.ها را می سازد؟

قهرار اسهت   یعنی میان شخصیت قهرمان و جامعه تعاطی بر« نه آن و نه این بل امر بین امرین»

هم شخصیت قهرمان ها مولود جامعه و تاریخ است و هم در شخصیت تاریخ و جامعهه نقهش   

 سازنده دارند. 

در این داد و ستد چنین نیست که همیشه میان دو کفه این مسئله یک تعادل برقرار باشد؛ 

گاهی شخصیت قهرمان کمتر به شخصیت جامعه می دهد و گاهی بیشتر و همهین اسهت کهه    

 ن ها را در تاریخ مدرّج می کند؛ برخی در درجات پائین تر و برخی در درجات باالتر. قهرما

مردان بزرگ تاریخ )اعم از خوب و بد( کسانی هستند که بیشتر به جامعه می دهند کهه  

اَممة  »مانند انبیاء و ائمۀ طاهرین، می نامد و بهدان شهان را   « اَمة اهلدي»قرآن خوبان شان را 

رون، چنگیز، ناپلئون و...، می نامد. چه خوب گفته آن نویسندۀ فرانسهوی کهه:   مانند ن« الکفر

 ناپلئون مرد بزرگی بود اما بزرگِ بد. 

                                                   
 همان. 8
 هر دو سؤال به یک معنی است، دو روی یک سکّه اند.   3
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قرآن این فرعون را سمبل کسانی می داند که نقش بزرگی در چگونگی شخصیت جامعهه  

َُوُه ِإنَُّهْم كاُنوا َقْومًا فاِسق»: ندخود داشت سهبک  »فرعون قوم خود را  8:«نَيَفاْسَََخفَّ َقْوَمُه َفَأطا

 کرد و آنان از او پیروی کردند، آنان قوم فاسق بودند.« سبک مغز»، «سر
 نیز بعد از او، همگی بت پرست بودند، ویژگی این یکی این است و فرعون های پیش از او

دوم از نظهر قهدرت    یبیش از همۀ آنها در شخصیت جامعۀ خود نقش داشت، شاید منفله  که
گذاری در فکر و فرهنگ جامعهه از همهۀ   تأثیرر حدّ رامسیس دوم نبوده اما از نظر نظامی د

این قدر می دانیم در  3فراعنه مؤثرتر بوده است. ما نمی دانیم او چند سال حکومت کرده است
آن پانزده سال که حضرت موسی در مدین برای حضرت شعیب کار می کرده، او به حکومت 

گشت موسهی  ازموسی )علیه السالم( درگیر بوده است. او پیش از ب سال نیز با 8رسیده است و 
سال اصالحات مهم اقتصادی انجام داده بود و زمینۀ حذف سنا را فهراهم   8و نیز در طول آن 

ََْونَّ يف َو نادى»کرده بود، پس از کنار زدن سنا و در مقابله با موسی می گفهت:   َقْوِمِه قاَل  ِفْر
َأْم َأَنا َخْيٌر ِمْن هَذا  -َأ َفال ُتْبِصُروَن ُمْلُك ِمْصَر َو هِذِه اْلَأْنهاُر َتْجري ِمْن َتْحيت يليا َقْوِم َأ َلْيَس 

َََلْيِه َأْسِوَرٌة ِممْن َذَهمٍب َأْو جماء  َمَعمُه اْلَمالََِكمةَّ       -الَّذي ُهَو َمهنٌي َو ال َيكاُد ُيبنُي َفَلْو ال أَّْلِقَي 
مردم خود ندا داد و گفت: ای مردم من، آیا پادشهاهی بهر مصهر حهق      و فرعون در 2:«ُمْقََِرننَي

 -)مشروع( من نیست؟ در حالی که اینهمه نهرها تحت فرمان من جاری هستند، آیا نمی بینید؟
؟ -برتهرم  0مگر نه این است که من از این مردی که حقیر است و نمی تواند بیانی داشته باشد،

                                                   
 ورۀ زخرف.  س 30آیۀ  8
سال حکومت کرده است، اینگونه تفسیرها چه بالئی بهر سهر    044در متون تفسیری آمده است که او  3

 قرآن آورده اند!؟!
 سورۀ زخرف.   32و  33و  38آیه های  2
نقشهۀ راه بهرای امهور     -بقهول امهروزی هها    -فرعون می گوید: موسی برنامۀ مبیّن برای امهور اقتصهادی   0

 اقتصادی ندارد. 
 َربِّ اْشمَرْ  يل »را در کنهار آیهۀ    «َو ال َيكاُد ُيبنُي»در متون تفسیری و برخی ترجمه های قرآن عبارت 

َُْقَدًة ِمْن ِلساين -َأْمري َو َيسِّْر يل -َصْدري چنین معنی کرده اند که در زبان حضرت موسی یک  «َو اْحلَّْل 

که حاوی نقص بزرگ بر ایهن پیهامبر اولهوالعزم     لکنت بود نمی توانست خیلی صریح سخن بگوید. این خرافه
 دارد، را با یک افسانه هم توجیه کرده اند. 
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ی طال از آسمان برایش انداخته نشده، یا چهرا فرشهتگان   )اگر راست می گوید( چرا دستبندها
 ؟ -دوشادوش او نیامده اند؟

او پس از آن که سنا را )به بهانهه اینکهه مصهوبۀ سهنا موجهب رسهوائی در روز مسهابقه        

ساحران، گشته( کنار زده بود، و اینک خودش در برابر هشت معجزۀ دیگر موسهی درمانهده   

می کند؛ نهرهائی را که از رودخانه نیل بهه مهزارع و باغهات    شده بود، اینگونه از خود دفاع 

کشیده و رونق اقتصادی که ایجاد کرده را به رخ مردم می کشاند. او برنامه و رشهد اقتصهادی   

را اصل اساسی دانسته و به ذهن مردم القاء می کند، در نتیجه با این تبلیغات توانست قوم خود 

می شد، باز  تأییدمعجزه بزرگ  8رش نبوت موسی که با را سبک مغز کرده و آنان را از پذی

َُوُه ِإنَُّهْم كاُنوا َقْومًا فاِسقنَي»دارد:  طغیان این ویژگی را دارد که کفهۀ   8.«َفاْسَََخفَّ َقْوَمُه َفَأطا

 قهرمان را سنگین تر از کفۀ جامعه می کند. 

را از پیروی حضرت  فرعون در جامعه سازی مطابق آنچه در نظر داشت موفق شد و مردم

به جامعه بیش از گرفته هایش بود اما این موفقیت او در جامعهه   ه هایشموسی بازداشت؛ داد

زمینۀ مساعد قبلی داشت که جامعه یک جامعۀ فاسق بود و اصهالت را بهه مادیهات و امهور     

مهی  معجهزۀ دیگهر    3معجهزه   8فرعهون پهس از آن    .«كاُنوا َقْومًا فاِسمقنيَ »اقتصادی می داد؛ 

 خواست: بارش طال از آسمان و حضور فرشتگان. 

این بود مختصری از توضیح شخصیت این باالترین سمبل طغیان در تاریخ بشر. و امام )علیه 

السالم( در این بخش از دعا به ما می فهماند که اگر انسهان مواظهب نباشهد و از خهدا یهاری      

ی آورد، قهدرت ههم منشهأ فسهاد مهی      نطلبد، امکانات مادی مقام می آورد، مقام نیز قدرت م

 شناسی است.گردد. و این یک قاعدۀ مسلم در انسان 

، حتهی آن  استنکتۀ اول: از این دیدگاه هر فردی از افراد انسان، قهرمان  :دو نکتۀ مهم

                                                   
 سورۀ زخرف.   30آیۀ  8
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ی در جامعه ندارند و از این جهت کامالً خنثهی هسهتند، در   تأثیرافراد ناتوان که ظاهراً هیچ 

ر و دارای نقش هستند، آنان از عناصر زمینه ساز برای قهرمهان هها هسهتند    واقع خیلی هم مؤث

بویژه برای قهرمان های بد و منفی. اگر این قبیهل افهراد در جامعهۀ بشهری نبودنهد راه بهرای       

مصلحان هموار تر می شد؛ این است که واقعاً عدم شان بهتر از وجود شان است، زیرا با همهۀ  

 ثری دارند.بظاهر بی نقشی شان، نقش مؤ

را در اول، و  «أَّْظَلَممنَّ »امهام )علیهه السهالم( در ایهن بخهش از دعها عبهارت         نکته دوم:

را پس از آن آورده است: خدایا، من مظلوم نشوم و ظالم نشوم. این ترتیب نشان می  «َأْظِلَمنَّ»

دهد که ظلم پذیری برای جامعه خطرناکتر از ظلم کردن است. زیرا اگهر کسهی در جامعهه    

 نباشد که ظلم را بپذیرد، ظالم برای ظلم کردنش جائی نمی یابد. 

سهازگار   8«ال َتْظِلُموَن َو ال ُتْظَلُممونَ »با آیهۀ   ،شاید گفته شود که این ترتیب با این تفسیر

نیست، زیرا در آیه برعکس این ترتیب آمده است. اما باید توجه کرد که سخن امام در انسان 

ت، و آیه دربارۀ ربا خواری است و در مقام قهانون گهذاری اسهت.    شناسی و جامعه شناسی اس

يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتَّقَّوا اللََّه َو َذُروا ما َبِقمَي  »بهتر است متن آیه را بطور کامل مشاهده کنیم: 

لَّمِه َو َرُسموِلِه َو ِإْن ُتْبمَُْم َفَلكَّمْم     َفَِّْن َلْم َتْفَعلَّوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِممَن ال  -ِمَن الرِّبا ِإْن كَّْنَُْم ُمْؤِمننَي

به ربا خواران می گوید: اصل مال تان را بگیرید نه  .«ُرُؤُس َأْمواِلكَّْم ال َتْظِلُموَن َو ال ُتْظَلُمون

 ظلم کنید و نه مظلوم باشید. 

 

 

 

 

                                                   
 سورۀ بقره.   348آیۀ  8
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 بخش نوزدهم 

 انسان هیچ حقی بر خداوند ندارد

 اسالم و مسیحیت

 یفۀ سجادیّهیک ویژگی دیگر در صح
 

َُ، َو ِإَل  َتَجاُوِزَك اْشمََْقُت، َو  » ََْفِوَك َقَصْد َُ، َو ِإَل   اللَُّهمَّ ِإَل  َمْغِفَرِتَك َوَفْد

َََمِلي َما َأْسََِحقُّ ِبِه  َِْنِدي َما ُيوِجُب ِلي َمْغِفَرَتَك، َو َلا ِفي  ِبَفْضِلَك َوِثْقُت، َو َلْيَس 

َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو ََْفَوَك، َو َما ِلي َبْعَد َأ َََل  َنْفِسي ِإلَّا َفْضلََّك، َفَصلِّ  ْن َحَكْمُت 

َََليَّ خدایا به سوی آمرزش تو آمده ام، و آهنگ بخشایش تو کهرده ام، و مشهتاق    :«َتَفضَّْل 

گذشت تو شده ام، و به فضل تو امید بسته ام، در حالی کهه چیهزی در نهزد مهن نیسهت کهه       

ردد، و نه در عمل من چیزی هست که بوسیلۀ آن مستحق عفو تو باشهم،  موجب مغفرت تو گ

و پس از این داوری که بر علیه نفس خود دارم چیزی برایم نمی ماند مگر فضل تهو، پهس بهر    

 محمد و آلش درود فرست و بر من تفضّل کن.

 

 شرح
 

 از جائی به جای دیگر آمد.  -وَفَدَ: آمد. لغت:

این است که در اولی فقط مقصهد حرکهت، در نظهر اسهت، در     « وَفَدَ»و « جاءَ»فرق میان 

به هر نوعی و با ههر   -دومی به مبدأ هم نوعی توجه است. و نیز: منظور در اولی مطلق آمدن

است، اما در دوّمی مقصود آن آمدنی اسهت کهه شهخص همهراه خهود       -قصدی که آمده باشد

التجّار. و خواه غیر مادی باشد ماننهد:   من ادی باشد مانند: وَفَدَ وَفدٌچیزی آورده باشد؛ خواه م

 وَفَدَ رسول الی االمیر: پیکی به پیش امیر آمد. 
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 در این کالم امام )علیه السالم( چنین می شود: آمدم و حرفی دارم.

  8منسوب به امیرالمؤمنین )علیه السالم( آمده است: شعردر 
 

 بغري زاد الكرمي َل  وفدَ
 

 السليممن احلسناَ و القلب  
 

 ءفحمل الّزاد أقبح كّل شمي 
 

 إذا كان الوفود َل  الكمرمي  
 

 

 ای توشه و زاد بدون کریم خدای بسوی آمدم
 

 از اعمهههال نیهههک و قلهههب سهههلیم  
 

 و حمل زاد ناخوشایندترین چیز است
 

 وقتی که آمدن به حضور کریم باشد 
 

 

ر ابهت داشهته باشهد و نهه به     نه بهار مث  -ای کاش انسان بتواند بدون زاد مثبت و زاد منفی

سخن را شخصی مانند علی )علیه السالم( می تواند بگوید، نه هر  به محشر برسد. و این -منفی

کسی. زیرا انسان موجودی است که هرگز بدون بار نمی شود؛ یا بار مثبت دارد و یا بار منفی، 

 حالت سومی ندارد. 

 شوق بر دو نوع است:  -اِشتَقتُ: مشتاق شدم.

وق در اثر رفاه و بهره مندی وافر؛ کسی چنان در رفاه و آسایش باشد که به چیزهای ش -8

 دیگر نیز مشتاق باشد. شخص درمانده در زندگی، به هیچ چیزی اشتیاق پیدا نمی کند. 

 شوق در اثر نیاز شدید؛ کسی که تشنه است اشتیاق شدید به آب پیدا می کند.  -3

 اد است. در این سخن امام این نوع دوم مر

فضل: قبالً تکرار شده که فضل آن بخشش و اِعطا است که فوق عدالت باشهد و اسهتحقاق   

 شخص در آن لحاظ نشده باشد. 

د مانند گرفتن طناب برای بیرون آمهدن از چهاه. و ماننهد امیه     -وَثِقتُ: گرفتم؛ چنگ زدم

 کند.  بستن به لطف کسی که مشکل را حل

 یا کار او می توان اطمینان کرد.  ثِقه: کسی که به قول یا وعده و

                                                   
 .22ص  2( ج یشرح نهج البالغه )خوئ یف الرباَةمنهاج  8
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 میثاق: پیمان میان دو کس: وعده گرفتن، عهد گرفتن از کسی. 

در مباحث گذشته به شرح رفهت کهه انسهان     انسان هیچ حقی بر خداوند ندارد:

هیچ حقی بر خداوند ندارد حتی اگر در نیکوکاری و عبادت به حد انبیهاء برسهد زیهرا اصهل     

ته است تا چه رسد به اعمال نیک اش، قصد، نیّت، حرکت، عمهل  وجودش را از خداوند گرف

و انرژی ای که در این امور مصرف می کند همه را از او گرفته است. چیزی از خهود نهدارد   

 تا دارای حقی و استحقاقی در نزد خدا باشد. 

 این است حقیقت در خط عدالت. که انسان در برابر خدای عادل قرار بگیرد. 

فقط عادل نیست، ذوالفضل، مُنعِم و کریم نیز هست. و اصل آفرینش جههان و  اما خداوند 

انسان، از فضل اوست. هیچ قصدی از ایجاد کائنهات نداشهته تنهها بفضهل خهود موجهودات را       

آفریده است، حتی به اِعمال فضل خود نیز نیاز نداشت تا گفته شود که اگهر خلهق نمهی کهرد     

 فضلش معطل می گشت. 

و در عین حال لغزشگاه بزرگی است که عده ای در آن لغزیده اند و عدّه  این نقطۀ ظریف

که خدا را محتاج آفرینش می داند و ایهن   8ای را نیز لغزانیده اند، مانند محی الدین کابالیست

 نسیم بد بو از او به حافظ نیز رسیده است که می گوید: 

 

 ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود
 

گویند: درست است خداوند هیچ احتیاجی نهدارد و آفهرینش کائنهات بهدلیل      صوفیان می

احتیاجش نبود، لیکن او به وجود موجودات مشتاق بود. اما این تنها تعویض لفظ است؛ اشتیاق 

عین احتیاج است. خدای صوفیان به هر صورت و با هر توجیه، خهدائی کوچهک و نیازمنهد    

حهاالت و احساسهات    ۀتنهزل مهی دهنهد و بها مشهاهد     است؛ آنان خدا را در حدّ یک انسان 

                                                   
بلکه جاسوس بهوده  دلیل آورده ام که او مسلمان نبوده  38« محی الدین در آئینۀ فصوص»در مجلد دوم  8

دلیهل  « دلیل بیست و دوم: کابالیست بزرگ کهه کابالیسهم را در میهان مسهلمانان نفهوذ داد     »است و در مقالۀ 

 را آورده ام. دومبیست و 
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 خودشان، خدا را به خودشان شبیه می کنند. 

معنی شوق و اشتیاق در باال بیان شد، خداوند نه از شدّت بهره مندی و رفاه بهر سهر شهوق    

می آید و نه در اثر فقر و نداری و نیاز. رفاه و بهره مندی، اوالً عین نیاز هستند. ثانیهاً شهخص   

است نه رفاه دربارۀ او مصهداق دارد و نهه   « ال یتغیّر»مند، موجود متغیّر است و ذاتی که بهره 

 بهره مندی. خود اشتیاق نیز یک حالت است و حالت دلیل تغیّر است. 

اما انسان می تواند به لطف و عفو خدا مشتاق باشد که امام سجاد در این بخش از دعا می 

آنهم اشتیاق به لطف و عفو خدا نه اشتیاق به وجود خدا  .«ََْقتَو ِإَل  َتَجاُوِزَك اْش»گوید: 

که صوفیان مشتاق و عاشق وجود خدا می شوند. انسان به لطف خدا هم محتاج بوده و هست، 

 و هم می تواند به لطف و رحمت او مشتاق باشد. 

استحقاق یعنی حق داشتن. کسی دربارۀ کسی می تواند حقهی داشهته باشهد کهه      استحقاا:

آورده باشد، انسان کدام نیاز خدا را برآورده می کند تا حقی بر عههدۀ خهدا   نیازی از او را بر

 داشته باشد. 

« سهزاوار بهودن  »اما اگر استحقاق را در خط باالتر از خط عدل در نظر بگیریم معنهایش  

است، نه داری حق بودن. چون خدا تفضّل فرموده و وعهده داده کهه دربهارۀ افهراد نیکوکهار      

 فضّل خواهد کرد، نیکوکاران سزاوار لطف و رحمت الهی می شوند. ت

و در « رابطهۀ رقهابتی  »گفته اند: رابطۀ خدا و انسان در یهودیهت   اسالم و مسیحیت:

است. این عنصر محبتی در تربیهت   «رابطۀ عبد و معبود»و در اسالم « رابطۀ محبتی»مسیحیت 

فرهنگ عمومی رسیده است. و جالهب  در عرصۀ « استحقاق»و فرهنگ مسیحیت به احساس 

بر می گردد به اصل محبت لطمه مهی زنهد؛ فهرد مسهیحی     « احساس استحقاق»است که همین 

وقتی دچار یک گرفتاری شدید می شود بر خدایش می خروشد که چرا چنین رفتهاری بها او   

جهام  دارد؛ فریاد می کشد: خدایا چرا این کار را با من می کنی مگهر فهالن کهار خهوب را ان    

ندادم، مگر فالن عمل خیر را به جا نیاوردم، مگر من نبودم که فالن نیکوکاری را کردم و...، 

 خهدا  و باالخره معنی این حالت و رفتار این است که فرد نیکوکار حقی بر عهدۀ خدا دارد و
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 این حق او را تضییع می کند. 

ی هستند ایهن فرهنهگ را بهه    مقلّد فیلم سازان غرب -اکثراً و معموالً -که سینما گران ما
درون جامعۀ ما نیز سرایت می دهند؛ آقای بازیگر می رود به پشت بام فریاد می کشد: خدایا 
چرا حرف مرا نمی شنوی، چرا خواسته ام را عملی نمی کنی مگر اینهمه نیکوکهاری نکهردم،   

 مگر من نبودم که.....
ل متالشی کنندۀ فرهنگ مها، دیهن   فیلم سازان ما )بغیر از افراد انگشت شمار( همگی عام

 حیاتی و صحیح ما و آئین انسانی ما هستند. 
آنان که در برابر خدا برای خود حقی قائل هستند و استحقاقی در خود می بینند، در واقع 

 اعمال خودشان را عبادت می کنند، و نتیجه اش خود پرستی است نه خدا پرستی.
اجتماعی را برای بهی دینهی    ۀا نقض کند، عرصآن رابطۀ محبتی که برگردد خود محبت ر

شد. اما رابطۀ عبادتی اسهت   آماده می کند و می شود آنچه که در جهان غرب شد و نباید می
مستحکم می شود و هرگز نقض نمی شود؛ محبتهی   8«حبّ اهلل»که محبت را ایجاد می کند و 

                                                   
، سهورۀ بقهره آیهه    30، سورۀ مائده آیهۀ  28از آنجمله: سورۀ آل عمران آیۀ « حبّ اهلل»آنهمه آیه ها دربارۀ  8
 .844و 823های 

اسی و انسان شناسی قرآن و اهل بیت )علیهم السالم( محبت پایۀ محهوری رابطهۀ انسهان بها خهدا،      در خدا شن
نیست بل محصول رابطه انسان با خدا است. و در این نوشتارها تکرار شده است که: در پدیده های طبیعی )اعم از 

انسانی فردی و اجتماعی، فرزنهد بهه    گیاه، حیوان و انسان( همیشه مادر فرزند را تغذیه می کند. اما در پدیده های
محض تولد برمی گردد مادر خویش را تغذیه می کند؛ فقر از جهل متولد می شود و فوراً برگشته مادر خود یعنهی  
جهل را تغذیه می کند، و اگر جهل از فقر متولد شود فوراً برگشته فقر را تغذیه و فربه می کند. و همچنین است 

علم ناشی شود برمی گردد علم را توسهعه مهی دههد و اگهر علهم از ثهروت متولهد شهود          در مثبتات: اگر ثروت از
 برگشته ثروت را تقویت می کند. 

در بحث ما نیز حبّ اهلل از عبادت ناشی می شود و فوراً برمی گردد عبادت را تقویت می کند، این است کهه  
پایگهاه اول و  « عشهق »که حهبّ اهلل را بها عنهوان    حبّ اهلل نقش بزرگی در رابطه انسان و خدا می یابد. و صوفیان 

شرعی مهی شهود.    محور اول قرار می دهند، سخت در اشتباه اند و لذا نتیجۀ این انحراف شان کنار گذاشتن عبادات
اسهت،  « عبادت»آنان مدعی هستند که پوسته را گذاشته و به مغز می پردازند، توجه ندارند، که مغز فقط و فقط 

در قرآن در اصل رابطه غیر از عبادت چیزی مشاهده نمی شود. این را غربیان فهمیده اند، صوفیان نه حبّ و عشق. 
نفهمیده اند، با این وجود غربیان، صوفیان ما را تشویق می کنند که در این راه غیر اسالمی شهان مصهرانه سهرگرم    

  شوند، زیرا این بنفع غرب است.
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 می شود ماندگار و ثمر بخش در زیست دنیوی و اخروی.

است که در پی همهدیگر  « حبّ اهلل»تا آخرش امواج محبت و  حیفه سجادیهصاز آغاز 

ی بر می خیزد کهه  «رابطۀ عبد و معبود»الی االبد دایره باز می کنند. این محبت از  می آیند و

َِْنِدي َما ُيوِجُب »عبد در برابر خدا خودش را دارای هیچ استحقاقی نمی بیند که:  َو َلْيَس 

ََْفَوكِلي َمْغِفَرَتَك،  َََمِلي َما َأْسََِحقُّ ِبِه  چه صمیمانه!؟! چه نیازمندانه!؟! چه  .«َو َلا ِفي 

شیرین و دلچسب!؟! چه صادقانه!؟! چه خود شناسانه و خدا شناسانه!؟! چه روح بخش و روح 

افزا و شستشوی روانی و تطهیر جان و رها شدن از بار سنگین گناهان که امام )علیه السهالم(  

 به ما یاد می دهد.  راهش را

َََل  َنْفِسي ِإلَّا َفْضلَّك» پس از آنکه این حکم و داوری  .«َو َما ِلي َبْعَد َأْن َحَكْمُت 

را دربارۀ خودم کردم و خود را فاقد هر نوع حق و استحقاق دانستم، چه چیزی برایم می ماند 

فرما. آنهم نه بخاطر خودم بل مگر فضل تو. تو تفضّالً مرا آفریدی و با فضلت نیز با من رفتار 

َََليَّ»بخاطر محمد و آلش:  َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو َتَفضَّْل    .«َفَصلِّ 

َو اْبََُغموا ِإَلْيمِه   »یکباره و با پرش ناگهانی و بی وسیله و واسطه نباید به سوی خهدا رفهت   

رحمهت خداونهد اسهت؛    و باید دانست که خود آن وسیله نیز محتهاج و نیازمنهد    8.«اْلَوسيَلَة

محمد و آلش )صلوات اهلل علیهم( نیز در برابر خداوند، سرتاسر نیاز هستند. و اگر به این اصل 

توجه نشود، هیچ فرقی میان دعای یک مشرک و دعای مها نمهی مانهد و مهی شهویم مصهداق:       

َُوَن َيْبََُغوَن ِإىل» آنان را )به یهاری( مهی خواننهد،    آنان که مشرکان  3:«َربِِّهُم اْلَوسيَلَة الَّذيَن َيْد

 خود آنان در صدد وسیله ای هستند در پیش خدای شان. 

 یک ویژگی دیگر در صحیفه سجادیه: 
و به همین جهت است که امام سجاد )علیه السالم( در سرتاسر صحیفه، همه چیهز را بهه   

                                                   
 سورۀ مائده. 23آیۀ  8
 سراء. سورۀ ا 34آیۀ  3
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ان شناسهی  و دربارۀ خود می گوید، حتی گزاره هائی را که بهه رو « متکلم وحده»صیغه های 

اجتماعی و یا به جامعه شناسی مربوط است از خودش شروع کرده و در ارتباط با خود بیهان  

 می کند. 

تر جریهان نههج   ادیه است، بستر جریان سهخنش بها بسه   این ویژگی منحصر به صحیفه سج

البالغه فرق دارد. طوری اصول و فروع امور اجتماعی و نیز جامعه شناسی را بیان می کند که 

ی هیچ کاری با دیگران ندارد. حتی اصول و فروع انسان شناسهی و نیهز مسهائل شخصهیت     گوئ

فردی را شرح می دهد که گوئی هیچ فرد دیگری را در نظر ندارد؛ همۀ خطرها، آسهیب هها،   

اشتباهات را می شمارد گوئی این شخصیت معصهوم دچهار همهۀ آن هها شهده اسهت. امها در        

 سان( سخن می گوید. حقیقت بنمایندگی از انسان )کل ان

می گویند )و خود بنده نیز گفته ام( امام سجاد چون مخاطبی نمی یافت، در گوشهۀ خانهۀ   

خودش محتوای صحیفه را به دو پسرش امام باقر )علیه السالم( و زید امال کهرده اسهت. ایهن    

درست و یک واقعیت است، لیکن چنین نیست که یک گفتار بهی مخاطهب اسهت، بهه کهل      

ریخ پس از خودش این رودخانۀ عظیم علمی را انشاء می کند؛ امالئی است برای دو مردمان تا

 شخص، لیکن انشاء و خطابه است بر همگان. 

)علیه السالم( محتوای نهج البالغه را برای مردم خطابه و خطبهه کهرده    امیرالمؤمنیناگر 

الم( محتوای صحیفه را است در ماهیتی که برای آیندگان نیز درس باشد، امام سجاد )علیه الس

بطور تامّ و خالص، برای آیندگان تدریس کرده است. آنهم با ادبیات متکلّم وحده، او یک فرد 

است که نشسته این سخنان را به پیشگاه خداوند عرضه می دارد اما خوانندۀ صحیفه احساس 

ایهن قهرار    می کند که کل بشر نشسته در گوشه ای و با خدا سخن می گوید؛ این حهال و زار، 

گرفتن در پیش خدا، حال و زار و جایگاه شخصی علی بن الحسین )علیهما السالم( نیست، بهل  

 جایگاه کل بشر است. 

اسهت و   صاحیفۀ ساجادیه  این ویژگی در هیچ اثری از آثار انسان ها نیست، منحصر به 

ایل مجلهد  کسی مانندش را نمی تواند بیاورد و این یک تحدّی و ابطال خواهی است که در او

اول از این مجلدات دربارۀ منطق قرآن و اهل بیت )علیهم السهالم( توضهیح دادم. و رسهماً بهه     
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ِان کنَم في ريب في امامة َلي بمن احلسمين و َلممه و    »جهانیان اعالم می شهود  

این زین العابدین، تنهها زیهن عبهادت و عابهدین      .«َصمَه، فاَّتو مبثل الصحيفة السّجاديه

است. و هنهرش در نظهام   « امّ العلم»لعلم و زین العالمین نیز هست، بل سینۀ او نیست، بل زین ا

صحیفه، شبیه هنر قرآن است که معجزه است. دیگران چشهم بهه چشهم مخاطهب دوختهه و      

سخن شان را خطاب به او می گویند باز در رساندن مقصود شهان آنطهور کهه مهی خواهنهد،      

ه خویشتن خویش می گویهد و آن را بهه امهواج    ناتوان هستند. اما صاحب صحیفه سخنش را ب

بهه   -باصطالح اهل ادبیات -تاریخ سوار می کند که همگان در آن امواج قرار بگیرند و دقیقاً

 برسند. « آرزوی همگانی»آگاهانه، نه. بل به « همزاد پنداری»حالت 
؟ موانهع  چرا صحیفه در میان ما در این حد که سزاوار است مورد استفاده قرار نمی گیهرد 

چیست؟ موانع همان است که در بهره مندی از قرآن بر سر راه ما هستند آنهم در صورتی که 
 دربارۀ قرآن اندک فعالیت های علمی و فرهنگی می شود، دربارۀ صحیفه نمی شود. 

این بخش از کالم امام پشتوانه بخش قبلی است. اما بخش بعدی که می آید،  نکتۀ پایانی:
 هر دو بخش است که:  بهره برداری از

 
 

 بخش بیستم

 نطق و زبان 

 تقوای الهامی و تقوای غیر الهامی

 ار بردن در مسیر زکیّ و مسیر ازکیسبه 

 راه و طریق: مکتب

 ملّت: فرهن 
 

اللَُّهمَّ َو َأْنِطْقِني ِباْلُهَدى ، َو َأْلِهْمِني الَّْقَوى، َو َوفِّْقِنمي ِللََِّمي ِهمَي َأْزَكم ، َو     »
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َََل  ِملََِّمَك  اْسََْع ِمْلِني ِبَما ُهَو َأْرَض . اللَُّهمَّ اْسلَّْك ِبَي الطَِّريَقَة اْلُمْثَل ، َو اْجَعْلِني 

َُ َو َأْحَيا ائی را در شخصیت من جای ده، و پو خود و مرا به هدایت گویا فرما خدایا «:َأُمو

ا راضی کننده تر است بهه  مرا به پاکیزه ترین حالت درونی موفّق گردان، و مرا در آنچه تو ر

کار گیر، خدایا مرا در راهی که معیار و مقیاس است راه ببر، و چنانم گردان که بر فرهنگ 

 تو )اسالم( بمیرم و زنده شوم. 

 

 شرح
 

 چیزی را به قلب یا ذهن کسی انداختن؛ وحی از این نوع است.  -8الهام:  لغت:

استعداد دادن؛ از این باب است  -ار دادن.خاصیّت یا نیروئی را در چیزی یا در کسی قر -3

 استعداد فجور و تقوی را در شخصیت انسان قرار داد. 8«:َفَأْلَهَمها فَُّجوَرها َو َتْقواها»

 ملت: دین: آئین: فرهنگ. 

( در اینجا همین معنی دوم است: خدایا درون مرا بها تقهوی مسهتعد    السالم مراد امام )علیه

 ای ده.کن؛ تقوی را در شخصیت من ج

َربَُّك ِإَل  النَّْحِل َأِن اتَِّخذي ِمَن اْلِجباِل  َو َأْوح »نیز به همین معنی می آید: « وحی»گاهی 

 3«.ُبُيوتًا َو ِمَن الشََّجِر َو ِممَّا َيْعِرُشوَن

، بهه  «مَثَل»و « مِثل»و اسم تفضیل است. از ریشۀ « لمثاَ»صیغۀ مؤنث  اثلیمُ :اريقة املثليالّط

 گو و چیزی که اشیاء دیگر را با آن می سنجند: معیار، مقیاس.معنی ال

راهی که نه تنها خودش درست، سالم و صحیح است، بل درستی ههر راه و   الطريقة املثلي:

رایج است تقریباً « مثال زدنی»روش با آن سنجیده می شود. آنچه در اصطالح مردمی با عبارت 

                                                   
 سورۀ شمس.  5آیۀ  8
 سورۀ نحل.   25آیۀ  3
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یند: فالن چیز، فالن روش، فالن برنامه مثال زدنی نزدیک است؛ می گو طريقة املثليبه معنی 

 است. 

منشأ جامعه، تاریخ و فرهنگ، روح فطرت است. و این روح تنهها امتیهاز    نطق و زبان:

انسان است در آفرینشش، که این روح را به آدم دادند و اولین ثمرۀ ایهن روح، اسهتعداد زبهان    

ََلََّم آَدَم اْل»سازی و سخن گفتن بود که  آدم توانست لغات و اسهامی اشهیاء و    8«.َأْسماء  كَّلَّهاَو 

اسامی افعال را بسازد و دارای نطق و زبان شود. روح فطرت منشأ زبهان و زبهان عامهل ایجهاد     

 جامعه، تاریخ و فرهنگ گشت.

 3است.« شخصیت خانواده»حیوان چون فاقد زبان است فاقد جامعه، تاریخ و فاقد 

افکار به همدیگر، و تجمیع یافته ههای عقلهی و فکهری اسهت.     مهمترین نقش زبان، انتقال 

خواه انتقال مثبت ها باشد و خواه انتقال منفی ها. امام می گویهد: خهدایا مهرا در راه ههدایت     

زبان و نطق من در تنفیذ و گسترش نیکی ها به کار  تا دیگران و انتقال مثبت ها، ناطق گردان؛

 رود. 

باء »را « بالهدی»در « به»است. لیکن می توان حرف  «ي ِباْلُهَدىَو َأْنِطْقِن»این معنی اول 

دانست. در این صورت معنی چنین می شود: خدایا بوسیلۀ هدایت مهرا  « باء وسیله»و « سببیت

سرخود رهها   به ناطق و گویا گردان. در این معنی مراد امام چنین می شود که خدایا زبان مرا

 مکن، نطقم را هدایت کن. 

مربوط اسهت، در  « رابطۀ میان خود و جامعه»یان دیگر: سخن امام در معنی اول به و با ب

 معنی دوم به رابطۀ میان خود و خدایش. 

خواستۀ امام در معنی دوم؛ شرح صدر، فصاحت، بالغت و توانمندی بیان است. و در معنی 

                                                   
 سورۀ بقره. 28آیۀ  8
واحهد  »هم مارکسیست ها و هم لیبرالیست ها، خانواده انسان را نیز فاقد شخصیت مهی داننهد و آن را    3

نمی دانند، فرد را مستقیماً واحد جامعه می دانند با این فرق که لیبرالیسهت هها جامعهه را نیهز فاقهد      « جامعه

 شخصیت می دانند.  
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 است.  اول به کارگیری این شرح صدر، فصاحت، بالغت و توانمندی، در هدایت دیگران

در معنی اول کمال شخصیت خود را می خواهد و در معنی دوم کمال دادن به دیگهران و  

نقش داشتن در جامعه سازی و تاریخ سازی انسانیّتی انسان است که باالترین مصداق آن امر به 

 معروف و نهی از منکر، و تعلیم و تعلّم است. 

ن واحد اراده کرده است؟ بی تردید چنین ( هر دو معنی را در این سخالسالم آیا امام )علیه

کهه از  « اِیههام »نیست. زیرا استعمال یک سهخن در دو معنهی درسهت نیسهت. حتهی در هنهر       

توانمندی ها و زیبائی های سخن است باز دو معنی یکجها قهرار نمهی گیرنهد. مهثالً در ایههام       

 شفاهی، وقتی که کسی می شنود: 
 

 با این همه بی داد از او
 

 دارم یاد از اودر سینه  
 

 

هم می تواند برداشت کند: درسی ندارم یاد از او. و یا برداشت کند: در سینه دارم یهاد از   

اما باالخره مخاطب یا باید یکی از دو معنی را انتخاب کند، و یا ههر کهدام از آن هها را     8او.

                                                   
ایهام یعنی گوینده طوری سخنش را ادا کند که دو معنی متفاوت را بهه وههم مخاطهب بینهدازد. ایههام       8

 گاهی تنها در شفاه است و اگر سخن کتبی شود از ایهام خارج می شود مانند بیت باال.  

 ایهام کتبی )یا کتابتی(: مانند:  
 

 دل عاشههق جهههان در سههینه دانههه
 

 ههم از دوشهینه دانهه    هم از آتی 
 

 نه با نامه نه با دفتر نه بها پیهک  
 

 ولی حهال تهو دانهه، دانهه، دانهه      
 

 

است. و هم مهی توانهد    تأکیددر مصرع آخر هم می تواند به معنی: ولی حال تو داند، داند، داند. باشد که 

   «.لفّ»است بدون « رشن»به معنی: ولی حال تو داند دانه، دانه. که 

در مصهرع اول  « بهی داد »عدی ممکن است جنبۀ ایهامی آن انکار شود؛ و گفتهه شهود: واژۀ   در این بیت س

داللهت بیشهتری بهر    « بی داد»است و هیچ ایهامی در میان نیست. لیکن کلمۀ « سینه»داللت دارد که مراد فقط 

راموش نمی کند و دارد. زیرا بدیهی است کسی که از کسی بی داد ببیند بی تردید آن بی داد را ف« درسی»معنی 

همیشه آن را در سینه اش دارد، و شاعر فصیح و بلیغ هرگز در مقام توضهیح واضهحات نمهی آیهد. بهل او مهی       

 گوید: با اینهمه بی داد که او بر من کرده درس ناخوشایندی )رنجشی( از او ندارم.  

 به هر صورت، این شعر کامالً دارای عنصر ایهام است، لیکن ایهام شفاهی.



 دعای بیستم 332
 

 گاهی این و گاهی آن را برگزیند. «: علی البدل»بطور 

« معلهولی  -علّهی »ندارد، لیکن دارای یک عنصر ( ایهامی وجود السالم در سخن امام )علیه

می خواهد و اگر شخصیت « خود سازی»است؛ زیرا مراد معنی اول است و عنایت خدا را در 

انسان با عنایت خداوند، مثبت ساخته شود، آثار آن در جامعه نیز مثبت خواهد بود بویژه در 

مهی کنهد کهه دربهارۀ      تأییهد الم نیهز ایهن معنهی را    چگونگی نطق و زبان. و فقرات بعدی که 

 تقوی و استعداد خودپائی را به قلب من بده و...  «:َو َأْلِهْمِني الَّْقَوى»خودسازی هستند: 

اسهتعمال  »( هر دو معنی را در خود دارد امها نهه از بهاب    السالم این، سخن امام )علیهبنابر

اظهاار  »ز دو معنی بر دیگری. پس امام توفیهق  بل از باب علیّت یکی ا« یک لفظ در دو معنی

 و اصالح جامعه و توان جامعه سازی را نیز می خواهد.  «حق

باصطالح ادبی، زاید اسهت، و چنهین    «.اللَُّهمَّ َو َأْنِطْقِني ِباْلُهَدى»در « و»حرف  نکته:

اس نیست که هر حرف زاید نقشی در کالم نداشته باشد، یک نقش در زیبائی کهالم و احسه  

انسانی گوینده و مخاطب دارد؛ حرف زاید، حرف بی جا و بیهوده نیسهت. و یکهی از زیبهائی    

های سخنوران و ادیبان استفاده از حرف زاید است استفادۀ بجا، نه بیجا. در قرآن نیهز حهرف   

 زاید کم نیست. 

ي َأْنِطْقِنم »در این سخن زاید نیست بل عاطفه اسهت و  « و»و می توان گفت: اساساً حرف 

َََليَّ»را عطف می کند به  «ِباْلُهَدى ۀ زیبائی است ضدر این میان معتر «اللَُّهمَّ»و  «.َتَفضَّْل 

برای تحکیم رابطه با خدا، و تکرار نام شیرین خداوند است، که در قرآن نیز از زبان حضرت 

َِمَد ِممَن اْلَبْيمِت َو    َو ِإْذ َيْرَفمُع ِإْبمراهيُم الْ  »( آمهده اسهت:   السهالم  ابراهیم و اسماعیل )علیه َقوا

َربَّنا َو اْجَعْلنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َو ِمْن ذَّرِّيََِّنما أَّمَّمًة    -ِإْسماَيلَّ َربَّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَّميُع اْلَعليُم

َََلْينا ِإنََّك َأْنَت الََّوَّاُب الرَّحيُم َربَّنا َو اْبَعمْث فميِهْم َرُسمواًل     -ُمْسِلَمًة َلَك َو َأِرنا َمناِسَكنا َو ُتْب 

َََلْيِهْم آياِتَك َو ُيَعلُِّمُهُم اْلِكَاَب َو اْلِحْكَمَة َو ُيَزكِّيِهْم ِإنَّمَك َأْنمَت اْلَعزيمُز اْلحَ     8«.كميمُ ِمْنُهْم َيَْلَّوا 

                                                   
 سورۀ بقره. 838و  835، 834ه های آی 8
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 در دو مورد آمده که عاطفه است. « ربّنا»بعد از « و»حرف 

َربَّنا ال ُتؤاِخْذنا ِإْن َنسينا َأْو َأْخَطْأنا َربَّنما َو  »آمده اسهت:  و مانند آنچه از قول مؤمنین نیز 

َََل  الَّذيَن ِمْن َقْبِلنا َربَّنا َو ال ُتَحمِّْلنا مما ال طاَقمَة َلنما ِبمِه وَ     َََلْينا ِإْصرًا َكما َحَمْلََُه   ال َتْحِمْل 

ََنَّا َو اْغِفْر َلنا َو اْرَحْمنا َأْنَت َمْوالنا  َُْف  َََل  اْلَقْوِم اْلكاِفريَنا  8«.َفاْنُصْرنا 

الَّذيَن َيْحِملَّوَن اْلَعْرَش َو َمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َو ُيْؤِمُنوَن ِبِه »و از زبان فرشتگان: 

َِْلممًا َفماغْ  َو َيْسََْغِفُروَن ِللَّذيَن آَمُنوا َربَّنا َوِسْعَت كَّلَّ َشْي ِفْر ِللَّمذيَن تماُبوا َو اتََّبُعموا    ٍء َرْحَمًة َو 

ََذاَب اْلَجحيِم ََْدٍن الَّيت -َسبيَلَك َو ِقِهْم   َِ ََْدَتُهْم َو َمْن َصَلَح ِمْن آباَِِهْم  َربَّنا َو َأْدِخْلُهْم َجنَّا َو

  3«.َو َأْزواِجِهْم َو ذَّرِّيَّاِتِهْم ِإنََّك َأْنَت اْلَعزيُز اْلَحكيُم

اینکه در همۀ نسخه های شناخته شدۀ صحیفه، یک تقطیع مورد اجماع با اینهمه؛ نظر به 

میان قطعۀ قبل « 82»من دسترسی داشته ام( هست و شماره گذاری شده و شماره  که )تا جائی

و این قطعه قرار دارد، شاید زاید بودن حرف مذکور بهتر باشد. و در هر دو صورت، مهراد و  

 وشن و بیّن است.( کامالً رالسالم مقصود امام )علیه

آمهده و نقهش    «اللَُّهممَّ »بعد از « و»در دعاهای دیگر نمونه هائی می توان یافت که حرف 

 عاطفه ندارد:

َََل  اللَِّه ... «:ضجعه»در دعای  -8 َََل  اللَِّه َحْسِبَي اللَُّه َو ِنْعَم اْلَوِكيلَّ َو َمْن َيَََوكَّْل  َتَوكَّْلُت 

ٍء َقْدرًا اللَُّهمَّ َو َمْن َأْصمَبَح َو َحاَجَُمُه ِإَلم     َه َباِلغَّ َأْمِرِه َقْد َجَعَل اللَُّه ِلكَّلِّ َشْيَفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللَّ

 2...َمْخلَّوٍق َفَِّنَّ َحاَجَِي َو َرْغَبَِي ِإَلْيَك

( دربارۀ امام غائب )عج اهلل تعالی فرجه( آمهده  السالم )علیه امیرالمؤمنینو در سخنان  -3

ََْلُم َأنَّ اْلِعْلَم َلا َيْأِرُز كَّلُُّه َو َلا َيْنَقِطُع َمَوادُُّه َو َأنََّك َلما ُتْخِلمي َأْرَضم   ال است: َك ِممْن  لَُّهمَّ َو ِإنِّي َلَأ

                                                   
 آخرین آیۀ سورۀ بقره. 8
 سورۀ غافر.  5و  4آیه های  3
 ط دار االضواء. 280ص  8من ال یحضره الفقیه، ج  2
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َََل  َخْلِقَك  8...ُحجٍَّة َلَك 

ِذِه اللَُّهممَّ ِإنَّمَك َأْنمَت َخَلْقمَت َهم     ( دربارۀ یک متوفّی: السالم از دعاهای امام باقر )علیه -2

َََلاِنَيََِهما ِمنَّما َو ُمْسمَََقرِّ       ََْلمُم ِبَسمَراَِِرَها َو  َها َو النُّفَّوَس َو َأْنَت ُتِميََُها َو َأْنَت ُتْحِييَها َو َأْنمَت َأ

ََْلُم ِبِه ََْلُم ِمْنُه َشّرًا َو َأْنَت َأ ََْبُدَك َو َلا َأ ََِها اللَُّهمَّ َو َهَذا   3...ُمْسََْوَد

تقوی یعنی پائیهدن خهود و مواظبهت از خهود،      تقوای غیر الهامی: تقوای الهامی و

به « یقی و قایتاً اوقی»ترجمه می کنند، این واژه از ریشۀ « ترس»معلوم نیست چرا تقوی را به 

تقهوی از ایمهان ناشهی مهی شهود،      « رابطۀ انسان با خدا»معنی حفاظت و مواظبت است. و در 

در عرض هم نتیجۀ ایمان هستند  دو ناشی می شود، این نیز از ایمان« یخدا ترس»همانطور که 

 نه درطول هم هستند و نه یک چیز واحد. 

درست است؛ ترس از خداوند، تقوی را تقویت می کند؛ گاهی ترس علّت تامّۀ خهودداری  

نمی شود. علّت اصلی ایمان است و این زاده های ایمان هستند که به همدیگر کمک می کنند، 

 تامّۀ همدیگر شوند.  نه اینکه علّت

را نمی خواهد بهل بهاالتر از   « مطلق تقوی»( در این سخن السالم امام )علیه تقوای الهامی:

آن، تقوائی را می خواهد که مُلهَم باشد، از خدا می خواهد که استعداد و نیروی خودپهائی را  

و خصهلت   در جان و شخصیّتش عجین کند، تا یک خصلت دائمی و مستمر باشد که این نیرو

خودآگاه را نانه فقط در موارد خود آگاهی بل در موارد ناخودآگاه نیز کار کند و فوراً ضمیر 

ِإنَّ الَّمذيَن  »تحریک کرده و او را از حصار ضمیر ناخودآگاه خارج کند تا بشود مصداق آیۀ 

فهوراً متهذکر شهده و بصهیرت      2«.ِصُروَناتََّقْوا ِإذا َمسَُّهْم طاٌَِف ِمَن الشَّْيطاِن َتَذكَُّروا َفَِّذا ُهْم ُمْب

                                                   
 . 223ص  8کافی، ج  8
 ط دار االضواء. 855ص  2کافی، ج  3
 سورۀ اعراف.  348آیۀ  2
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 یابد. 

 ۀآن تقوی سازنده تر و قوی تر است که به شخصیت درونی انسان مبدّل شهود، بهر عرصه   

ناخودآگاه نیز مسلّط باشد. در غیر این صورت همواره عناصر ناخودآگاه فعال شهده و عنصهر   

 شده و شکسته می شود.  عبازدارندگی را کنار می زنند. تقوای غیر الهامی گاه گاهی مقطّ

در سطرهای قبلی گفته شد که یکی از معانی الهام وحی است و از این کاربرد است وحی 

این وحی و الهام به غریزۀ زنبور شهده اسهت    8«.َربَُّك ِإَل  النَّْحِل َو َأْوح »بر زنبور عسل که 

اما در انسان تقوی بهه  که او بطور غریزی و باصطالح اتوماتیک، آن کارها را انجام می دهد. 

روح فطرت الهام می شود )اگر خداوند لطف کند( فطرت شخص به هنگام رو به رو شدن بها  

خودآگهاهی  « بصهیرتِ »و « تهذکر »گناه و جرم، زنگ هشدار را به صدا می آورد و انسان به 

 می رسد؛ کناره گیری و پرهیز، خصلت ذاتی او می شود. 

از دیدگاه مکتب قرآن و اهل بیت )صلی اهلل  :زکیسر بردن در مسیر زکی و اَه ب

 علیهم( انسان در یکی از دو مسیر قرار می گیرد:

سبیل رشد= مسیری که شخصیت او را می پروراند به حدی که الیق زیستن در بهشت  -8

 می گردد. 

 3مسیری که به جای پیشرفت تنزل می آورد. -سبیل غیّ= مسیر مغبونی -3

: مغبون گشت= آنچه می توانست به دست آورد از دستش رفت. در غیّاً: خابَ غَوىلغت: 

 پایان عمر می بیند که سرمایۀ عمر را هدر داده است.

 ههم سبیل رُشد مدرج است و هم سبیل غیّ. در شخصیت انسان هر جا و هر گوشه ای که 

شخصیت شه از ی گیرد. و بالعکس: هر جا و هر گوخالئی از رشد باشد فوراً غیّ جای آن را م

                                                   
 سورۀ نحل.   25آیۀ  8
 802آیهۀ   ،«الرُّْشِد ال َيَِّخذَّوُه َسبياًل َو ِإْن َيَرْوا َسبيَل الَغميِّ َيَِّخمذَّوُه َسمبيالً    َو ِإْن َيَرْوا َسبيَل»قرآن  3

 سورۀ اعراف. و آیه های دیگر دربارۀ راه رشد و راه غیّ.
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شود، جای آن را رشد می گیرد. بدین سهیاق رشهد گرائهی و غهیّ گرائهی       8انسان از غیّ تخلیه

سمبيل الّرشمد   »شخصیت، مدرّج و دارای درجات می شود. و درجۀ بهاالترِ رشهد، مهی شهود     

 «. سبيل الّرشد ااَلزکي»یعنی مسیر رشد پاکیزه. و درجۀ باالترین آن، می شود  «الّزکي

 ازکی: پاکیزه ترین شده.  -یزه تر شدهزکیّ: پاک لغت:

 در کاربرد و معنی خود، عناصر متعهددی دارد: « زکیّ»منابع لغت نشان می دهند که واژۀ 

، پاک بودن از موانع و زواید، پاک شهدن از زوایهد و موانهع، محفهوظ مانهدن از      رشد و نمو

 ی این لفظ نهفته اند.عوارض، بالندگی و ثمر دهی. همۀ این عنصرها یکجا و مجموعاً در معن

نیازمند شخصیت زکی درون است و مسهیر رشهد ازکهی     ،قرار گرفتن در مسیر رشد زکی

خدایا مرا به پاکیزه ترین حالت درون  «َوفِّْقِني ِللََِّي ِهَي َأْزَك »نیازمند درون ازکی است. 

                                                   
به کار رفت، اما دربارۀ گوشه ای که از غیّ خهالی  « خالی»ه ای که از رشد خالی باشد لفظ شدربارۀ گو 8

تقهدّم روح غریهزه   »استفاده شد این بخاطر یک اصل مهم در انسهان شناسهی اسهت و آن    « تخلیه»باشد از لفظ 

وقتی آدم را آفریدند روح غریزه را به او دادند، سپس در مرحلۀ بعهدی روح فطهرت را   «. است بر روح فطرت

تنظهیم کننهدۀ   دریافت کرد. روح غریزه نه خوب و بد می شناسد و نه هنجار و ناهنجار، روح فطرت نهاظر و  

اقتضاهای روح غریزه است؛ هر جا و هر گوشه از شخصیت انسان را بتواند با مدیریت خود از سیطرۀ غریهزه  

َِ َو ُيمْؤِمْن ِباللَّمهِ   »خارج کند، می تواند آن گوشه را با عنصر رشد پر کند.   332آیهه   «َفَمْن َيْكفَّْر ِبالطَّماغَّو

 ا بتوان مؤمن شد.سورۀ بقره. اول باید بر طاغوت کافر شد ت

دیو چهو بیهرون رود فرشهته در    »می کند مَثَل کهن فارسی است  تأییدتجربۀ تاریخی بشر نیز این اصل را 

 اصل این مَثل از حافظ نیست او این مثل کهن را در اشعارش گنجانیده است.  «آید

، وارد ایران شدند. آنان سال پیش سه قوم آریائی ماد، پارس و پارت 2044زادگاه تاریخی این مَثَل: حدود 

را می پرستیدند. در داخل ایران با دین جاماسب، « سزئو«= »ذئو«= »دئو»ت بوده و تندیس قبل از آن بت پرس

آشنا شدند آئین او را پذیرفته و دئو را رها کرده و آن را بهدترین موجهود دانسهتند کهه     « قوم کادوس»پیامبر 

تازه دینان به همدیگر می گفتند: محبت دیو را از درون دل تان بیرون در آمد. این « دیو»بعدها به قالب کلمه 

 برانید که: دیو چو بیرون رود فرشته درآید.  

 www.binesheno.com -نو  ینشب سایت «یبائیز یستیچ و انسان» کتاب در موضوع این بیشتر شرح
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 موفّق گردان. 

حجهت  »منشهأ تقهوی    (:الساالم  درسی از شاگرد علی و یار حسین )علیهماا 

« زکهیّ بهودن  »است و تزکیهه شخصهیت و   « تزکیۀ نفس»است، و الهامی شدن تقوی با « عقلی

 آسیب پذیر است، دوام و استمرار زکی بودن، به سه خصلت وابسته است: 

 وفادار ماندن به آن حجت عقلی که تقوی از آن ناشی شده است.  -8

ر پیشهامدی آن حجهت   صبر: مقاومت و پایداری بر آن حجت عقلی. که شخص بها هه   -3

 عقلی را از دست ندهد.

فرق میان وفا و صبر این است که وفا بیشتر جنبۀ خصلتی و روانی و شخصیتی دارد و صبر 

 بیشتر جنبۀ ارادی و عملی دارد. 
 دارد.  عملی و ارادی جنبۀ صبر از بیش این و -کردن. ترویج جامعه در را حق حق: اظهار -2

 برسهند،  خصلت و درونی خوی حدّ به ل الزم است: هر سه بایددر این سه مقوله اندکی تامّ

 است.  ترین خصلتی ،ود آن از وفا و تر، عملی صبر ترین، عملی حق اظهار بودن، عملی ارادیِ در اما

قرار گرفت، در میانۀ نبرد پیر مرد  8وقتی که در سرزمین کربال مکتب در برابر لیبرالیسم

در برابهر   -که صلوات خداوند بر هر سهه بهاد   -یاور حسین متفکر و دانشمند، شاگرد علی و

                                                   
اسی را بررسی می کنهد،  نفری یزید، عناصر جامعه شن 24444وقتی که در آن لشکر  یک جامعه شناس 8

بروشنی می بیند که در یک طرف مکتب ایستاده و در طرف دیگر لیبرالیسم با عنصر بزرگی از پلورئالیسم. و 

این تصریح عملی آن عدّه از شخصیت های علمی تاریخی است که اعالم کردند: هر دو طرف در جنگ جمهل  

و همین بینش و تربیت بهود کهه    «.ْقَُولَّ ِكَلاُهَما ِفي اْلَجنَِّةاْلَقاِتلَّ َو اْلَم»و در جنگ صفّین اهل بهشت هستند 

 امّت را به کشتن امامش جریئ کرد. 

باالترین مصداق پلورئالیسم است که هر دو راه متضاد بل متنهاقض   «اْلَقاِتلَّ َو اْلَمْقَُولَّ ِكَلاُهَما ِفي اْلَجنَِّة»

 پلورئالیسم زادۀ مستقیم لیبرالیسم است.   را، صراط مستقیم می داند که به بهشت می رساند. و

کتیبهۀ  »و امروز وقتی که یک جامعه شناس می بیند تروریست های تکفیری اسامی گردان های شهان را  

گذاشته اند. به وضوح می بیند که روند لیبرالیسم و پلورئالیسم جههانی چهه قهدر در    « کتیبۀ یزید»، «عمر سعد

 . این پدیده مؤثر است و علیّت دارد
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جبهۀ لیبرال ایستاد و به تحلیل جایگاه هر دو طرف پرداخت و سهخنانش را در قالهب شهعر    

 ارجوزه بیان کرد تا در تاریخ بماند: ابن مظاهر: 
 

 رأنمما حبيممب و أه مظّهمم
 

 فارس هيجاء و حرب تسعر 
             

 

 أنممَم أَممد َممدة و أکثممر
 

 و حنن أوفي منکم و أصمرب  
 

 و حنن اَلي حجة و أظهر
 

 1حقًا واتقي ممنکم و اَمذر   
 

 

 مههنم حبیههب و پههدرم مظهّههر اسههت  
 

 گردد مشتعل نبرد که هنگامی زممر سوارکار 
 

 شما از نظر عُدّه و امکانات آماده ترید
 

 

 ریمهتههه ابرهر و صههههتههه ادارهو مههها وفههه 
 

 و ما برترین حجهت را داریهم و حهق   
 

 معذورتریم و تقواتر با و تریم کننده اظهار را 
 

 

حجت، وفا، صبر و اظهار حهق را ردیهف کهرده مهی رسهد بهه تقهوی. و مهی گویهد: مها           

وجدان، عقل  برای جنگیدن و کشتن و کشته شدن هیچ عذری در برابر شما معذورتریم، یعنی

م نیز دلیل داریم. نه فقط ، اما ما اگر بکشیم دلیل داریم و اگر کشته شویتان، و خداوند ندارید

 دربارۀ جنگ در همۀ شئون زندگی بر اساس دلیل و حجت عمل می کنیم. 

مخاطب این مرد بزرگ در آن روز تنها آن مردم که به دور پرچم ابوسفیان جمهع شهده   

بودند، نبود. او به آیندۀ تاریخ می گوید: ما نه طالب خون ریزی هستیم و نه سهتیزه جهوئی از   

می جنگیم: اهل تقوی هستیم و با وفا و صبر از تقوای  «اظهار حق»ست، ما برای خصایل ما ا

کرات محض، نیستیم تا با مشاهدۀ کثرت عِدّۀ وخودمان و تقوای جامعه حفاظت می کنیم. دم

شما، حق را به شما بدهیم. بی وفا به حجت عقل نیستیم که با مشاهدۀ امکانات و عُدّۀ شما از 

 . ترس جان تسلیم شویم

حبیب می دانست که در آن سرزمین، زیر آفتاب سوزان، نه در مقام کالس درس اسهت و  

                                                   
 در پی نویس بنقل از طبری. 32ص  03بحار، ج  8
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نه مخاطبانش مهلت تفصیل سخن به او می دهند، باید در یک عبارت مختصر جهان کهالم را   

به مردم تاریخ برساند که انگشت روی حساسترین و پایه ای ترین اصول روان شناسی اجتماعی 

 و جامعه شناسی گذاشت.

( در آن میدان رجزی گفتهه انهد، گهوئی ههر کهدام      السالم هر کدام از یاران حسین )علیه

جایگاهی داشته باشند؛ هم از نظر حضور  و موضع« جامعۀ حسینی»بودند که در پازل  مأمور

 یو وجودشان که هر کدام از قشری از جامعه و یا در سنّی از نسل های متقارب بودند؛ سهمبل 

ی از تههاجران، نماینههده ای از بردگههان، سههمبلی از نظامیههان، تمثههالی از   از کشههاورزان، نمههاد

تا  ، پیرترین پیرها که یکی از سربازان جنگ بدر بود،«پدریّت»، و نمایانگری از «فرزندیّت»

جامعهۀ  »خواران بهود. ههیچ قشهری، نسهلی نیسهت کهه در       کودک شش ماهه که نماینده شیر

نهین زنهان در ههر سهن و سهال و در ههر موقعیهت        و همچ 8نماینده ای نداشهته باشهد.  « حسین

 خانوادگی و اجتماعی. 

اگر یک جامعه شناس رجزها را در کنار هم قرار دهد، دقیقاً می بیند که هر کدام از آن 

ها مانند خود شخص رجز خوان؛ بخشی از فکر، اندیشه و جایگاهی از پازل آن جامعۀ نمونه 

ست که برخی از واژه های این رجزها در همان قالب و این در حالی ا 3حسینی را پر می کند.

 اصلی به ما نرسیده اند. 

 منین چگونه درس پس داده است: ؤو اینک می بینیم که شاگرد امیرالم

 

 

                                                   
و زبان نیز نماینده ای داشت؛ همۀ نژادها و زبهان هها بهه سهه ریشهه و اصهل مهی رسهند:          حتی هر نژاد 8

ترکی، سامی، و آریائی. در کربال هم عرب ها شهید شدند و هم غهالم تهرک و غهالم آفریقهائی، و      -منچوری

 دستکم نیازمند دو مجلد کتاب است. « معه شناسی کربالجا»مسیحی رومی. این مبحث یعنی 
 ابوالعجایب     که علم کند به عالم شهدای کربال را. یشهریار:    بجز از علی که آرد پسر 3
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 حبیب بن مظاهر  امام سجاد

 حنن َاظهر  َأْنِطْقِني ِباْلُهَدى

 دکه به تقوای الهامی می رسان -حنن َاصرب  َأْلِهْمِني الَّْقَوى

 برترین تقوی -حنن اتقي  ِللََِّي ِهَي َأْزَك 

 شؤن زندگی ایتبخش ترین عذر در نزد خدا در همۀرض -حنن َاَذر  ِبَما ُهَو َأْرَض 
 

 -را« موصول»چیست؟ این کلمۀ « الّتی»مراد از  «َو َوفِّْقِني ِللََِّي ِهَي َأْزَك »در  نکته:

کردیم یعنی خدایا مرا به رشد ازکی و تقوای ازکهی   معنی« تقوی»به  -که از نوادر بیان است

« الّتهی »شبیه این  «.َو َأْلِهْمِني الَّْقَوى»در فقره قبلی آمده است: « تقوی»موفّق کن. زیرا لفظ 

ِهمَي   ِإنَّ همَذا اْلقَّمْرآَن َيْهمدي ِللَّميت    »در قرآن نیز هست، لیکن هیچ ارتباطی با ماقبلش ندارد: 

 ن هدایت می کند به آنچه اقوم و استوارتر است. این قرآ 8«:َأْقَوُم

 این قرآن هدایت می کند به راه اقوم، سبیل اقوم، طریق استوار. 

زمینه های فکری علمی، عقلی، تصمیمات کلی و  -یا: این قرآن در هر زمینه و در هر شأن

 به روش های استوار و محکم هدایت می کند.  -یجزئی زندگی، سالمت جسمی و روان

آمهده اسهت. و پیهام آیهه در     « تقهوای ازکهی  »( تنها به معنی السالم اما در کالم امام )علیه

 دیگر است.  یموضوعی و پیام سخن امام در موضوع

و برخی نیز « روش ها»این نکته به خاطر آن توضیح داده شد که برخی ها این کلمه را به 

سهخن از روش و   کهه  نهد. در حهالی  چه در آیه آمده، معنی کهرده ا ن، یعنی مطابق آ«طریق»به 

 طریق در فقرۀ بعدی آمده است: 

خدایا مهرا در طریقهت    «:اللَُّهمَّ اْسلَّْك ِبَي الطَِّريَقَة اْلُمْثَل » راه و طریق: مکتب:

 مُثلی راه ببر. 

                                                   
 سورۀ اسراء.  8آیۀ  8
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بهه معنهی چیهزی    « اَمثَل»و مذکّر آن « مثل»یل از مادّۀ ض: صیغۀ مؤنث اسم تفالغت: المثلی

 ین حدّ کمال خود باشد و اشیاء دیگر را بوسیلۀ آن بسنجند. در اصطالح امروزی که در باالتر

می گویند فالن چیز در حد ایده آل است. و در اصطالح مردمی می گوینهد فهالن شهیئ مثهال     

 )تکرار این سه سطر الزم بود(.زدنی است. 

دیگر را بها آن  انسان ها برای هر چیز یک نمونه و نماد کامل در نظر می گیرند و اشیاء 

 می سنجند؛ معیار، مقیاس. 

 اولین مطلبی که از این سخن امام می فهمیم این اسهت کهه در انسهان شناسهی امهام )علیهه      

را « مثلی بودن طریهق »( انسان بدون طریق نمی شود، امام این اصل را مسلّم گرفته سپس السالم

اسهت انسهان راههی، مکتبهی     از خداوند می خواهد؛ یعنی انسان بدون مکتب نمی شود؛ محال 

نداشته باشد، حتی لیبرالیسم که خود را بی مکتب معرّفی می کند، خود یک مکتب است؛ بی 

 صهدد  مکتبی خود یک مکتب است. و این بدیهی است و لیبرال ها خود فریبی مهی کننهد؛ در  

َربَِّك  َك كاِدٌ  ِإىليا َأيَُّها اْلَِّْنسانَّ ِإنَّ»است:  محض توهّم از فشار مکتب هستند، اما این رهیدن

ای انسان تو بارکش فشار هستی بسوی پروردگارت، یک بارکشیدن ویژه ای. ویهژه   8«:َكْدحًا

 ای که حیوان آن را ندارد. 

لیبرال ها در بدو نگاه تصور می کنند که لیبرال بودن رهیدن از سختی و فشارهای مکتب 

 است؛ رهائی و عامل آزادی است. 

خی نشان داده و مسلّم کرده که سختی و فشارهای لیبرالیسم چنهدین برابهر   اما تجربۀ تاری

آن آزادی و رهائی که حیوانات وحشی دارند نیز برای انسان امکان ندارد. زیرا  3مکتب است،

 است؛ مبتال و گرفتار است به چیزی بنام روح فطرت.« مبتال»انسان 

جهل »آزاد است، اما این آزادی او حیوان با روح غریزی زندگی می کند و از روح فطرت 

                                                   
 سورۀ انشقاق. 2آیۀ  8
مها انسهان را در    «:َكَبمدٍ  َن يفَلَقْد َخَلْقَنا اْلَِّْنسا»در این زندگی برای انسان رهیدن از فشار، محال است:  3

 سورۀ بلد.   0آیۀ  -فشار آفریدیم
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جهالهت و  نیز در پی دارد. پس اگر انسان نیز بخواههد اینگونهه آزاد باشهد بایهد      را «و نادانی

بداند؛ یک بام و دو هوا امکان ندارد. و لذا لیبرالیسهم   و مبارک را نیز یک اصل اصیل نادانی

آن افزوده است، به حدی که هر  نه تنها نتوانسته از جنگ و ستیز جلوگیری کند بل بر دامنۀ

 را اسارت را بر سر افراد و جامعه آورده و فراتر از حیوان رفته است. زیرا که نیروی فطرت

یها   ؛نیز در خدمت غریزه گرفته است و نمی توانست نگیرد؛ محال است انسهان حیهوان شهود   

 برتر از حیوان می شود و یا بدتر از آن.

ی فهمیم این است که مکتب ها متعدد و مختلف هسهتند،  سومین مطلبی که از این جمله م

برترین و زیباترین و آزادی بخش ترین مکتب آن است که انسان را در مسیری قرار دهد کهه  

 او را مدیریت کند.  ،فطرتمطابق آفرینش او باشد و اقتضاهای آفرینشی و طبیعی 

است و در ثمر  قامت، سرو ی شان در زیبائی«مثلی»دارند  یدرختان انواع مختلف و متعدد

ی شان در زیبائی، آههو  «مثلی»دارند  یو...، حیوانات نیز انواع مختلف دهی، درخت سیب است

 و در آزادی، کبوتر است. 

دارند و بایهد داشهته باشهند، زیهرا ایهن خاصهیت        اثلیمکتب ها نیز مانند هر چیز دیگر مُ

اللَُّهمَّ اْسلَّْك ِبمَي  »می دهد که بگهوئیم  است. امام می گوید و به ما یاد « تعدد»الینفکّ هر 

خدایا مرا در طریقه و مکتب مثلی راه ببر، که آن مکتهب قهرآن و اههل     «:الطَِّريَقَة اْلُمْثَل 

 ( است. السالم بیت )علیهم

مکتب و طریق را مانند جادّه ای در نظر بگیرید کهه مردمهی اعهم از     8ملّت: فرهن :

ن راه مهی رونهد. ایهن مهردم جمهادات بهی جهان نیسهتند،         مرد و زن، کودک و بهزرگ در آ 

رفتارهائی دارند، این رفتارها باید در سطح عمومی و قابل فهم و عمل عمومی قاعده مند باشند، 

 هیچ مردمی نیست که قاعده مند نباشد و فاقد فرهنگ باشد. 

                                                   
که می خواستند قانون اساسی مشروطه را در ایران بنویسهند، مطهابق    ملّت یعنی آئین و فرهنگ، زمانی 8

 نیافتند، ملّت را در ترجمه نوشتند.« ناسیونال»معادلی برای کلمۀ  لفظقانون اساسی بلژیک می نوشتند، چون 
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است، شهبیه  اولین قاعده ای که باید این مردم رعایت کنند، حفاظت و رعایت همان جادّه 

کسی از آنان یها گروههی از    و کشتی نشستگانی که اگر در صدد حفظ سالمت کشتی نباشند؛

ایشان کشتی را سوراخ کنند، همگی در دریا غرق می شوند. آیا اگر جاده تخریب شود با دیگر 

 ؟-بخش های دشت و صحرا مساوی می شود و انسان بی راهه می رود؟

معروف است، اما انسان شناسی مکتب قرآن و اههل  « فتنبی راهه ر»در زبان ها اصطالح 

بیت می گوید: محال است که انسان بی راهه برود، اگر این جاده را تخریب کند فوراً در راه 

دیگری خواهد رفت. در عرصۀ طبیعت از بین رفتن جاده و یا خارج شدن از جاده، بی راههه  

ن و سقوط به راه دیگر همان. انسهان بهی   رفتن است، اما در عرصۀ انسانی خروج از جاده هما

آیۀ مربوطهه   اکه بحثش ب« سبیل الغیّ»است و یا در « سبیل الرشد»راه و سبیل نمی شود، یا در 

 اش گذشت. 

حتی فردی که نه پیرو یک مکتب است و نه لیبرال است او نیز مسلکی دارد کهه مهردم   

، مسهلک هلهلهی را برگزیهده    است، یعنی بی مسلک نیست« هلهلی مسلک»می گویند فالنی 

 است. 

رها شود!؟ اگر از زیر بار یک مسئولیت خارج شهود،  « مسئولیت»مگر انسان می تواند از 

زیر بار مسئولیت دیگر قرار خواهد گرفت، رهائی مورد نظهر لیبرالیسهم صهرفاً یهک خیهال      

انسهان بهه آنچهه تمنّهی     مگر  8«:َأْم ِلْلَِّْنساِن ما َتَمنَّ »است؛ یک تمنّا و آرزوی موهوم است: 

 بیکهار  که در این دنیا هست، -وتون و اتماز الکترون، نوترون، پر -دارد می رسد!؟! کدام ذرّه

نیز محهال اسهت؛    بیکارانسان  3است، بیکاراست؟ آن کدام کره، منظومه، کهکشان است که 

                                                   
 سورۀ نجم. 30یۀ آ 8
به شرح رفته است که آنچه کلّ جهان را اداره می کند دافعه « اصول اساسی در کیهان شناسی»در مقالۀ  3

نیز به آن اشاره شده « با دانشجویان فیزیک و کیهان شناسی»است نه جاذبه، فشار است نه جذب. و در کتاب 

 است.  
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بهرای انسهان    8«:ا َسمع  َو َأْن َلْيَس ِلْلَِّْنساِن ِإالَّ م»سعی و کوشش از انسان جدا شدنی نیست: 

 نیست مگر آنچه کار و کوشش کرده است. 
 

 گر تو خوب نگری بر انسان
 

 انبیکههارهمههه در کارنههد   
 

 

نامیده می شوند، تحت فشار بیشتری قرار دارند. و فشار لیبرال بودن بیش « بیکار»آنان که 

ت کهه فهرد   از فشار مکتبی بودن است. و در مکتبی بودن یک آسایش روحهی و روانهی هسه   

است، اما برای یهک   یلیبرال از آن محروم است، زندگی برای فرد لیبرال یک تحمیل و حمّال

عین رئالیسم و واقعیت « حقیقت»فرد مکتبی تحمیل نیست بل یک حقیقت است. پذیرش این 

گرائی درست است، زندگی فشار است اما تحمیل نیست. رئالیسم غربی واقعیهت را بهر علیهه    

ر می گیرد و انسان را از جایگاه حقیقی خود خهارج مهی کنهد؛ میهان انسهان و      حقیقت به کا

 دوگانگی و شکاف عمیقی ایجاد می کند.  ،زندگی

برای آنان که سالک جاّدۀ مکتب هستند اولین اصل فرهنگی آن است که در صدد  ملّت:

ای آن جاده آن جاده باشند، سپس همۀ رفتارهای فردی و اجتماعی را مطابق اقتضاه از حفاظت

جاده باز دارد؛ و به راست و چهپ   آن قرار دهند. اصولی داشته باشند که آنان را از خروج از

اْلَيِمنُي َو الشَِّمالَّ َمَضلٌَّة َو الطَِّريُق اْلُوْسَط  ِهمَي  »نروند که از آن خارج می شوند که: 

 راست و چپ گمراهی است و طریق وسط، جاده است.  3«:اْلَجادَّةَّ

راه وسیعی که در دو کناره اش  اجلاّده: الشارع الواسع زرَت االشجار َلي جانبيه: لغت:

 درختانی کاشته شود.

َََلم     »( می گوید: السالم امام )علیه اللَُّهمَّ اْسلَّْك ِبَي الطَِّريَقَة اْلُمْثَلم ، َو اْجَعْلِنمي 

َُ َو َأْحَيا ه و موفق کن که با فرهنگ تهو  خدایا مرا رهرو طریق مثلی قرار د ؛«ِملَََِّك َأُمو

                                                   
 سورۀ نجم. 28آیۀ  8
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 زندگی کنم و با فرهنگ تو بمیرم و از نو با فرهنگ تو برای محشر زنده شوم. 

 آنگاه در بخش بعدی اصول این فرهنگ را می شمارد: 

 

 

 بخش بیست و یکم

 اصول ملّت و فرهن  الهی 

 دعا و خود شناسی

 اصول فرهن  سالم تنها چهار اصل است

   بدون جهتفرهن  جهت دار و فرهن

 انسان زیر رصد الهی

 برتری خواهی با برتری جوئی فرا دارد

 معیار برای تشخیص برتری خواهی از برتری جوئی
 

َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو َمِّْعِني ِباِلاْقََِصاِد، َو اْجَعْلِني ِمْن َأْهِل السََّداِد، » اللَُّهمَّ َصلِّ 

 «:ْن َصاِلِح اْلِعَباِد، َو اْرُزْقِني َفْوَز اْلَمَعاِد، َو سَلاَمَة اْلِمْرَصاِدَو ِمْن َأِدلَِّة الرََّشاِد، َو ِم

خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا از )روحیّهۀ( میانهه روی برخهوردارکن، و مهرا از     

 قرار ده.  بندگان صالحتاهل سداد و استواری قرار ده، و از راهنمایان )مردم( به رشد، و از 

 

 شرح
 

 ،و ضهد آن روش سرسهری   -اقتصهاد از ریشهۀ قصهد: روش آگاهانهه، حسهابگرانه،      لغت:

ناآگاهانه و بدون بررسی و بدون حساب و کتاب است. و چون هر رفتار آگاهانۀ عاقالنه، نه 
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دچار افراط می شود و نه دچار تفریط، لذا کلمۀ اقتصاد را بهه میانهه روی معنهی کهرده انهد.      

می گویند، یعنی دانشی کهه امهور مهالی را بهر      یدی و تجاری، اقتصادنش مالی، تولامروز به دا

عقالنی، مبتنی کند. که البته یک اصطالح و نامگذاری کامالً اب و کتاب و بررسی اصول حس

اصهطالح میانهه روی نزدیکتهر اسهت، گرچهه آن نیهز        نسبت به ریشۀ این واژه بهدرست، و 

رفتهاری شهود، از ایهن جههت      شامل هردی و درست است. چون میانه روی می تواند همه بُع

نزدیکتر است به ریشۀ اصلی قصد. با اینهمه هیچکدام از این دو معنی مراد اصلی امهام نیسهت   

 که خواهد آمد. 

است « تزلزل»به معنی استحکام و استواری، و عدم تزلزل، و ضد آن « سدّ»از ریشۀ  سداد:

وض شود و یا در جامعه موضهع عهوض کنهد،    که انسان باصطالح با هر بادی بلرزد و حالش ع

 همانطور که امروز می گویند فالنی عضو حزب باد است. 

 

 برتری خواهی با برتری جوئی فرا دارد
 

از بنهدگان  »اکثریتی از شارحان و مترجمان صحیفه، ایهن عبهارت را    :ِمْن َصاِلِح اْلِعَباد

د درست نیسهت. زیهرا در نظهام ایهن     معنی کرده اند که بی تردی« بندگان صالحاز » و« شایسته

«. فرد صالح بندگان»، رابطۀ مضاف و مضاف الیه است، یعنی «العباد»با « صالح»عبارت، رابطۀ 

 افرادی هستند که از همۀ مردم صالح تر هستند، امام می گوید خدایا مرا از آنان قرار بده. 

ممن  »که امام بگوید: فرق میان دو معنی این است که معنی شارحان وقتی درست می شد 

که رابطۀ این دو لفظ رابطۀ صفت و موصوف است. اما در نظام مضهاف و   «َبادک الصاحلين

 مضاف الیه، نوعی برتری خواهی نهفته است که امام یک برتری از دیگران را می خواهد. 

بهه امهام   « برتری جهوئی »نسبت « نعوذ باهلل»و چون حضرات ترسیده اند که در این معنی 

کهه   -ه شود، راه دیگر رفته اند، در حالی که میان این برتری خواهی و میان برتری جوئیداد

 اساسی هست.  یفرق -یک خصلت منفی و خطرناک است
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 8انسان )هر انسان سالم( همیشه در صدد برتری است و همانطور که پیشتر به شرح رفهت 

ََِفاْسََِبقَّوا اْلَخ»است: « موجود در حال مسابقه»انسان یک  در امور خیر و خیر گرائی  3«:ْيرا

مسابقه بدهید. و مسابقه یعنی کوشش برای برتری. و اساساً انسان برای این مسابقه آفریده شده 

َِ َو اْلَأْرَض يف»که می فرماید:  َََلم  اْلمماِء    َو ُهَو الَّذي َخَلَق السَّماوا ََْرُشُه  ِسَِّة َأيَّاٍم َو كاَن 

َََماًلِلَيْبلََّوكَّْم َأيُّكَّ اوست که آسمان ها و زمین را در شش روز آفریهد و عهرش او    2«:ْم َأْحَسُن 

از شهما از نظهر    یک کدام که ت او( بر آب قرار داشت، تا شما را بیازماید)حکومت و ربانیّ

 عمل برتر می شوید. 

َََماًل»و جملۀ   0در آیۀ دیگر نیز آمده است. «ِلَيْبلََّوكَّْم َأيُّكَّْم َأْحَسُن 

َََماًل»می گوید  «ليبلوکم ّايکم حسن َماًل»می گوید ن . اَحسن، اسم تفضیل «َأيُّكَّْم َأْحَسُن 

 است. « برتری»و دارای معنی 

 به ما یاد می دهد که در صدد برتری بر دیگران در «َو ِمْن َصاِلِح اْلِعَباِد»امام در جملۀ 

 هسهت  نیهز  «ُهمَّ اْسلَّْك ِبَي الطَِّريَقَة اْلُمْثَل اللَّ» جمله در برتری معنائی عنصر این باشیم، خیر امور

 باشد.  زدنی مثال و برتر که خواهد می را طریق آن امام رفت، شرح به قبلی بخش در که

َو »: قرار دهما قبل است که می گوید: خدایا مرا از راهنمایان مردم  ۀو باالتر از آن، جمل

جمع دلیل است و دلیل در این سخن به معنی راه نما، رهبر و  ادلّه: صیغۀ «.ِمْن َأِدلَِّة الرََّشاِد

 امام است. همگان باید در صدد راهنما بودن و هدایت کردن دیگران باشند. 

َْمُيٍن َو اْجَعْلنما ِلْلُممَّقنَي     »قرآن:  َو الَّذيَن َيقَّولَّوَن َربَّنا َهْب َلنا ِمْن َأْزواِجنا َو ذَّرِّيَّاِتنا قَّمرََّة َأ

                                                   
 از همین دعا. یدر شرح بخش 8
 سورۀ بقره.   805آیۀ  3
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قهرار  آنان که می گویند: پروردگارا، از همسران و فرزندانمان مایۀ روشنی چشم ما  8«:ِإمامًا

 کاران امام گردان.، و ما را برای پرهیزده

کهه  « برتهری جهوئی  »است که انگیزش فطهری دارد و بها اصهطالح    « برتری خواهی»این 

 منشأش انگیزش غریزی است فرق بل کامالً تضاد دارد. 

َبمِل  »قرآن مهی گویهد:    رتری خواهی از برتری جوئی:معیار برای تشخیص ب

ََل  گرچهه   -انسان بر نفس خودش آگهاه اسهت   3«:َمعاذيَرُه َو َلْو َأْلق  -َنْفِسِه َبصرَيٌة اْلَِّْنسانَّ 

توجیه گری می کند. یعنی بوسیله توجیه رفتارهای منفهی خهود را مثبهت تلقهی مهی کنهد، و       

عقب مهی مانهد. زیهرا بهه توجیههات      « خود شناسی»مشکل در همین جاست؛ گاهی انسان در 

عادت می کند و نمی داند که در مقام توجیه است یا واقعاً کردار نیک انجام می دهد. معیار 

بهر طبهق عهادت     ویا غریزی است  ،چیست؟ چگونه بدانیم که این رفتارمان واقعاً فطری است

َو »اری بهرای مها معرفهی مهی کنهد:      ( معیالسالم هیعل؟ امام )-برای مان موجّه جلوه می کند؟

سرانجام و نتایج کردارهایم  -خدایا دستیابی معادی به من روزی کن. «:اْرُزْقِني َفْوَز اْلَمَعاد

 در محشر و معاد به من برسد. 

 کامیاب شد.  -فازَ فوزاً باالمر: ظَفَر به: به آن دست یافت. لغت:

 فاز من المکروه: نجا: نجات یافت. 

و کرداری سرانجام آن را سنجید: آیا نتیجۀ کامیابی اخروی دارد یها   هر رفتار پس باید در

گری، رها می شهویم. ایهن یعنهی خهود را رصهد       ؟ در این صورت از اسارت عادت توجیه-نه؟

است که در آخرین جملهۀ ایهن بخهش مهی      ، خودپائی و رصد خودگری کردن، عالج توجیه

 بده.  «اِدسَلاَمَة اْلِمْرَص»گوید: خدایا به من 

ََل »از آیه یاد گرفتیم که انسان همیشه خودش را رصد می کند   «.َنْفِسِه َبصرَيٌة اْلَِّْنسانَّ 

                                                   
 سورۀ فرقان. 40آیۀ  8
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برای  «َاّلمة»همانطور که در کلمۀ  -است تأکیدحرف تأنیث نیست، حرف  «ة»این حرف 

گهری،   می کند که انسان خودش خودش را تحت نظر دارد، اما توجیه تأکیدو  -است تأکید

داشهته باشهد   « سالمت رصد»او را دچار خطا می کند و رصدش را مخدوش می کند. اما اگر 

 «.سَلاَمَة اْلِمْرَصاِد»گری نمی شود.  دچار توجیه

 8«ِإنَّ َربََّك َلِباْلِمْرصاِد»( را به آیۀ السالم هیعلشارحان و مترجمان صحیفه این جملۀ امام )

مرصاد در این سخن، دوزخ است که نگهبانهان آن منتظهر   ربط داده اند. و یا گفته اند مراد از 

 هستند تا بدکاران را برای عذاب تحویل بگیرند.

دانسهته انهد، در حهالی    « اسم مکان»است، صیغۀ « مِفعال»حضرات، مرصاد را که بر وزن 

می  «صرف میر»است. میر شریف در کتاب « ابزار و وسیلۀ رصد»است و مراد « آلةاسم »که 

 3بود. آلةعال و مفعل و مِفعله، برای مِف گوید:

شارحان و مترجمان )که خدای شان اجر دهد و یقیناً در نزد خدا اجهر وافهر دارنهد( بهه     

 آلةمتون لغوی مانند المنجد و اقرب الموارد مراجعه کرده و دیده اند که مرصاد به معنی اسم 

 نیز دیث است و لغت نویساننیامده است. توجه نفرموده اند که بهترین منبع لغت، قرآن و ح

 در بسیاری از موارد با تکیه بر قرآن و حدیث، الفاظ را معنی کرده اند. 

مانع از آن است که مرصاد به معنی اسهم مکهان باشهد،     «سالمة»در این سخن امام، کلمۀ 

! و یعنی سالم بودن مکان رصد، و این چه معنهائی دارد؟  «سَلاَمَة اْلِمْرَصاِد»زیرا در آن صورت 

را در معنی سهخن امهام بیفزاینهد کهه سهالم عبهور کهردن از        « عبور»لذا مجبور شده اند لفظ 

 کمینگاه شود. 

یعنی سالم بودن ابزار رصد که عبارت  «سَلاَمَة اْلِمْرَصاِد»باشد،  آلةاما اگر به معنی اسم 

( السالم هیعلاست از فکر، عقل و شخصیت درونی شخص. و هیچ نیازی نیست که کالم امام )

                                                   
 سورۀ فجر.   80آیۀ  8
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 یا امثال آن را در آن دخیل کنیم. « عبور»را دستکاری کنیم و کلمۀ 

اینگونه دستکاری ها است که معنای زیبا، سازنده، حیاتبخش و عمیق علمی سهخنان اههل   

به جریهان مهی انهدازد. کهه      ی( را از علمیت ساقط کرده و در وادی دیگرالسالم همیعلبیت )

 ر احادیث، اینگونه رفتارها بسیار است. در تفسیر قرآن و تفسی متأسفانه

گری یک خُلهق و خصهلت مهذموم و بیمهاری اسهت. سهالمت        توجیه مکارم االخالا:

 مرصاد، خلق و خصلتی است از مکارم اخالق. 

بیان شد. امها نظهام سهخن    « اقتصاد»معنی  برخورداری آگاهانه و عقالنی از عمر:

 مهی  را مختصهری  توضهیح  که است طوری «ِباِلاْقََِصاِد َو َمِّْعِني» جملۀ در (السالم هیعل) امام

 فوراً شود، شنیده یا و دیده جا هر در «اقتصاد» لفظ که شده موجب روی میانه اصطالح زیرا طلبد.

 بهه  را امهام  سهخن  ایهن  صهحیفه  مترجمان و شارحان لذا و شود، متبادر ها ذهن به «روش» معنای

 بخهش  ایهن  در (السهالم  هیه عل) امهام  که حالی در اند، دهکر معنی «کردار و رفتار در روی میانه»

هسهتند. پهس   « شخصیت درون»ای، نظری به رفتار و کردار ندارد، همگی دربارۀ  هفت گزاره

 از صلوات بر پیامبر و آل، شش خصلت درونی و شخصیتی را از خداوند می خواهد: 

 اهل تعقّل بودن.  برخوردار بودن از نیروی آگاهی و عقل و بهره مندی از عقل= -8

 بودن. ستحکام شخصیت= اهل سداد و استوارا -3

 هل راهنمائی و داللت مردم به رشد، بودن.ا -2

 برترین بودن= اهل صالح.  ،در صالحیت داشتن و صالح بودن -0

 در اندیشۀ معاد بودن= اهل آخرت. -3

 گری نبودن.  اهل توجیه«= خوپائی»فکر سالم و تعقل سالم داشتن در رصد خود و  -2

( السهالم  هیه علهیچکدام از این شش خواسته، خواسته رفتاری و کرداری نیستند. بل امهام ) 

مرحلۀ پیش از رفتار را در نظر دارد که اگر این شش مولّفه در شخصیت انسان در کنهار ههم   

منشأ  دهند. بلی؛ درست است چنین شخصیت درونی باشند، یک شخصیت کامل را تشکیل می

 کردارهای بی افراط و بدون تفریط می شود.  رفتارها و
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 و با بیان دیگر: امام در مقام شخصیت شناسی است نه رفتار شناسی. 

مهی  « توفیهق »( دربهارۀ رفتارهها و کردارهها،    السهالم  همیعله در ادبیات قرآن و اهل بیت )

یک امر  تمتّع آن برخورداری است که با نوعی لذّت همراه باشد و لذت 8«.تمتّع»خواهند، نه 

 درونی است نه رفتاری، خواه لذّت منفی باشد و خواه مثبت. 

 منتفع شد و لذت برد.  متَّع بکذا: انَفع و تلّذذ: لغت:

 از مالش با گوارائی و لذت بهره مند شد. متَّع مباله: َاش به هنيئًا و تلّذذ:

انسان »ر معنائی شارحان و مترجمان )رضوان اهلل علیهم( توجه نکرده و سخن امام را از با

را از علوم انسهانی   تخلیه کرده و معنی عوامانه به آن داده اند. و این روال است که ما« شناسی

 قرآن و حدیث، محروم کرده است. 

 

 

 بخش بیست و دوم

 حفاظت از عناصر خالص کننده و اصالح کنندۀ شخصیت

 انسان بدون یاری خداوند، هالک شونده است
 

َنْفِسَك ِمْن َنْفِسي َما ُيَخلُِّصَها، َو َأْبِق ِلَنْفِسي ِمْن َنْفِسي َما ُيْصِلُحَها، اللَُّهمَّ ُخْذ ِل»

خدایا آنچه در نفس من بهرای تهو سهزاوار اسهت و مهرا       «:َفَِّنَّ َنْفِسي َهاِلَكٌة َأْو َتْعِصَمَها

کهه   خالص می کند نگه دار، و آنچه در نفس من هست و مرا اصالح می کند باقی دار، زیهرا 

 نفس من تباه شونده است مگر تو آن را حفظ کنی. 

                                                   
بها عنصهری از کامیهابی همهراه     « برخهورداری »در ادبیات صحیح مردمی نیز چنین است، در فارسی نیز  8

 است.  
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 شرح
 

در اینجا نیز نمی توانم با شارحان و مترجمان، همسو شوم؛ آنان میان گزاره اول  متأسفانه

بها ههم تقابهل دارنهد،     « بگذار»و « بردار»دیده اند؛ همانطور که دو لفظ « تقابل»و دوم، یک 

 را آن اسهت؛  بگهذار  معنهی  بهه  «ابق» کلمه و است بردار معنی به «خذ» کلمۀ که اند کرده گمان

 بگذار. باقی من نفس در را چیز فالن و بردار من نفس از را چیز فالن خدایا بگذار: را این و بردار

ه و وامانده شده اند. زیرا در این صورت کلمهۀ  دردر این روش )باصطالح( بشدت گیر کو 

: -نعوذ بهاهلل  -امر باطل در می آورد و می شودبه هر معنی تصور شود، سر از یک « لنفسک»

آنچه که نفس مرا خالص می کند بردار، و آنچهه نفهس مهرا     من خدایا برای خودت از نفس»

 .«اصالح می کند برایم باقی بگذار

اوالً خداوند چه نیازی دارد که چیزی از ما بگیرد؟ ثانیاً: اگر عناصر خالص کننهدۀ مها را   

آنچهه مهرا   »برای ما باقی می ماند؟ ثالثاً در گزارۀ بعدی که می گوید از ما بگیرد، چه چیزی 

، این عناصر اصالح کننده چیست که غیر از عناصر خهالص  «اصالح می کند برایم باقی بگذار

 کننده است تا خداوند آن را بردارد و این را باقی بگذارد. 

گهذارۀ اول اسهت ماننهد:     ی میان دو گزاره نیست، بل گزارۀ دوم شرح و بیان«تقابل»هیچ 

 خدایا، فرزندم را حفظ کن که به دردم می خورد، و او را نگه دار که عصای دستم باشد. 

باشد: خهدایا، آنچهه نفهس مهرا     « ابق»به معنی ضد « خذ»و چنین نیست که همیشه کلمۀ 

 خالص می کند در من حفظ کن، و آنچه مرا اصالح می کند در نفس من نگه دار. 

 آن را حفهظ کهن، اسهت همانطورکهه خداونهد      «= بگیهر و داشهته بهاش   »نی به مع« خذ»

عفو را بگیر و به معروف امر کن. یعنی خصلت عفهو   8«:ُخِذ اْلَعْفَو َو ْأُمْر ِباْلُعْرِ »می فرماید 

                                                   
 سورۀ اعراف. 888آیۀ  8
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َِْنَد كَّلِّ َمْسِجٍد»داشته باش. و  هنگام رفتن به مسجد زینت تهان را بها خهود     8«:ُخذَّوا زيَنََكَّْم 

 زینت های تان را برخود داشته باشید.  3د؛برداری

 نیز روشن می شود، با هر تصور با هر معنی ای از قبیل: « لنفسک»در این صورت معنی 

معنی توسّلی: گوینده به خود خدا متوسل شده و مهی گویهد: بخهاطر خهودت عناصهر       -8

 خالص کنندۀ مرا حفظ کن. 

ه دوست داری بنهده ات خهالص شهود،    خدایا تو ک«: عنصری در خدا شناسی»به معنی  -3

 بخاطر این دوست داشتنت، عناصر خالص کنندۀ مرا حفظ کن.

الص و بها  ایا تو که سزاوار هستی بندگانت خباز به معنی عنصری در خدا شناسی: خد -2

 اخالص باشند، عناصر خالص کنندۀ مرا حفظ کن. 

 دار.  نگه برایم را هستند( کننده خالص )که همان کننده اصالح عناصر و گوید: می سپس و

 یعنی امام یک خواسته را در دو بیان، می آورد. 

آنگاه در گزارۀ بعدی می گوید اگر تو عناصر خالص کننده و اصالح کنندۀ مهرا حفهظ و   

نگه داری نکنی، من هالک می شوم. این پیام دعائی است که به ما توصهیه کهرده انهد بسهیار     

خدایا قلبم را بر دینت ثابت نگه دار. و مانند پیام  «:کّبت قلبي َلي دينثرب »بگوئید 

این برای آن است که قلهب تهو را بوسهیلۀ آن محکهم و      2«:َكذِلَك ِلُنَثبَِّت ِبِه فَّؤاَدَك»آیه است: 

 ثابت بداریم. 

و بهالعکس:  « رابطۀ خدا بها انسهان  »در مواردی از این مجلدات به شرح رفت که  انسان:

امهر بهین   »نه بر اساس جبر است و نه بر اساس تفهویض بهل بهر اسهاس      «رابطه انسان با خدا»

                                                   
 سورۀ اعراف.  28آیۀ  8
است که هنگام رفتن به مسجد زینت ههای   گفته بود مراد این آیه این« المتیّهم»گویند یکی از صوفیان  3

 تان را از خود بردارید و کنار اندازید. 
 سورۀ فرقان. 23آیۀ  2
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انسان اراده دارد، اختیار دارد، اما برای همین اراده و اختیارش نیز نیازمند یاری  8است؛« امرین

زیرا نفس مهن   «:َفَِّنَّ َنْفِسي َهاِلَكٌة َأْو َتْعِصَمَها»( می گوید: السالم هیعلخداوند است که امام )

 ونده است مگر تو حفظش کنی. تباه ش

دوازده کاربرد دارد: شکّ، ابهام، تخییهر، اِباحهه، جمهع، اضهراب     « اَو»حرف  نکتۀ ادبی:

 .است= مگر اینکه« االّ»، تبعیض، و آخرین آن کاربرد شرطّية)مانند: بل(، تقسیم، الی، تقریب، 

 «:ْفِسي َهاِلَكٌة َأْو َتْعِصمَمَها َفَِّنَّ َن»( همین کهاربرد را دارد:  السالم هیعلدر این کالم امام )

 مگر )االّ اینکه( تو حفظ کنی. ه استزیرا نفس من هالک شوند

 

 

 بخش بیست و سوم 

 حریّت و آزادی روانی

 وسوسه ای از ابلیس که ظاهرش مستدل است

 بعنوان انسان، هیچ خواسته ای از خداوند گزافه نیست

 روان انسانی سرایت دهنده و سرایت پذیر است
 

َُدَِّتي ِإْن َحِزْنُت، َو َأْنَت ُمْنَََجِعي ِإْن ُحِرْمُت، َو ِبَك اْسََِغاَثَِي ِإْن » اللَُّهمَّ َأْنَت 

ََ َتْغِيرٌي، َفاْمُنْن  ََ َخَلٌف، َو ِلَما َفَسَد َصَلاٌ ، َو ِفيَما َأْنَكْر َِْنَدَك ِممَّا َفا َكِرْثُت، َو 

ِة، َو َقْبَل اْلطََّلِب ِباْلِجَدِة، َو َقْبَل الضََّلاِل ِبالرََّشاِد، َو اْكِفِنمي  َََليَّ َقْبَل اْلَبَلاِء ِباْلَعاِفَي

خهدایا،   «:َمئَّوَنَة َمَعرَِّة اْلِعَباِد، َو َهْب ِلي َأْمَن َيْوِم اْلَمَعاِد، َو اْمَنْحِني ُحْسَن اْلَِّْرَشاِد

امیاب کننده ام تهوئی، اگهر   اگر محزون شوم وسایل غمزدائیم از تو است، و اگر ناکام شوم ک

                                                   
 www.binesheno.com -نو  نشیب تیسا -«.دو دست خدا»شرح بیشتر در کتاب  8
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عوضهی  « از دسهت رفتهه ای  »م از تو است، و در نزد تو برای هر ا غمگین شوم کمک خواهی

هست، و برای هر تباه شده ای اصالحی هست، و برای آنچه دوست نهداری تغییهری هسهت،    

 از رسیدن بال، و دارائی ده قبهل از آنکهه بخهواهم، و    پس به من منّت گذاشته عافیت ده پیش

ارشادم کن پیش از آنکه گمراه شوم، و در برابر سرایت عیب بنهدگانت مهرا کفایهت کهن، و     

 برایم ایمنی روز معاد را مرحمت کن، و زیبائی راهنمائی را به من عطا فرما. 

 

 شرح
 

 حزن: ضدّ سرور.  احلَّزن: ضّد الّسرور: لغت:

علهوم باشهد، امها    است؛ غم آن حزنی است که علّت آن بهرای شهخص م  « غم»حزن اعم از 

 گاهی انسان محزون می شود و نمی داند چرا محزون است. 

 8آمده است.« غم»آیه از قرآن واژۀ  4در 

 عُدّه: امکانات: داشته هائی که نیاز را بر طرف می کند. 

 محروم از چیزی: ناکام دربارۀ چیزی. 

و  -گوارا گشهت بهرای آکهل.    له:: َهَنأ آکَنَجَع الّطعاُم -«.َنَجَع»صیغۀ اسم مکان از  ُمنَََجع:

 «. کامیابی»، می شود «محرومیت»در تقابل با 

 آنچه سبب غم شدید باشد.  الَکرث: الکارث املسبّب للغّم الشديد:

 یافتن: نایل شدن: داشتن.  اجِلدة: مصدر َوَجَد َيجُد:

                                                   
است. و چون انسان « غذای گلوگیر»رایج است، لیکن معنی اصلی غصّه « غم و غصّه»در فارسی اصطالح  8

وم نوعی گرفتگی در گلویش احساس می کند، مجازاً به معنی غم به کار می رود. این واژه تنها یهک بهار   غمم

ََذابًا َأليمًا -ِإنَّ َلَدْينا َأْنكااًل َو َجحيمًا»در قرآن آمده آنهم به معنی حقیقی:  و  82آیۀ  «.َو َطعامًا ذا غَّصٍَّة َو 

 سورۀ مزمل.   80
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چهار  د»و نیز اسم مصهدر بهه معنهی    «. دچار نشدن»به معنی « فوع»مصدر از مادۀ  العافية:

 بهویژه رههائی از بیمهاری، بهه کهار      « رهائی از گرفتهاری »در فارسی بیشتر به معنی «. نشدگی

 می رود. 

 دچار نشدن، یا دچار نشدگی به بالء.  :اْلَعاِفَيَة ِمَن اْلَبَلاِء

 بدی کردن، اذیت، گناه.  : املساََةَّ و االذي و ااِلمث:اْلَمَعرََّة

 العیب.  :اْلَمَعرََّة

 کهه یهک بیمهاری مسهری اسهت      « جرب= گهری »به معنی بیماری « عرّ»ز مادّۀ این واژه ا

در معنی این مادّه نهفته است؛ عرّ آن مرضی است که به دیگهری  « سرایت»می باشد، و عنصر 

شرّ خهود را   ََّره بشرٍٍّه: اَداه شّره:»سرایت کند. و در امور اخالقی و روانی نیز کاربرد دارد: 

 خود را به دیگری سرایت داد.  یبع؛ «به او سرایت داد

اما نه هر عیهب بهل رسهانیدن    « عیب رسانی»مصدر میمی است و معنی آن می شود  َامَلَعرَّةَّ:

عیب خود به دیگری. و کاربرد دوم آن مطلق عیب رسانی و حتی هر نوع اذیت رسانی اسهت.  

نکه عیوب دیگران بر ( کاربرد اول در نظر است؛ یعنی خدایا از ایالسالم و در سخن امام )علیه

 من سرایت کند مرا محفوظ دار. 

اَلمَنح: در اصل به معنی واگذار کردن شتر، گوسفند و گاو به کسی که از منهافع آن بههره   

حتی باغ،  یمند شود بدون انتقال مالکیت آن. و درکاربرد دوم به واگذار کردن منافع هر چیز

می کند. و در کاربرد سوم به هر هدیه، تحفه  خانه، خودرو و...، بدون انتقال مالکیت، داللت

 ( همین کاربرد سوم مراد است. السالم و اِعطا، شامل می شود. و در این سخن امام )علیه

سه چیز آزادی شخصیت انسان را مخدوش می کند؛ اولهی و   حرّیت و آزادی روانی:

 را از بهین   دومی محدودیت موقتی و مشروط مهی آورد، سهومی اصهل و اسهاس آزادی روانهی     

 می برد: 

وعده دادن است؛ کسی که به دیگری وعده می دهد تا آن را به جای نیهاورد آزادی   اولی:
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مسئول )کسهی کهه    8«:اْلَمْسئَّولَّ ُحرٌّ َحَّ  َيِعَد»(: السالم روحی ندارد. امیرالمؤمنین )علیه

ش را بهه جهای   تها وعهده ا   -چیزی از او خواسته می شود( حرّ است تا وقتی که وعده بدههد. 

 نیاورده حرّیتش مخدوش است. 

ك ملمن ال يعمر    فال تبمذل رّقم   ين رّقالّد»دین و قرض است که فرمهود:   دومی:

کسی که حق و جایگاه شخصیتی تهو را درک   وامدار بودن، بردگی است؛ پس برای 3«:كحّق

اش  کسهی کهه وامهدار اسهت، تها وقتهی کهه آن را ادا نکهرده آزادی         -2نمی کند، برده مباش.

 مخدوش است. 

چشم دوختن به آنچه در دست دیگران است؛ فردی که دچار این خصلت باشهد،   سومی:

اصل و اساس آزادی روحی و شخصیتی را از دسهت مهی دههد. مگهر یهک تحهول اساسهی در        

َعِلميِّ  َلا َحْوَل َو َلا قَّوََّة ِإلَّا ِباللَِّه اْل»شخصیت خودش ایجاد کند، البته با استمداد از خداوند که: 

 «.اْلَعِظيِم

َُدَِّتي ِإْن َحِزْنُت»( به ما یاد می دهد که بگوئیم السالم امام سجاد )علیه  «:اللَُّهمَّ َأْنَت 

زدائیم از توست. و بدیهی است که این خواسته  خدایا اگر محزون شوم وسایل و امکانات غم

قانه باشهد حهاکی از ایمهان    باید صادقانه باشد و نمی توان به خداوند دروغ گفت. و اگر صهاد 

 شخص به عُدّۀ خدا و چشم ندوختنش به آنچه در دست دیگران است می باشد. 

اگهر ایهن صهداقت را نداشهته      وسوسه ای از ابلیس که ظاهرش مستدل است:

باشیم چه کنیم؟ باز هم باید این جملۀ امام را بگوئیم و تکرار کنیم لهیکن بها نیّهت تمهرین و     

روانی و شخصیت روانی. یعنی چنین نیست که کسی که فاقد این صداقت  درمان؛ درمانِ بینش

باشد، یا دارای صداقت مخدوش باشد، حق ندارد این دعا را بخواند. بل دعها را مهی خوانهد و    

                                                   
 ابن ابی الحدید.  208فیض، و  234نهج البالغه، قصار،  8
 ط دار التراث.  242ص  34نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج  3
 وامدار باشد، دچار بردگی خطرناکی شده است.  گر شخص سیاسی و دارای هر سمت،بویژه ا 2
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باید بخواند و با همین عبارت ها در حضور خداوند دعا کند. زیرا هر فرد مسلمان در مرحلۀ 

از ناحیۀ خداوند است و « سامان یابی»و هر « کار سازی»هر  دّه وعقالنیت می داند که هر عُ

اگر در این امر صداقت نداشته باشد به مرحلۀ روانی و شخصیت درون، مربهوط اسهت. پهس    

گفتن این سخن در مقام دعا از نظر عقالنی دروغ نیست، گرچه از جهت شخصهیتی نادرسهت   

 دعاهای منقول از اهل بیت )علهیهم  و بر این اساس ما همۀ و این نکته بس مهم است.باشد. 

( را در مقام دعا می خوانیم و می گوئیم، گرچه از نظر درجۀ شخصهیت درون، لیاقهت   السالم

 آن را نداشته باشیم. 

ترک این قبیل خواسته ها بخاطر نقص صداقت و عدم لیاقت، یکی از استدالل های شیطان 

 پائید و این گونه افکار را از خود دور کرد. است که بر قلب انسان القاء می کند؛ باید خود را 

( فرموده اند: هنگام نماز انفرادی و بدون جماعهت نیهز مسهتحب    السالم اهل بیت )علیهم

است اذان و اقامه بگوئید. کسی می گفت: سال ها نتوانستم اذان و اقامه بگویم، زیرا بها خهود   

تا )مانند ماکیانی که یک تخم ناقص می گفتم: آخه این نماز شکسته بستۀ من چه لیاقتی دارد 

 گذاشته فریاد قا قّا ال بلند کرده( فریاد اذان بلند کنم. 

اینگونه افکار بظاهر نشان از مردانگی و آزادگی است، اما در واقع غیر از وسوسۀ ابلهیس  

 چیزی نیست. 

در عهرف مردمهی    بعنوان انسان، هیچ خواسته ای از خداوند گزافه نیست:

تر از لیاقت خود، مصداق پرتوقعی و گزافه، و نکوهیده است. اما در مقهام دعها و   خواستۀ باال

خواستن از خداوند، هر خواستنی ستوده است و هیچ حد و مرزی ندارد مگر اینکهه خواسهته   

 غیر انسانی باشد. زیرا انسهان اگهر چیهزی بهاالتر از شهأن خهود بخواههد، لیاقهت آن را نیهز          

 می خواهد. 

: لیاقت را نیز باید از خداوند خواست، دعا کننده وقتی کهه چیهزی را مهی    و با بیان دیگر

َو »خواهد، لیاقت آن را نیز می خواهد. آیه ای را که در بخش قبلهی دیهدیم از نهو بخهوانیم:     
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َُْيٍن َو اْجَعْلنا ِلْلُم و آنهان   8«:َّقنَي ِإمامماً الَّذيَن َيقَّولَّوَن َربَّنا َهْب َلنا ِمْن َأْزواِجنا َو ذَّرِّيَّاِتنا قَّرََّة َأ

، و ما را برای قرار دهکه می گویند: پروردگارا، از همسران و فرزندان مان مایۀ روشنی چشم 

 پرهیزکاران رهبر و پیشوا گردان.

این آیه برای همۀ اهل ایمان است و انتظار دارد که همگان این دعها و خواسهته را داشهته    

را از خهدا بخواهنهد، بهل رهبهر،     « متّقی بودن»ند؛ نه فقط باشند، یعنی باالترین مقام را بخواه

 پیشوا و راهنما بودن بر متقیان، را بخواهند. 

چنین خواسته هائی گرچه از نظر داشته های شخص، پر توقعی باشد، از این جهت کهه او  

ر انسان است و خداوند انسان را بالقوّه چنان با استعداد آفریده که چنین خواسته هائی سهزاوا 

 آفرینش اوست. و چون از خود آفریننده می خواهد، هرگز پرتوقعی نیست. 

است فقط، و هرگز توقع نداشته باشد که ههر  « دعا کننده»اما دعا کننده باید بداند که او 

چه بخواهد حتماً به او داده خواهد شد، در این صورت است که در برابر خدایش نیز پر توقع 

در شرح همهین دعها   « استحقاق»قعی و گزافه می گردد. در مبحث می شود، دچار بیماری پرتو

گذشت که خدا با هیچکس عقد اخوت نبسته و هیچ تعهدی به کسی نداده است و هیچ کهس  

َُوين»حقی، استحقاقی در عهدۀ خدا ندارد. مگر وعده ای که داده:  و به این  3«َأْسََِجْب َلكَّْم اْد

و کمترین استجابت دعا بهرای کسهی    2«.َه ال ُيْخِلُف اْلميعاَدِإنَّ اللَّ»وعده اش عمل خواهد کرد 

که مطابق آیه قبلی حتی پیشوائی را می خواهد، این است که او عمالً با این دعا بهه حهدّی از   

شخصیت می رسد که درک می کند حتی پیشوائی خواستن نیز گزافه نیست و از آن وسوسهۀ  

یابد. و هیچ دعائی بدون استجابت نیسهت. زیهرا    ابلیسی که بشدت گول زننده است رهائی می

 تهأثیر »صدی از آن برآورده نشود، اصهل و اسهاس دعها    ود خواسته برآورده نشود یا دراگر خ

بهس   تأثیردارد، یعنی در وضعیت شخصیت درونی و نیز در مرحلۀ استدالل و آگاهی « وضعی

                                                   
 سورۀ فرقان.  40آیۀ  8
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 8مهم و عمیق دارد.

، با تقوای قوی و یا ضعیف، می تواند )بل باید( پس؛ هر کسی، با هر ایمان کامل و یا ناقص

َُدَِّتي ِإْن َحِزْنُت، »( هم آوا شده و بگوید: السالم هیعلدر این دعا با امام سجاد ) اللَُّهمَّ َأْنَت 

 «.َو َأْنَت ُمْنَََجِعي ِإْن ُحِرْمُت، َو ِبَك اْسََِغاَثَِي ِإْن َكِرْثُت

َو »ر همین سخن امام هست که بالفاصله می گوید: دلیل و استدالل بر بحث باال، د دلیل:

ََ َخَلف و )خدایا،( در نزد تو به آنچه از دست رفتهه، جهایگزین هسهت.     «:َِْنَدَك ِممَّا َفا

یعنی خدایا اگر من بخش هائی از شخصیت درون و لیاقت را از دست داده ام، در نزد تو برای 

و باز بالفاصله مهی گویهد:    3ا را ترمیم کنی.آن ها جایگزین هست و تو می توانی این خالء ه

و )خدایا،( در نزد تو برای هر تباه شده ای اصالح است. یعنی تو مهی   «َو ِلَما َفَسَد َصَلاٌ »

ََ َتْغمِيريٌ  »د شدۀ شخصیت مرا اصالح کنی. و: ساتوانی ابعاد ف و )خهدایا،(   «:َو ِفيَما َأْنَكمْر

 ن را دوست نداری، امکان تغییر هست. برای هر نکوهیدگی که در من هست و تو آ

 هم ترمیم شخصیت، هم اصالح آن، و حتی هم تعمیر شخصیت را از خدا می خواهد. 

آشنا باشد، توجه  صحیفه سجادیهاگر خوانندۀ محترم با شرح ها و ترجمه های  توجه:

ن دارد، در غیر اینصورت، بنده توجه می دهم که در شرح این بخهش از دعها یهک فرقهی میها     

ت حزن، اندوه و غم بهم( هست؛ آنان بمناسس سرّروش بنده با دیگر شارحان و مترجمان )قدّ

و نیازهها  « نعمت های نداشته»که در آغاز این بخش آمده، همۀ فقرات این بخش را به محور 

، تفسیر کهرده انهد. و جریهان بحهث مهن      «جان انسان»و نواقص امکانات در عرصۀ خارج از 

 حور نیازها، نداشته ها و نواقص درون جان و شخصیت آدمی می چرخد. طوری است که به م

سخن امام، مطلق است؛ شامل هر دو محور می شود و نباید محور برون از جان، را کنهار  

                                                   
ایهن موضهوع بشهرح     ،در این مجلدات در موارد متعدد -آن وسوسۀ استداللی ابلیس را خنثی می کند. و 8

 رفته است. 
 این همان است که گفته شد: دعا کننده اصل لیاقت را نیز از خداوند می خواهد.  3
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کهردم و بهه محهور درون    نگذاشت. بنده به شرح و بیان آنان در محور برون از جان بسهنده  

به عرصۀ درون، بسی بی تهوجهی کهرده انهد.     وطمباحث مربپرداختم. اما انصافاً حضرات در 

ََ َتْغِيرٌي»بویژه جملۀ  و »شاهد روشنی است بر این ادعا. امهام نمهی گویهد:     «َو ِفيَما َأْنَكْر

چه که دوست نداری مغفرت است. یعنی  و )خدایا،( در نزد تو برای هر «:فيما انکرَ غفران

 عوارض درونی است.  ر مقام تغییرخشش گناه نیست، بل دامام در این جمله در مقام ب

آنچه خداوند دوست ندارد یا عمل انسان است که دربارۀ آن باید مغفهرت و آمرزیهدگی   

 خواست. و یا خصلت منفی درونی است که باید تغییر آن را از خداوند خواست. 

َََماًل صاِلحًا َفأَّ»ممکن است با تمسک به آیهۀ   ََِمَل  ْولِئَك ُيَبدِّلَّ اللَُّه ِإالَّ َمْن تاَب َو آَمَن َو 

ٍَ َو كاَن اللَُّه َغفَّورًا َرحيمًا گفته شود که مهراد امهام در ایهن جملهه تبهدیل       8«َسيِّئاِتِهْم َحَسنا

در آیه سخن از تبدیل است نه تغییهر. ثانیهاً: امهام در مقهام      اوالً:سیئات به حسنات است. اما 

در آیهه کلمهۀ    ثالثااً: بحهث مهی کنهد.    « ها نداشته»مسئلۀ توبه و استغفار نیست، بل در مقام 

آمده که پیام آیه را از اطالق خارج کرده و مقیّد می کنهد. امها سهخن امهام مطلهق و      « غفور»

 رابعااً: شامل تغییر هر منفی است خواه منفی شخصیتی باشد و خواه منفی عملی و گناه باشهد.  

م جای بحث است که آیا مراد چگونگی تبدیل سیّئه به حسنه، در میان مفسرین و علمای کال

بخشیدن سیئه و عفو است که نتیجه اش برای انسان، یک نفع و حسنه و خوبی مهی شهود، یها    

واقعیت یک عمل بد به یک عمل خوب مبدّل می شود، بدیهی اسهت کهه معنهی اول تهرجیح     

نینی، نیهز  دارد. زیرا اگر خداوند اعمال بد را به اعمال خوب مبدّل کند، باید به اعمال بد اینچ

اجر دهد. و چنین معنائی دربارۀ خداوند هرگز درست نیست. اما تغییر منفی های درونی این 

 الزمۀ نادرست را ندارد. 

ََ َخَلٌف»فقرۀ  َِْنَدَك ِممَّا َفا نیز همهین داللهت را دارد؛ ایهن جملهه اگهر دربهارۀ        «َو 

و سیّئات ههیچ معنهی ای    گناه ی، معنی داشته باشد، دربارۀنداشته های نعمتی و امکانات زندگ
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نیز خلف و جایگزین نهدارد. درسهت اسهت     (ندارد، زیرا هیچ گناهی )حتی در حال بخشودی

امکان دارد اما جبران یک عمل خطا با یک عمل دیگر که مثبت باشد، نه با « جبران مافات»

جایگزین شدن یک عمل در جای عمل دیگر. اما در عرصۀ درون یک خصلت خوب در جای 

 یک خصلت بد جایگزین می شود و دقیقاً جای آن را می گیرد. 

( از غم و غصه و حزن، فقط حزن و السالم هیعلو می توان ادعا کرد که اساساً مراد امام )

از عرصهۀ جهان   غصه برای نداشته های روانی است، و هیچ نظری به امهور زنهدگی و خهارج    

سه با نقص های درونی که جایگاه ایمان است، گرفتاری های دنیوی در مقایانسان، ندارد، زیرا 

آنها باشد. و هیچ دلیلی بر علیه این ادعا نیست  تأمینچیزی نیستند که امام با این بیان در صدد 

 ، پس اگر اطالق دلیل است در همۀ ابعاد معنی سخن، دلیل است. «اطالق کالم»مگر 

امور درونهی دارد، زیهرا ضهاللت و رشهاد از      داللت به «َو َقْبَل الضََّلاِل ِبالرََّشاِد»و جملۀ 

 امور درونی هستند. 

َو »شهارحان و مترجمهان فقهرۀ     روان انسانی سرایت دهنده و سرایت پاذیر اسات:  

 همعنی کرده انهد که  « و مرا از عیبجوئی مردم کفایت کن»را به  «اْكِفِني َمئَّوَنَة َمَعرَِّة اْلِعَباِد

لوگیری کن. چنین دعائی درست است امها در اینجها بها    خدایا از عیبجوئی مردم دربارۀ من ج

چندان سازگار نیست. همانطور که در اول این بخش به شرح رفت در معنی این « معرّه»کلمۀ 

هست، و معنی چنین می شهود: خهدایا مهرا از اینکهه دیگهران      « تسرّی و سرایت»لفظ، عنصر 

یک اصل بهزرگ توجهه مهی     خصلت های منفی شان را به من سرایت دهند، حفظ کن. و به

انسان دهد که باید انسان مواظب باشد تا خوی و خصلت بد دیگران به او سرایت نکند. زیرا 

اگر دوست و رفیق، خوب باشد خوبی  یک موجود سرایت دهنده و سرایت پذیر است،

 ها را به دوستش سرایت می دهد و اگر بد باشد بدی ها را. 

 بهه ت است، لهذا در روز قیامهت بسهیاری از دوسهتان     و چون رفاقت و دوستی عامل سرای
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ََُدوٌّ ِإالَّ اْلُمَّقنَي»دشمنان همدیگر مبدل می شوند:  در آن روز  8«:اْلَأِخالَُّء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض 

 دوستان دشمن یکدیگر می شوند، مگر خودپایان. 

هل تقوی، تقوی و خودپهائی  جور، فجور را به همدیگر سرایت می دهند، و افدر دنیا اهل 

را. آنان در آخرت دشمن همدیگر می شوند، زیرا می بینند که تسهرّی بهدها چهه سهرانجامی     

برای شان ساخته است، و اینان در محشر و بهشت نیز دوست و قدردان همدیگرند، زیرا کهه  

 مشاهده می کنند تسرّی خوبی ها چه سعادتی برای شان آورده است. 

ََل َو َيْوَم َي»و:  َُ َمَع الرَُّسوِل َسبياًل َعضُّ الظَّاِلُم   َلْيََين يا َوْيَلىت -َيَدْيِه َيقَّولَّ يا َلْيََِني اتََّخْذ

 3«:َو كاَن الشَّْيطانَّ ِلْلَِّْنساِن َخمذَّوالً  ََِن الذِّْكِر َبْعَد ِإْذ جاء ين َلَقْد َأَضلَّين -َلْم َأتَِّخْذ فَّالنًا َخلياًل

م دست های خود را به دندان می گزد و می گوید: ای کاش راه رسول خدا را و روزی که ظال

او مهرا از   -ای وای بر من ای کاش فالنی را دوست خود انتخاب نکهرده بهودم   -برمی گزیدم

آگاهی بازداشت پس از آنکه )دین و آگاهی( برایم آمده بود، و شیطان همیشهه خهوار کننهدۀ    

 انسان بوده و هست.

 وست ناباب، همدست شیطان قلمداد شده است. در این آیه د

حیوان از این سرایت، فارغ است و این انسان است که در معرض ایهن   تمدّن کابالیستی:

سرایت است؛ حیوان موجود صرفاً غریزی فاقد روح فطرت است و غریزه محهدود بهه چههار    

سرایت از عوامهل   چوبه خود است و به همین دلیل حیوان فاقد توان جامعه سازی است، زیرا

 اساسی ساختن جامعه است و: 

 سرایت= انسان منهای جامعه.  -انسان

سرایت خوبی ها جامعۀ خوب را مهی سهازد و سهرایت بهدی هها جامعهۀ بهد را. تمهدن         

کابالیستی از سرایت بدی ها ناشی می شود و تمدن انسانی از سرایت خوبی هها. پهس سهرایت    

 ( در اینجا آن را به ما یاد می دهد. السالم هیعلمام )یک مسئلۀ بس بزرگ و اساسی است که ا
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روح فطرت عرصۀ سرایت ها و بده بستان خصلت ها است، اگر شخصهیت انسهان تحهت    

مدیریت روح فطرت باشد خوبی ها سرایت می کند، و اگر تحت سلطۀ غریهزه باشهد عرصهۀ    

 8فطرت نیز در اختیار غریزه خواهد بود.

َو َهْب ِلي َأْمَن َيْوِم »بالفاصله می گوید:  «ئَّوَنَة َمَعرَِّة اْلِعَباِدَو اْكِفِني َم»پس از جملۀ 

در برابر سرایت بدی ها در  خود را دارد. آنگاه پس از آنکه توجه به دو آیه باال که «اْلَمَعاِد

َو اْمَنْحِنمي  »داد، از خدا می خواهد که برایش توان سرایت خوبی ها را بدههد:   حفاظ قرار

زیبا دیگران را هدایت کنم.  رزیو توان ارشاد دیگران را به من بده تا بط ؛«اْلَِّْرَشاِدُحْسَن 

ِفمي اْلَقمْوِم    َربِّ َفال َتْجَعْلين»در این فقرات توفیق می خواهد که به پیام این آیه ها عمل کند: 

ََِظِة َسبيِل َر اْدُع ِإىل»خدایا مرا در جامعۀ ظالمین قرار نده. و:  3«الظَّاِلمنَي بَِّك ِباْلِحْكَمِة َو اْلَمْو

ِهَي َأْحَسمُن السَّميَِّئَة    اْدَفْع ِبالَّيت»با حکمت و ارشاد زیبا به راه خدا دعوت کن. و:  2«:اْلَحَسَنِة

ََْلُم ِبما َيِصفَّوَن َِ الشَّمياطنيِ    -َنْحُن َأ َُوذَّ ِبَك ِممْن َهَممزا َُموذَّ ِبمَك َربِّ َأْن    -َو قَّْل َربِّ َأ َو َأ

از سرایت بدی ها با زیباترین روش جلوگیری کن، مها بهه آنچهه )بهد اندیشهان(       0«:ْحُضُروِنَي

و پنهاه   -تو پناه می برم از القائات شیطان هاه و بگو: پروردگارا ب -توصیف می کنند آگاهیم

 تو پروردگارا آنگاه که شیطان ها در کنارم باشند. ه می برم ب

َو ِإذا َلقَّوا الَّذيَن آَمُنوا »است همچنانکه در آیۀ « ن االنسشیاطی»در اینجا مراد از شیاطین، 

به معنی دوسهتان بهد    3«َشياطيِنِهْم قالَّوا ِإنَّا َمَعكَّْم ِإنَّما َنْحُن ُمْسََْهِزُؤَن قالَّوا آَمنَّا َو ِإذا َخَلْوا ِإىل

 یاران منحرف است. 

                                                   
این کلید طالئی است که در همه جا مسائل پیچیدۀ علوم انسانی را حل می کند، علوم انسانی غربی از و  8

 این کلید محروم است.  
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ننهدگان محتهرم مهی گوینهد:     در مقدّمه این مجلد به شرح رفت که برخی از خوا تکرار:

انسانی که شما در این نوشته ها به نمایش می گذارید، موجودی است بشدت آسیب پذیر و در 

و مشکالت بس پیچیده مواجه است، و سخت گرفتار  که به آفت ها معرض خطرهای بسیار،

ز خطهر و  می باشد، با این وصف دقیقه ای آسایش برایش نمی ماند و... و...، اینک در اینجا نیه 

 «. خطر سرایت»نقطۀ ضعف دیگر برایش آوردیم بنام 

در پاسخ عرض کردم و می کنم: درست است انسان سهخت در گرفتهاری هها و ابتالهها و     

اسمئلک  »به ما یاد می دهد که همۀ این ها با یهک   صحیفۀ سجادیهخطرها قرار دارد، اما 

انسان قهرار گرفتهه   »می شوند، این  تأثیرهمگی خنثی و بی  «اَوذ بک ربٍِّ»و با یک  «الّلهم

یک خدای بس توانمند و دافع خطرها، حالّل مشکالت دارد که اگر با او « در کانون خطر ها

باشد همۀ این خطرها، هیچ و پوچ می شوند؛ راه رهائی از آن ها خیلی آسان و بهالفور و آنهی   

 است. پس راه رهائی و سعادت بسی آسان، شیرین و دلچسب است. 

 8«َسَبَقْت َرْحَمَُمُه َغَضمَبهُ  »خدا قبل از آنکه مجازات کننده باشد، مهربان است  و این

مهربانی اش بر غضبش پیشی گرفته است، دوست صمیمی بندگانش است قبل از آنکه جبهار و  

دارد. و  اهل پاکیزگی را دوست 2«ُيِحبُّ اْلُمَََطهِّريَن»و  3«ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسننَي»قهّار باشد: 

 ده ها آیۀ دیگر. 
خدائی که بنده اش می تواند همۀ خوبی ها و رهائی ها و نعمت ها را از او بخواهد، چه 
صمیمیتی باالتر از این. انسان اگر در معرض خطرها است، خدائی دارد که قادر مطلق است و 

ز او. و شهأن  با قدرت مطلقش بنده اش را یاری می کند. فقط یک شرط دارد: دعا و خواستن ا

ما را به دعا  «حسن االرشاد»نیز همین است و بقول خودش با  صحیفۀ سجادیهوجودی 

 و چگونگی دعا کردن ارشاد می کند. 
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 بخش بیست و چهارم

 در قرآن «لطیف»کاربرد واژۀ 

 شخصیت انسان نیازمند تغذیه است

 اشتباه در رفتار و اشتکال در امور 

 فرهن   راضی کننده ترینفرهن  فطرت  

 تقلید
 

ََنِّمي ِبلَّْطِفمَك ، َو اْغمذَِّني ِبِنْعَمَِمَك، َو     » َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو اْدَرْأ  اللَُّهمَّ َصلِّ 

َأْصِلْحِني ِبَكَرِمَك، َو َداِوِني ِبُصْنِعَك، َو َأِظلَِّني ِفي َذَراَك، َو َجلِّْلِني ِرَضاَك، َو َوفِّْقِني 

َََليَّ ََْمالَّ ِلَأْزَكاَها، َو ِإَذا َتَناَقَضِت  ِإَذا اْشَََكَلْت  اْلأَُّموُر ِلَأْهَداَها، َو ِإَذا َتَشاَبَهِت اْلَأ

زه کار خودت یخدایا بر محمد و آلش درود فرست، و با قدرت دقیق و ر «:اْلِمَللَّ ِلَأْرَضاَها

کرم خود )هر بدی که متوجه من شود را( از من برگردان، و بنعمت خود مرا پرورش ده، و با 

 ۀمرا اصالح کن، و با قدرت آفرینندگی خهود )آفتزدگهی ههای( مهرا درمهان کهن، و در سهای       

)رحمت( خودت مرا پناه ده، و مرا به رضایت خودت برسان، و چهون امهور بهر مهن مشهتبه      

 آنچه تر است موفق گردان، و آنگاه که رفتارها مشتبه شود مرا به گردد مرا به آنچه درست

برگمار، و زمانی که فرهنگ ها ناقض همدیگر شوند مرا به پسندیده ترین  تسپاکیزه ترین ا

 آن ها هدایت فرما. 
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 شرح
 

 کاربرد واژۀ لطیف در قرآن
 لطف: این واژه سه کاربرد دارد:  لغت:

لطیف یعنی کسی کهه ریهزبین اسهت و     -لطف: دقیق بودن در بررسی ها: ریزبین بودن. -8

 و تیز بین. -بیند.جزئی ترین جوانب اشیاء را می 

لطیف یعنی کسی کهه کارههایش را دقیهق و بها      -کاری.ه دقیق انجام دادن کارها: ریز -3

 رعایت جوانب ریز آن انجام می دهد: ظریفکار. 

لطیف یعنهی کسهی کهه     -لطف کردن و مالطفت: نرمی در گفتار، رفتار و در بخشش. -2

 گفتار و یا رفتار محبت آمیز داشته باشد. 

َأ ال َيْعَلُم َمْن َخَلمَق  »خداوند متعال، اصلی ترین کاربرد این واژه، معنای اول است: دربارۀ 

آگاه نیسهت؟! در حهالی    آن ها آیا آن که موجودات را آفرید از حال 8«:َو ُهَو اللَّطيُف اْلَخبرُي

ْدِرُك اْلَأْبصاَر َو ُهَو ال ُتْدِركَُّه اْلَأْبصاُر َو ُهَو ُي»که او ریزبین و بر دقایق )خلقت( آگاه اسهت. و:  

چشم ها او را نمی بینند، ولی او چشم ها را می بیند و او ریزبین و بر دقایق  3«:اللَّطيُف اْلَخبرُي

َصمْخَرٍة َأْو ِفمي    يا ُبَنيَّ ِإنَّها ِإْن َتُك ِمْثقاَل َحبٍَّة ِممْن َخمْرَدٍل َفمََكَّْن يف   »آفرینش آگاه است. و: 

َِ َأْو ِفي ا َِ ِبَها اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلطيٌف َخبرٌيالسَّماوا اگر بمقدار سنگینی دانهۀ   !پسرم 2«:ْلَأْرِض َيْأ

بد( باشد و در دل سنگی یا در آسمان ها و یا در زمین باشد، خداوند آن  خردلی )عمل نیک یا

 نگر و به دقایق خلقت آگاه است.  را )در قیامت( می آورد، خداوند دقیق

َأ َلْم َتَر َأنَّ اللََّه َأْنَزَل ِمَن السَّمماِء مماًء َفَُْصمِبُح    »کاربرد دوم قرار دارد: و در مرحلۀ بعدی 
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آیا نمی بینی خداوند از آسمان آبی فرستاد، و زمین بهر   8«:اْلَأْرُض ُمْخَضرًَّة ِإنَّ اللََّه َلطيٌف َخبرٌي

 آگاه است.  اثر آن سرسبز و خرم می گردد؟ و خداوند ریزه کار و بر دقایق اشیاء

اللَُّه َلطيٌف ِبِعباِدِه َيمْرُزُق َممْن َيشماُء َو ُهمَو اْلَقمِويُّ      »و در مرحلۀ سوم، کاربرد سوم است: 

را بخواهد روزی می دهد و او قوی و نفوذ  یخداوند بر بندگانش لطف دارد هر کس 3«:اْلَعزيُز

 ناپذیر است.

رد. با اینهمهه نمهی دانهم چهرا همهۀ      حتی همین آیه را نیز می توان به کاربرد اول معنی ک

شارحان و مترجمان صحیفه )تا آنجائی که من دسترسی داشتم( لطف را در این سخن امهام بهه   

ََنِّمي   ...اللَُّهممَّ »امهام مهی گویهد     .معنائی که در روابط مردم رایج است، تفسیر کرده اند اْدَرْأ 

و ریزکاری، دقیق کهاری و ظریفکهاری    با ریز بینی و تیز بینی و دقیق نگری خودت ؛«ِبلَّْطِفَك

ده خودت، هر شری را که به سوی من آید، دفع کن. و حضرات )رضوان اهلل علیهم( معنی کهر 

 ها را از من برگردان. و جان کالم را از بین برده اند. اند: با محبت و مرحمت خودت شر

اگهر مهرا بهه درک و     ( بنمایندگی از انسان )کل انسان( می گوید: خدایاالسالم هیعلامام )

ها به سراغ من مهی آیهد و مهن    و شرفهم خودم واگذاری در اکثر مواقع، اشتباهات، انحرافات 

دقیق نگر نیستم از آمدن آن ها بی خبر می شوم. و ثانیهاً اگهر از    و )انسان( اوالً چون ریزبین،

و اما تو در ههر د  آمدن آن ها خبردار باشم راه دقیق، و ظریفکاری در دفع آن ها را نمی دانم،

ها و هم در جلوگیری از آن هها ریهزبین، دقیهق نگهر و     مورد قدرت داری هم در تشخیص شر

ََنِّي ِبلَّْطِفَك»ظریفکار هستی:   «.َو اْدَرْأ 

همه چیز این کائنات نیازمند تغذیه است،  شخصیت انسان نیازمند تغذیه است:

 از خداوند( زمانمند و مکانمند است، و: تنها خداوند است که هیچ نیازی ندارد. هر چیز )غیر 
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 8موجود مخلوق. -زمان= موجود مخلوق -موجود مخلوق

 زمان= تغییر.

 زمان. -تغییر= زمان -زمان

و حرکت ذاتی هر چیز، یا بسوی بقاء و حفظ وضعیت اوست، و یها بسهوی فنهاء و     تغییر

از اتم تا کهکشان و تا  مبدل شدن به چیز دیگر است. بقای ماهیت هر چیز نیازمند غذا است،

 کلّ جهان.

و اگر شیئی تغذیه نشود، ماهیتش به ماهیت دیگر مبدل می شود. و این را مرگ یها فنهاء   

 می نامند. 

بهر   ،دمیدن انرژی«= دمش»در رابطۀ میان الکترون و هسته در درون یک دانۀ اتم، قانون 

ت در ساختمان یک مولکول، تا قرار است، و همچنین میان هر اتم با اتم دیگر و همینطور اس

و  برسد به یک کره، منظومه و کهکشان و رابطۀ میان کهکشان ها، تا برسد به کل کائنهات 

  3که همگی در درون آسمان هفتم و محتوای آن هستند. آسمان ها

حال بزرگ شهدن اسهت. ایهن    در  ئنات، در حال گسترش و دائماًگسترش جهان: جهان کا

 جهان می خورد و بزرگ می شود. 2کنکی نیست،گسترش باد

که هست یا مادّه است و یا مادّی. زیرا ههر چیهزی زمانمنهد و     آنچهغیر از خداوند، هر 

و همگی نیازمند تغذیه هستند، گفته اند: غذای فرشته  0مکانمند است، حتی فرشتگان و روح.

دی فرشهته بهه   سخن بر نیازمنه  نیم ماهیت این تسبیح چیست؟ اما همینتسبیح است؛ ما نمی دا

 غذا داللت دارد. روح انسان نیز همینطور است. 

در زبان مردمی اصطالح غذای روحی رایج است، اما موضوع بحث ما با آن فرق دارد، در 

                                                   
 این فرمول ها از راست به چپ خوانده می شوند. 8
 www.binesheno.com -نو  نشیب تیسا« تبیین جهان و انسان»رجوع شود به کتاب  3

 «.اصول اساسی در کیهان شناسی»رجوع به همان کتاب و به مقالۀ  -شناسان غربی برخالف نظر کیهان 2
 پیشتر به شرح رفته است. 0
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این اصطالح به آنچه نشاط آور باشد، غذای روحی می گویند، بحث مها تنهها در نشهاط روح    

  8گاه در غذا و دوام شخصیت است.نیست، در اصل بقای روح و چگونگی بقای روح، و آن

َََجٌب ِلَمْن َيَََفكَُّر ِفي َمْأكَّوِلِه َكْيَف َلما  »( می فرماید: السالم هیعلامام حسن مجتبی )

در شگفتم از کسی که دربارۀ غذای جسمش می اندیشهد امها دربهارۀ     3«:َيَََفكَُّر ِفي َمْعقَّوِلِه

 غذای روحش نمی اندیشد. 

 «:َو اْغذَِّني ِبِنْعَمََِك»: السالم هیعلنجمله همین سخن امام سجاد و حدیث های دیگر از آ

 و )خدایا( بنعمت خویش مرا تغذیه کن. 

درست است؛ این کالم امام مطلق است هم تغذیه جسمی را شامل می شهود و ههم تغذیهه    

 لهت دالبر تغذیه روحی  «َو َأْصِلْحِني ِبَكَرِمَك»روحی را، لیکن جمله بعدی که می گوید: 

 که شرحش خواهد آمد.  «َو َداِوِني ِبُصْنِعَك» ۀت جملسدارد. و اینگونه ا

نهی= مهن را. در   «. اصهلحنی »می گویهد  « و اصلح روحی»( نمی گوید: السالم هیعلاما امام )

خود= شخصیت. پس امام در «. خود»یعنی « من»اصطالح روان شناسی و انسان شناسی مکتب، 

ست خواه روح غریزه باشد و خواه روح فطرت، بل در مقام غذا مقام غذا خواهی برای روح نی

خواهی برای شخصیت است. هر شخصیت خوب با غذای خوب هم بقا می یابد و هم تقویهت  

 می شود. و هر شخصیت بد با غذای بد هم بقاء و دوام می یابد و هم تقویت می گردد. 

َو اْغمذَِّني  »گویهد:   غذای خوب نعمت خداوند است و غذای بد نقمت اوست. کهه مهی  

اگر شخصیت انسان با افکار و رفتارهای صهرفاً غریهزی )و بها پشهت پها زدن بهه        «.ِبِنْعَمََِك

اقتضاهای فطری( باشد جانب غریزی شخصیت تقویت شده و شخصیت دچار بیماری می شهود  

و از ماهیت شخصیت انسانی خارج می گردد. و اگر شخصیت انسهان بها افکهار و رفتارههای     

                                                   
در مباحث قبلی از آنجمله در مقدمات این مجلد گفته شد: شخصیت عبارت است از محصول تعامل دو  8

 روح غریزه و فطرت، و چگونگی شخصیت بسته به چگونگی این تعامل است.  
 .385ص  8ج  بحار، 3



 یّهسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 383
 

جاری می « رشد»تغذیه شود جانب فطری آن تقویت شده و شخصیت بالنده و در بستر  خوب

شود. و اقتضاهای غریزی نیز تحت مدیریت فطرت با تغذیه سالم اقناع می شوند، نه سرکوب. 

« پرورش دهنهده »در نزد پروردگار  «:َِْنَد َربِِّهْم ُيْرَزقَّوَن»دربارۀ شخصیت شهداء می فرماید: 

می شوند. شخصیت بدکاران نیز پس از مرگ از بین نمهی رود لهیکن غهذای شهان     شان تغذیه 

م بهشتیان تغذیه مهی  را ندارد، یعنی نعمت نیست. پس از دورۀ برزخ نیز ه «َِْنَد َربِِّهْم»صفت 

 وزخی.دزخیان، آنان غذای بهشتی و اینان غذای شوند و هم دو

هر نارسائی، ههر نقهص و   همانطور که انسان در صدد است  درمان شخصیت درون:

بیماری جسمی را درمان کند، شخصیت نیز نیازمند درمان می شود. زیرا دچار آفت و آسهیب  

 می گردد. 

در درمان جسم هم طبابت )یعنی متوسل شدن به قَدَرها( نقش دارد و هم دعا )یعنی متوسّل 

جسهم شهخص    در درمان شخصیت نیز هر دو طریق هست لیکن دربارۀ 8شدن به قضای الهی(.

سومی دخالت می یابد بنام طبیب، اما در درمهان شخصهیت درون، ایهن شهخص سهوم حضهور       

ندارد؛ خود انسان است و خدایش. اگر انسان بخواهد در این باره نیز به طبیبی مراجعه کنهد،  

طبیبش پیامبر و آل )صلوات اهلل علیهم( است کهه امیرالمهؤمنین دربهارۀ رسهول خهدا فرمهود:       

او طبیبی است که طبش را  3«:وَّاٌر ِبِطبِِّه َقْد َأْحَكَم َمَراِهَمُه َو َأْحَم  َمَواِسَمُهَطِبيٌب َد»

)در مکان و زمان( به گردش و چرخش در آورده )نسخه های درمانی او در هر مکان و زمان 

قابل عمل است( و مرهم هایش را بی عیب و نقص آماده کرده، و ابزارهای داغ نهادن را سرخ 

َُْممٍي َو   »ه است. سپس ادامه می دههد:  کرد َيَضُع َذِلَك َحْيثَّ اْلَحاَجةَّ ِإَلْيِه ِمْن قَّلَّموٍب 

هر موضع که الزم باشهد،   در از این مرهم ها و ابزار داغ کننده «:آَذاٍن ُصمٍّ َو َأْلِسَنٍة ُبْكم

                                                   
« دو دسهت خهدا  »وع فرمائید به کتهاب  قدرها و قضا در کنار هم و تنیده به همدیگر کار می کنند، رج 8

 www.binesheno.com -در سایت بینش نو

 .844نهج البالغه، ابن ابی الحدید، و فیض، خطبۀ  3



 دعای بیستم 382
 

ق( بر روی آن می نهد که قلب های کور، و گوش های کر، و زبان های گنهگ )از گفهتن حه   

ََبٌِّع ِبَدَواَِِه َمَواِضَع اْلَغْفَلِة َو َمَواِطَن اْلَحْيَرِة»باشد.  او طبیبی است که بررسی و پهی   «:ُمََ

 گیری کرده برای داروهایش، مواضع غفلت )انسان ها( و نقطه های سرگردانی شان را. 

روانی و  ( همۀ آفت ها، آسیب ها، نقص ها و بیماری هایالسالم همیعلقرآن و اهل بیت )

نقص ها و بیماری های اجتماعی و شخصیت جامعه  ،شخصیتی فردی، و نیز آفت ها، آسیب ها

جبران و درمهان داده انهد.    ۀرا هم شناسائی و معرّفی کرده و هم برای هر کدام از آن ها نسخ

داده اند و هم جنبۀ قضائی آن هها،   را نسخه ، که راه عمل استهم جنبۀ عملی و قَدَری آن ها

 8.َيا َمِن اْسُمُه َدَواٌء َو ِذْكُرُه ِشَفاٌءرا به روی بشر باز کرده اند:  ه راه دعا استک

نقص ها و دردههای روان و   که هم آفت ها و آسیب ها، صحیفۀ سجادیهو این است 

ن انسان را بررسی و پی گیری و معرفی می کند و هم درمان آن ها را که )بقول ورشخصیت د

( که صحیفه علم است در قالب دعا و دعها اسهت   السالم هیعلامام صادق  یدتأییحیی بن زید و 

شد علم یعنی شناخت قدرها و فرمول های طبیعت خواه مربوط به طبع جسم با 3در قالب علم.

. و دعا یعنی استمداد و یاری جستن از قضای الهی. این هر دو روند و خواه مربوط به طبع روان

عجیب و بهت آور، تنیده بر همدیگر جاری هسهتند، دقیقهاً   ماهیت صحیفه چه شگفت و  در

چه کار کرده است علهی   2مانند جریان قَدَر با قضا که کل کائنات بر اساس آن اداره می شود.

است که از تنیدگی قضا و قدر در صهحیفه بهه تماشها     ییبن الحسین!؟! این چه نمایش بی همتا

ار بشری یافهت نمهی شهود، حتهی در میهان آثهار       گذاشته است!؟! از این دیدگاه مانندش در آث

 حدیثی. 

آهنگ صحیفه، آهنگ آفرینش است، آهنگی از تنیدگی جریان قدرها با جریهان قضهاء.   

                                                   
 . 28ص  54بحار، ج  8
 در مقدمه مجلد اول به شرح رفت.   3
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اگر قَدَری نگریسته شود، علم محض است و اگر قضائی نگریسته شود دعهای محهض اسهت، و    

جهان بر اسهاس آن  نگریسته شود، همان آهنگ است که « واقعیت»و  «حقیقت»اگر با نگاه 

 اداره می شود. 

و )خدایا( مرا مداوا کن با صنع خودت. صنع خدا بر اساس  «:َو َداِوِني ِبُصْنِعَك»ببینید: 

دو جریان تنیده بر هم قَدَر و قضا است، اوالً هر دو را در همان حال می خواهد و ثانیاً به مها  

ر صدد درمان درون مان باشیم و هم یاد می دهد که در صدد هر دو باشیم؛ هم مطابق قدرها د

توفیق این را از خداوند بخواهیم. نه تنها جانب قَدَرها را در نظر دارد و نه تنها جانب قضا را، 

که در صورت اول می شود بینش و هستی شناسی و انسان شناسی معتزله و غربیان امروزی، و 

 شعریه و متصوّفه و بودیسم. در صورت دوم می شود بینش و هستی شناسی و انسان شناسی اَ

صاحیفه  این آهنگ تنها این جمله نیست، همانطور که تا اینجا دیهدیم آهنهگ سرتاسهر    

 است.  سجادیه

و  «َو َأْصِلْحِني ِبَكَرِممك »گفته است:  «َو َداِوِني ِبُصْنِعَك»اما قبل از جملۀ  توجه:

مفاسد و عوامل فاسد کننده. )خدایا( مرا اصالح کن بوسیلۀ کرمت. اصالح یعنی حذف زواید، 

درمان مقدم است؛ اگر بیماری بدون اصالح درمان شود، یک عالج موقتی می شهود   اصالح بر

و بیماری از نو عود می کند. امام به ما یاد می دهد که اصالت را به اصالح بدهیم و بر اساس 

باهلل( بها صهرفنظر از    آن در صدد درمان باشیم. و پایه ای ترین عامل اصالح، توبه است؛ )نعوذ

آخرت، انسان سالم بودن و سالم زیستن و از بیماری ها و دردهای جان کاه فارغ شدن و لذت 

زندگی را چشیدن، قبل از هر چیز نیازمند توبه است. توبه اصالح است و دیگر اعمال درمان 

 هستند. 

خود هم بزرگترین  و غفلت از«. خود»توبه نیز امکان ندارد مگر با بررسی و بازنگری در 

انسان، از هر چیزی که در این دنیها هسهت   « خودِ»غفلت و هم منشأ غفلت های دیگر است. 

الَّذيَن َخِسُروا َأْنفََّسُهْم َفُهْم »ارزشمندتر است. غفلت از خود یعنی خود را به خسران انداختن: 
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 و آیه های دیگر.  8«.ال ُيْؤِمُنوَن

م، باید خود را از شهرّ غریهزه و شهیطان، بهه زیهر چتهر       و اگر بخواهیم به توبه موفق شوی

و )خدایا( سایه رحمت خود را  «:َو َأِظلَِّني ِفي َذَراك»رحمت خدا بیندازیم که می گوید: 

م، و ثانیهاً چهون انسهان    شهو در پناه خودت بر من بگستر. تا اوالً کمتر دچار انحراف و گنهاه  

 ه توبه موفق می شود. معصوم نیست، اگر در سایه رحمت خدا باشد ب

هجرت از خود، هجرت از غریزه گرائی به فطرت گرائهی، کهه    انسان مهاجر است:

ٌَ َو قاَل ِإنِّي ُمهماِجٌر ِإىل »نامیده می شود: « هجرت الی اهلل» لهوط بهه او    3«:َربِّمي  َفآَمَن َلُه لَّو

 2)ابراهیم( ایمان آورد و گفت: من به سوی پروردگارم هجرت می کنم.

بهه همهین    «َو َأِظلَِّني ِفمي َذَراكَ »توان سخن امام را که در باال مشاهده کهردیم:   و می

معنی تفسیر کنیم؛ یعنی: خدایا مرا در سایه رحمتت در حال ترفع و ترقی قرار بهده. زیهرا در   

                                                   
 همان سوره.  34سورۀ انعام. و نیز آیۀ  83آیۀ  8
 سورۀ عنکبوت. 32آیۀ  3
را حضرت ابراهیم دانسته و چنین معنی کرده اند: لوط بهه ابهراهیم ایمهان آورد و    « قال»مفسرین فاعل  2

در این معنی هجرت مکانی به ذههن متبهادر مهی شهود،      ابراهیم گفت من به سوی پرورگارم هجرت می کنم.

رت کرد. اما در این صهورت نیهز مهراد از ایهن هجهرت،      جچون حضرت ابراهیم از بین النهرین به فلسطین ه

از معنی مکهانی ممانعهت مهی کنهد؛     « الی ربّی»در « الی»هجرت از خود است، نه هجرت مکانی. زیرا حرف 

 مکان او هجرت شود. خداوند مکانمند نیست تا به سوی 

ههم هجهرت    «َو َمْن َيْخُرْج ِمْن َبْيَِِه ُمهاِجرًا ِإَل  اللَِّه َو َرُسوِلِه...»سورۀ نساء فرموده است:  844در آیۀ 

از خود و هم هجرت مکانی، هر دو در نظر است هجرت به سوی خدا، یعنی هجرت از خود، و هجهرت بهه   

 انی. سوی رسول خدا، یعنی هجرت به مدینه و مک

بنابراین؛ اگر فاعل قال، حضرت ابراهیم باشد نیز مراد هجهرت درونهی او اسهت، نهه هجهرت او از بهین       

النهرین به فلسطین. و در آن زمان ساکنین فلسطین که عمالقه )ساکسون ها( بودند، مانند ساکنین بین النههرین،  

مهاجرت الی اهلل نیست. و نیهز:   بت پرست به جامعۀ بت پرست دیگر، ۀبت پرست بودند. و هجرت از جامع

 اساساً حضرت ابراهیم از بین النهرین هجرت نکرده است، بل تبعید شده است.  
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دقیقاً به  ،«َو َجلِّْلِني ِرَضاَك»اما جملۀ  8عنصر حرکت به باال و رفعت، هست.« ذرا»معنی 

 یعنی: )خدایا( مرا به سوی رضای خودت کوچ ده.  .جرت از جائی به جای بهتر استمعنی ه

 جلّ جلوالً: خرج من بلده الی آخر: از شهر خود به سوی شهر دیگر خارج شد.  لغت:

معنی کرده اند، یعنهی ذههن شهان بهه     « مرا پوشش ده»را به « جلّلنی»شارحان و مترجمان 

رفته است، اما جلّ پوشش اسب است  -«جل پالس»ند اصطالح مردمی می گوی که در -«جل»

 نه انسان و اصطالح مردمی نیز اوالً مجاز است و ثانیاً عوامانه است. 

باشهد.  « اکضبر»مقدر شود و تقدیر آن « به»رف در معنائی که حضرات کرده اند باید ح

 باشد. « کالی رضا»مقدر شود و تقدیرش « الی»و در معنائی که بنده می فهمم باید حرف 

را برگزیده است، در این جمله نیز « ذرا»همانطور که در جملۀ قبلی لفظ عجیب و غریب 

را در نظهر  « لّجُه »را انتخاب کرده است، حضرات واژۀ معروف و رایهج   «جَلِّل»کلمۀ غریب 

گرفته اند. از یک جهت در این کارشان ذی حق هستند، زیرا گفته انهد: بهه کهارگیری لفهظ     

آور می شوم که: این قاعده درسهت اسهت   ج مخلّ فصاحت است. اما از نو یادرای غریب و غیر

یهک معنهی    ۀدر مقهام ارائه   هلیکن در مواردی که خود معنی، عجیب و غریب است و گویند

غریهب   یویژه است باید از لفظی استفاده کند که آن ویژگی را برساند. در قرآن نیز واژه هها 

چنانکه مشاهده می کنیم کهه آیهه   «. ر مخلّ فصاحت استتکرا»هستند. همچنین است قاعدۀ 

ه تکرار شده است. و قبالً عرض کهرده ام: توانمنهد آن   روحرف در دو س های بعینه و حرف ب

را به کهارگیرد   است که تکرار هم داشته باشد ولی لطمه ای به فصاحتش نخورد، لفظ غریب

 هت در فصاحت است اگر معنهی ویهژ  تش وارد نشود. و این باالترین قدرو خدشه ای بر فصاح

 ای داشته باشد که تکرار یا غرابت را اقتضا کند. 

هجرت از خود، دربارۀ معصومان، یعنی هجرت از وضعیت موجود درونی، بهه وضهعیت   

درونی باالتر. و دربارۀ افراد معمولی همان توبه است که موجب حرکت درون بهه وضهعیت   

                                                   
پناهگاهی که زیر چتر آن حرکهت ههم هسهت.     -3پناهگاه.  -8نصر نهفته است: عسه « ذرا»در معنی  8

 حرکت نیز رو به رفعت و ترقی باشد.   -2
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 دیگر و بهتر، می شود. 

 

 رفتار، و اشتکال در اموراشتباه در 
 

ََْمالَّ ِلَأْزَكاَها» َََليَّ اْلأَُّموُر ِلَأْهَداَها، َو ِإَذا َتَشاَبَهِت اْلَأ  «:َو َوفِّْقِني ِإَذا اْشَََكَلْت 

خدایا هنگامی که امور متشاکل می شوند مرا به هدایت کننده ترین آن هها موفهق گهردان. و    

 به پاکیزه ترین آنها موفق کن. هنگامی که رفتارها متشابه می شوند مرا

آورده اسهت و دربهارۀ رفتارهها، از مصهدر     « اشهتکال »از مصهدر  « امور»دربارۀ  اشتکال:

رایج است. اما امهام  « اشتباه»امروز در محاورات و زبان ما در هر دو مورد اصطالح  «.اشتباه»

 امها مهی شهوند    اکلمشتکل و متشه ( این دو را از هم تفکیک می کند. زیرا امور السالم )علیه

 می گردند.  مشتبه و متشابهرفتارها 

بهه   -عربی و فارسی -توجه شود: در اصطالح مردمی« شکل»در اینجا الزم است به کلمۀ 

( به السالم نمود ظاهری یک شیئ، شکل گفته می شود. اما در ادبیات قرآن و اهل بیت )علیهم

ََلم    »ماننهد آیهۀ   شکل گفته مهی شهود،   « چگونگی تشکّل و تشکیل یک چیز»  كَّملٌّ َيْعَمملَّ 

هر کس مطابق تشکل درونی خودش عمل می کند. یعنی همانگونهه کهه شخصهیت     8«:شاِكَلَِِه

 درونی اش تشکیل یافته است، عمل خواهد کرد. 

 -َجَهنََّم َيْصَلْوَنها َفِبمْئَس اْلِمهمادُ  »و در آیه های سورۀ ص دربارۀ اهل دوزخ فرموده است: 

و دوزخ که در آن وارد می شوند،  3«:َو آَخُر ِمْن َشْكِلِه َأْزواٌج -قَّوُه َحميٌم َو َغسَّاٌقهذا َفْلَيذَّو

و  -این )نوشهابۀ( حمهیم و غسّهاق اسهت کهه بایهد از آن بچشهند        -و چه آماده گاه بدی است

 )نوشابۀ( دیگری هست که از ترکیب آن، جفت ها است. 

، بل مرکب است و از ویژگی ترکیهب آن  یعنی مانند حمیم و غساق، بسیط و ساده نیست

                                                   
 سورۀ اسراء.  50آیۀ  8
 سورۀ ص.   35و  34و  23آیه های  3
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 )از ویژگی تشکل آن( جفت، جفت بودن مواد تشکیل دهندۀ آن است. 

هست که از مخلوط شدن و جفت شدن مواد متعدد تشکّل  یبا بیان دیگر: و نوشابۀ دیگر

 و ترکیب یافته است. 

گهر کابالیسهت   مفسرین، با پیروی از متون اولّیۀ تفسیر که اساس شان به تمهیم داری و دی 

های دیگر هماننهد آن  عنی کرده اند: و جز این ها، کیفری مانند او می رسد، آیه را چنین مئها

 8دارند.

نیه، ترجمه شهده اسهت؟   ثکه مفرد است چرا به معنی جمع یا ت« آخر»معلوم نیست کلمۀ 

 نیسهت؟ چهرا ضهمیر   « دیگهر »ترجمه شده؟ مگر معنی آن « جز این ها»به « آخر»اساساً چرا 

که ضمیر مفرد است به حمیم و غسهاق برگشهته، در آن صهورت بایهد مهی      « شکله»در « هه»

ازواج یعنی چه؟ چرا هیچ معنائی به ایهن کلمهه    3نیه می آورد.ثبا ضمیر ت« من شکلهما»گفت: 

 معنی کرده اند، پس نقش لفظ ازواج چیست؟ « همانند»؛ شکله را به هداده نشد

 ؛ موادی که یک چیز را تشکیل می دهند، است. «هآمیز»شکل در این آیه به معنی 

به کهار مهی رود، توجهه بهر     « تشکیل»و صد البته در اصطالح مردمی نیز وقتی که کلمۀ 

همین اجزاء تشکیل دهنده است؛ مثالً: فالن نوشابه از آب، شکر، گاز و فالن رنهگ، تشهکّل   

 یافته و تشکیل شده است. 

شیاء، شباهت و تشابه رخ می دهد، نه در ترکیبهات  ا« صورت»در نمود ظاهری و  اشتباه:

ِإنَّ اْلَبَقمَر َتشماَبَه   »است، فالن چیز شبیه فهالن چیهز اسهت کهه:      درونی آن؛ فالنی شبیه فالنی

( گفتند: گاو برای ما متشابه شهده نمهی دانهیم کهدام     السالم بنی اسرائیل به موسی )علیه «َََلْينا

                                                   
و همسهان آن عهذاب ههای    »جمه دانشمند محترم آقای حسین اسهتاد ولهی، چنهین آمهده اسهت      ترو در  8

نیز شده است و انصافاً استحقاق آن را دارد، لهیکن در   8284این ترجمه کتاب برگزیدۀ سال «. گوناگون دیگر

 ی از بزرگان معاصر است. باال که بقلم یک ۀمعنی این آیه وامانده است و همچنین ترجم
بر می گردد که مفرد است. یعنی آن نوشابۀ دیگر کهه تهرکیبش از   « آخر»در ترجمۀ بنده این ضمیر به  3

 زوج ها، از اجتماع و جفت شدن مواد مختلف است.  
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گاو را کامالً می فهمیدند، تردیدشان در گاویت گاو نبهود  گاو را باید ذبح کنیم. آنان ماهیت 

ما َقََلَّوُه َو ما َصَلُبوُه َو لِكْن ُشبَِّه »بل در تعیین آن بود. و همچنین دربارۀ اعدام حضرت عیسی: 

 ویختند، لیکن برای شان مشتبه شد. آنه او را کشتند و نه به دارش  8«:َلُهْم

 ن مشتبه شده نه درون وجود او. ( برای شاالسالم صورت عیسی )علیه

در قرآن آمهده از قبیهل: تشهابه میهوه ههای      « شبه»و همین طور است هر جا که مشتقات 

زیرا کلمات و بافت و ترکیب الفاظ آیهه معلهوم و   « آیۀ متشابه»بهشتی و...، و همچنین است 

چهه  و  رت این ترکیب است کهه بهرای چهه   روشن است آنچه تشابه را می آورد ظاهر و صو

« دِهش»مرادی اینگونه ترکیب یافته است، و چه چیزی را به مخاطب می دهد. تشابه در این 

 است، نه در اجزاء ترکیب دهنده و تشکیل دهندۀ آن.

به کار رود، و دربارۀ رفتارهها اصهطالح   « اشتکال»اصطالح « امور»پس بهتر است دربارۀ 

 است.  چنین کرده السالم همانطور که امام علیه«. اشتباه»

، هر چه در این جهان هست، امور است؛ از مسائل «رفتارها و اعمال انسان»غیر از  امور:

 و موضوعات طبیعی گرفته تا مسائل و موضوعات اجتماعی. 

خواه در تکوینیّات و خواه در اجتماعیات. هر امری از امور، و هر « هست ها»امور یعنی 

چیسهت؟ ایهن اجهزاء چگونهه      ه اشکیل دهنهد کدام از هست ها، از کجا آمده و اجزاء تشه 

تشکیل یافته اند؟.؟.؟ این ها هر کدام چیزی، امری هستند که بشر در صدد یافتن آن ها اسهت  

و پیچیده بودن تشکّل اشیاء پیش آید، درمانده شهده و از تشهخیص    شده که اگر دچار اشتکال

 باز می ماند. 

یزی دو صورت شبیه هم داشته باشد و نتوان اشتباه مصدر از باب افتعال، به معنی اینکه: چ

صورت واقعی آن را از صورت موهوم تشخیص داد. و اشتکال نیز مصدر از همان بهاب اسهت   

به معنی اینکه: چیزی دو ماهیت درونی از خود بروز دهد و نتهوان ماهیهت واقعهی آن را از    

                                                   
 سورۀ نساء.   834آیۀ  8
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 واقعیت موهوم تشخیص داد. 

و « درون شناسهی »ضوعات طبیعی و اجتماعی( رابطۀ کار و رابطۀ انسان با امور )اعم از مو

است ماننهد کیههان شناسهی، موضهوعات فیزیهک و شهیمی، انسهان شناسهی،         « ماهیت شناسی»

، شناخت جامعه، چگونگی پیهدایش سهنت هها و آداب و رسهوم،     «خانواده»شناخت ماهیت 

 اجزاء تشکیل دهنده و عناصر فرهنگی و اجتماعی و...

َََلميَّ اْلمأَُّمورُ   »ی گوید: ( مالسالم امام )علیه خهدایا وقتهی امهور     «:َو َوفِّْقِني ِإَذا اْشمَََكَلْت 

 مشتکل می شود به من توفیق )تشخیص( بده. 

آنچه برای انسان )بویژه برای انسانی که محقق است( نیاز « رفتار شناسی»اما در  رفتارها:

بشناسد و دچهار اشهتباه   است، تشخیص ظاهر و صورت رفتارها است که اگر ظاهر آن ها را 

 نشود، براحتی می تواند علل به وجود آورندۀ آن ها را بشناسد. 

از باب مثال: اگر صورت و ظاهر یک رفتار را تشخیص دهد که این رفتار صادقانه اسهت  

 یا ریا کارانه، براحتی انگیزۀ درونی آن را می شناسد. 

شناخت درون به شناخت برون بایهد   و با بیان ساده تر: در عمل شناخت، دربارۀ امور، از

رفت. مثالً این سیب چرا قرمز است؟ پاسخ این سؤال در چگونگی اجهزاء تشهکیل دهنهدۀ آن    

 است. 

د کهه  سنو دربارۀ رفتارها، از شناخت برون به شناخت درون باید رفت. مثالً اول می شنا

هر رفتار  . و همچنیناین رفتار، سرقت است. آنگاه عوامل و انگیزش های آن شناخته می شود

دیگر مانند ریاء، دروغگوئی و...، و این روش کار روان شناسان است. و همینطهور روش کهار   

 هر رفتارشناس است. 

استفاده نکنیم، و یا دستکم بهدانیم کهه در   « اشتباه»پس؛ بهتر است در همه جا از اصطالح 

بهه کهار رفتهه تها در     « اشتکال» ( دربارۀ امور اصطالحالسالم ادبیات قرآن و اهل بیت )علیهم

 تفسیر و معنی آیه و حدیث منحرف نشویم.
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 راضی کننده ترین فرهن فرهن  فطرت  
 

و )خدایا مرا موفق گردان( وقتی که فرهنگ هها   «:َو ِإَذا َتَناَقَضِت اْلِمَللَّ ِلَأْرَضاَها»

 ض همدیگر باشند، که رضایتبخش ترین آن ها را برگزینم.ناق

 8ملل: آئین ها: فرهنگ ها. -ئین: فرهنگملّت: آ لغت:

؛ یک موضوعی و امری و «نقض»هیچ فرهنگی با فرهنگ دیگر فرق نمی یابد مگر در اثر 

نهد. یها   نیا رفتاری در یک جامعه مذموم تلقّی می شود و در جامعۀ دیگر آن را درست می دا

امعۀ دیگر به آن خصلتی در یک جامعه از عناصر اصلی زندگی انسانی شمرده می شود، در ج

از اصهلی تهرین اصهول اسهت، در     « غیرت»با دیدۀ منفی نگریسته می شود؛ در فرهنگ ایرانی 

 می نامند. و...« حسادت»جامعه غربی آن را 

کدام فرهنگ راضی کننده است؟ این چه پرسشهی اسهت؟ بهدیهی اسهت کهه ههر        :ااَرضی

رست می داند. پس مراد امام جامعه ای به فرهنگ خود راضی است؛ آن را صحیح و الزم و د

 ، چیست؟ «وَ إِذَا تَنَاقَضَتِ الْمِلَلُ لِأَرْضَاهَا»( در فقرۀ السالم )علیه

در برابر این پرسش فوراً برخی ها می گویند: مراد فرهنگی است کهه خداونهد را راضهی    

 کند، رضایت خدا را در پی داشته باشد.

داوند نسبت به یک فرهنهگ رضهایت   این درست، اما سؤال دیگری پیش می آید: چرا خ

دارد و نسبت به فرهنگ دیگر رضایت ندارد؟ باز فوراً می شنویم: بخاطر اینکه یکی صهحیح  

است و دیگری ناصحیح، یکی خوب است و دیگری بد. اما باز باید بدانیم معیار این خهوبی و  

 بدی چیست؟ 

آن است که خهدا از آن  کرده، و بد  تأییدمی توان گفت: خوب آن است که خدا  معیار:

                                                   
از پدیهده ههای   « ممرد»بخش بیستم همین دعا به شرح رفت که ملّت به معنی  در یکی از پی نویس های 8

 عصر مشروطه است.  
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دارد و بهرای دیگهران ههیچ    « درون جامعه ای»نهی کرده است. لیکن این جواب فقط کاربرد 

ه دین شما را نمهی پهذیرد و   کاست؛ برای کسی « مصادره به مطلوب»ارزشی ندارد بل مصداق 

 خارج از فرهنگ شما برای خودش یک فرهنگ دارد، چنین جوابی هیچ ارزشی ندارد. 
اسهت؛ اول بایهد   « انسان شناسهی »یار داوری در میان فرهنگ های مختلف است، آنچه مع

شود که کهدام عنصهر فرهنگهی بهرایش     فارغ از چیستی انسان معلوم دید انسان چیست آنگاه 
 مفید و خوب است و کدام مضرّ و بد است. 

غربی ها و دست اندرکاران علهوم انسهانی غربهی انسهان را حیهوان مهی داننهد بها پسهوند          

و در اینصورت چیزی بنام غیرت همان حسادت می شود که در میان حیوانات هم «. متکامل»

هست. و چون در میان حیوان ها نوعی هست بنام خوک که این حسادت را نهدارد و جفهت   

بهتر است انسان نیز خودش را از  در اختیار خوک دیگر قرار می دهد، خود را سخاوتمندانه

 کند و مانند خوک رفتار کند.  نظری حسادت راحت این تنگ

السهالم( در وجهود انسهان     ماما اگر مطابق انسان شناسی مکتب قرآن و اههل بیهت )علهیه   

تحقیق کرده و نتیجه بگیرد که انسان حیوان نیست؛ حیوان یک موجود صرفاً غریزی اسهت،  

زیبها   انسان یک روح دیگر دارد بنام روح فطرت که منشأ خانواده، جامعه، تهاریخ، اخهالق،  

شناسی و زیبا خواهی، حیاء، گریه و خنده، همین روح است. در ایهن صهورت مهی رسهد بهه      

اینکه غیرت حسادت نیست، حسادت منشأ غریزی دارد، منشأ غیهرت فطهرت اسهت و اگهر     

فطریاتی مثل غیرت، از بین برود، خانواده متزلزل، جامعه بی روح، تاریخ مندرس، اخالق غیر 

، ضهمحل ادی، زیبا شناسی و زیبا خواهی خارج از عاطفۀ انسانی، حیهاء م انسانی و صرفاً قرارد

گریه و خنده نیز بی معنی و در غیر موضوع له خود می گردد. یعنی همان آفات که فرهنگ 

 مدرنیته، جامعۀ جهانی را دچار آن کرده است. 
ای آن است که مطابق خلقت درون و آفرینش ذات انسان باشهد و اقتضهاه   افرهنگ اَرضی

یریت روح فطرت رت و مدکند؛ اقتضاها و نیازهای غریزی را تحت نظا ارضاءآفرینشی او را 

کند و اقتضاهای فطری را نیز ارضاء کند. به جای جنگ، ایثار را ترویج دهد  رضاءاو  تأمین
 با جنگ خواهان بجنگد و آنان را سرجای خود بنشاند. 
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ند و اعالم کند: هر رفتار، هر کردار کنی را مع« فساد»فرهنگ اَرضی آن است که بتواند 
 و هر رسم و رسومی که ناقض اقتضاهای فطری باشد، حیوانی است و سزاوار انسان نیست. 

 مکارم اخالا.و این است معنی و مصداق 

در قرآن فرهنهگ حضهرت ابهراهیم، سهمبل و      است: فطرتفرهن   ارضیفرهن  اَ
بعنوان فرهنگ یهک جامعهه مهورد عمهل قهرار       داده شده. اما این فرهنگ هرگز نمونه قرار

نگرفته، زیرا او پس از تبعید از بین النهرین در سرزمین فلسطین تنها بصورت یک خانواده می 
زیست که گویا چند نفر را بعنوان چوپان و کارگزار استخدام کرده بود، ظاهراً خانواده های 

یم که آن ها بهر فرهنهگ او بودنهد یها     آنان نیز با او زندگی می کردند، لیکن بدرستی نمی دان
 پیرو آئین عمالقه )اکسوس ها( بوده اند. 

ِإنَّ ِإْبراهيَم كاَن أَّمًَّة قاِنًَا ِللَّمِه  »قرآن خود ابراهیم را یک امّت و جامعه حساب می کند: 

ٍَ ُمْسََقيٍم شاِكرًا ِلَأْنُعِمِه اْجََباُه َو َهداُه ِإىل -َحنيفًا َو َلْم َيُك ِمَن اْلُمْشِركنَي َو آَتْينماُه ِفمي    -ِصرا

ابراهیم )به تنهائی( یک امّت بود، مطیع خهدا   8«:الدُّْنيا َحَسَنًة َو ِإنَُّه ِفي اْلآِخَرِة َلِمَن الصَّاِلحنَي

زیهد و بهه راه   زار نعمت های خهدا بهود، او را برگ  شکرگ -و نبود از مشرکین 3و فطرت گرا،

دادیهم و او در آخهرت از صهالحان     2وی بهه او حسهنه  و در زندگی دنیه  -راست هدایتش کرد

 0است.

                                                   
 سورۀ نحل.  833و  838و  834آیه های  8
و مطابق مبانی ایهن مجلهدات، مهی     -الحنیف: الصحیح المیل.«: کسی که گرایش سالم دارد»حنیف یعنی  3

 شود فطرت گرا. 
ین و حسنه صیغۀ مفرد است و شامل همۀ نعمت هائی که خدا بهه او داده نمهی شهود، پهس بایهد بهتهر       2

باالترین نعمت باشد که خداوند به او داده است و این نیست مگر تشهخیص درسهت و شهناخت صهحیح کهه      
 نتیجه اش قرار گرفتن در صراط مستیقم می شود.

صالح در دنیا با صالح در آخرت فرق دارد؛ انسان صالح در دنیا کسی است که وجودش منشأ خیر بهرای   0

آخرت کسی است که شخصیتش به حدی پاالیش شده باشد که الیق بهشت خود و دیگران باشد. اما صالح در 

در دنیا، و مستعد برای برخهورداری از خهوبی   « مستعد برای نیکی ها»گردد. صالح صیغۀ اسم فاعل است یعنی 

 ها در آخرت.  
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و در حالت نظهری  « نظر»بنابراین فرهنگ او از زمان خودش تا به امروز، تنها در عرصۀ 

مانده است، و پیاده شدن آن بطور عملی در جامعه، به دورۀ دوم تاریخ که پس از پایان سلطه 

ور قائم )عجل اهلل تعالی فرجه( آغاز خواهد واگذار شده است که با ظه 8کابالیسم خواهد بود،

 شد.

سورۀ روم، حنیفیّت را  24نامیده و در آیۀ « حنیفیّت»قرآن، فرهنگ او را در چندین آیه 

ََ اللَِّه الَّميت »به فطرت گرائی معنی کرده است:  َفَطمَر   َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحنيفًا ِفْطَر

َََلْيها  «.النَّاَس 

ثَّممَّ  »و جامعه ها را به الگوگیری از فرهنگ ابهراهیم دعهوت کهرده اسهت:     قرآن، افراد 

سپس بر تو وحی کردیم کهه   «:َأْوَحْينا ِإَلْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإْبراهيَم َحنيفًا َو ما كاَن ِمَن اْلُمْشِركني

 پیروی کن و او از مشرکان نبود.  حنیف )فطرت گرا( از فرهنگ ابراهیم

معه های عصر او همه بت پرست و تمدن های بین النههرین، اکسهوس هها در    با اینکه جا

فلسطین، و مردم مصر، همگی بت پرست بوده و بر اساس فرهنگ غریزی زندگی می کردند، 

زده، نهه مصهر   « آکد»او همرنگ آنان نگشت و به تنهائی دارای یک فرهنگ صحیح بود. نه 

ی که به او داده شده بود. نیرو و شهناختی کهه   زده و نه هکسوس زده بود. و این است حسنه ا

 بوسیلۀ آن از تقلید منزّه گشته بود. 

قَّمْل  »حتی دربارۀ غذا )چه چیز باید خورد و از چه چیز باید پرهیز کهرد( مهی فرمایهد:    

 -گفته اسهت  بگو خدا راست 3«:َصَدَق اللَُّه َفاتَِّبُعوا ِملََّة ِإْبراهيَم َحنيفًا َو ما كاَن ِمَن اْلُمْشِركني

 حنیفیّتپس، از آئین ابراهیم پیروی کنید که  -نه آنچه بنی اسرائیل از خودشان در آورده اند

 )فطرت( گرا بود و از مشرکان نبود. 

َو َمْن َأْحَسُن دينًا ِممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه »و فرهنگ ابراهیم را زیباترین فرهنگ نامیده است: 

                                                   
 www.binesheno.com -سایت بینش نو«. کاباال و پایان تاریخش»رجوع کنید به کتاب  8
 ۀ آل عمران. سور 83آیۀ  3
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دین چه کسی زیبهاتر   8«:تََّبَع ِملََّة ِإْبراهيَم َحنيفًا َو اتََّخَذ اللَُّه ِإْبراهيَم َخليالِللَِّه َو ُهَو ُمْحِسٌن َو ا

 حنیفیّهت اسهت و بها   « زیبا کهار »از دین کسی است که خود را برای خداوند خالص کرده و 

گرائی از فرهنگ ابراهیم پیروی می کند. و خداوند ابهراهیم را بهه دوسهتی خهود، برگزیهده      

 3است.

ٍَ ُمْسََقيٍم دينًا ِقَيمًا ِملََّة ِإْبراهيَم َحنيفمًا َو مما كماَن ِممَن      َربِّي ِإىل َهداين قَّْل ِإنَّين»و:  ِصرا

بگو: پروردگارم مرا به صراط مستقیم هدایت کرده، و آن دین استوار و فرهنگ  2«:اْلُمْشِركني

 گرای ابراهیم است و او نبود از مشرکین.  یفیّتحن

( در پرهیهز از تقلیهد   السهالم  ۀ دیگر، بویژه آنجا که سخن از زبان یوسف )علیهو چند آی

ِإنِّي َتَرْكُت ِملََّة َقْوٍم ال ُيْؤِمُنوَن ِباللَِّه َو ُهْم »فرهنگ مصر متمدّن )به تمدن کابالیسم( می گوید: 

مهن واگذاشهتم    0«:حاَق َو َيْعقَّموبَ ِإْبمراهيَم َو ِإْسم   َو اتََّبْعُت ِملَّمَة آبماَي   -ِباْلآِخَرِة ُهْم كاِفُروَن

و  -فرهنگ جامعه ای را )جامعه مصر را( که به آخرت ایمان ندارند و در حال کفر هستند

 پیروی کردم از فرهنگ پدرانم ابراهیم، اسحق و یعقوب. 

ََ اللَِّه الَّميت »فرهنگ ابراهیم فرهنگ فطرت اسهت:   َفَطمَر   َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحنيفًا ِفْطَر

َََلْيها ِإالَّ الَّذي  -َبراٌء ِممَّا َتْعُبُدوَن َو ِإْذ قاَل ِإْبراهيُم ِلَأبيِه َو َقْوِمِه ِإنَّين» و: 3«.النَّاَس 

آنگاه که ابراهیم به پدرش )عمهو و پهدر خوانهده اش( و قهومش      2«:َفَِّنَُّه َسَيْهديِن َفَطَرين

آن خدائی که مرا فطهرت داده، و او ههدایتم    مگر -من از آنچه شما می پرستید بیزارم گفت:

 خواهد کرد.

                                                   
 سورۀ نساء.   833آیۀ  8
 انسان را دوست خدا می کند.   فطرتفرهنگ  3
 سورۀ انعام. 828آیۀ  2
 سورۀ یوسف.   25و  24آیۀ  0
 سورۀ روم.   24آیۀ  3
 سورۀ زخرف. 34و  32آیۀ  2
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در درون یهک جامعهه کهه دارای یهک فرهنهگ       نقض فرهنگی در یک جامعه:

ورود به اصل این موضوع به مقدمه ای نیاز هست و آن از است، نقض هائی رخ می دهد. قبل 

ی نقض یهک عنصهر   قوی تر و مقاوم تر از قانون است. یعن ،توجه به این نکته است که: سنّت

شکست قانون آسهان تهر از شکسهتن یهک سهنّت       سنگین است؛فرهنگی برای افراد و جامعه 

یک فرد قانون شکن می تواند احساس قهرماانی کناد، اماا فارد سانّت شاکن       است. 

و این موضوع مدرج است؛ زیرا برخی سنت ها جنبۀ کامالً قهانونی   8همیشه شرمنده است.

. قانون هر چه فارغ و جدا از جنبۀ سنتی باشد همانقهدر شکسهتن   نیز دارند و برخی به نسبتی

 آن مهم تلقی نمی شود. این رابطۀ روان بشر با سنت و قانون است. 

برد که حتی شامل  واژۀ سنت و یا فرهنگ را گاهی می توان به معنی اعم و اشمل به کار

سهت گرچهه ههیچ    قوانین محض هم بشود، لیکن بحث ما در اینجا فرهنگ به معنهی خهاص ا  

 جدا کرد.  و جراحیکلّی قانونی رایج در یک جامعه را نمی توان از فرهنگ آن بطور 

فرهنگ هر جامعه ای در درون خودش نیز نقض می شود. لیکن ایهن نقهض بهر دو گونهه     

 است: 

ممکن است زیرا که انسان معصهوم   ینقض خطائی و اشتباهی: این در هر مکان و زمان -8

 نیست. 

 رهنگ بطور عامدانه: این نیز به دو نوع تقسیم می شود: نقض ف -3

الف: نقض فردی: این در ههر جامعهه ای رخ مهی دههد، حتهی در بهتهرین و مقبهول تهرین         

 فرهنگ یک جامعه مانند جامعۀ مدینه در زمان پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(. 

جان می گیرد و ب: نقض جریانی: گاهی در یک جامعه یک جریان فکری و یا سلیقه ای 

با برخی از عناصر فرهنگی تناقض پیدا می کند. این برای ههر جامعهه ای خطرنهاک اسهت و     

خطرناکتر از آن وقتی است که جریان های متعدد به نقض بپردازند. و از این نیز خطرنهاکتر  

                                                   
 کند.   می این موضوع حتی در برخی از قوانین مذهبی نیز هست که شکنندۀ آن احساس قهرمانی 8
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 وقتی است که جریان های متعدد در رفتار نقضی شان متحد شوند. 

اجتماعی است اما همیشه چنین نیست که سهقوط ههر نظهام    نتیجۀ این نقض، سقوط نظام 

( آمد و فرهنگ قریش را هم نظراً و آله یهاهلل عل باشد؛ پیامبر خدا )صلی شر و مضراجتماعی، 

و هم عمالً نقض می کرد. چگونگی نتیجه بسته به فهم و دانش جریان نقض کننده است، اولین 

دانهش خهود بهه انتقهاد نظهری یها عملهی         شرط صحت نقض آن است که ناقض بر پایه فکر و

. پیرو القائات بودن و تقلید، بپردازد، نه با القائات دیگران و نه با تقلید از فرهنگ های دیگر

حماقت است خواه مسئلۀ مورد تقلید درست باشد یا نادرست. زیرا یهک امهر فرهنگهی     عین

یتش عوض خواهد شد و پایهدار  درست نیز اگر از راه القاء و تقلید انتخاب شود بی تردید ماه

 نخواهد ماند. پس نتیجه ای جز فساد ندارد. 

مهی شهود،   « اصالح»اگر نقض و انتقاد متکی بر فهم و دانش باشد و پیروز شود، نتیجه اش 

 لیکن پایداری اش نیازمند امور دیگر است.

مهورد  از باب مثال: امروز در جامعۀ ما مسئله حجاب از ناحیه جریان یها جریهان ههائی    

القائات و غریزه گرائهی عمهل    تأثیرتناقض است و جریان ناقض صرفاً از موضع تقلید و تحت 

 می کند. 

است، و این یادگیری گاهی براساس تحلیهل  « موجود یادگیرنده از دیگران»انسان  تقلید:

است، و گاهی بر اساس تقلید. یادگیری و پیروی تحلیلی به صراط مستقیم و فرهنگ حنیهف  

 ی می رساند، و پیروی تقلیدی )حتی تقلید از ره یافتگان( سزاوار انسان نیست. انسان

 مولوی می گوید: 
 

 خلق را تقلیدشهان بهر بهاد داد   
 

 ای دو صد لعنت بر این تقلید باد 
 

 

اما خودش مقلّد بودیسم بود و محتوای متون بهودائی را در مثنهوی اش جمهع کهرده حتهی      

اسهت کهه در متهون بهودائی اسهت و      « فیهل و کهوران  »داستان همان « فیل در تاریکی»داستان 
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فکر و وجود او چه نعمت بزرگی بود اگر مقلّد بودائیان نبود، و  8همچنین داستان های دیگر.

در آن صورت می دانست که اومانیسم )اصالت انسان( درست نیست اصالت انسانیت درسهت  

 ( بهه آن شهبان اعتهراض    السهالم  یهه است، پلورئالیسم معرفتی درست نیست و بایهد موسهی )عل  

 یامهت تها ق  -ئمسهت قا ییول یپس بهر دور»می کرد. و می فهمید که تصوف انحراف است و 

درست « یستخواه از نسل عمر خواه از عل -یستآن ول ئمقا یامام ح پس -ئمستدا یشآزما

بهزار قابهل   می دانست که انسان غیر از عقل هیچ ا در این صورت نیست، و... و باالتر از همه،

 برای شناخت ندارد و اینهمهه عقهل را نمهی کوبیهد و بهه تخهیالت صهوفیانه ارزش         یاطمینان

 نمی داد. 

پیروی از فرهنگ ابراهیم نیز باید تحلیلی باشد، همانطور که در آیه ها دیدیم که چندین 

آمده اند و عناصری هستند که شهناخت شهان نیازمنهد    « احسن، حسنه، حنیف»بار واژه های 

 تحلیل است نه تقلید. 

منشأ تقلید، روح غریزه است. اما منشأ تحلیل و تعقل، روح فطرت است. معموالً هر فردی 

و اگهر   3که در جامعه ای زاده می شود بطور تقلیهدی پیهرو فرهنهگ آن جامعهه مهی شهود،      

                                                   
  «:تحلیل قصّۀ طوطی و بازرگان»وع کنید مقالۀ رج 8

www.arthamadan.ir/PrintListItem.aspx?id=82348 

سران و مالء و مترفین هر جامعه، در برابر نبوّت هها بطهور دانسهته و آگاهانهه بهه مخالفهت بهر مهی          3

غی و پیروانش: نیاکان خواستند، اما بدنۀ جامعه ها بر اساس تقلید از فرهنگ موروثی پدران )و باصطالح فرو

مما َأْنمَزَل    َو ِإذا قيَل َلُهْم َتعماَلْوا ِإىل »باز می زدند. قرآن دربارۀ شان می گوید:  شان( از پذیرفتن نبوت ها سر

َََلْيِه آباء نا َأ َو َلْو كاَن آباُؤُهْم ال َيْعَلُموَن َشمْيئاً   «:َو ال َيْهََمُدون  اللَُّه َو ِإَل  الرَُّسوِل قالَّوا َحْسُبنا ما َوَجْدنا 

هنگامی که به آنها گفته شود: به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر خدا بیائید، مهی گوینهد: آنچهه    

ن مان یافته ایم همان برای مان کافی است. آیا حتی اگر پدران شان چیهزی نداننهد و ره بهه جهائی     کاانیکه از 

 یه های دیگر در این موضوع. آسورۀ مائده. و  840ۀ !؟! آی-(نبرند )باز از آن ها پیروی می کنند

 همیشه فرهنگ ها و تمدن های غریزی )کابالیسم( در برابر نبوت ها مقاومت کرده است. 



 دعای بیستم 248
 

گر اصالح 8انتقاداتی به آن فرهنگ داشته باشد معموالً برگرفتۀ تقلیدی از جامعه دیگر است.

در بیهنش و روش او نباشهد واالّ میمهون مقلهد      از تقلید کسی یا جریانی است که هیچ عنصری

 است که مفسد است نه مصلح، حتی اگر در سیمای دانشمند باشد. 

در میان حوزویان یک اصطالح هست که دربارۀ اجتههاد افهراد کهم     3اجتهاد در تقلید:

را بهاز  « جواهر الکهالم »د؛ دربارۀ هر مسئله ای کار، می گویند: فالنی اجتهاد در تقلید می کن

 را می کند اقوال مختلف را مشاهده می کند، ادلّۀ هر کدام را می بیند، آنگاه یکهی از آن هها  

 آوری ندارد. برای شاگردان بازگوئی می کند؛ نومی گیرد و ادلّه اش را 

استاد براستی استاد ای کاش این اصطالح در میان دانشگاهیان ما نیز رایج می شد. حضرت 

و دانشمند است، اما دچار اجتهاد در تقلید است؛ هر چه از غربیان گرفته همان را بطور قالبی 

ش، فقهط  «معلومهات » و در همهان قالهب در ذههن شهاگرد مهی گهذارد       در ذهنش جهای داده، 

لی ش است و بس. این علم است اما علم تقلیدی، که هیچ کار تحلیلی، تحقیقی و تعقّ«اطالعات»

 روی آن نمی کند. و این است آفت فرهنگ دانشگاهی ما. 

در علوم تجربی طلیعه هائی از استقالل فکری و ابتکار، مشاهده می شهود لهیکن در علهوم    

 انسانی هنوز خیلی ها به شیرینی آدامس تقلید بسنده کرده و بجویدن آن مشغول هستند. 

                                                   
( و از افهراد شهخیص بنهی    السهالم  سمبل این تقلید در قرآن، سامری است؛ او یکی از یاران موسی )علیهه  8

طۀ مصریان، در صدد ترقّی سریع قومش برآمد و گمهان مهی کهرد    اسرائیل بود، بمحض پیروزی و رهائی از سل

مصریان شروع کند « گاو پرستی»الحات خودش را از تمدن مصر تقلید کرد، کوشید که اصبرای ترقی باید از 

او با خود می گفت جدّ اسبق ما ابراهیم با تمدن آکد درگیر شد و از جامعه رانده شد و بطهور غریهب و بهی    

کهی   ش در میان هکسوس ها زندگی کرد، همچنین اجداد دیگرمان اسحاق، یعقوب، پهس تها  کس تا آخر عمر

 باید بدون پیشرفت تمدنی باشیم باید راهی را برویم که تمدن بین النهرین و مصر رفته است.  

 آور سازنده.  ۀ خود بود، لیکن مقلد بود، نه نوسامری اصالح طلب بود، حتی بنظر خودش غمخوار جامع
ارم این کلمۀ تقلید با تقلید از متخصص، اشتباه نشود؛ هر کسی در کاری که تخصص ندارد بایهد از  امیدو 3

متخصص تقلید کند، خواه در فقه و خواه در پزشکی و... آنچه مردود است تقلید در شناخت علمی و اندیشهه  

 ای در اصل و اساس علوم انسانی است. 
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 َو َوفِّْقِني.... ِإَذا َتَناَقَضِت»شته باشیم: ( داالسالم از نو نگاهی به سخن امام سجاد )علیه

  «.ِلَأْرَضاَها اْلِمَللَّ

 ارضهی فرهنگ غریزی هر چه پیشرفته تر باشد و به صورت یک تمدّن پیشرفته در آید، اَ

نیست، بل بر ذات حقیقی انسان تحمیل می شود، گرچهه رفهاه غریهزی و رضهایت غریهزی را      

 کرده باشد.  تأمین

«. راضهی کننهده تهر   »توجه کنید؛ این واژه صیغۀ اسم تفضیل است، یعنی « ااَرضی»به کلمه 

رضایتی که فرهنگ غریزی مرفّه، می آورد اگر رضایت بشر را جلب کرده باشهد )همهانطور   

اسهت و ههر مقهدار بشهر را     « سهراب »که امروز مدرنیته جلب کرده( یک رضایت کاذب و 

افزاید، و فرهنگ فطری است که انسان را سیراب می کند و  شنگی او میتبرخوردار کند، به 

مدرنیته افرادی که تها حهدودی از شخصهیت     ۀآسودگی درونی می بخشد. حتی در میان جامع

 فطری برخوردارند، از آسایش روانی و لذت زیستن برخوردارند. 

« رضایتصادق تر بودن »آن صفت تفضیلی را تنها در کمیت ندارد بل « اَرضی»پس، کلمه 

در برابر رضایت کاذب، را نیز می رساند. و چون مسئلۀ غریهزه گرائهی و فطهرت گرائهی در     

 . شود باالترین و برترین رضایت آورانسان، مدرّج است، ارضی می 

 

 

 بخش بیست و پنجم

 تاج مؤمن 

 مدیریت زیبا

 زیبائی

 آفت های مدیریت

 مدیریت ایثاری



 دعای بیستم 288
 

 مدیریت غیر ایثاری

 چند آفت دیگر

 امی و شهرت طلبینکون
 

َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو َتوِّْجِني ِباْلِكَفاَيِة، َو ُسْمِني ُحْسَن اْلِوَلاَيِة، َو » اللَُّهمَّ َصلِّ 

ََِة، َو َلما َتْجَعمْل    َهْب ِلي ِصْدَق اْلِهَداَيِة، َو َلا َتْفَِنِّي ِبالسََّعِة، َو اْمَنْحِني ُحْسَن الدَّ

َُو َمَعَك ََْيِشي َكّدًا َكّدًا َََليَّ َرّدًا، َفَِّنِّي َلا َأْجَعلَّ َلَك ِضّدًا، َو َلا َأْد ََاَِي  ، َو َلا َتُردَّ ُد

خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و با افسر کفایت تاجدارم کن، و با مدیریت زیبها   «:ِنّدًا

مبهتال   گرائهی  صلت کمیّهت خکن صداقت در هدایت را، و مرا به  نشاندارم کن، و به من عطا

 مکن، زیبائی سبکبال بودن در زندگی را به من اِهدا کن، و زنهدگی مهرا سهخت انهدر سهخت     

مکن، زیرا که من برای تو مانندی قرار نمی دهم، و ههیچ   مکن، و دعای مرا به سوی خودم رد

 همتائی در کنار تو نمی خوانم. 

 

 شرح
 

 توّجنی: تاجدارم کن، تاج بی نیازی بر سرم بگذار. لغت:

این واژه از وَدَع یَدعُ که اهل  -واگذاشتن، و واگذاشته شدن: رها کردن و رها شدن ّدَة:ال

و چههار   -ماضهی نهدارد   ؛«َيمَدعُ  أماتوا ماضي»ادب و دست اندرکاران علم صرف، گفته اند 

 کاربرد دارد: 

« آسان گیری در امور مادی زندگی»خصلت روانی و ویژگی شخصیت، به معنی  الّدَة: -8

 گی را به خود سخت نگرفتن. زند
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 8خصلت آسان گیری در رفتار با خود و با دیگران و با هر چیز. الّدَة: -3

 ی انسان را دچار سختی ها نکند. گی مادی بر انسان، یعنی امور مادآسان بودن زند -2

 سختگیری نکنند.  ،دیگران در رفتارشان با شخص -0

استعمال »معنی یکجا اراده شده است، نه از باب ( هر چهار السالم در این سخن امام )علیه

بل هر چهار معنی بعنهوان چههار عنصهر یهک     « یک لفظ در معانی متعدد، که نادرست است

 معنی واحد، به کار رفته است. 

ر را در بخش صاست؛ کدّ را در این بخش خواهیم دید، و اِ« رصاِ»و « کدّ»معنی مقابل دعه 

، خصلت تکلّف هخواهیم کرد. و نیز معنی مقابل خصلت دع بیست و هفتم همین دعا مشاهده

 است. 

تاج اولین و برترین نشان تفوّق است؛ متمایز کننده ترین نشان است. تاجهدار   تاج مؤمن:

 ر، تحت الشعاع قرار می گیرد. ی است که با وجود آن، شان های دیگبودن، شأن

عنهی اولهین خصهلت و داشهتۀ     برترین نشهان اوسهت، ی  « کفایت»در میان شأن های مؤمن، 

 او است. « اهل کفایت بودن»نیکوی او، در نظرها و زبان ها 

 کفایت یک امر دو جانبه است: 

بهوده و در  « نیازمنهد »یک: بقدر کفایت امکانات مادی داشته باشد، وگرنه جبراً و قههراً  

 السهالم( بهه  اهل بیت )علیهم  تلقّی خواهد شد. در ادبیات قرآن و« فرودست»نظرها یک فرد 

یعنهی بهه   « بازدارنهدگی »گفته می شود؛ کفاف از کَفَّ یکَفُّ به معنی « قدر کفاف»این  جهت

حدّی امکان مادی داشته باشد که او را از دست نیاز به سهوی دیگهران بهاز دارد. یها: از فهرو      

 دست بودن در نظر دیگران حفظ کند. 

باشد، وگرنه، اگر کلّ دنیها را نیهز   قانع « قدر کفاف»و « حدّ کافی»دو: خود شخص به آن 

 داشته باشد، نیازمندتر خواهد بود.

                                                   
 ه بحث خواهد شد. در بخش بیست و هفتم همین دعا دربارۀ دع 8
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ههم  خهدایا   «:ِباْلِكَفاَية َو َتوِّْجِني»امام هر دو جانب مسئله را از خداوند می خواهد: 

 موفّق گردان.  ،بقدر کافی به من بده و هم مرا به قانع بودن به آن

غنی، هر دو کفه باید متعهادل باشهد، ههم    در ترازوی سنجش قرآن و اهل بیت میان فقر و 

 داشتن قدر کفاف، و هم قانع بودن به آن. 

 نکاتی در این سخن کوتاه امام هست: 

 8كَّْفرًا. َيكَّوَن َكاَد اْلَفْقُر َأْنفقدان حد کفاف و قدر کافی، ذلّت آور است:  -8

 فقدان خصلت قانع بودن، داشته های مادی را نیز بی اثر می کند.  -3

برای فرد در میان جامعه، پنجاه درصدِ تاج حرّیت و مهروّت، داشهتن حهداقل کفهاف      -2

 است. 

 و برای او پنجاه درصدِ تاج کرامت، داشتن خصلت روانی قانع بودن است.  -0

 هر دو را باید از خداوند خواست.  -3

تمهام  است و نباید ایهن قضها خهواهی، مهانع اه    « دعا= تمسّک به قضا»خواستن از خدا  -2

 از تو حرکت و از خدا برکت.  َأْمٌر َبْيَن َأْمَرْيِن. َبْل َلا َجْبَر َو َلا َتْفِويَضقَدَری باشد؛ 

هم خصلت قانع بودن را، نظهر بهه    هم قدر کافی مادی را باید از خدا خواست و پرسش:

زد، آیا می می پردا« روش قَدَری»اینکه انسان معموالً در تحصیل مال بیشتر به فعالیت خود و 

توان گفت که در دعایش بیشتر به جانب خصلت توجه کند؟ یعنی دربارۀ داشتن این خصهلت  

 ؟-پردازد تا جانب به دست آوردن قدر کافی مادی دعا بیشتر به

، باید هر دو را به یک اندازه بخواهد، اهتمامش در «رابطه انسان با خدا»در بستر  پاسخ:

 د. زیرا هر دو را باید خداوند بدهد. دعا به هر دو موضوع، مساوی باش

باید به جانب خصلت قانع بودن اهتمام بیشتر بورزد « رابطۀ انسان با خودش»اما در بستر 

و این خصلت را از خداوند بخواهد. اما نه در یک دعای واحد، بل در این مسئله نیاز به دعها  

                                                   
 . 244ص  3کافی ج  8
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نترل خود، یاری خداوند را و توفیق ک« تعادل شخصیت»و نیایش دیگر است که در رسیدن به 

( در این سخن هر دو را یکجا در یک دعای واحهد مهی خواههد، و    السالم بخواهد. امام )علیه

 اهتمام به هر دو مساوی است.

( آورده السهالم  از امام صادق )علیهه « مکارم االخالق»در کافی در باب  )قدّس سره( کلینی

د، اولهین مکرمهت و   یقین به خداون است که مکارم اخالق ده خصلت است و پس از خصلت

َََة َو الصَّْبَر َو الشُّْكَر َو اْلِحْلَم َو ُحْسَن اْلُخلَِّق َو  اْلَيِقنَي است: خصلت، قانع بودن َو اْلَقَنا

َََة َو اْلُمُروء َة.  8السََّخاء  َو اْلَغْيَرَة َو الشََّجا

 کفاف بدون و کافی قدر بدون بودن نعقا که فهمیم می (السالم )علیه سجاد امام سخن این از اما

 قضائی.  علّت معلول هم و است طبیعی علّت معلول هم تاج این و است. ممکن غیر تقریباً مادی،

آورده اسهت: مکهارم اخهالق     السهالم  کلینی بالفاصله در حدیث بعدی از امام صادق علیه

ََةَّ َو الصَّْبُر َو الشُّ اْلَوَرُععبارت اسهت از:   ْكُر َو اْلِحْلُم َو اْلَحَياُء َو السَّمَخاُء َو  َو اْلَقَنا

ََةَّ َو اْلَغْيَرةَّ َو اْلِبرُّ َو ِصْدُق اْلَحِديِث َو َأَداُء اْلَأَماَنِة. خصلت  83در این حدیث،  الشََّجا

در حهدیث بهاال، کلمهه    « الیقین»برای مکارم اخالق، به شمار آمده است و نیز به جای کلمۀ 

 در این حدیث نیامده است. « مروّت»مۀ آمده و کل« الورع»

« مهؤثر »آیا میان این دو حدیث، تناقضی یا تعارضی هست؟ نه، بهیچ وجه؛ در حدیث باال 

را. ورع و خودپائی اثر یقین است کسی که ورع داشته باشد « اثر»را نام برده و در این حدیث 

ت است که در حدیث باال آمده، حتماً یقین نیز دارد. و سه فقرۀ آخر نیز معنی و محتوای مروّ

اداء امانت، اگر هر سه در کنار هم باشند، مروّت حاصل اسهت. و   یعنی برّ، صدق الحدیث، و

پس پیام هر دو حدیث، یکی اسهت و   3هر کس این سه خصلت را داشته باشد او مروّت دارد.

                                                   
 ط دار االضواء.  32ص  3کافی )اصول( ج  8
« مروئهت »است و علی القاعده باید بصهورت  « کمال مردانگی»، به معنی «مرد»بمعنی « مرء»مروّت: از  3

ی ادغام کرده اند. معنی دیگر مروّت، نخوت است کهه سهتمگران بهه ایهن معنه     « و»می بود لیکن همزه را در 

 توجه دارند و همین طور الت ها، که نخوت خودشان را مروّت حساب می کنند.  
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 َو َتوِّْجِني»که:  در هر دو پس از یقین به خداوند، قناعت و قانع بودن اولین نشان مؤمن است

 «.ِباْلِكَفاَية

 

 مدیریت زیبا
 

دومهین نشهانۀ مهؤمن     -و با مدیریت زیبها نشهاندارم کهن.    «:اْلِوَلاَية ُحْسَن َو ُسْمِني»

 است. « مدیریت زیبا»

. اِسم نیز از «نشان بگذار: نشاندار کن»: صیغۀ امر مخاطب از وَسمَ یَسمُ، به معنی سُمْ لغت:

 زیرا نام هر کس نشان متمایز کنندۀ اوست.  همین مادّه است

 نی: مرا. 

 سن: زیبائی.حُ

 والیت: سرپرستی: مدیریت. 

دستان، و...، از این سخن امام نواده، مدیریت اموال، مدیریت زیرمدیریت خود، مدیریت خا

 یم که مدیریت بر دو نوع است مدیریت زیبا و مدیریت نازیبا. ممی فه

( در مدیریت درست و مهدیریت نادرسهت نیسهت،    السالم )علیه توجه فرمائید: سخن امام

بحث در مدیریت درست است که هم می تواند با صورت و ماهیت زیبا باشد و هم می تواند 

با ماهیت و صورت نازیبا باشد. و نیز بحث در مدیریت منتبح و مهدیریت ناکهام، نیسهت بهل     

 ت: زیبا و غیر زیبا.رد نظر می رساند دو نوع اسمدیریتی که به نتیجۀ مو

مدیریت درست و به نتیجه رساننده باشد، اما صرف درسهت و منتهبح بهودن،     ممکن است

و این است اصل ارزشمند و مهم که در علم نیست. « نشان مؤمن بودن»و « نشان انسانیت»

در بینش غربیان مدیریت مطلوب آن است که درست باشهد   مدیریت غربی، حضور ندارد.

نظر را بدهد. اما چنین مدیریتی )به هر صورت و در ههر معنهائی( نمهی توانهد      و نتیجۀ مورد

باشد. و اگر در مدیریت غربی سخن از اخالق نیز مهی رود،  « استثمار مادی و معنوی»فارغ از 
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و برخهورد  « اخهالق ریهائی  »به خدمت گرفتن اخالق اسهت در مقاصهد مهادّی. و ایهن یعنهی      

و چنین مدیری نه تاج انسانیت به سر دارد، و نه مهدیریتش   ریاکارانه با افراد تحت مدیریت.

نشان انسان بودن و مؤمن بودن اوست. این استخدام اخالق بر علیه اخالق است. و امام که در 

پایه ای دیگر را به ما یاد می دهد و آن  مکرمةاست در اینجا یک  مکارم اخالامقام تبیین 

 زیبائی مدیریت است. 

مدیریت، چیست؟ و آن کدام مدیریت است که در عین درست و صهحیح  زیبائی  زیبائی:

تهاج   «:ِباْلِكَفاَيمة  َو َتموِّْجِني »: بودن، زیبا هم هست؟ پاسخ این پرسش را در جمله اول داد

همه جای  در کفایت گرائی بر سرم نِه. علم مدیریت غربی که امروز بر جهان مسلط است و

خهواه در توزیهع و    ی،خهواه تولیهد   ،واه در امهور تجهاری  خه  -دنیا با موازین آن عمل می شود

است « یآزمند»مدیریت کمیّت گرا، مدیریت مبتنی بر  -خدمات، و خواه در مدیریت دولتی

است که انسان ها را فقط بعنوان ابزار مقاصد « ابزاری»دست رابطه که رابطه اش با افراد زیر

آنان را مانند خود، انسهان مهی دانهد. ایهن      خود می داند، نه کرامتی برای شان قائل است و نه

مدیریت بر علیه انسانیت انسان است و هرگز نمی تواند رگه ای از عدالت داشته باشد مگهر  

 ژست ریاکارانۀ رفتار عادالنه. 

اگر برده داران قدیم و فئودال های گذشته با زور تازیانه مدیریت می کردند و بهه نتهایج   

تنظهیم   نظم ناشی از قوانین مصوّب خشک، مدیریت مدرنیته با مورد نظرشان می رسیدند، در

جریان امور در جهت همان اهداف است، لیکن با حیلۀ شهیطانی بظهاهر قهانع کننهده؛ مهدیر      

بخشی از سهم بیمه را می پردازد لیکن قبالً محاسبه کرده و در تنظیم قرارداد، همهان سههم را   

ردازد. و همین طور ایام مرخصی و دیگهر رعایهت   از حق افراد در نظر گرفته و همان را می پ

 های بظاهر انسانی و اخالقمند. 

در مدیریت نباشد، مصداق مدیریت ابلیسی است در هر صهورت  « کفایت گرائی»تا عنصر 

 مهدیریت »باشد. مدیریت زیبا آن است که شخص مدیر قبل از هر چیز در  که و در هر قالبی

 نفهس  مهدیریت »رش عرصه های مدیریت پهیش از همهه   موفق باشد و لذا در شما« خود نفس
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 شخصهیت  باشهد؛  انحهراف  دچهار  خهود  شخصهیت  و نفس مدیریت در کسی اگر شد. ذکر «خود

 را زیبا مدیریت توان هرگز او باشد، شده سرکوب اش غریزه توسط فطرتش و باشد داشته غریزی

 تر منفی و باشد. داشته یانسان زیبای ظاهر گرچه است حیوان و غریزی موجود او داشت نخواهد

 کند.  خود مدیریت ابزار نیز را انسانی بظاهر اخالق موجودی چنین که است وقتی آن از

اما کفایت گرائی دربارۀ خویشتن خویش، با کفایت گرائی در مدیریت فرق دارد، حهد و  

تعیهین مهی کنهد، کهه بهه مقهداری از       « مقدار نیهاز »مرز کفایت گرائی در زندگی شخصی را 

مکانات مادی قانع باشد که برای زندگیش کفایت عقالنی می کند، و حد و مرز این کفایهت  ا

و عقالنی بهودن آن را چگهونگی تعامهل فطهرت و غریهزۀ شهخص تعیهین مهی کنهد،           عقالنی،

به هیچ مقهداری از   و شخصیت غریزه گرا حد و مرزی را نمی شناسد، غریزه دشمن عقل است

 مادی قانع نمی شود.  تامکانا

معیار زیبائی مدیریت، کفایت گرائی است؛ حد و مرز این کفایت گرائی چیست؟ مالهک  

فالن بنگاه بزرگ تولیدی یا خدماتی در چه حدّی کفایت گرا باشد؟ آیها معنهی ایهن کفایهت     

گرائی قانع بودن به سود اندک است؟ در اینجا قلّت و کثرت سود، تعیهین کننهده نیسهت، بهل     

بودن به سود قلیل، مذموم و غیر انسانی می شود، زیرا مصهداق بهه    گاهی اندک خواهی و قانع

هدر دادن مال و )باصطالح( سرمایه و امکانات می شود که حرام است. زیرا هر مالی باید به 

عاطل گذاشتن نیروی جسهمی و   -«عُطله»مقدار استعداد عقالنی و انسانی خود، سود بدهد. و 

 -یاهل و عیال خود، عاطل گذاشتن هرمال و هر ابزار فکری خود، عاطل گذاشتن استعدادهای

مدیریت نباید امکانات بنگاه، استعداد جسمی و هنری و صنعتی افراد  در اسالم حرام است.

تحت مدیریت را هدر داده و به عطله بکشاند، این کار او یک رفتار انسانی نیست، بهر علیهه   

تواند هرگونه استفاده از مهال خهود   انسانیت است. زیرا درست است که مالک یک مال می 

اما او نمی تواند در اِعمال مالکیهت خهود فقهط     «َأْمَواِلِهم َََل  ُمَسلَّطَّوَن النَّاُس»بکند و 

جهت خواست خود را در نظر بگیرد؛ هر مال مملوک جنبۀ اجتماعی هم دارد؛ یعنی جامعهه  

ل گذاشهتن ههر مهال خیانهت بهه      نیز در اموال شخصی افراد حقی دارد و آن این است که عاط
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 8جامعه است.

َْ  َأْرضًا َثَلاَث ََطََّل َفَمْن»: السالم امام کاظم علیه َِلٍَّة أَِّخَذ ِسِننَي ُمَََواِلَيًة ِلَغْيِر َما 

هر کس زمینی را سه سال متوالی بدون علت موجّه، عاطل  3؛«ِمْن َيِدِه َو ُدِفَعْت ِإَل  َغْيِرِه

 داده می شود.  یدیگر فردته شده و به بگذارد، از او گرف

این یکی از پایه های نظام اقتصادی اسالم است در همه چیز و منحصر به زمهین نیسهت و   

ی عمهدی. بههره وری   بیکارصدها حدیث در انواع گوناگون عطله داریم از آن جمله تنبلی، و 

برسد. عطله کردن نیروی « بهره کشی»لیکن در حدّ عقالنی و انسانی، و نباید به حدّ  باید باشد

 کارمند، کارگر، نظامی و...، حرام است نه دلیل کرامت مدیر.

مشکل بزرگ بشر در مدیریت در همین جاست، آن کهدام خهط اسهت کهه مهرز میهان       

بهروری و بهره کشی است؟ مدیر آزمند هرگز نمی توانهد بهه حهد و مهرزی قهانع شهود و در       

راه  نیهز  نیست. و مدیر مسهامحه گهر  « یت گرائیکفا»قاموس شخصیت درونی او چیزی بنام 

انسان دوستی را عوضی رفته و احمقانه به عطلۀ نیروی تحت مدیریت خود می رسهد. معیهار   

است. اما خود همین زیبائی نیازمند معیار « حسن= زیبائی»چیست؟ معیار و خط تعیین کننده 

 یبا می انگارد. است. زیرا این هر دو مدیر خاطی، راه خود و رفتار خود را ز

که منشأ زیبا شناسهی و زیبها خهواهی،     2در این مجلدات بطور مکرر اشاره شده زیبائی:

روح فطرت انسان است، روح غریزه نه زیبائی را درک می کند و نه آن را می طلبد. و نیز به 

ابزار کار غریزه است و عقل ابزار کار روح فطرت است. وقتهی  « هوی= هوس»شرح رفته که 

 روح غریزه بر روح فطرت عاصی شهود، زیبها خهواهی فطهرت را نیهز بهه خهدمت خهود         که 

 می گیرد.

                                                   
مدیری که افراد تحت مدیریت خود را دچار عطله کند، لطفی در موردشان نکهرده، بهل بهه آنهان نیهز       8

 خیانت کرده است. 
 .8حدیث  84وسائل الشیعه، ابواب احیاء الموات، باب  3
  www.binesheno.com -نو ینشب مشروحاً بیان شده است. سایت« بائیانسان و چیستی زی»و در کتاب  2
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منشأ کمیت گرائی و آزمندی روح غریزه است، در ذهن مدیر کمیهت گهرا و در جامعهۀ    

هم آخهرین فقهرۀ ایهن     کمیت گرا، یا زیباگرائی نیست و یا ماهیت معکوس می یابد. پس باز

که انسان دارای دو روح است. و این اصل اصهیل   لید طالئی:کسلسلۀ معیارها می رسد به آن 

است که در جامعۀ مدرنیته و علوم انسانی اش گم شده است و لذا مدرنیته هرگهز حتهی بهه    

و مدیریت « مدیریت خود»از  السالم رائحه ای از عدالت نیز نمی تواند برسد. و لذا امام علیه

مدیریت  سپس می رسد به «ِباْلِكَفاَية َتوِّْجِني َو»نفس امّاره که غریزه است شروع می کند: 

  «.اْلِوَلاَية ُحْسَن َو ُسْمِني»دست: افراد زیر

چه کسی می تواند انکار کند که مدرنیته کمیت گراسهت؟ و چهه کسهی نمهی بینهد کهه       

مدرنیته زیبائی را در خدمت کمیت گرفته است؛ زیبائی بسته بندی ها، زیبائی آرم ها و نشان 

ت تبلیغاتی و... همگی در خدمت کمیت سود است و بس. خود ا، حتی زیبائی الفاظ و عبارها

 کتاب ها نوشته اند.  ،قلم بدستان مدرنیته دربارۀ کمیت گرائی آن

صهداقت در  »و خهدایا بهه مهن     «:َو َهْب ِلي ِصْدَق اْلِهَداَية» سکوی مدیریت زیبا:

 بده. « راهنمائی

مدیریت منهای امر و نهی معنی ندارد، امهر و نههی نیهز وقتهی     مدیر امر و نهی می کند، و 

انسانی است که از صداقت درون مدیر برخیزد، نه از ریاء و یا از حس بههره کشهی او، فهرق    

میان زیبائی فطری مدیریت با زیبائی معکوس غریزی در همین صداقت اسهت. سیاسهتی را در   

ر قدر با زیبائی بزکهی همهراه باشهد، زیبها     دادن، ه بروز را درون داشتن و شکل دیگری از آن

 نیست بل استخدام زیبائی بر علیه زیبائی است. 

مدیران بتجربه می دانند )گرچه مدیران بد به این دانستۀ خود عمل نمی کنند( کهه افهراد   

تحت مدیریت، صداقت را به راحتی درک می کنند و نسبت به مدیر بها صهداقت، صهداقت    

ی در لش ایثار هم می کنند. از این جهت هیچ پیچیدگی و ههیچ مشهک  نشان می دهند حتی برای

عمل به مدیریت زیبا نیست، لیکن بیمار آزمند نمی تواند صداقت داشته باشد، صهداقت از آنِ  

 شخصیت درونی سالم است. 
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« نتیجهۀ »مدیر عالوه بر پرهیز از عطله، و پرهیز از بهره کشی، بایهد یهک عنصهر را در    

بگیرد و آن هدایت و راهنمائی است؛ هم هدایت و راهنمائی در کار بهرای  مدیریتش در نظر 

برای باال بردن و شکوفا کردن استعداد فرد تحت مدیریت برای آینهده   هم و« زمان حال کار»

و مراتب کار، خواه مراتب باالی همین کار حال، باشد و خواه کار دیگر و مراتب یک عمل 

رفتار کند تا استعداد بالقوّۀ افراد نیز دچار عُطله نگهردد کهه   دیگر. و در این هدایت صادقانه 

 .السالم بحثش گذشت. و این چنین است صداقت مورد نظر امام علیه

امام در فقرات بعدی آفت های مدیریت را می شمارد، لیکن نهه   آفت های مدیریت:

بها درجهۀ بهاال     با نگاه منعطف به سود مورد نظر، زیرا سود مورد نظر مهدیر، در بهرده داری  

 حاصل می شد. امام با نگاه معطوف به مدیریت زیبا، سه آفت اساسی را معرّفی می کند: 

 گرائی مبتال نکن. کمّیتو خدایا مرا به  «:َو َلا َتْفَِنِّي ِبالسََّعة» کمیت گرائی: -6

 آمده توجه کنید: نی یعنی مرا. می گوید« نون وقایه»بهمراه « ی»که حرف « نی»به حرف 

 گرائی دو نوع است:  یّتکمگرائی مبتال نکن، یعنی  کمیّتخدایا من را به 

رسالت  نیجامعه و سعی برای توسعۀ جامعه، عگرائی جامعه، آرزوی پیشرفت  یّتکم -8

کرات گفته شهده: اساسهاً منشهأ جامعهه     ه انسانی انسان و از اولین اقتضاهای روح فطرت که ب

با توسعه گرائی اجتماعی متضهاد اسهت؛ همهه چیهز را     روح فطرت است. توسعه گرائی فردی 

 ندارد. پیشتر در تعریف غریزه و فطرت گفته شد: « ما»می کند و کاری با « من»فدای 

غریزه نیروئی است که انگیزه های ناخودآگاه را برای حفظ خاود )فارد( ایجااد    

 می کند.  

ان )خانواده و فطرت نیروئی است که انگیزه های ناخودآگاه را برای حفظ دیگر

 جامعه( ایجاد می کند.  

 یت جامعه را نیز دارد. مسئولیت خود را دارد، اما انسان عالوه بر خود، مسئولحیوان فقط 

گرا، اما دربارۀ جامعه باید توسعه گرا  یّتکمانسان دربارۀ خود باید کفایت گرا باشد نه 

 توسعۀ غریزی نکند.  باشد نه کفایت گرا، مشروط بر اینکه فطریات جامعه را فدای
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این بحث خیلی پیچیده است و لذا اندکی درنگ و تامّل را می طلبهد: مهدیرها دو گهروه    

بر دو نوع است: مهدیریت ایثهاری و مهدیریت    « مورد مدیریت»هستند، یعنی رابطۀ مدیران با 

 گروهی و اجتماعی. 

یهزۀ ایثهاری،   سرپرست خانواده )پدر یا مادر( با احسهاس و انگ  مدیریت ایثاری: -(6

خود عمل می کنهد و بایهد   « وظیفۀ وجودی»مدیریت می کند و احساس می کند که به یک 

 آن را انجام بدهد بدون اجر و مزد. 

ان نیز هست؛ ایثار و فداکاری حیوان بهرای  واین مدیریت، و حسّ برانگیزانندۀ آن، در حی

رابطۀ میان فرزند و »ار در مدیریت فرزندان، یک امر بدیهی و ملموس و مسلّم است، پس ایث

یک امر غریزی هم هست، انسان ها بدلیل داشتن روح فطهرت کهه منشهأ علهم و     « زایندۀ آن

دانش است، مدیریت شان در این حوزه از محدودۀ غریزی فراتهر رفتهه و در حهوزۀ گسهترده     

 تری عمل می کند. 

 زاسهت، ایثهارش نیهز ا   برخوردار « تعادل میان دو روح»انسان سالم به همان مقدار که از 

فراتر رفته و به اجر و مزد می رسد. زیرا مهی دانهد کهه دارد    « بی اجر و مزد بودن»محدودۀ 

کار بزرگی می کند؛ هماهنگ با ابر و باد و مهه خورشهید، بهه پهرورش اشهرف موجهودات       

 8است گوئی خُلقی از اخالق خدا را دارد.« سازنده»مشغول است، مدیریتش 

و خالقیت، یک مقولۀ فرهنگی اجتمهاعی شهده   « خالق بودن»ی هنری، امروز در رشته ها

است. اگر این اصطالح درست است، دربارۀ مدیریت مدیر خانواده، درسهتتر و دارای مصهداق   

 اصدق است.

فطری دارای اجهر و   بلحاظپس مدیریت ایثاری از این جهت که اجر و مزد مادی ندارد، 

اخروی، و حتی با بینش خود خواهانه و منیّت که این مزد است، حتی با صرف نظر از مسائل 

منم دارم یک موجود برتر می سازم. این حسّ منیّت و افتخار درونی و یها همهراه بها افتخهار     

                                                   
  (.838ص  35با خُلق های الهی اخالقمند شوید. )بحار، ج  :اللَّه ِبَأْخَلاِق َتَخلَّقَّوا 8
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در « خهانواده »بیرونی، چیزی است که حیوان از درک آن محروم اسهت و لهذا چیهزی بنهام     

رزندان در زنهدگی حیهوان دارای دو   زندگی حیوان وجود ندارد. در کنار هم بودن والدین با ف

عنصر موقّت است: تعاون و ایثار یکطرفه؛ که تنها از ناحیۀ والهدین عملهی مهی شهود. امها در      

زندگی انسانی هم این دو عنصر موقتی نیست )بل به نوه ها و نبیره ها، بل در سلسهله ای بنهام   

اجر و  با که« سازندگیاحساس »سلسلۀ خاندان، جریان دارد( عنصر دیگری هست بنام همان 

« شخصهیت »دارد کهه  « خهانواده »مزد است لیکن غیر مادی، و این است که انسان چیزی بنام 

دارد؛ همانطور که فرد شخصیت دارد، جامعه شخصیت دارد، خانواده نیز شخصیت دارد کهه  

 حقوقی و در کنار آن دو شخصیت، دارای حقوق شخصیت خود می شود.  ۀمی رسد به عرص

« یکطرفهه بهودن  »است که دو عنصر تعاون و ایثار را هم از « احساس سازندگی» و همین

خارج کرده فرزند را نیز متعاون و نسبت بهه والهدین ایثهارگر مهی کنهد، و ههم آن دو را از       

خارج کرده و به خصلت همیشگی مبدل می کند. و همۀ این خارج شدن هها و  « موقت بودن»

ی گردد و لذا روح فطرت منشأ خانواده است همهانطور  مبدل شدن ها، از روح فطرت ناشی م

 که منشأ جامعه، تاریخ، اخالق، حیاء، گریه و خنده نیز هست. 

در آن نیسهت و  « ایثار غریزی»مدیریتی که هیچ اثری از  مدیریت غیر ایثاری: -(2

یت یتی در برابر افراد تحت مدیریت ندارد، یعنی سرپرستی و والمسئولمدیر بحکم غریزه هیچ 

همراه خواهد بود و یا اساساً فاقد عنصر « ایثار فطری»غریزی ندارد. چنین مدیریتی یا با عنصر 

 ایثار خواهد بود. 

 و با بیان دیگر: مدیریت غیر غریزی بر دو نوع است: 

مدیریت خشک مکانیکی: برگشت این گونه از مدیریت، سقوط بهه پرتگهاه غریهزه     -8

حیوان نسبت به دیگر موجودات صرفاً فیزیکهی و نباتهات   گرائی است که حتی آن شرف که 

دارد را نیز از دست داده که نه فقط بر علیه روح فطهرت انسهانی، بهل بهر علیهه روح غریهزۀ       

ی نخواهد داشت، و فعالیتی خواهد بهود بهر   ئانحیوانی نیز خواهد بود. و غیر از بهره کشی مع

لکول و منظومه و کهکشان و...، موضع چنهین  علیه فعالیت ابر و باد و مه خورشید و اتم و مو
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 مدیری دقیقاً موضع ابلیس می شود در این جهان. 

 می گوید: السالم(  علیهامام )مدیریت انسانی:  -3

خدایا مرا با خصلت کفایت گرائی تاجدارم کهن. زیهرا الزمهۀ     «:ِباْلِكَفاَيِة َو َتوِّْجِني»

 ست که انسان اهل ایثار باشد. ایثار، کفایت گرائی است و بدون آن محال ا

و با زیبائی مدیریت، نشاندارم کن. که نشانه و ویژگی مهن   «:َو ُسْمِني ُحْسَن اْلِوَلاَيِة»

مدیر تعدادی موجودات  در مدیریت، زیبائی آن باشد، نه خشک و مکانیکی آن که گوئی منِ

ثار، و دستکم با درصهدی از  بی جان را اداره می کنم. برترین زیبائی مدیریت مالزم بودن با ای

 ایثار است. 

 و صداقت در هدایت را به من بده. «:َو َهْب ِلي ِصْدَق اْلِهَداَية» :و

و اگر چنهین نباشهد    -هر مدیری در صدد پرورش استعداد افراد تحت مدیریت خود است

 اما این پرورش نیز بر دو نوع است:  -احمق است و از دایره بحث خارج است

، که ههیچ عنصهری   «سود»استعداد افراد تحت مدیریت با نگرش معطوف به  پرورش الف:

از تعالی بخشیدن و به کمهال رسهاندن آنهان، در آن نباشهد، ماننهد رابطهۀ شهخص دامهدار در         

دامپروری با دام ها. حتی نظر به اینکه در رابطۀ دامدار بها دام ههایش، روح فطهرت دامهدار     

تهی کهه دام نیهز    ببطۀ محبتی با دام ههایش دارد، مح سرکوب نمی شود، همیشه دامدار یک را

مدیر با افراد تحت مدیریت اگر  ۀصداقتی در آن می بیند و واکنش نشان می دهد. اما در رابط

باشد، چون بها انگیهزۀ محهض     کهعنصری از زیبائی ایثار نباشد، هر کمک مادی با هر مبلغی 

د، بشدت متنفر است، کمک های مادی سود است و انسان از اینکه مورد بهره کشی قرار گیر

 در این رابطه اثری نخواهد داشت. 

مدیر باید بداند که نه فقط با یک «: صداقت»ب: پرورش استعداد افراد تحت مدیریت به 

 است، بل با یک موجود فطرت مند نیز سر و کار دارد.  ورغریزه مند رو به موجود زندۀ 

نیز تنها با کاه و یونجه فراوان، نسبت به شخص  تجربۀ عملی نشان داده است که حتی گاو

دامدار واکنش محبتی نشان نمی دهد، در کنار علوفه عنصری از ایثار الزم است تا آن حیهوان  
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 علقه ای از صمیمیت نسبت به صاحبش پیدا کند. 

صداقت در سخن امام یعنی چه؟ موضوع بحث مدیریت است، و صداقت نسبت بهه افهراد   

 نامیده می شود، ایثار نیز باشد. « سود»ل است، مگر در کنار چیزی که تحت مدیریت محا

در این محور، ایثار نیز بر دو نوع است: صداقت در پرورش اسهتعدادها در خهط تعهالی و    

ایثار در گذشت و عفو اشتباهات و خطاها. و این هر دو امکان ندارد مگر بها داشهتن    و کمال.

 خصلت کفایت گرائی. 
رائی مدیر باید طوری باشد که در نظر افراد تحت مدیریت، کامالً مشههود  تاج: کفایت گ

 باشد مانند تاج بر سر مدیر بدرخشد.
نشان )سُم(: مدیر باید در مدیریت خود از زیبائی انسانی چنان برخوردار باشد کهه ماننهد   

 مدال درخشان در سینه اش باشد. 

ورشکست می شود. امها   -ر اقتصاددر سیاست، د -منطق برخی ها می گوید: چنین مدیری

این منطق عوامانه و غیر علمی است، بل در چنین مدیریتی حتی بهروری اقتصادی نیز بیشتر می 

 شود، در بستر زیبا، و سود زیبا، با رشد تعالی و کمال هر دو طرف. 

کشهی  و خصهلت بههره   « گرائی فردی کمیّت»و خدایا مرا به  «:َو َلا َتْفَِنِّي ِبالسََّعة»و 

 دچار مکن. 
می کند، مردم تهاج ایثهار را در   « کاریزما»ایثار در مدیریت سیاسی، لیدر سیاسی را دارای 

سر او مشاهده کرده، متقابالً برایش ایثار و فداکاری می کننهد. و نشهان صهداقت را در درون    

َهْب ِلي »: سینۀ او )نه در روی سینۀ او( می بینند، متقابالً با صداقت پیروی اش می کنند. که
 خدایا به من صداقت در رهبری بده.  «:ِصْدَق اْلِهَداَية

اگر این اصول در مدیریت مدیر باشد، آفت ها به سراغ مدیریت او نمی آیند؛ وقتی آفهت  
وارد درون و ظرف شخصیت مدیر می شود که خالئی در آن باشد و بدون خأل امکان نهدارد  

 چیزی به آن ظرف پر وارد شود: 

ی مادیریت نادرسات اقتصاادی بار روان اجتمااعی و اقتصااد       آفت هاا 

 چند آفت تنها در عرصۀ اقتصاد که جامعه را آفتمند می کند:  جامعه:
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خهود   ۀانحصار گرائی: محال است یک شخص کفایت گرا انحصار گرا باشد و جامعه  -8

 را از پویائی باز دارد. 

دام کند و خصهلت زالهو صهفتی    احتکار: امکان ندارد شخص کفایت گرا به احتکار اق -3

 پیدا کند. 

 ربا خواری: فرد کفایت گرا هرگز در اندیشۀ ربا بر نمی آید.  -2

 غش در معامالت: این نیز همانطور.  -0

منشأ همۀ اینگونه آفت ها که لطمه به جامعه و دیگران اسهت، از عهدم کفایهت گرائهی     

 ناشی می شود. 

جامعه باید با روند طبیعی خود، نیازهایش را عمهالً  سازی نه. زارایابی آری، اما ببازار -3

تعریف کند. و با بیان دیگر: شخصیت جامعه بدون دخالت شخصیت افراد، باید نیازههایش را  

بروز دهد، نیاز سازی یک کار غیر انسانی است. بهویژه تحریهک احساسهات مهردم بوسهیلۀ      

ایجاد نیاز کاذب، بل بهرای ایجهاد   حتی نه فقط برای  -تبلیغات سمعی و بصری برای ایجاد نیاز

؟ برای اینکه انسان موجهودی  رارفتار غیر انسانی است. در ایجاد نیاز صادق چ -نیاز صادق نیز

است که نیازهای صادقش نیز پایان ندارد، پس بهتر است نیازها خودشان را در بستر و جریان 

ره جویانهه. بهروز و خهود    طبیعی در پیش انسان بروز دهند، نه بوسیله تحریک، تبلیغهات بهه  

نمائی طبیعی نیازها، جریان انسانی است، اما صورت تحریکی آن دقیقاً همان است که کهار و  

شغل و رفتار ابلیس است، و ابلیس نیز غیر از تحریک انسان و ابهراز نیازههای نهفتهۀ انسهان،     

ضاهای روح فطرت کاری ندارد. اینگونه تبلیغات و نیاز سازی، اقتضاهای روح غریزه را بر اقت

مستولی می کند. و در این صورت انسان در حد غریزه نیز توقف نمهی کنهد. زیهرا غریهزه اش     

نیروی روح فطرت را هم به خدمت می گیرد و او را از حد غریزۀ حیهوانی فراتهر مهی بهرد:     

 3«.َبْل ُهْم َأَضلُّ َسبياًل»لیکن در این حد متوقف نمی شوند  8«أَّولِئَك َكاْلَأْنعام»

                                                   
 سورۀ اعراف.  848آیۀ  8
 سورۀ فرقان. 00آیۀ  3
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آیا مدیریت کفایت گرا، عقالنی است یها مهدیریت توسهعۀ فهردی      عقل در مدیریت:

آن است که ماکیهاول و پهاراتو   « فعل عقالنی»؟ بسته به این است که عقل چیست؟ اگر -گرا؟

گرا، عقالنی اسهت و ایثهار بهه ههر      ی)هر دو ایتالیائی( تعریف کرده اند، مدیریت توسعۀ فرد

ه حماقت است. در انسان شناسی و جامعه شناسهی قهرآن و اههل    درجه ای باشد با همان درج

که سمبلش عقل معاویه، عمر عاص  8است« شیطنت»و « نکراء»( این عقل، السالم بیت )علیهم

و دیگر سران کابالیسم تاریخ است، که غریزه شان بر فطرت شان مسلط شهده و عقهل را کهه    

هوس، به کهار گرفتهه   «= هوی»دن به ابزار فطرت است به خدمت خود گرفته و در راه رسی

است. غریزه که ابزارش هوای نفس است اینک دارای دو ابزار شده است، که گفته شد چنین 

 مدیرانی گمراه تر از حیوان هستند. 

َََلْيمِه َوكميالً   »در دو آیۀ دیگر می فرماید:  َأْم  -َأ َرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإهَلُه َهواُه َأ َفَأْنَت َتكَّمونَّ 

آیها کسهی را    3:«ْحَسُب َأنَّ َأْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقلَّوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاْلَأْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسبياًلَت

یها   -که هوای نفس خود را معبود خود کرده است، می بینی؟ آیها موکّهل ههدایت او هسهتی؟!    

کار می گیرنهد؟! نیسهتند آنهان مگهر     گمان می کنی که اکثر آنان می شنوند یا عقل شان را به 

 همسان چهارپایان، بل گمراه ترند.

و موکّل است که انسهان هها را بهه راه راسهت و      مأمور( و آله یهاهلل عل پیامبر خدا )صلی

بهرای   ییتمهأمور اندیشۀ درست هدایت کند، لیکن دربارۀ اینگونه افراد مهی گویهد: تهو ههیچ     

حقایق هستند و نه عقالنی مهی اندیشهند. آنهان ماننهد      هدایت آنان نداری زیرا نه اهل شنیدن

 حیوان ها شخصیت صرفاً غریزی یافته اند بل بدتر از حیوان شده اند. 

و این است که مدیریت مدرنیته در عرصۀ خانواده، در عرصهۀ جامعهه و در عرصهۀ بهین     

، و خهوردن  الجوامع و جهانی، به هیچ سامانی نرسیده است، غیر از خوردن افراد همهدیگر را 

جامعه ها جامعه های دیگر را، نتیجه ای نداده است صرف نظر از تخریهب محهیط زیسهت    
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 طبیعی، و تخریب محیط زیست روانی و آسایش روحی. 

 عدالت نیز می تواند با دو گونه محقق گردد:  رابطۀ ایثار با عدالت در مدیریت:

مهدیر را از دچهار    عدالت خشک و مکانیکی و رباتیک: این عدالت خهوب اسهت و   -8

شدن به عذاب وجدان، حفاظت می کند، اما نه بهرای جهان مهدیر تعهالی بخهش اسهت و نهه        

 صمیمیت و اعتماد کافی در جان افراد تحت مدیریت، ایجاد می کند.

درونی مدیر، پیوند  8عدالت مرتبط با قلب مدیر؛ یعنی عدالتی که با خصلت ایثارگرائی -3

می کند. و مثال روشهن ایهن دو    تیکیر را دارای جاذبۀ کاریزمادارد؛ این عدالت است که مد

 نوع عدالت را دربارۀ مدیریت خانواده، می توان آورد تا بتوانیم فرق این دو را بهتر بفهمیم:

و اگر  3«:َفَِّْن ِخْفَُْم َأالَّ َتْعِدلَّوا َفواِحَدًة»قرآن دربارۀ ازدواج و همسرگیری می گوید: 

همسران عدالت را رعایت نکنید، پس فقط یک همسر بگیریهد. و در   می ترسید که در میان

َو َلْن َتْسََطيُعوا َأْن َتْعِدلَّوا َبْيَن النِّساِء َو َلمْو َحَرْصمَُْم َفمال َتميلَّموا كَّملَّ      »آیۀ دیگر می فرماید: 

یکن و هرگز نمی توانید )در صورت تعدد همسر( در میان زنان عدالت داشته باشید، ل 2«:اْلَمْيِل

 تمایل تان را بکلّی متوجه یک طرف نسازید. 

 مهی گویهد هرگهز    « لهن »آیه اول از مرد عدالت می طلبد، اما آیهه دوم بها حهرف قطعهی     

نمی توانید عدالت کنید. آیا میان پیام دو آیه تناقض هست؟ نه. زیرا آیه اول عدالت رفتاری را 

 این باره نفی می کند. می خواهد، آیه دوم عدالت درون و قلبی و خصلتی را در 

اما شخص مدیر در دیگر عرصه ها و نهاد ها می توانهد ههر دو عهدالت را رعایهت کنهد،      

مهی شهود. و افهراد تحهت      تیهک لیکن اگر عدالت دوم را داشته باشهد دارای جاذبهۀ کاریزما  

 مدیریتش همۀ خواسته های او را به جای می آورنهد، حتهی فهداکاری ههم مهی کننهد. و ایهن        

                                                   
 ایثارگرائی به هر دو معنی که بیان شد.   8
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 «.َهْب ِلي ِصْدَق اْلِهَداَية»مگر با صداقت که:  نمی شود

ین کننده است مثالً امروز برخی از سران جمهوری اسالمی می تعیاین مسئله خیلی مهم و 

عدالت یعنی چه؟ هر چه بر ثروت ثروتمندان افزوده شود، چیزی هم به فقارا  گویند: 

ی جهان انقهالب را سهلب    سه ذاری، عنصهر اسا گو با این طرز فکر، روش و سیاست  می رسد.

داللی که غریزی ترین استدالل است که گفته شود اگر علف در مرتهع زیهاد باشهد    کردند، است

حیوان های قوی می خورند سیر می شوند بقیه اش به حیوان های دیگر نیز می رسهد. گهوئی   

 انسان های فقیر غیر از شکم و تعلیف جسمی به هیچ چیزی نیاز ندارند. 

َو »این آفت را بهدین عبهارت آورده اسهت:     ودن در زندگی شخصی:سبک بال نب -2

ََة  و خدایا به من اهدا کن زیبائی سبک بال بودن را.  «:اْمَنْحِني ُحْسَن الدَّ

: خصهلت آسهان   الّدَمة : در آغاز شرح این بخش، دعه را اینطور معنی کهردم:  الّدَة لغت:

 گیری در رفتار با خود و با دیگران و با هر چیز. 

چگونگی رابطه »و در « مدیریت خود»و « خود سازی»دارد، بویژه در  ییزندگی سختی ها

، لیکن زندگی جنگ نیست، ستیز نیست، لجاجت نیست. زنهدگی خصهلت درونهی    «با جامعه

دعه و آسان گیری در رفتار با خود، خهانواده و جامعهه، را الزم دارد. و شهیرینی زنهدگی در     

ند، در جنگ، ستیز و لجاجت اسهت و  کت او را سیر نمی همین است. کسی که ثروت هنگف

 را نخواهد چشید، او بردۀ غریزۀ خود است.  یهرگز لذت فطری انسان

 همینطور است فرد بی ثروت که راه غریزه را می رود. 

، زیهرا منشهأ   ناشهی شهود   از تنبلی و کاهلی اینکه اما آسان گیری نیز باید عقالنی باشد، نه

  8، غریزه است.مچنین تن پروریبلی، کاهلی و هتن

آسان گیری به معنی عُطلۀ نیروی خود یا مال خود، نیست که شرحش در سهطرهای بهاال   

                                                   
در بخش پنجم از دعای هفدهم به شرح رفت که یکی از خصائلی کهه از غریهزه ناشهی مهی شهود و در       8
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و اگهر   اشهتباه نگهرفتن اسهت.    الویز نشدن با زندگی، زندگی را با کُشتیگگذشت، دعه یعنی 

شخص مدیر فاقد خصلت دعه باشد، او دچار جنگ با افهراد تحهت مهدیریت اسهت گرچهه      

 ش جنگ گرم نباشد، جنگ سرد، جنگ روانی، جنگ نرم، جنگ اطالعاتی و... باشد.جنگ

در این سخن دعۀ محض و صرفاً عقالنی را نمی خواهد بل دعۀ زیبها را   السالم و امام علیه

ََة»می خواهد  یعنی رفتاری که از دو عنصر عقالنیهت برخهوردار    «َو اْمَنْحِني ُحْسَن الدَّ

جنگ، و عنصر زیبائی همان رفتار آسان گیرانه، و به مها یهاد مهی    باشد: عدم سخت گیری و 

دهد که ممکن است رفتار کسی آسان گرایانه باشد لیکن در عین حال نازیبا باشد؛ همهراه بها   

 ، برخورد خشک قانونی، فاقد عنصر عاطفی و...«گوشت تلخی»اخم، و باصطالح 

ر زندگی و در مدیریت این آفت سوم د حمل کردن زحمت اندر زحمت بر خود: -9

اما نبایهد آن   8«.َلَقْد َخَلْقَنا اْلَِّْنَساَن ِفي َكَبٍد»است؛ زندگی زحمت دارد، بل عین زحمت است 

کرد. برخی ها برای رههائی از ایهن زحمهت، خهود را بهه زحمهت       « زحمت اندر زحمت»را 

ه اسهت:  وادار می کنند، چه ارزشمند و شیرین است زحمتی که در ایهن حهدیث آمهد    یدیگر

ََِياِلِه َكاْلُمَجاِهِد ِفي َسِبيِل اللَِّه» َََل   اما کدّ انهدر کهدّ، بزرگتهرین اشهتباه و      3«.اْلَكادُّ 

و خدایا زندگی مرا  «:َكّدًا َكّدا ََْيِشي َو َلا َتْجَعْل»بدترین انحراف از راه فطرت است که 

 را بر سر خودم نیاورم.  مکن، توفیق بده که این بال -سخت اندر سخت -زحمت اندر زحمت

 در زندگی خانوادگی، فامیلی، اجتماعی و بویژه در مدیریت، کسهی  فراتر از زندگی فردی؛

در فردیت خودش دچار کدّ اندر کدّ شده چگونه می تواند با افراد تحت مدیریت خود با  که

ود و هم به طله منجر نشکه هم بر بهره وری لطمه نزند و هم به عُ -روال و روند آسان گیری

ی با صداقت برای افراد تحهت  کند. و چگونه می تواند یک راهنماعمل  -بهره کشی نیانجامد

 مدیریت خود باشد. 
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در این بخش سه اصل برای مدیریت صحیح معرفی کرده و سه آفت برای  السالم امام علیه

 آن: 
 

 آفت ها  اصول الزم

 کمیت عدم و گرائی کفایت -8

 خود فردیت دربارۀ گرائی
 

توسعه و کمیت گرائهی   -8

 دربارۀ خود

 فقدان آسان گیری -3  زیبائی مدیریت  -3

 سخت گیری در رفتار -2  صداقت در راهنمائی -2
 

شخصهیت درون و خصهلت ههای درونهی را در همهۀ       و مهم تهر اینکهه: امهام چگهونگی    

یعنهی تها درون   معرفی می کنهد؛   ازات انسان، یک علّت جبری و قهریرفتارهای بیرونی و ابر

اصالح نشود نه زندگی فردی درست و راحت و شیرین می شهود نهه زنهدگی اجتمهاعی و نهه      

 مدیریت. 

فهرد در   -بار خدایا تاجدارم کن، خداوندا نشهاندارم کهن.   نکونامی و شهرت طلبی:

 خارج از دو حالت نیست:  ،میان جامعه

 بی نام و نشان.  -8

 معروف و مشهور. -3

نگشته است، مسئلۀ نهامجوئی   اسالم شناسی به خوبی بررسی و حل در یکی از مسائلی که

است؛ از طرفی آیات و احادیثی داریم که نامجوئی را نکوهش کرده اند؛ نکوهشی شدید. و از 

جانب دیگر می بینیم که انبیاء و ائمّه از خداوند معروفیت و مشهوریت می طلبند. پهس فهی   

ه و نامجوئی ستوده، هر دو در مکتب ما هستند. مشهکل  الجمله می دانیم که نامجوئی نکوهید

 یروشنۀ دتاکنون هیچ قاع متأسفانهن است. و در تعیین ماهیت این دو و تشخیص حدو مرزشا

در این باره معرفی نشده است. زیرا به کلید طالئی توجه نشده و مسئله گنگ و الینحل مانده 

 است. 
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زی باشاد، نکوهیاده اسات. و هار     قاعده: هر نامجوئی که باا انگیازه هاای غریا    

 ری باشد ستوده است. فطنامجوئی که با انگیزه های 

بی نام و نشان بودن بهتر از آوازه و شهرت غریزی اسهت، لهیکن انسهان بهرای آن آفریهده      

نشده، حتی در میان درختان نیز خوب ها و مفیدهای شان نامدار هستند. حضرت ابراهیم نهه  

که در اثر مبارزه با قدرت دولت آکد، در مرکهز بابهل مبهارزه    تنها در عصر و زمانۀ خودش 

از خداوند می خواهد که در همیشۀ تاریخ نام نیک داشهته باشهد:    بل کرد و معروف گشت،

و )خدایا( در میان آیندگان برای من زبهان و گفتهار    8«:ِلساَن ِصْدٍق ِفي اْلآِخرين َو اْجَعْل يل»

 .قرار دهصادق، 

ان همانطور که هر چیز را فرسوده می کند، نام نیک شخصهیت ههای   تاریخ و گذشت زم

( از خداوند مهی خواههد کهه نهام و عنهوان      السالم مهم را نیز تحریف می کند، ابراهیم )علیه

امهروز   بی عیب بماند و مانده است؛ همۀ پیروان ادیهان  نیکویش در میان آیندگان نیز سالم و

َََلْيمِه ِفمي    »کهه مهی فرمایهد:     3د مهی کننهد.  به نیکی یها  هم از او بطور کامل و تام َو َتَرْكنما 

 نام او را در میان آیندگان باقی گذاشتیم.  ؛«اْلآِخرين

آمهده امها نهه درحهد حضهرت       ،گاری نهام رۀ پیامبران دیگری نیز این مانهد در قرآن، دربا

َََلْيم  »دربهارۀ حضهرت نهوح آمهده اسهت:       45ابراهیم؛ در سورۀ صافّات آیهۀ   ِه ِفمي  َو َتَرْكنما 

 برای او نام نیک در میان آیندگان گذاشتیم.  «:اْلآِخرين

 ترکنا: رها کردیم، عنوان و نام او را از گیره ها و چنگال های تحریفگر تاریخ رهانیدیم. 

َََلْيِهما ِفي اْلآِخرين»دربارۀ حضرت موسی و هارون نیز آمده است:  اما وقتهی   2«.َو َتَرْكنا 

باز می کنیم می بینیم که می گوید:  -ک مسیحیان و یهودیان استکه کتاب مشتر -تورات را

بت گوساله را هارون ساخت؛ جرم سامری به نام او نوشته شده؛ نامش مانهدگار شهده لهیکن    
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کهه مبهارز نامهدار بهر      -بطور کامل از تحریف در امان نمانده است. و دربارۀ حضرت الیاس

را بشهدت محکهوم   « بعهل »ئی کابالیسم یعنی علیه بعل پرستی بود و سمبل همیشگی و همه جا

َََلْيِه ِفي اْلآِخرين»می فرماید:  -می کرد می توان گفت که حضرت الیاس در ایهن   8«.َو َتَرْكنا 

ها و مجسمه ههای بعهل از روز   « ابلیسک»ماندگاری نامش یک ویژگی دارد؛ در طول تاریخ 

نه مانده بهود، اکنهون در دورۀ آخهر    بیعت میان قابیل و ابلیس، تا همین دو دهۀ اخیر، محرما

فتهد لهیکن   ه زبان هها مهی ا  الزمان پرده از اسرار کابالیسم برافتاده و نام حضرت الیاس از نو ب

انی شههرت  هه که باید در عرصۀ فرهنگ ج 3هنوز در جایگاه سزاوار خود قرار نگرفته است

را بیش از پیش رسهوا   -...از قبیل: ماسونیسم، صهیونیسم و -دیگر یابد و زائیچه های کابالیسم

 کند. 

 از خداوند قبالً بحث کرده ایم و این در تکمیل آن بود. « نام نیک خواستن»به محور 

را که در این سخن امام آمده، « والیت»در برخی از شرح ها و ترجمه ها، کلمۀ  تأسف:

وده اسهت، در  به « امامهت »معنی کرده اند، گوئی نظر امام به والیت به معنی « فرمانروائی»به 

حالی که حتی در اینصورت نیز هیچ مناسبتی میان والیت و فرمانروائی نیست؛ امامت غیهر از  

 فرمانروائی است. 

درس مشق است برای همگان، نه در  صحیفۀ سجادیهاینان توجه نکرده اند که محتوای 

دیریت مقام تعیین نقش خاصّ خودش که امامت باشد. مراد امهام از والیهت، سرپرسهتی و مه    

 عام، همگانی و همه جائی.  یداست با کاربر

نیکی در کارهائی که به آن قیام می نمایم ه و برخی دیگر چنین معنی فرموده اند: و مرا ب

 این ترجمه گرچه کامل و تام نیست لیکن از تفسیر باال بهتر است.  -وادار.

عمل شده که شرح و  دربارۀ فقرات و جمله های این بخش، بحدی ناقص، نادرست و نازیبا

نقد آن ها حوصلۀ بیشتری می طلبد. در این مجلدات تنها در مواردی به نقد شرح ها و ترجمه 

                                                   
 سورۀ صافات. 838آیۀ  8
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 تنها به فرازترین نقص ها اشاره می شود.  وها پرداخته می شود که الزام و نیاز مبرم باشد، 

ََ»در پایان این بخش می رسد به دعای محض، که  دعای محض:  َََلميَّ  اَِيَو َلا َتُردَّ ُد

َُو َمَعَك ِنّدًا از دیدگاه مکتب قرآن و اهل بیت  «.َرّدًا، َفَِّنِّي َلا َأْجَعلَّ َلَك ِضّدًا، َو َلا َأْد

( عامل و منشأ همۀ خوبی ها، شیرینی ها و راحتی ها، دعها اسهت کهه نیهاز بهه      السالم )علیهم

دیث را از نهو تکهرار مهی    تکرار آیات و احادیث دربارۀ دعا نیست، لیکن یک آیه و یک ح

 کنم زیرا به حدی شیرین و روح افزا هستند که نمی توانم از آن ها بگذرم: 

 -بگو: پروردگارم چه اعتنهائی بهه شهما دارد    8«:قَّْل ما َيْعَبُؤا ِبكَّْم َربِّي َلْو ال ُدَاُؤكَّْم»آیه: 

خواستن »عا و در اگر دعای تان نباشد. همۀ ارزش انسان در د -چه ارزشی در پیش خدا دارید

 است، و خداوند چقدر مشتری دعا و خواستن است؟!« از خدا

ََاُء ُمُخحدیث:   دعا مغز عبادت است.  3اْلِعَباَدِة: الدُّ

 چند نکته در این دعای محض: 

ََاَِي َليَّ َو َلا َتُردَّ»عبارت این فقره، مطلق است:  -8 مخصوص این بخهش دعهای    «.ُد

نیست، بل  صحیفه سجادیهآن نیست، حتی مخصوص همۀ محتوای  مکارم االخالق و یا کلّ

نکند از جمله همین بخش از این دعا. و لذا این  خواهد هیچ دعا و خواستۀ او را رداز خدا می 

 سه فقرۀ اخیر را دعای محض خواندم. 

نشان می دهد که عدم استجابت دعها   -مکن دعای مرا بر من رد -بر من«= لَیّعَ»کلمه  -3

واند بر دو گونه باشد: الف: صرف پذیرفته نشدن. ب: در عین پذیرفته نشدن به سوی خود می ت

 دعا کننده برگردانیده شود. مانند کاالی مغشوش که به فروشنده برگردانیده می شود. 

 دعا بر دعا است؛ دعا اندر دعا؛ دعا پشتوانۀ دعا.  ،این -2

                                                   
 سورۀ فرقان.  44آیۀ  8
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 بخش بیست و ششم

 مال خود، در نظام اقتصادی اسالممالک در  حقوقی محدودیت های

 اسراف 

 شرح اسراف

 اتالف مال 

 برکت و همایونی در مدیریت مال 

 برکت در قرآن 

 از ویژگی های صحیفۀ سجادیه

 اصول درست هزینه کردن مال
 

َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو اْمَنْعِني ِمَن السَّمَرِ ، َو َحصِّمْن ِرْزِقمي ِممَن     » اللَُّهمَّ َصلِّ 

 «:َلِف، َو َوفِّْر َمَلَكَِي ِباْلَبَرَكِة ِفيِه، َو َأِصْب ِبي َسِبيَل اْلِهَداَيِة ِلْلِبرِّ ِفيَما أَّْنِفُق ِمْنُهالَّ

خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و مهرا از اسهراف بهازدار، و روزی ام را از تلهف شهدن      

نه )و مصرف( می کنم بها  حفظ کن، و تصرّفات مرا در آن با برکت پرکن. و آنچه را که هزی

 هدایت خودت در بستر نیکی قرار بده. 

 مالک در مال خود، در نظاام اقتصاادی اساالم:    حقوقی محدودیت های

برسهیم، مقدمهۀ زیهر الزم    « اسهراف »برای اینکه بطور کامل و همه جانبه به معنی و مفههوم  

 است: 

 )علهیهم  یهت و اههل ب قهرآن   یک اصل در نظام حقوقی اقتصاد مکتب« مالکیت»در مسئلۀ 

( هست، کهه در مکتهب هها و فرهنهگ ههای دیگهر نیسهت، و آن عبهارت اسهت از          السالم
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 محدودیت تصرف مالک در مال خود؛ و این محدودیت در موارد زیر است: 

ی اعم از منقهول و غیهر منقهول(    عطلۀ مال، یعنی عاطل و باطل نگه داشتن مال )هر مال -8

ا حدودی در بخش قبلی به شرح رفت و گفته شهد کهه در   م و ممنوع است. این موضوع تحرا

 سلب می شود. « مال معطّل»شرایطی مالکیت شخص از 

تلف کردن مال، حرام و ممنوع است و مجازات دارد. مثالً کسهی نمهی توانهد و حهق      -3

ندارد سکۀ خودش را به دریا یا رودخانه بیندازد و بگوید: مال خودم است دلهم مهی خواههد    

ا بکنم. و همچنین دربارۀ هر مال. خواه اتالف کلّ یک مال باشد و خواه اتهالف یها   این کار ر

تخریب بخشی از آن؛ از باب مثال؛ حق ندارد عمداً خودرو یا مسکن خود را معیهوب کنهد و   

 همچنین....

وقف کند؛ همانطور کهه برخهی   « کاذب ۀخیریّ»هیچ مالکی حق ندارد مال خود را به  -2

 ی اموال شان را به یک سگ یا گربه وقف می کنند. ثروتمندان اروپائ

کسی حق ندارد در حفاظت مال خودش کوتاهی کند )مگهر بها عهذر موجّهه( و نمهی       -0

تواند خانه ای را رها کند که بتدریج ویران شود. حق ندارد به اسب و دام خودش بقدر کافی 

 فایت به دام هایش برسد: علف ندهد و آن ها را رنجور کند. و مستحب است فراتر از حدّ ک

از  8«:َدَوابُّمُه ِسمَماناً   َيكَّمونَ  َأْن ُمُروَِّة الرَُّجِل ِمْن»( فرمود: السالم امام کاظم )علیه

 مروّت مرد است که چهارپایان اش، چاق و فربه باشند. 

 مفهوم این سخن این است: کسی که دوابّ خود را الغر نگه دارد، مروّت ندارد. 

رسهیدگی و   3«:اْلَماِل اْلُمُروَّةَّ اْسَِْصَلاُ »(: و آله یهاهلل عل از رسول خدا )صلیامام باقر 

 سروسامان دادن به مال، مروّت است. 

سرکشی و رسیدگی بهه   2«:ِمَن اْلُمُروَّة َضْيَعََُه َتَعاُهُد الرَُّجِل»: السالم امام صادق علیه
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 مزرعه و باغ، از مروّت صاحبش است. 

َََلْيِه السََّلام ِلْلَحَسِن اْبِنِه»(: السالم مجتبی )علیهامام حسن  َيا ُبَنميَّ َمما    :َقاَل َأِمرُي اْلُمْؤِمِننَي 

امیرالمؤمنین از امهام حسهن )علیهمها السهالم( پرسهید:       8«:اْلَماِل َو ِإْصَلاُ  اْلَعَفاُ  :اْلُمُروَّةَّ َفَقاَل

 ح مال است. فرزندم، مروّت چیست؟ گفت: مروّت عفاف و اصال
مالک حق ندارد وارثش را از ارث خود محروم کند؛ کاری که در اروپا و فرهنهگ   -3

 مدرنیته رایج است. 

 3چهار ردیف باال از مصادیق اسراف، و مورد اخیر )پنجم( از مصادیق ظلم است. اسراف:

                                                   
 .  2ص  844بحار، ج  8
یت دارد، یکهی از  مسهئول کسی که ازدواج کرده و فرزندی را به وجود آورده، نسبت به همهین کهارش    3

نجیده باشد یا بشدت متنفر باشد، یت این است که او را از ارث خود محروم نکند گرچه از او رمسئولموارد 
ه باشد محصول عمهل پهدر و مهادر اسهت     چحتی اگر رنجش و تنفرش نیز بیجا نبوده و بحق باشد؛ فرزند هر 

 گرچه خودش خودش را بد کرده باشد. 
 یت، شاخه ها باز کرده در شبکۀ نسب گسترده می شود.مسئولاین 

 رشتۀ دیگر در شبکۀ توارث:   سهی ماند است. م« به وجود آورندگان»این در راستای سلسلۀ 
از سلسلۀ اوالد، این )باصطالح اقتصادی( اجر آنان است کهه اوالد را  « به وجود آورندگان»ارث بردن  -8

 به وجود آورده و برایش زحماتی را متحمل شده اند.  
ن بهدلیل قرابهت   ارث کسانی که نه در به وجود آمدن میت نقشی داشته اند و نه حقی دربارۀ آن: اینا -3

نسبی که عقل حکم می کند نزدیکان نسبی به وجود آورندگان و به وجود آمدگان، بهر اجانهب تهرجیح داده    
حهق  »شوند، گرچه خویشان میت نسبت به او نیکی نکرده باشند و اجانب برایش نیکی کرده باشند. زیرا این 

و در اصل به وجود آمدن شخص متهوفی   است و ربطی به نیکی و بدی وارث ندارد.« حق آفرینش»و « طبیعت
 2سورۀ انفال، و آیۀ  43آیۀ  ،«ِبَبْعض َو أَّولَّوا اْلَأْرحاِم َبْعُضُهْم َأْوىل»شرکت دارند، از ناحیۀ پدری یا مادری: 

 سورۀ احزاب. 
ی را در خود دارد، خهواه بهه هنگهام    است؛ عقد ازدواج چنین مواد« یمانپ»ارث سببی: منشأ این حق  -2

 ن به زبان آورده شود و خواه مسکوت گذاشته شود. پیما
مالک می تواند مثالً با عقد بیع، کاری کند که وارثی از ارث او محروم شود، اما بهدیهی اسهت کهه ایهن     
عمل )باصطالح( کلک و حیله گری است که خداوند به آن راضی نیست و اینگونه عمل هها در ظهاهر قابهل    

 خارج نمی کند. « ظلم»داق اجراء است لیکن موضوع را از مص
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 اسراف است. زیرا اسراف سه کاربرد دارد:  واژۀ و این کاربرد یکی از سه اصطالح

در هر چیزی و در هر رفتاری حتی در فکهر و   راف یعنی زیاده روی؛ تجاوز از حداس -8

 اندیشه و خصلت های درونی. در این کاربرد، موارد چهارگانه فوق از مصادیق اسراف هستند. 

نامیهده مهی شهود. در    « تضییع مال»که در اصطالح فقهی  اسراف یعنی ضایع کردن مال -3

از « کوتهاهی در حفاظهت  »و مهورد  « وقف به خیریۀ کاذب»و مورد « عُطله»اینصورت مورد 

تلهف کهردن   »قرار می گیرند. و مورد « تضییع مال»مصداق اسراف خارج شده و تحت عنوان 

 قرار می گیرد. « اتالف مال»تحت عنوان « مال

اسراف یعنی زیاده روی در مصرف، در اینصورت همهۀ مهوارد چهارگانهه از مصهداق      -2

 می شوند.  اسراف خارج

کدامیک از این سه کاربرد  «السََّر  ِمَن َو اْمَنْعِني»( در جملۀ السالم مراد امام )علیه

و همچنین پهس از   «َو َحصِّْن ِرْزِقي ِمَن الََّلف»است؟ و چون در جمله بعدی گفته است 

اربرد سوم است زیرا می توان گفت مرادش ک ،«َو َوفِّْر َمَلَكَِي ِباْلَبَرَكِة ِفيه»آن می گوید: 

موارد دیگر را در دو جملۀ بعدی مستقالً آورده است. و باصطالح اتهالف و عهدم برکهت را    

 قسیم اسراف قرار داده است. 

عطهف تفسهیر   « و»در این سخن به معنی لغوی به کار رفته و حرف « تلف»اما باید گفت: 

عهدم  »کهه   ل این نمی شوددلی« برکت خواهی»ز است که همان اسراف را شرح می دهد. و نی

 ت. و هیچ ربطی بهه اسهراف نهدارد نهه    اس« برکت»قسیم اسراف باشد، بل در تقابل با « برکت

رابطۀ تقابلی قسیمی، و نه رابطۀ قسمی. و همچنین جملهۀ اخیهر کهه دربهارۀ سهمت و سهوی       

 «.ا أَّْنِفُق ِمْنهَو َأِصْب ِبي َسِبيَل اْلِهَداَيِة ِلْلِبرِّ ِفيَم»مصرف است نه در اصل مصرف که: 

زیرا ممکن است یک هزینه و یک مصرف در جهت درست نباشد و خالف شرع باشهد امها   

نه بعنوان اسراف. مثالً هزینه کردن مال برای ستم کردن بهه کسهی، گنهاه بهزرگ اسهت، نهه       

اسراف. یعنی چون بزرگتر از اسراف است، به آن اسراف نمی گویند مگر در کاربرد اول، که 

 ( باشد. السالم ند در اینجا مراد امام )علیهنمی توا
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پس مراد امام از اسراف هم شامل هر چهار مورد مذکور می شود و هم شامل زیهاده روی  

می آمهد. و از  « اسراف»نیز به این شمول داللت دارد واالّ با لفظ « سَرَف»در مصرف. و صیغۀ 

باید کاربرد دوم، سوم و زیاده است پس « رابطۀ انسان با مال»منظر دیگر چون موضوع سخن 

 روی در مصرف، )هر سه( مشمول باشند و تنها کاربرد اول از شمول سخن خارج باشد. 

آیه هائی از قرآن درکاربرد اول، یعنی: زیاده روی؛ تجاوز از حد در ههر   شرح اسراف:

 چیزی حتی در فکر و اندیشه: 

َِ َربِّمهِ   َو َكذِلَك َنْجزي َمْن َأْسَرَ » فکر و فرهنا :  -6 و اینچنهین   8«:َو َلْم ُيْؤِمْن ِبآيما

 جزا می دهیم کسی را که اسراف کند و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد. 

 3«:ِإنَّ َكثريًا ِمْنُهْم َبْعَد ذِلَك ِفي اْلَأْرِض َلُمْسمِرفَّون »دربارۀ فکر و فرهنگ جامعۀ یهود:  و:

 و اسرافکاری مشغول اند.  سپس، اکثریت آنان در روی زمین به زیاده روی

َِ َفما ِزْلَُْم يف» و: َشكٍّ ِممَّا جاء كَّْم ِبِه َحَّ  ِإذا َهَلمَك   َو َلَقْد جاء كَّْم ُيوُسُف ِمْن َقْبلَّ ِباْلَبيِّنا

از ایهن،   یشپه  2«:قَّْلَُْم َلْن َيْبَعَث اللَُّه ِمْن َبْعِدِه َرُسواًل َكذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسمِرٌ  ُمْرتماب  

یوسف برای شما بیّنات آورد، لیکن شما همچنان دربارۀ آورده های او شک داشتید، تا اینکهه  

او مرد، گفتید: دیگر خداوند رسولی مبعوث نخواهد کرد. اینچنین گمراه می کند خداوند هر 

 را. « شک اندیش»اسرافکارِ 

َطيَّْرنا ِبكَّْم َلِئْن َلْم َتْنََُهوا َلَنْرُجَمنَّكَّْم قالَّوا ِإنَّا َت»: خرافه گرائی در فکر و فرهنگدربارۀ  و:

ََذاٌب َأليم )مهردم   0«:قالَّوا طاَُِركَّْم َمَعكَّْم َأ ِإْن ذَّكِّْرُتْم َبْل َأْنَُْم َقْوٌم ُمْسمِرفَّون  -َو َلَيَمسَّنَّكَّْم ِمنَّا 

را بهرای جامعهۀ    انطاکیه( به رسوالن گفتند: ما وجود و حضور شما را فال بد می زنیم )شهما 
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خودمان بد شگون می دانیم(، اگر از این پیام تان دست برندارید شما را سنگسار مهی کنهیم و   

)رسوالن( گفتند: بهد شهگونی تهان بها خودتهان       -شکنجۀ دردناکی از ما به شما خواهد رسید.

 هست اگر آگاه شوید، بل شما مردمی اسراف گرا )در فکر و فرهنگ( هستید. 

َِدًا َأْو قاَِمًا َفَلمَّا َكَشْفنا » ی فارد: رفتار قلب -2 َو ِإذا َمسَّ اْلَِّْنساَن الضُّرُّ َدَانا ِلَجْنِبِه َأْو قا

َُنا ِإىل آنگهاه کهه    8«:ُضرٍّ َمسَُّه َكذِلَك ُزيَِّن ِلْلُمْسِرفنَي ما كاُنوا َيْعَملَّون ََْنُه ُضرَُّه َمرَّ َكَأْن َلْم َيْد

ندی( برسد؛ ما را در حال دراز کشیده به پهلو، یا نشسته، یا ایستاده، به انسان زیان )و ناخوشای

می خواند. و آنگاه که آن ضرر و ناخوشایند را از او برطرف می کنهیم، چنهان مهی رود کهه     

گوئی هرگز ما را برای حل مشکلی که بهرایش رسهیده بهود، نخوانهده اسهت. اینچنهین بهرای        

 ست. اسرافکاران رفتارشان زینت داده شده ا

ََْوَن َلَعاٍل ِفي اْلَأْرِض َو ِإنَّمُه َلِممَن اْلُمْسمِرِفنيَ   » رفتار قلبی، روانی و عملی: -9  3«:ِإنَّ ِفْر

 فرعون در زمین برتری گرائی متکبرانه می کند و او از اسرافکاران است. 

ََاِليمًا ِممَن      ِممْن فِ  -َو َلَقْد َنجَّْيَنا َبِني ِإْسَراَِيَل ِممَن اْلَعمَذاِب اْلُمِهمنيِ   » و: ََمْوَن ِإنَّمُه َكماَن  ْر

از فرعون که برتهری جهوی    -کننده نجات دادیمبنی اسرائیل را از شکنجۀ خوار 2«:اْلُمْسِرِفنَي

 تکبرگرا و از اسرافکاران بود. 

َمْن  َو اَل َتْقَُلَّوا النَّْفَس الََِّي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ َو» رفتار فردی در جهت اجتماعی: -4

کسهی را کهه    0«:قَََِّل َمْظلَّومًا َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه ُسْلَطانًا َفاَل ُيْسِرْ  ِفي اْلَقَِْل ِإنَّمُه َكماَن َمْنُصموراً   

خداوند جانش را محترم شمرده، نکشید جز بحق. و کسی که مظلومانه کشته شود، برای ولیّ 

قصاص اسراف کند، کهه او مهورد حمایهت    او سلطه )حق قصاص( قرار دادیم، پس او نباید در 

 خداوند است. 
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َو َما َكاَن َقْوَلُهْم ِإالَّ َأْن َقالَّوا َربََّنما اْغِفمْر َلَنما ذَُّنوَبَنما َو     » جامعه: و عملی رفتار قلبی -5

َََل  اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن )جهان کهالم( سهخن شهان     و  8«:ِإْسَراَفَنا ِفي َأْمِرَنا َو َثبِّْت َأْقَداَمَنا َو اْنُصْرَنا 

تنها این بود که: پروردگهارا، گناههان مها را بهبخش و از اسهراف و زیهاده روی ههای مها در         

 رفتارهای مان درگذر. قدم های ما را استوار کن، و ما را بر جامعۀ کافران پیروز گردان. 

ری است؛ جامعه ای که گزندهای اسرافکا یمطلوب و انسان ۀاین آیه دربارۀ معرّفی جامع

را می شناسد و ویژگی روانی اجتماعی آن دعا بر بخشش زیاده روی ها است که ممکن اسهت  

 در هر جامعه ای رخ دهد. 

از آن تعبیهر  « مؤتمر»در مجلس سنای مصر که قرآن با  رهبران و نخبگان مسرف: -1

می می کند، مردی از خاندان فرعون که به حضرت موسی ایمان آورده لیکن ایمانش را پنهان 

َِ ِممْن َربِّكَّمْم َو ِإنْ   »داشت، گفت   َيمكُ  َأ َتْقَُلَّوَن َرُجًلا َأْن َيقَّوَل َربَِّي اللَُّه َو َقْد جاء كَّْم ِباْلَبيِّنما

ِرٌ  َيُك صاِدقًا ُيِصْبكَّْم َبْعُض الَِّذي َيِعُدكَّْم ِإنَّ اللََّه ال َيْهِدي َمْن ُهمَو ُمْسم   َو ِإْن َكِذُبُه كاِذبًا َفَعَلْيِه

آیها مهی خواهیهد مهردی )موسهی( را بکشهید؟ در حهالی کهه بهرای شهما از طهرف             «:َكذَّاٌب

نات آورده است، و اگر دروغگو باشد، نتیجۀ دروغش به خودش می رسهد، و  پروردگارتان بیّ

اگر راستگو باشد، دستکم برخی از وعیدها که می دهد به شما خواهد رسید. خداوند کسی را 

 غ گرا باشد، هدایت نمی کند. فکار و درواکه اسر

این مرد مؤمن، سناتورهای مصر را به اسرافکار بودن، بهویژه زیهاده روی کهردن شهان در     

 3تکذیب حضرت موسی محکوم می کند.

از خدا بترسید و از فرمان )سران(  2«:َو ال ُتطيُعوا َأْمَر اْلُمْسِرفنَي -َفاتَّقَّوا اللََّه َو َأطيُعوِن»و: 
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 وی نکنید.اسرافکار پیر

َََلم  َأْنفَِّسمِهْم اَل   » اسراف به هر معنی  فرد یا جامعه: -7 ََِباِدَي الَِّذيَن َأْسَرفَّوا  قَّْل َيا 

بگو: ای بندگان من که بر خودتان اسراف کرده اید، از رحمت خدا  8«:َتْقَنطَّوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه

 نا امید نشوید. 

سرف است و همگی را به توبه دعوت می کنهد؛  این آیه شامل هر نوع اسراف و هر نوع مُ

 هم افراد را و هم جامعه را. 

دربارۀ تمدن هائی که با آمدن بال از میان رفته اند  رف و تمدّن مسرف:سجامعۀ م -8

 3«.َو َأْهَلْكَنا اْلُمْسِرِفنَي»می گوید: 

ا أَّْرِسْلَنا ِإَل  َقْوٍم ِإنَّ»( گفتند: السالم دربارۀ تمدن شهرهای لوط: فرشتگان به ابراهیم )علیه

َََلْيِهْم ِحَجاَرًة ِمْن ِطنٍي -ُمْجِرِمنَي َِْنَد َربَِّك ِلْلُمْسِرِفنَي -ِلُنْرِسَل  یت داریهم  مأمورما  2«:ُمَسوََّمًة 

سنگ هائی که از طرف  -بر آنان بفرستیم تا بارانی از سنگِ گلِ -به آن جامعۀ مجرم برویم

 نشان گذاشته شده.  پروردگارت برای اسرافکاران

ََمْأُتوَن  » اسراف در امور شهوی جنسی که به خصلت جامعه مبدل شود: -3 ِإنَّكَّْم َل

 0«.الرَِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النَِّساِء َبْل َأْنَُْم َقْوٌم ُمْسِرفَّوَن

ََْنكَُّم المذِّْكَر َصمْفحاً  » اسرافکار، از دین خوشش نمی آید: ۀجامع -63 َأْن  َأ َفَنْضِرُب 

رافکار هستید )و آزادی های غریزی را دوست یآیا بخاطر اینکه شما اس 3«:كَّْنَُْم َقْومًا ُمْسِرِفنَي

 ؟!-این ذکر )= قرآن( را از شما باز پس گیریم 2دارید، و از آزادی فطرت متنفر هستید(
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دربارۀ میوه ها و محصهوالت کشهاورزی، مهی     اسراف و زیاده روی در خوراک: -66

 8«.اَل ُتْسِرفَّوا ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفنَي»بخورید از آن ها و گوید: 

 3«.كَّلَّوا َو اْشَرُبوا َو اَل ُتْسِرفَّوا ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفنَي» و:

 َو الَّذيَن ِإذا َأْنَفقَّوا َلْم ُيْسِرفَّوا َو َلْم َيْقَُمُروا َو كماَن َبمْينَ   » اسراف در هر هزینه ای: -62

و آنان )عباد الرّحمن( آنان اند که در وقت هزینه کردن نه اسراف مهی کننهد و    2«:ذِلَك َقوامًا

 نه سختگیری، میان این دو قرار می گیرند. 

تلف اعم از اتالف است. اتهالف، فعهل و    «.الََّلف ِمَن َو َحصِّْن ِرْزِقي» اتالف مال:

یعی و اجتماعی رخ دهد و نیز ممکن است رفتار است، اما تلف ممکن است در اثر حوادث طب

در اثر فراموشی و نسیان باشد. و اتالف نیز اعم از تضییع و اسهراف اسهت. زیهرا ههر اسهراف      

تضییع بخشهی از   تضییع است و هر تضییع اتالف است؛ خواه تضییع کل یک مال باشد و خواه

 آمدی و استعداد مال. آن، یا تضییع کار

ی خواهد که روزیش را از اسراف، تضییع، اتالف و تلهف طبیعهی،   این، امام از خدا مبنابر

است در این دو فقره از کالم، دوبار آمده است. و ایهن  « اسراف»حفظ کند. پس آنچه مصداق 

نشان می دهد که اسراف مذمومتر و بدتر و نکوهیده تر از همه  «بعد اخلاص ذكر العام»

 است. 

( تضهییع را  السهالم  ی انسان هستند. چرا امام )علیهاسراف و تضییع هر دو فعل اراد نکته:

دوبار عنوان نکرده، اسراف را دوبار عنوان کرده است؟ برای اینکه از دیهدگاه دیگهر، تضهییع    

اعم از اسراف است، زیرا ممکن است تضییع در مقام مصهرف نباشهد و اساسهاً مهال را بهدون      

 مصرف، اتالف کند. 
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یع قسیم هم و در تقابل با هم به کار می روند و مهراد از  با بیان دیگر: گاهی اتالف و تضی

ههم  و  اسراف فقط در مقام مصرف، می شود. و اسراف به این معنی معموالً در جههت چشهم  

حاکی از یک بیماری دوم است که در تضییع اصل مال،  چشمی و تفاخر انجام می یابد. و این

ههم چشهمی و    و هست که بیماری چشمنیست. و نیز اسراف به این معنی، سرایت کننده هم 

 تفاخر در مصرف را در جامعه رایج می کند، و لذا از دو جهت مذموم و خطرناک است. 

و )خدایا(  «:ِباْلَبَرَكِة ِفيه َو َوفِّْر َمَلَكَِي» برکت و همایونی در مدیریت مال:

 تصرفات مرا در آن با برکت پر کن.

 صرف.الملک: تصرف: قدرت ت امَللَکة: لغت:

فالن چیز ملک من است و در آن تصهرف   ُيقال: هو مَلَکة يميني: اي َاملکه و َاقدر َليه:

 می کنم.

داد آن چیز. اعم از وجود، فکهر، عقهل،   عبرکت: بهره وری از یک چیز در حدّ اعالی است

 توان عملی )رفتار( و مال. 

تن و مبارک و همایون را بخواهد، برکت داش« برکت مال»امام در این فقره پیش از آنکه 

را می خواهد؛ از خدا می خواهد که نحوۀ تصرفاتش در اموالش، تصهرف  « رفتار با مال»بودن 

 و مدیریتی باشد که پر از برکت رفتاری باشد. 

در امهوالش، دو نهوع اسهت: رفتهار مبهارک و       یاز اینجا می فهمیم که تصرفات ههر کسه  

فکر و فرهنگ مردمی همیشه برکت را در خهود  همایون، و رفتار نا مبارک و ناهمایون. در 

نیز می بینهد و  « رفتار با مال»( آن را در چگونگی السالم مال تصور می کنند، لیکن امام )علیه

 به ما یاد می دهد. 

گوارانه رفتار بزر 8«:َأْحِسُنوا ِجَواَر النَِّعم»( می فرماید: و آله یهاهلل عل رسول خدا )صلی

ید. و در رفتار با نعمت ها آن ها را گرامی بدارید. رفتار گرامیانه داشته با نعمت ها داشته باش
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 باشید.

 بنابراین در معنی برکت چهار عنصر نهفته است: 

بها رفتهار متناسهب بها آن، بهدون       یکارگیری و اسهتفاده از ههر چیهز   کرامت رفتار: ب -8

 با اصول عقالنی.  و خشونت،

ن، همسهر، اوالد، محهیط زیسهت و مهال( ارزش     دربارۀ هر چیز )فکر، عقل، علم، دیه  -3

بسزای آن را در نظر گرفتن. زیرا اگر ارزش یک چیز در نظر گرفته شهود و بهه اهمیهت آن    

توجّه شود، آن چیز هدر نمی رود، نه تضییع می شود و نه اتالف. پس برکت در بهره دهی هر 

همیهت آفرینشهی و طبیعهی و    و این نیز نیازمند شناخت ا است، چیز، نیازمند رفتار با کرامت

اجتماعی آن چیز است؛ برکت یک امر خیالی و ماوراء طبیعی نیست، مقدمات طبیعی خهود  

 را می طلبد. 

اینکه می گویند: خداوند به فالن چیز برکت داد، درست است همه چیز را خداوند مهی  

اینکه  8«.َأْمَرْيِن َأْمٌر َبْيَن َبْل َلا َجْبَر َو َلا َتْفِويَض»دهد؛ مُنعم فقط اوست، لیکن در بستر 

می گویند: فالن چیز با برکت شد، یا فالن شیئ بی برکت شد، باید پیش از این داوری، دربارۀ 

نتیجۀ برکهت   رفتاری که با آن چیز شده داوری کنند. زیرا برکت در بهره دهی و بهره وری،

وند آنچه را که عطا کرده سترون نه آن شیئ قصد و غرضی دارد و نه خدا در رفتار است. واالّ

 می کند. 

از دیدگاه روان شناختی اجتماعی، در بینش مردم، عنصری معنهوی در معنهای برکهت،     -2

در جنبه معنوی هر شیئ به کار می رود. و این حقیقتهاً یهک   « مبارک»هست بحدی که لفظ 

چگهونگی   درک درست است، لیکن با اینکه چیستی برکت را درک می کننهد، معمهوالً بهه   

اکتفها  « نگهری  یکلّ»فرآیند آن توجه نمی کنند که چه شد این نعمت دارای برکت شد؟ و به 

 کرده و از کنار آن می گذرند. 

رفتار انسان با نعمت ها به هر مقدار عقالنی، حساب شهده امها تهوأم بها اقتضهاهای روح      
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یکی از معانی برکهت   خواهد بود و لذا« عمر با سعادت»فطرت باشد، به همان مقدار عمر او 

در متون لغوی سعادت است. جان مبارک و همایون، فکر و عقل همایون، و رفتار همایون؛ با 

 سعادت و سعادت آور. 

رفتار با نعمت وقتی همراه با کرامت و بزرگوارانه می شود که با لطافت الزم همهراه   -0

و لطهف  « ریهزه کهار  »و « ینبریز»ن دعا گفته شد که لطیف یعنی باشد. در جائی از شرح همی

دقیق دیدن و دقیق عمل کردن است که یکی از نام های خداوند اسهت. الزمهۀ لطیهف بهودن،     

حوصله و تانّی و عدم خشونت است و لطف به معنی محبت و مرحمت، نتیجۀ لطف است نه 

 خود لطف. 

ر مهی  را در خداوند متعال ببینیم: در سهورۀ غهاف  « رفتار مبارک»اینک  برکت در قرآن:

اللَُّه الَّذي َجَعَل َلكَُّم اْلَأْرَض َقمرارًا َو السَّمماء  ِبنماًء َو َصموََّركَّْم َفَأْحَسمَن ُصمَوَركَّْم َو       »فرماید: 

َِ ذِلكَُّم اللَُّه َربُّكَّْم َفََباَرَك اللَُّه َربُّ اْلعاَلمنَي اوست خهدائی کهه زمهین را     8«:َرَزَقكَّْم ِمَن الطَّيِّبا

و شما را صورتگری کرد و زیبهاترین   3د، و آسمان را سازه ای استوار کرد،جایگاه شما قرار دا

صورت را به شما )به انسان( داد، این است خداونهد کهه پرورنهدۀ شماسهت، پهس مبهارک و       

 است پرورندۀ عالم ها. « برکت کار»

 چند ویژگی از ویژگی های رفتار خداوند با جهان و انسان، آمده است:  آیه در این

نداد بل ابتدا شرایط الزم  ن را مانند سیاره های دیگر، بدون امکانات زیستی، قرارزمی -8

برای حیات را در آن ایجاد کرد. چه لطافت و ریز بینی و ریزه کاری برای فراهم شدن زمینۀ 

حیات به کار رفته است!؟! حتی می توان گفت آنچه تا امروز بشر فکر کهرده و یها مقالهه و    

 برای شرح و تفسیر این رفتارهای ظریف دقیق و لطیف الهی است. کتاب نوشته است، 

تبیاین  »برای شرح این بنهای اسهتوار کتهاب     -ساختمان استوار، کرد«= اءنب»آسمان را  -3

را تقدیم کرده ام و بقدر بضاعت خود توضیح داده ام و در اینجا تکرار نمی  «جهان و انسان
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اسهت و سهازندگان را   « سهازنده »و « بنّها »که خداونهد  کنم. تنها این نکته را یاد آور می شوم 

 دوست دارد. 

بها   ه، که عالوه بر هر دقت،تصویر و صورتگری انسان؛ چه حکیمانه، دقیقانه، لطیفان -2

بحدی که دربارۀ هیچ چیزی بقدری که دربهارۀ   صورت گری شده چاشنی های الزم روح افزا

 نشده است. خال لب و ابروی کمان و... سروده شده، سروده 

 «.ُصَوَركَّم َفاْحَسَن»زمین و آسمان، و زیبائی تصویر انسان؛  زیبائی -0

در این آیه دارد؛ یعنهی: مهادۀ اولیهه جههان را آفریهد،      « فه»که این حرف  ینقش عظیم -3

گسهترش   ، جهان کار و فعالیهت کهرده و  میلیاردها ضرب در میلیاردها و باز ضرب در.... سال

= فهه »کمال و زیبائی به وجود آمد،  تا کرۀ زمین با این هجه به تکامل الزم رسیددر نتی و یافته

 موجودی بنام انسان با زیباترین صورت به وجود آمد.  «سپس

خداوند قادر بود، در یک لحظه و در یک آن، جهان را با کاملترین صورت بیافریند و از 

مما َلكَّمْم ال َتْرُجموَن ِللَّمِه     »یکن نظر قدرت هیچ نیازی به گذشت میلیاردها سهال نداشهت، له   

وقهار   چه شده بر شما که توقع وقار از خداوند ندارید؟! خداوند بی وقهار نیسهت بها    8«:َوقارًا

ی وقار باشد. واالّ رفتار است و با وقاران را دوست دارد، پس رفتار با نعمت های او نیز باید با

 بی برکت خواهد بود.  غیر حکیمانه و

یست، بل می گوید: کار و رفتهار خداونهد   مقام شرح برکات نعمت های خدا ندر  این آیه

َو َوفِّمْر  » در این جمله مهی فرمایهد:   السالم که امام علیه طور یک رفتار مبارک است، همان

 و رفتار مرا در مالم یک رفتار مبارک کن. ؛«ِباْلَبَرَكِة ِفيه َمَلَكَِي

ثَّمَّ َجَعْلناُه ُنْطَفمًة   -َخَلْقَنا اْلَِّْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن طنٍي َو َلَقْد»در سورۀ مؤمنون می فرمایهد:  

َِظاممًا َفَكَسمْوَنا       -َقراٍر َمكنٍي يف َََلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضمَغًة َفَخَلْقَنما اْلُمْضمَغَة  ثَّمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة 

و می توانست انسان را بطور  3«.َر َفََباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اْلخاِلقنَياْلِعظاَم َلْحمًا ثَّمَّ َأْنَشْأناُه َخْلقًا آَخ

                                                   
 سورۀ نوح.   82آیۀ  8
 سورۀ مؤمنون. 80، و 82، 83آیه های  3
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نه زیبها مهی شهد و نهه      کارش خلق السّاعه و بدون این مراحل بیافریند، لیکن در آن صورت،

 8زیباتر.

َِ َو اْلَأْرَض يف»در سورۀ اعراف می فرماید:  َِّة َأيَّماٍم  ِسم  ِإنَّ َربَّكَُّم اللَُّه الَّذي َخَلَق السَّماوا

ٍَ   ثَّمَّ اْسََوى َََل  اْلَعْرِش ُيْغِشي اللَّْيَل النَّهاَر َيْطلَُّبُه َحثيثًا َو الشَّْمَس َو اْلَقَمَر َو النُُّجوَم ُمَسمخَّرا

ه آسمان ها و زمهین را در شهش مرحله    3«.ِبَأْمِرِه َأال َلُه اْلَخْلُق َو اْلَأْمُر َتباَرَك اللَُّه َربُّ اْلعاَلمنَي

می توانست  «َلُه اْلَخْلُق َو اْلَأْمُر»و می توانست در یک آن بیافریند چنان که می گوید  2آفرید

شود و از این کارها هم در موارد الزم کرده و مادّۀ اولیّۀ « فیکون»، «کن»با یک امر و فرمان 

 جهان را با امر ایجاد کرده است. 

( همانطور کهه گفتهه   السالم مراد امام )علیهو «. برکت در رفتار»و آیه های دیگر دربارۀ 

نتیجۀ برکهت در  « برکت در بهره دهی نعمت ها»شد در این سخن، برکت در رفتار است که 

 رفتار است. خواه برکت در کمیت باشد و خواه برکت در کیفیت بهره دهی و بهره وری. 

ه در آیهه  برکت در رفتار، فقط در کیفیت رفتار است همهانطور که   برکت در کیفیت:

می تواند باشهد و ههم    کمیتهای باال دیدیم، اما برکت در بهره دهی و نیز بهره وری، هم در 

و آیه های فهراوان   0،«َو باَرَك فيها»در کیفیت. همان طور که دربارۀ آفرینش زمین می گوید: 

ی توان در این موضوع داریم، لیکن قرآن به برکت در کیفیت بیشتر ارج نهاده است، و اساساً م

  دین یعنی تبیین کیفیت جهان و کیفیت رفتار انسان با خود و با جهان.گفت: 

ِإنَّ َأوََّل َبْيمٍت ُوِضمَع   »مسجد اقصی را مبارک نامیده است، و دربارۀ کعبه می فرماید: 

ی زیرا کعبه در بهره دهی تنها بهرۀ کیفی می دهد و بهره ور 3«.ِللنَّاِس َللَّذي ِبَبكََّة ُمباَركًا

                                                   
 «. انسانتبیین جهان و »شرح بیشتر دربارۀ خلقت انسان، در کتاب  8
 سورۀ اعراف.  30آیۀ  3
 شرح بیشتر در همان کتاب. 2
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 ِإنَّا َأْنَزْلناُه يف»شب قدر را مبارک نامیده اسهت:   8انسان از آن بهره وری کیفی و معنوی است.

که جامعه بشری را به نیکی ها راهنمائی می کنند با برکت  را و خاندان هائی 3«.َلْيَلٍة ُمباَرَكٍة

َََلْيكَّْم َأْهَل اْل»توصیف کرده است:  وجهود حضهرت عیسهی را     2«.َبْيمتِ َرْحَمُت اللَِّه َو َبَركاُتُه 

و محل و جایگاهی از کهوه سهینا را کهه حضهرت      0«.ُمباَركًا َو َجَعَلين»مبارک نامیده است: 

تعبیر کرده است. و در چندین آیه، قهرآن را   3«اْلُبْقَعِة اْلُمباَرَكِة»موسی در آنجا مبعوث شده با 

 کتاب مبارک، ذکر مبارک نامیده است. 

و مطالبی آمهده اسهت کهه در     در صحیفه مسائل صحیفۀ سجادیه:از ویژگی های 

و یا به دست ما نرسیده است. تقریباً  2دیگر متون حدیثی حتی در دعاهای دیگر یا نیامده است

در سرتاسر صحیفه این ویژگی را می توان دید؛ از باب مثال: آنچه در شرح دعای سوم کهه در  

یف آنان در مدیریت جهان به فرمان خدا، دیدیم و شرح وجود و انواع فرشتگان و نقش و وظا

یهاان شناسای و زیسات    ک قوانین طبیعت )فیزیاک، شایمی،  از آن دعا یاد گرفتیم که: 

زیر سؤال هستند، تا به وجود فرشته معتقد نباشیم همۀ آن ها پا در  شناسی( همگی

روح بودن انسان، و همچنین همۀ محتوای صحیفه در انسان شناسی و دارای دو  هوا می مانند.

 و...، و دیگر مطالب اساسی و مبنائی علوم انسانی و اجتماعی و...

را فقهط در قهرآن و   « برکت در رفتار»می بینیم که  مکارم اخالادر این بخش از دعای 

. امام در صحیفه سعی کرده است آن مسائل توان دید( می السالم در این کالم امام سجاد )علیه
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مانان، رایج نگشته و تنها در قرآن مانده اسهت  لش و فکر و فرهنگ مسبین ۀمهم که در عرص

( در تبلیهغ و  السهالم  را عنوان کند. این بدان معنی نیست که دیگر اعضای اههل بیهت )علهیهم   

همین دعا آنجا که از مفضّل بن شرح ترویج قرآن )نعوذ باهلل( کوتاهی کرده اند. در این باره در 

 آمده، شرح نسبتاً کافی گذشت.  به میانسخن  انیّحعمر و جابرابن 

برکت در رفتار، یک مکرمت بس مهم، کارساز، انسانی و سعادت آور است و در دایهرۀ  

عظیم دارد همانطور که در آیه ها نیز مشاهده کردیم؛ یهک خُلهق    ی، جایگاهمکارم اخالا

 َخلَّقَّوا ِبَأْخَلماقِ َت»الهی است و خداوند آنان را که برکت در رفتار دارند، دوست می دارد: 

 لق های خدا اخالقمند شوید. با خُ 8«:اللَّه

 

 اصول درست هزینه کردن مال
 

و )خدایا( آنچه را کهه هزینهه )و    «اْلِهَداَيِة ِلْلِبرِّ ِفيَما أَّْنِفُق ِمْنه َسِبيَل َو َأِصْب ِبي»

 مصرف( می کنم در بستر نیکی قرار بده.

عناصهر متعهددی نهفتهه اسهت؛ بها مراجعهه بهه متهون لغهوی          برّ: در معنی این واژه  لغت:

 عنصرهای زیر را می بینیم: 

 رفتار با خُلق نیکو.  -8

 رفتار محبت آمیز.  -3

 اطاعت از خدا و والدین. -2

 صداقت. -0

 است.  «= اسم های زیبای خداوندااسماء حسنی»بَرّ یکی از  -زیبائی -3

 احسان به دیگران.  -2

                                                   
 .838ص  35بحار، ج  8
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عمل یهک فهرد را    یخداوند و نیز هر شخص صالحیتدار -و رفتارپذیرش یک عمل  -4

 بپذیرد؛ آن را قبول کند. 

با او مالطفهت  « هفَطَالیه: ال نَاَحسَ» 8به معنائی که در سطرهای باالتر بیان شد؛ -لطف -5

 کرد.

وقتی که می گوید: خدایا هزینه کردن من را در بستر برّ به جریان انداز، یعنی هزینه های 

ین هشت عنصر را داشته باشد، و این است اصول درست هزینه کردن مال. اکنون نگهاهی  من ا

 به محور های هزینه ها: 

دست آوردن مال )کسب(، و هزینه کهردن  آیا ب هزینۀ مال برای خویشتن خویش: -6

آن در نیازهای خویشتن خویش، وظیفه است؟ باید قبل از پاسخ ایهن پرسهش، چیسهتی وظیفهه     

وظیفه بر دو نوع است: الف: وظیفۀ تکهوینی: گیهاه، حیهوان و انسهان، نیازمنهد       شناخته شود:

نیازها طبعاً و بطور آفرینشی می کوشند و این وظیفه ای است  این تأمینآفریده شده اند؛ برای 

 که خلقت در ذات آن ها گذاشته است. 

، این تنهها فقهه   ب: تشریعی: پرسش فوق، در همین زمینه است، تا جائی که بنده فهمیده ام

 -بویژه از طریق تولیهد  -اسالمی است که در پاسخ می گوید: آری کسب مال از طرق مشروع

واجب است. ادیان دیگر در این مسئله به همان تکوینی  3وظیفۀ تشریعی است و در حد کفاف

 اکتفاء کرده اند. 

انگاشهته و آن را  و با بیان دیگر: ادیان مختلف )غیر از اسالم( آن را اصل تکوینی محهض،  

در همان قالب وظیفۀ تکوینی بعنوان یک اصل مسلّم که نیازی به تشریع ندارد، شناخته انهد.  

را تحریم کرده اند که یکهی از  « خود کشی»فرق شان با فرهنگ مدرنیته این است که آن ها 

نیازهای هزینه ای است. حتی این تحهریم خودکشهی در    تأمینمصادیق خودکشی خودداری از 

 برخی از آئین های بومی و جزیره ای، وجود ندارد، مانند بومیان آمریکائی. 

                                                   
 «.  برکت»در مبحث  8
 معنی کفاف در مبحث باال بیان شد. 3
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را نیز تحریم کرده است؛ کرامت انسهانی  « خود تذلیلی»اسالم عالوه بر تحریم خودکشی، 

هزینهه   تأمینرا در باالترین حد ارجمندی و ارزش قرار داده است که انسان باید تا جائی در 

قدان امکانات به شأن و کرامت او لطمه نزند. و این را واجب های زندگی خود بکوشد که ف

 کرده است. 

محدودۀ تکوین محبهوس نکهرده و آن را بهه عرصهۀ      درهزینه ها را  تأمینمهمتر اینکه: 

فراتر از تکوین برکشیده و در اصل این مسئله نیز انسان را از عرصۀ حیوانی فراتر برده است: 

د، یهک  یه انجهام ده  «قربمًة المي اهلل  »آفرینشی را با نیهت   ۀگفته است اگر همین وظیف نیّت:

می شود؛ عبادت تشریعی، عبادتی که می تواند پایه ای برای عبادت های دیگر شهود:  « عبادت»

 برای خود کار و کوشش کند لیکن از خدا مزدش را بگیرد.

اب را بهرایش ایجه   ینظر به اینکه انسان دارای روح فطرت است و فطرت زندگی اجتماع

نیازهای خود تنها با طبیعت روبه رو نیست بل جامعه را نیهز در   تأمینمی کند، لذا انسان در 

برابر خود دارد. پس محال است که انسان در محدودۀ تکوین و طبیعت بماند و به آن بسهنده  

و کند. یعنی این مسئله دربارۀ انسان قهراً و جبراً از حیطۀ طبیعت فراتر رفته و مانند مغز گرد

دارای دو بخش خواهد بود؛ یک مسئله و موضوع واحد اسهت امها نصهف آن در طبیعهت بها      

 پدیده های اجتماعی خواهد بود.  عی و نصف دیگرش اجتماعی با ماهیتماهیت طبی

بنابراین رها کردن آن به طبع طبیعت، نادرست و غلط است. باید تحهت اصهول و فهروع    

د. اصل مهم و تعیین کننده این است کهه ایهن قاعهده و    اجتماعی و قانون و قواعد نیز قرار گیر

قانون کی شروع شود و در چه وقت به سراغ انسان بیاید؟ مدرنیته انسان را به طبهع طبیعهتش   

برسند؛ بهرای اینکهه   « تعارض»رها می کند وقتی برای آن قانون وضع می کند که انسان ها به 

قانون می پردازد. و دقیقاً همینطور است  معارضات مالی را حل کند برای مالکیت ها به وضع

 8ادیان دیگر.

                                                   
کسهان  ادیهان در اینگونهه اصهول ی    ۀمراد از ادیان دیگر، وضعیت فعلی آن هاست واالّ از نظر اسالم هم 8

 بوده اند و وضعیت امروزی شان در اثر تحریفات است. 
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مدرنیته در این روش از روی دو مرحله پرش کرده در مرحله سوم به قانون گذاری اقدام 

 می کند. زیرا رابطه انسان با مال سه مرحله داد: 

یعنی چیهزی را بهه دسهت مهی      8است؛ «حیازت»تملّک: به دست آوردن چیزی که  -8

یز را از آزادی طبیعت خودش خارج کرده و نشاندار می کند که: این مهال مهن   آورد و آن چ

 است. 

 در این مرحله سلطه و مدیریت خود را بر آن مال جاری می کند. انسان مالکیت: -3

« رابطۀ انسان بها مهال  »مرحلۀ تعارض مالکیت ها؛ در اینجاست که مدرنیته به سراغ  -2

 نماید.  می آید و به وضع قوانین اقدام می

تشهریع  »اسالم در همان آغاز به سراغ این مسئلۀ بس بزرگ انسانی رفته و تملّهک را بها   

مالکیهت نیهز بها حفهظ احتهرام       ۀاز ماهیت صرفاً طبیعی خارج می کنهد. و در مرحله  « نیّت

 َََل  ُمَسلَّطَّوَن النَّاَس»مالکیت و مسلّم داشتن اختیارات مالک در مال خود با اصل اساسی 

برای مال نیز حقوقی قائل می شود که مالک موظف اسهت آن حقهوق را رعایهت     ،«ْمَواِلِهمَأ

 کند و بر مال ظلم نکند، خواه آن مال، جاندار باشد و خواه بی جان. بشهرحی کهه در بخهش   

 همین دعا گذشت و دربارۀ تضییع مال، اتالف مال، برخی از حقوق اموال، نام برده شد.  قبلی

ارم می رسد: چگونه هزینه کردن مال: همانطور که در آن بخهش بهه   سپس به مرحلۀ چه

شرح رفت، یکی از ممیّزه های اسالم محدود داشتن اختیارات مالهک در چگهونگی مصهرف    

چنهدین   «َأْممَواِلِهم  َََلم   ُمَسلَّطَّوَن النَّاَس»است که در همان مبحث بیان شد که قاعدۀ 

خود را محدود کرده است. کهه ایهن محهدودیت در    خورده و این سلطۀ مالک بر مال  تبصره

و در ادیان دیگر نیز بصورت یک امر اخالقی مطرح شده نه یهک امهر    مدرنیته وجود ندارد

است و مجهازات دارد ههم در دنیها بوسهیله     « جرم»تضییع مال « مثالً»اجرائی. یعنی در اسالم 

 حکومت مجازات می شود و هم در آخرت. 

                                                   
 خواه حیازت از طبیعت باشد و خواه از طرق اجتماعی و معامالت. 8



 دعای بیستم 232
 

َسِبيَل اْلِهَداَيِة ِلْلِبمرِّ ِفيَمما    ِبي َو َأِصْب»(: السالم امام )علیهاینک می رسیم به سخن 

و )خدایا( آنچه را که هزینه )و مصرف( می کنم با هدایت خودت در بستر بهرّ   «:أَّْنِفُق ِمْنُه

 قرار بده. معنی برّ با مجموعۀ هشت عنصرش در باال گذشت. 

ا در مصرف سهخن مهی   رحله چهارم آورده، زیربرّ: این برّ چیست؟ امام این کلمه را در م

مصرف مال، امکان ندارد مگر در صورتی که رابطهه انسهان بها مهال در سهه       ردگوید. اما برّ 

مرحلۀ قبلی مشروع و طیب باشد؛ هم در مرحله تملک و حیازت، و هم در مرحلۀ مالکیت 

المت عبهور کهرد،   و هم در مرحلۀ تعارض مالکیت ها و پس از آنکه از این سه صافی به سه 

( شامل هر چهار مرحله است. و السالم می شود. پس کالم امام )علیه« مصرف در برّ»مصداق 

بایهد در  « رابطۀ مبرورانۀ مالک با مال»را در ترجمه آوردم که « بستر»به همین جهت لفظ 

؛ جریهانی کهه   «حادثهه »است نهه یهک   « جریان»بستری جاری شود، زیرا که این رابطه یک 

قهرار   است که در ایهن جملهۀ امهام   « سبیل»چهار مرحله است. و این لفظ بستر جامعه  دارای

دارد. سبیل برّ در مصرف، از سرچشمۀ تملک شروع می شود تا می رسد به پایان مالکیت یها  

با مصرف خود آن مال )مانند خوردن آن و یا فرسانیدن آن مانند لباس( و یها پایهان مالکیهت    

 . (شدبصورت معامالت با)که 

پس اصول مصرف درست تنهها در پرهیهز از اسهراف، خهودداری از تضهییع، و پرهیهز از       

مصرف در موارد نامشروع از قبیل جرم، جنایت، فتنه و... نیست بل حتی مصرف هائی که در 

قالب مصرف شان، نه جرم هستند و نه جنایت، با عطف نظر بهه منشهأ تملهک و چگهونگی     

مالکیت ها، یک اصل دیگر را پیش می آورد که مصرف در مالکیت، و چگونگی در تعارض 

 قالب غیر مجرمانه نیز، جرم می گردد. 

مالی که در آغاز تملک دچار نامشروعیت باشد، با مصهرف در زیبهاترین صهورت، یهک     

می گردد. در فرهنگ مدرنیتهه  « سیس خیریّه با مال مسروقهأت»رفتار مشروع نیست؛ مصداق 

سیس می شوند، لیکن از نظر اسالم اینگونه مالک أاینگونه اموال تمؤسسات بزرگ خیریه از 

سهیس  أها که از تحصیل مال بطور نامشروع، پشیمان شده و در جبهران آن مهی خواهنهد بها ت    
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خیریه )باصطالح( به راحتی وجدان برسند، حق چنین کاری را ندارند و اساساً مالک آن مال 

نند؛ اگر نمی توانند آن را به مالک حقیقی پس بدهند نیستند تا بتوانند چنین تصرفی در آن بک

 باید به بیت المال واگذار کنند. 

در یک نظام کالمی زیبها در  « هدایت»که در این جمله همراه با « سبیل»و « برّ»دو کلمۀ 

 کنار هم قرار گرفته اند، همۀ اصول درست مصرف را در بر دارند. 

مهردم مسهلمان و ادیهان شهناخته      «:لانسان با ما ۀرابط»نقش حمد و شکر در 

کامالً آشنا هستند گرچه مدرنیته به آن بی اعتنها  « حمد در مصرف»شدۀ دیگر با چیزی بنام 

بیشتر دربارۀ مصرف مواد غذائی رایج است؛ مسلمانان آن را  ،است، لیکن این فرهنگ حمدی

وع کرده و کمتر به حمد با بسم اهلل شروع کرده و با حمد پایان می دهند، مسیحیان با دعا شر

 را در سر سفره می خوانند و...« زمزمه»پایانی دقت دارند. زردشتیان دعای معروف 

در یک نگاه روان شناختی از دیدگاه روان شناسی اجتماعی، به خوبی روشن است که این 

کشاورزان، کارگران بویژه آهنگران، بیش از اقشار دیگر اسهتحکام دارد.   ۀسنّت ها در جامع

معادل است؟ به هر نسبتی که شهخص در  « زحمت»چرا؟ چرا نسبت رواج این سنت با نسبت 

به همان نسبت سنت حمد و شکر را رعایت می  ،دست آوردن و تملک مال زحمت کشیدهب

کند؟ شاید پاسخ های متعددی داده شود، لیکن پاسخ روان شناسانۀ آن غیر از این نیست که فرد 

اهش از مشروع بودن مالش، نگران نیست و به راحتی در مقهام  زحمتکش در درون ناخود آگ

، به دلیهل تکبهر و امثهال آن    حمد و شکر می آید. و افرادی که این حمد و شکر را نمی کنند

اگر متواضع ترین فرد هم باشند از این عمل روح افزا و شیرین خودداری می کنند،  نیست، آنها

هستند؛ قدرت حمد کردن و شهکر کهردن را ندارنهد؛     زیرا آنان اساساً از حمد و شکر ناتوان

چگونه خدا را حمد کند و شکر گوید برای مصرف مالی که آن را از طریهق مغضهوب خهدا    

 تملک کرده است. 

حمد و شکر عقربه ای است که صحت و مشروعیت در مراحل چهارگانهه را نشهان مهی    

 د. است و برّ فقط از برّ متولد می شو« برّ»دهد. حمد و شکر 
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حمد و شکر است که توان و قدرت انسانیت هر انسان را نشان می دههد، مهال و ثهروت    

نمی تواند نیروی انسانیت در روح آدمی را نشان دهد مگر پس از عبور از صهافی مشهروعیت   

نظر روان شناسی، در حمهد و شهکر    ازو نماد این عبور  .تملک، مالکیت، تعارض مالکیت ها

د. که روان شناس کاری با رفتارهای آگاهانه ندارد بل سهروکار او بها   متجلّی و متبلور می شو

در می « نظام جامعۀ انسانی»و شکر را در رفتارهای ناخودآگاه است. و او اینچنین نقش حمد 

مکرمتی از  .و آن را یکی از خُلق های تشکیل دهندۀ شاکلۀ شخصیت درون افراد می داند یابد

ای می نگرد که اگر افرادش چنهین باشهند شخصهیت جامعهه      مکارم اخالق: آنگاه به جامعه

 و بر این بیفزائید آنچه که دربارۀ حمد و شکر در شرح کهالم امهام )علیهه    .چنان خواهد بود

 ( در دعای های پیشین گذشت. و نیز بر آن بیفزائیم مطالب زیر را: السالم

دن امکانات زیست بشر پس از بحث دربارۀ آفرینش آسمان ها و زمین، و فراهم آم قرآن:

َو الَّذي َخَلَق اْلَأْزواَج كَّلَّها َو َجَعَل َلكَّْم ِمَن اْلفَّْلِك َو اْلَأْنعاِم مما  »در روی کرۀ زمین، می گوید: 

ََل  -َتْرَكُبوَن ََْسََُووا  َََلْيِه َو َتقَّولَّوا ُس ِل ْبحاَن الَّمذي  ظَُّهوِرِه ثَّمَّ َتْذكَُّروا ِنْعَمَة َربِّكَّْم ِإَذا اْسَََوْيَُْم 

خهدائی کهه همهۀ زوج هها را      8«:َربِّنما َلُمْنَقِلُبمونَ   َو ِإنَّا ِإىل -َسخََّر َلنا هذا َو ما كَّنَّا َلُه ُمْقِرننَي

تها   -ه که سوار می شهوید آفرید، و برای شما از کشتی و چهارپایان مرکب هائی قرار داد آنچ

وار شدید این نعمهت پرورنهدۀ تهان را    ها قرار گیرید، سپس وقتی که بر آن ها س بر پشت آن

متذکر شوید و بگوئید: پاک و منزّه است خدائی که این را برای ما مسهخّر کهرد وگرنهه مها     

 و ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم.  -توان در اختیار گرفتن و کنترل آن را نداشتیم

ار چهارپایان )اسب، ذکر کشتی در کن -8در این آیه ها چند نکته باید بحث شود:  نکات:

مرکب های مصنوعی را نیز از جانب خدا بدانیم، بهویژه در   کهقاطر، االغ و...( برای آن است 

نیست، بهل اگهر فهرق باشهد اِقهران در       یان مرکب های طبیعی و مصنوعیهیچ فرقی م« اِقران»

 مصنوعات بیش از مرکب های طبیعی است. 

                                                   
 سورۀ زخرف.   80و  82و  83آیه های  8
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«: جمهع کننهده  »اسم فاعل از باب اِفعال به معنهی   مَقرِن -مُقرنین: صیغۀ جمع مُقرِن. لغت:

 اِقران یعنی اشیاء متعدد را در نخ واحد، در جهت واحد جمع کردن.

باالترین مصداق این جمع کردن را نه در افسار زدن اسب و نه در حرکت کشتی بادبهانی،  

تارت قهرار  بل در موتور می بینید؛ آنهمه دستگاه های متعدد را جمع کرده و در یک کلید اس

 داده است. 

شوید و به فکر و عقل تان بیاورید که این خداوند اسهت قهوانین و    رکذمی فرماید: مت -3

فرمول های طبیعت را مسخّر شما کرده تا توانستید مُقرن باشید و جریان فرمول های متعدد را 

 در یک کلید جمع کنید. 

 ه به انسان داده است. نعمت خدا است ک ،این توان جمع کردن و مُقرن بودن -2

ی که سوار می شوید، خدا را تسبیح کنید و حمد و شکرش را به جای هنگامبویژه در  -0

 آورید. 

یادی هم از مرگ و معاد کنید که نه خودتان ابدی هستید و نه سلطۀ تان به این مال،  -3

از قهوانین   به سوی خدا می روید و در فکر این حضور هم باشید، همانطور کهه فکهر اسهتفاده   

تان را نیز برای این مقصد پایانی عمر جمع و اِقران دارید. خودتان و رفتارهایطبیعت را در این 

جور کنید تا این توان اِقران را در تانک و توپ سازی، بمب سازی به کار نگیرید و در بستر 

 جاری باشید. « برّ»

ََََِنَفَأ»با این مقدمه برویم به سراغ سخن امام که می گوید:  ََْطاِني ِبَحْمِد َمْن ْف  «.َأ

آن  در مباحث و مجلدات ایهن نوشهته گفتهه شهد کهه: حمهد فقهط از        انسان شناسی:

حمد فقط از آن خداوند است، گاهی مخلوقی اسهتحقاق مهدح پیهدا     «:احلمد اهلل»خداست: 

کرده و سزاوار مدح می شود، اما هیچ موجودی غیهر از خداونهد، سهزاوار حمهد نیسهت کهه       

 شرحش گذشت. 

است و هرگز این ظرف نمی تواند خالی باشهد،  « ظرف»اما انسان نسبت به برخی از امور 

 به موارد زیر توجه فرمائید: 
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انسان هرگز خالی از عبادت نخواهد بود؛ اگر خدا را عبادت نکند، دیگران یا ثروت،  -8

ند از هر بندگی آزاد و از مقام، شهوت، و... را عبادت خواهد کرد، لیکن اگر خدا را عبادت ک

 هر بردگی رها و حرّ خواهد بود. 

و ستایشگر، و هرگز نمی تواند ستایش نکند، اگهر خهدا   « حمّاد»انسان موجودی است  -3

را ستایش نکند اشیاء دیگر را خواهد ستود. ستودن و حمد غیر از خدا عین گرفتاری است که 

ََْطاِني َحْمِد َمْنبِ َأْفََََِن»( می گوید السالم امام )علیه که گرفتار شوم به ستایش کسهی   «:َأ

 که چیزی به من می دهد. 

تکرار: باید از نو یادآوری شود که انسان همانطور که حمّاد است، مداّح هم هست، فهرق  

د و مدح این است که مدح یک تمجید نسبی است و با مقایسۀ اشیاء و یا رفتارها بها  ممیان ح

. اما حمد مطلق است؛ ستایش نسبی و مقایسه ای دربارۀ ههر چیهز   دصورت می گیرهمدیگر، 

 ممتاز، موجّه و الزم است. لیکن ستایش مطلق فقط از آن خدا است. 

 

 

 بخش بیست و هفتم 

 انسان شناسی

 انسان سازنده و انسان ساخته شده

 انسان فاعل، انسان منفعل

 کسب آری، اکتساب نه

 اصل مسلّم و حیاتی در اسالم

 میان عبادت و اکتساب تعارض

 رابطۀ قارونی با مال آسایش روانی را مخدوش می کند

 ترسناکترین پیشامد
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 ثروت

 کسب عبادت است
 

َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو اْكِفِني َمئَّوَنَة اِلاْكََِساِب» َغْيمِر   ِمْن ، َو اْرُزْقِنياللَُّهمَّ َصلِّ 

ََِبا ََْن  َِ اْلَمْكَسمِب.   اْحََِساٍب، َفَلا َأْشََِغَل  َدِتَك ِبالطََّلِب، َو َلا َأْحََِمَل ِإْصَر َتِبَعما

خدایا بر محمهد و   «:اللَُّهمَّ َفَأْطِلْبِني ِبقَّْدَرِتَك َما َأْطلَُّب، َو َأِجْرِني ِبِعزَِّتَك ِممَّا َأْرَهُب

ه آلش درود فرست، و مرا از سختی اکتساب کفایت کن، و مرا از راهی که بهه گمهانم نیامهد   

ی را در به دست «بار عبث سنگین»روزی ده، تا سرگرم طلب نشوم و از بندگی تو باز مانم، و 

آوردن روزی بر خود حمل کنم، خدایا مرا دریاب با قدرت خودت اینچنین که می خواهم، و 

 با عزّت خودت مرا جوار ده )پناه ده( از آنچه واهمه دارم. 

 

 شرح
 

( دو تعبیهر  السهالم  قهرآن و اههل بیهت )علهیهم    در ادبیات  کسب آری، اکتساب نه.

 مشخص برای به دست آوردن روزی، هست: کسب و اکتساب. 

عهال، دارای  تفل است؛ سه باب انفعال، تفعّهل و ا این واژه صیغۀ مصدر باب افتعا اکتساب:

هستند؛ مطاوعه یعنی انفعال و منفعل شدن، که ایهن عنصهر در بهاب انفعهال     « مطاوعه»عنصر 

اتی است و هرگز باب انفعال از انفعال تهی نمی باشد، لهیکن بهاب افتعهال و تفعّهل     اساسی و ذ

گاهی فاقد عنصر انفعال می شوند. و معانی عنصر انفعال همان است که در زبان ها هست مثالً 

 می گویند: فالنی منفعل شد، فالن چیز منفعل شد. 

عل او متأثّر شود. یا چیزی فعهل  کسی فعل کسی را بپذیرد، از ف«: پذیرش فعل»انفعال یعنی 

 چیز دیگر را بپذیرد، از فعل آن متاثّر شود. 

مثال باب انفعال: کَسرَتُ الکوزۀَ فانکَسرَت: کهوزه را شکسهتم شکسهته شهد؛ شکسهتن را      
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 پذیرفت. 

 .//  //  //، //  //  //مثال باب تفعّل: کَسرَتُ الکوزۀَ فتَکسّرت: 

 .//  //  //، //  //  //اکتَسَرَت: مثال باب افتعال: کسرت الکوزۀ فَ

 کسب مال: بطور فاعالنه مال را به دست آوردن. 

 8اکتساب مال: مال را منفعالنه به دست آوردن.

هر خصلت روانی که در شخصیت انسان باشد بر دو نوع است: یا اصیل است و یا عارضی، 

 خصلت اصیل، کسبی است. و خصلت عارضی، اکتسابی است. 

ل آن است که انسان برای آن آفریده شده و قرار است دارای آن خصایل باشد؛ خصایل اصی

این خصایل با فطرت او محرم است نه نامحرم؛ تکاملی است نه تحمیلی. با جریهان آفرینشهی   

طبیعی او هماهنگ است، قوّت است بار نیست. و باالخره از فاعلیت او و در فاعلیت اوست، 

 دنش. نه از انفعال او و منفعل بو

انسان اشرف مخلوقات است، چرا؟ برای اینکه قهرار اسهت بهر طبیعهت مسهلط شهود، بها        

 طبیعت فاعالنه برخورد کند، نه منفعالنه. و همچنین در جامعه سازنده باشد، نه ساخته شده. 

معنی کهرده انهد در حهالی کهه     « زهد»شارحان و مترجمان، این سخن امام را به  متأسفانه

 فقرات بعدی آورده است. زهد و زهادت را در

مسئله خیلی ظریف، دقیهق و نیازمنهد تحلیهل     انسان سازنده، انسان ساخته شده:

است: انسان هم سازنده است و هم ساخته شده، و هیچ انسانی نیست که صرفاً سازنده باشد و 

یا صرفاً ساخته شده باشد؛ مسئله نسبی و مدرّج است. و سخن در این است که تها چهه حهدّی    

 زنده باشد و تا چه حدّی ساخته شده. سا

هر انسانی در برابر طبیعت منفعل است، اتفاقاً همهین انفعهال او را بهه     در برابر طبیعت:

سازندگی وادار می کند؛ خانه می سازد، لباس می بافد، کشاورزی می کند، صهنعت و هنهر را   

                                                   
 نیز همین معنی را خواهیم دید. « ابتذال»و « بذل»در بخش بعدی همین دعا، دربارۀ  8



 یّهسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 224
 

 ابداع می کند، و...

پهذیر، و   تهأثیر  ینیز منفعل است؛ موجهود هر انسانی در برابر جامعه  در برابر جامعه:

تربیت پذیر است. و مشکل بزرگ انسان در همین مسئله است. زیرا در اینجا نمی توان گفت: 

انسهان در برابهر   »همین انفعال در برابر جامعه، انسان را سازنده کرده است. زیهرا در مسهئلۀ   

عت منشهأ سهازندگی مهی شهود.     ، انسان زاده طبیعت است و لذا انفعالش در برابر طبی«طبیعت

، انسان زادۀ جامعهه نیسهت، بهل جامعهه زادۀ انسهان      «انسان در برابر جامعه»لیکن در مسئلۀ 

 است. منشأ انسان، طبیعت است، اما فطرت همین انسان منشأ جامعه است. 

جود داشت. و چنین نیست که: زمانی انسان نبود و وزمانی انسان نبود لیکن طبیعت بود و 

 بود. جامعه 

است که انسهان در مقهام انفعهال خهود در      ئیصنعت و هنر صنعتی، پاسخ سزاوار و به جا

برابر طبیعت، می دهد. و بالفرض: اگر انسان بود و جامعه ای نبود، انسهان در انسهانیت خهود    

اش «برتریهت »هیچ مشکلی نداشت، لیکن صرفاً یک حیوان برتر می شد. انسانیتش فقط همان 

« بهزرگ مشهکل  »یزی بنام جامعه هم باالترین ارج انسان است و هم منشهأ  بس. پس چ بود و

 اوست. 

نبهوده و نمهی    هرگز و به هیچوجهه، نادرسهت و مضهر    سازندگی انسان در برابر طبیعت،

مشاهده می کنیم، منشأ آن انسان بما هو « تخریب محیط زیست»باشد. اگر امروز چیزی بنام 

شخصهیت  »ت؛ اینجاسهت کهه یکهی از بزرگتهرین ادلّهۀ      انسان، نیست. بل منشأ آن جامعه اس

خود را به ما نشان می دهد و روشن می کند که لیبرالیسم در انکار شخصیت جامعه « جامعه

سخت در اشتباه است. این چگونگی شخصیت جامعه است که عامل تخریب محهیط زیسهت   

فردی افراد. وگرنه، شده، این آفت از بیماری شخصیت جامعه ناشی شده نه از بیماری فردیت 

افراد دیوانه نیستند، این چگونگی جامعه است که آنان را به این کهار وادار مهی کنهد، و لهذا     

همۀ افراد در فردیت خودشان از وضعیت اسف انگیز محیط زیست متأسف هستند، لیکن در 

 چنگال جبر اجتماعی جامعه، هر کدام بنسبتی در این فرآیند نادرست دخیل هستند. 

براین: سازنده بودن یک انسان در جامعه، سخت دشوار است بحدی که ههر سهازندگی   بنا
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 اش ممکن است به نتیجۀ تخریبی برسد خواه در طبیعت و خواه در جامعه. 

می گویهد:  السالم(  یهم)عل یتب مکتب قرآن و اهل اصل مسلّم و حیاتی در اسالم:

چگونه ممکن است انسهان   امعه نه.انفعال در برابر طبیعت آری، اما انفعال در برابر ج

در برابر جامعه منفعل نباشد، در سطرهای باال گفته شد: انسان در برابر جامعه منفعل اسهت،  

پذیر و تربیت پذیر است. آیا این تناقض نیست؟ درست است: اگر مسهئله بهدین    تأثیرموجود 

 د. رها شود، صورت یک تناقض آشکار به خود می گیر« کلّی»صورت در قالب 

نمی توان یک خصلت ذاتی بشر را از بین برد؛ انسان یهک موجهود منفعهل اسهت ذاتهاً و      

َأَنما  »کلّی را می توان در بستر معین و مشهخص جهاری کهرد و آن مصهداق      امر خلقتاً، اما این

َُْبُدون شما مرا عبادت کنید. اگر انسان موجهود منفعهل اسهت کهه      منم پروردگار 8«:َربُّكَّْم َفا

د در برابر خدا منفعل باشد نه در برابر جامعه، باید از راه خهدا و راهنمهائی ههای    هست، بای

ٌَ ُمْسََقيم»بپذیرد:  تأثیرخدا  َُْبُدوُه هذا ِصرا خهدا پرورنهدۀ مهن و     3«:ِإنَّ اللََّه َربِّي َو َربُّكَّْم َفا

 پرورندۀ شماست پس او را عبادت کنید و این است راه مستقیم. 

و  نسهان قهرار داده، رب  ز این جهت که طبیعت را آفریده و در اختیهار ا خداوند نه فقط ا

جهت زیست فردی و اجتماعی نیز راه را نشان داده و جنبۀ فهردی و   رپرورنده است، بل او د

حصر به جنبهۀ  اجتماعی )روانی، شخصیتی( انسان را نیز می پروراند. ربوبیّت خدا محدود و من

منفعل هستی و نمی توانی منفعل نباشهی،   یان تو که موجودیت. ای انسمادی و جسمی انسان ن

در برابر خدا منفعل باش نه در برابر دیگران خواه این دیگران افراد باشند و خواه جامعه. ای 

پذیر باشد، نه برعکس. این رسالت تو است کهه بایهد    تأثیرانسان! جامعه باید از تو منفعل و 

 ه انسان است. جامعه ساز باشی، زیرا که منشأ جامع

خداوند چه نیازی به عبادت انسان دارد؟! این انسان است که هرگهز نمهی توانهد عبهادت     

                                                   
 سورۀ انبیاء. 83آیۀ  8
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نکند؛ منفعل نباشد. اگر خدا را عبادت نکند، اگر در برابر خدا منفعل نباشهد، در برابهر ههر    

چیزی از آنجمله جامعه منفعل و عبادت کننده خواهد بود، و اگهر خهدا را عبهادت کنهد از     

ش اینهمه بت ها )مال و ثروت، مقام و سیاست، شهوت، جامعه( آزاد و حرّ خواهد بود. پرست

نباشد، انسان که یک موجود منفعهل  « ایّاک= فقط تو را»تا این  «.ِإيَّاَك َنْعُبُد َو ِإيَّاَك َنْسََعني»

د، است هرگز روی سعادت را نخواهد دید و دارای جامعۀ سالم که سزاوار انسانیت انسان باش

 نخواهد بود. و حتی سازندگی اش به نتیجه تخریبی خواهد رسید. 

این بحث )از آغاز این بخش تا اینجا( مقدمه ای بود تا به معنی این فقره از کالم امام کهه  

چیسهت. موضهوع   « اکتسهاب »بدانیم کهه   برسیم و ،«َو اْكِفِني َمئَّوَنَة اِلاْكََِساب»می گوید 

  «.دست آوردن مالانفعال در ب»ت بشر است بنام بحث تنها یک محور از انفعاال

دست آوردن روزی، یک نیاز طبیعی و آفرینشی است، اما نظهر بهه اینکهه انسهان یهک      ب

دسهت آوردن  ب»می کند ممکن است با چیزی که  موجود اجتماعی است و در جامعه زندگی

عالنهه بهل فاعالنهه    منفعالنه رفتار کند همانطورکه می تواند غیهر منف « روزی نامیده می شود

را  السهالم  رفتار کند. کدامیک درست است؟ در بخش بیست و پنجم این دعا سخن امام علیه

ََة َو اْمَنْحِني ُحْسَن»دیدیم که  و خدایا زیبائی سبکبال بودن در زندگی را بهه مهن اههدا     «:الدَّ

سان گیهری  بشرح رفت که عبارت است از خصلت آسان گیری؛ آ« دعه»کن. و در آنجا معنی 

در امور مادی زندگی: زندگی را به خود سخت نگرفتن و سپس در متن شرح، شرح کافی داده 

شد. دو خصلت دعه و تکلّف در تقابل هم هستند؛ فرد متکلّف اهل دعه نیست، و فهردی کهه   

 خصلت دعه دارد اهل تکلّف نیست. 

« دعهه »لت زیبای دست آوردن روزی همراه با سختگیری است و خصرفتار منفعالنه در ب

را از بین می برد. دست و پا زدن، مانند یک غریق چنگ به هر خس و خاشاک افکندن، به 

دسهت آوردن روزی  نگ در چنگ دیگران گذاشتن بهرای ب هر حیله و مکر متوسل شدن، چ

چهارگی و درمانهدگی   و چهه بی  حچه سخت، چه دشوار چه آالیندۀ درون، چه فرسهانیدۀ رو 

ینگونه پذیرش پستی ها، همگی برای رهائی از بیچارگی ها و واماندگی است!!!! گرچه همۀ ا
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ها است. چنین کسی خود را در باتالق افکنده، هر چه تکان می خورد که نجات یابد بیشهتر  

 چارگی احتمالی. ه عمق بیچارگی برای رهائی از بیفرو می رود. فرو رفتن ب

 یهت ب خصهیت ههای اههل   سروکارمان با سهخن یکهی از ش   کسب آری، اکتساب نه.

در ادبیات قرآن و اهل بیت چیست؟ در آخهرین  « اکتساب»است. ببینیم معنای السالم(  یهم)عل

َََلْيها َما اْكَََسمَبتْ »آیۀ سورۀ بقره می فرماید:   «:ال ُيَكلُِّف اللَُّه َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعها َلها ما َكَسَبْت َو 

یف نمی کند، هر کس هر کسبی را بکنهد بنفهع   خداوند هیچ کسی را جز بقدر توانائیش، تکل

 خود کرده، و هر اکتسابی را کند بر علیه خود کرده است. 

 بصراحت می گوید: کسب به نفع انسان است، اما اکتساب به ضرر انسان است. 

بدون استثناء، از انفعال ناشی می  یکه خواهد آمد( می فهمیم که گناه آیاتیاز این آیه )و 

علمهی،   ،امور سیاسی، اقتصادی، جنسی باشد و خواه در امور فکهری، اندیشهه ای  شود خواه در 

 تحلیلی و مکتبی باشد. 

چرا کسی ظلم می کند؟ برای اینکه در برابر یک نیاز )خواه نیاز مادی و خواه غیر مادی( 

منفعل است. چرا دروغ می گوید چرا سرقت می کند، چرا ربها خهواری مهی کنهد، و صهدها      

  چرای دیگر.

با حرّیت با نیازها، برخورد کاسبانه است، و برخورد نامردانه،  و برخورد مردانه، آزادانه

ز آنجمله نیهاز بهه رزق و   هر نیاز ا -برده گونه، برخورد غیر آزادانه و بدون حرّیت با نیازها

 خورد مکتسبانه است. بر -روزی

که دربارۀ گنهاه،   «َما اْكَََسَب ِمَن اْلَِّْثِمِلكَّلِّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم »سورۀ نور می فرماید:  88در آیه 

َو الَّذيَن ُيْؤذَّوَن اْلُمْؤِمننَي »سورۀ احزاب می فرماید:  35با اکتساب تعبیر کرده است. و در آیۀ 

َِ ِبَغْيِر َما اْكَََسُبوا َفَقِد اْحَََملَّوا ُبْهَانًا َو ِإْثمًا ُمبينًا ات را منه مؤین و مؤمنو آنان که  «:َو اْلُمْؤِمنا

بدون اینکه گناهی را اکتساب کرده باشند، اذیت می کنند بار بهتان آشهکار را بهه دوش مهی    

 کشند. که باز هم اکتساب دربارۀ گناه به کار رفته است. 

مقام تقابل دو واژۀ کسب و اکتساب است همانطور که این تقابل صریح را در  رالبته این د
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 ر تقابل هر کدام به جای دیگری به کار می رود. آیه اول دیدیم، گاهی هم در مقام غی

و )خدایا( مرا از سختی اکتساب، کفایهت   «:َو اْكِفِني َمئَّوَنَة اِلاْكََِساب»امام می گوید: 

به معنی ویژۀ اکتساب توجه نکرده و ایهن سهخن    صحیفه سجادیه،کن. شارحان و مترجمان 

پرداخته اند. زیرا وقتی کهه بهه    تأویله و امام را نادرست معنی کرده اند و در نتیجه به توجی

فرق میان کسب و اکتساب توجه نشود و اکتساب به معنی کسب گرفته شود و چنین ترجمه 

خهدایا   -باهللنعوذ  -یعنی« و مرا از سختی و زحمت به دست آوردن روزی کفایت کن»شود: 

( السهالم  مهام )علیهه  و مفتخوار باشم. و چون انتساب چنین سخنی بهه ا  کاری کن که من تنبل

 و توجیه می پردازند.  تأویلمحال است، به 

شارحان و مترجمان را در این فقره رد می کنم چهاره ای   ۀو این بنده حقیر چون نظر هم

اینهمه توضیح را دربارۀ این مسئله بیاورم. و صد البته چون گمان می کهنم   اینکه نداشتم مگر

صی در هر رشته ای، لذا گاهی مطهالبی را توضهیح   که مخاطبان من همگان هستند با هر تخص

می دهم که ممکن است برای برخی ها توضیح واضحات باشد و مجدداً صد البتهه شهرح فهرق    

میان کسب و اکتساب، برای همگان مطلب مهمی بود که حتی مفسران قرآن نیز نتوانسته انهد  

 توجه کافی به آن داشته باشند. 

َو اْرُزْقِنممي ِمممْن َغْيممِر »مههی گویههد:  کساابی:ویژگاای تحصاایل روزی فاعالنااه و 

و )خدایا( مرا روزی ده از طریق غیر احتساب. ریشه قرآنی این سهخن امهام، در    «:اْحََِساب

َََل  اللَّمِه   -َو َمْن َيَِّق اللََّه َيْجَعْل َلُه َمْخَرجًا»آیه:  َو َيْرُزْقُه ِمْن َحْيثَّ ال َيْحََِسُب َو َمْن َيَََوكَّْل 

 ِممنْ »مهی بینهیم و    «اکفنای »را در سخن امام با لفهظ   «حسبه»است که کلمه  8«َو َحْسُبُهَفُه

بایهد   «ال َيْحََِسمبُ  َحْيمثَّ  ِممنْ »اما این  «.من غیر احتساب»را در قالب  «ال َيْحََِسُب َحْيثَّ

 توضیح داده شود و الزم است اندکی دربارۀ آن درنگ کنیم: 

باید در تحصیل روزی و کار و تجارت، اهل حسهاب و کتهاب   آیا مراد امام این است که ن
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بدوزیم؟ بهدیهی اسهت کهه چنهین نیسهت. آنچهه       « ال یحتسب»باشیم، و همچنان چشم به راه 

مکتب قرآن بیش از هر چیز از آن متنفر است )بعد از شهرک( رفتهار بهی حسهاب و کتهاب      

آنهمهه آیهات و احادیهث     باشد. دربارۀ روزی و مال که است؛ در هر چیزی و در هر رفتاری

داریم که باید با مدیریت دقیق و حساب و کتاب رفتار شود که برخی از آن هها را در بخهش   

پیشین دیدیم، حتی صدقه دادن و مصرف مال در امور خیر نیز باید مقتصهدانه= میانهه روانهه    

 8«.َو ال َتْبُسْطها كَّلَّ اْلَبْسِط َُُنِقَك َو ال َتْجَعْل َيَدَك َمْغلَّوَلًة ِإىل»باشد؛ به پیامبرش می گوید: 

« حیهثُ »عدم دقّت و عدم برنامه و عدم مدیریت مالی، نیست؛ لفهظ  « ال یحتسب»مراد از 

بر اصل موضوع توجه دارد، یعنی جائی که، محلی که، طریقی که اصالً به فکر شخص نرسیده 

رسهد و در اختیهار    جائی که فکهر انسهان مهی    بود تا روی آن حساب و کتاب داشته باشد. تا

اوست باید برنامه و مدیریت داشته باشد لیکن باید بداند که همهه چیهز در دسهت او نیسهت     

َلا و اراده های الهی نیز در کار است:  ،خواه در موفقیت ها و خواه در ناکامی ها؛ خواست ها

 َأْمٌر َبْيَن َأْمَرْين. َبْل َجْبَر َو َلا َتْفِويَض

هم در کامیابی ها و هم در ناکامی هها یکهی از بزرگتهرین دالیهل و     « ال یحتسب»و همین 

 الهی در زندگی انسان است.  ۀآیات وجود و دخالت اراد

ی که عامل «ال َيْحََِسب َحْيثَّ ِمْن»در بخش بعدی از این دعا به نقش سازنده و روح افزای 

 است خواهیم رسید. « امید به زندگی»در  بس مهم

 

 ت و اکتسابتعارض میان عباد
 

تا )اکتساب روزی( مهرا از عبهادت تهو مشهغول      «:ََِباَدِتَك ِبالطََّلب ََْن َفَلا َأْشََِغَل»

 نکند. 
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 در واقع دو لفظ در این قالب داریم:  این کلمه دو کاربرد دارد، عبادت:

 ی و اعتقادی«شناخت»این صیغه بیشتر جنبۀ  -عبادت: اسم مصدر از عَبدَ یعبدُ: بندگی. -8

دارد. و جایگاه شخص را در برابر خدا مشخص می کند: فالنی در مقام عبهادت اسهت؛ یعنهی    

 رابطه اش با خداوند رابطه عبد و معبودی است؛ موقعیت و جایگاه خود را می شناسد. 

عبادت: مصدر از همان باب: عمالً بندگی کردن: ستایش و پرستش: عمل به مقتضهاهای   -3

 ای آوردن احکام معبود. عبادت بمعنی اول، و به ج

( در نگاه سطحی، معنی دوم و مصدری اسهت؛ یعنهی خهدایا روزی    السالم سخن امام )علیه

وقهتم را   ،مرا از مواردی که به ذهنم نمی رسد برسان تا پرداختن به امور مالی و کسب و کار

 نگیرد و بتوانم به اعمال عبادت برسم. 

آن حضرت معنی اول )اسهم مصهدری( اسهت؛    اما با اندکی دقت مشخص می شود که مراد 

یعنی خدایا همانطور که از طریق هائی که در نظرم هسهت و بهرایش حسهاب و کتهاب دارم     

روزی ام ده تا بیشتر به نقهش تهو و   « ال احتسب»برایم روزی می دهی گاهگاهی نیز از طریق 

خهودم را بهتهر   ربوبیّت و پرورندگی تو، محدودیت فکر و اندیشۀ خود پی ببهرم، و جایگهاه   

بشناسم و بنده بودنم برایم بیش از پیش مسلّم گردد؛ از احساس بندگی غافل نباشم؛ به کسب و 

 کار و فکر حسابگر خود مغرور نشوم تا خصلت قارونی به من دست ندهد. 

: او را از آن غافل کرد: به کاری پرداخت که او را از کار مهمتر بی أَلْهاهشغله عنه:  لغت:

 یا به فکری پرداخت که او را از فکر مهمتر باز داشت.  خبر کرد.

مغرور شدن به فکر و اندیشۀ خود، نه فقط یهک غلهط و یهک نقهص اساسهی در هسهتی       

وظیفۀ انسان است، موجب  دایرۀ حسابگری نیز که شناسی و انسان شناسی است، بل در همان

ش بینی در مهتن محاسهبات   نقص فکر و حسابگری می شود. زیرا جائی برای امور غیر قابل پی

 نمی گذارد و با یک حادثۀ پیش بینی نشده، ورشکست می شود. و معنی توکّل یعنی همین.

انسان باید تا جائی که عرصۀ توان انسانی است اهل حسااب و کتااب و    توکّل:

و اینهک در جههان    مدیریت باشد و موارد غیر قابل پیش بینی را باه خادا واگاذارد.   
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واگذار مهی کننهد. مدرنیتهه، مهدرن و     « شانس»رد غیر قابل پیش بینی را به مدرنیته همین موا

در این مسهئلۀ مههم بهه خرافهه ای بنهام       حال مدعی پیشرفت علم و اندیشه بشر است در عین

شانس معتقد است که اَخرف الخرافات است. زیرا فرهنگ کابالیسم بهه ههر میهزان کهه در     

قلی فارغ نمی شود. و ههر چهه حرکهت کنهد و     مسیر پیشرفت باشد هرگز از خرافات ضد ع

 سر از خرافه در می آورد.  ،بچرخد در پایان

ن به فکر و اندیشۀ خود و نادیده انگاشتن اقرآن برای مغرور شدن انس خصلت قارونی:

دخالت خدا در امور رزقی و مالی، قارون را مثال می آورد و خصایل او را می شمارد که شش 

 خصلت است: 

غی و خود خواهی؛ منافع خود را بر منافع جامعه ترجیح دادن؛ منافع جامعهه  خصلت ب -8

قارون از قوم  8«:َََلْيِهْم َفَبغ  ِإنَّ قاُروَن كاَن ِمْن َقْوِم ُموس »را بر منافع فردی خود فدا کردن: 

 موسی بود و نسبت به آن قوم باغی بود. 

وقتی که  3«:ال َتْفَرْ  ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ اْلَفِرحني ِإْذ قاَل َلُه َقْوُمُه»خصلت به خود بالیدن:  -3

َو اْبََمِغ  »را دوسهت نمهی دارد.   « بالش مغرورانه»قومش به او گفت: به خود نبال که خداوند 

َلْيمَك َو ال  فيما آتاَك اللَُّه الدَّاَر اْلآِخَرَة َو ال َتْنَس َنصيَبَك ِمَن الدُّْنيا َو َأْحِسْن َكما َأْحَسَن اللَّمُه إِ 

در این مهال کهه خهدا برایهت داده عهالم       2«:َتْبِغ اْلَفساَد ِفي اْلَأْرِض ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ اْلُمْفِسديَن

آخرت را نیز در نظر داشته باش، و بهره ات را از دنیا فراموش مکن، همانگونه که خدا به تو 

 اوند مفسدان را دوست ندارد. نیکی کرده نیکی کن و در صدد فساد در زمین مباش که خد

ََل »خصلت اکتفاء بتوان فکری خود:  -2 َِْندي قاَل ِإنَّما أَّوتيَُُه  قارون گفت: این  «:َِْلٍم 

 ثروت را بوسیلۀ دانش و اندیشه ای که دارم به دست آورده ام.

او می گوید: شما که به من می گوئید خداوند این ثروت را به من داده، چنین نیست، مهن  
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 با علم و دانش و مدیریت خودم آن را به دست آورده ام.

مغرور بهودن  »خصلت فساد گرائی: همان طور که دیدیم آیه می گوید: الزمۀ خصلت  -0

َأ َو َلْم َيْعَلْم َأنَّ اللََّه َقْد »منشأ فساد گرائی می گردد. سپس می گوید: « به فکر و مدیریت خود

مگر او نمی دانست که خداوند  «:ُروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه قَّوًَّة َو َأْكَثُر َجْمعًاَأْهَلَك ِمْن َقْبِلِه ِمَن اْلقَّ

در قرن های پیش از آن، کسانی را هالک کرد که از نظر فکری توانمنهدتر از او، و از نظهر   

 مالی ثروتمندتر از او بودند. 

آیها نمهی دانسهت؟=     «:ْعَلممْ َأ َو َلْم َي»در عبارت «: واپس زدن علم بوسیلۀ علم»خصلت  -3

مگر نمی دانست؟ یک نکته بل یک اصل بزرگ انسان شناسی و شخصیت شناسی را به ما می 

او نمی دانست. می گوید: مگر نمی دانست؛ یعنی می دانست امها  «: لم یعلم»فهماند؛ نمی گوید 

ریت مالی خود به این دانشش عمل نمی کرد بل آن را واپس می زد و به علم اقتصاد خود و مدی

 تکیه می کرد. 

ََل »خصلت تفاخر به مال:  -2 با تمام زینت خود )با خود آرائی  «:زيَنَِِه َقْوِمِه يف َفَخَرَج 

 تفاخری( در میان قومش ظاهر شد. 

َِْنمَد كَّملِّ     »زینت آری، اما تفاخر به زینت نه. در مباحهث گذشهته آیهۀ     ُخمذَّوا زيَنمََكَّْم 

را نیهز   هی تان در مساجد حاضر شوید، بحهث شهد و احادیهث مربوطه    با زینت ها 8؛«َمْسِجٍد

ان است که منشأش روح فطهرت  ژگی های انسدیدیم. زینت و زیبا خواهی و زیبا شناسی از وی

اما زینت تفاخری حاکی از سلطۀ غریزه بر فطرت است. زینت گرائی تفهاخری وقتهی    3است.

 ه در آمده باشد. است که اقتضاهای روح فطرت به استخدام روح غریز

آنگاه قرآن دو فساد اساسی و پایه ای را که از مالداری قارونی در جامعه ناشی می شهود،  

قاَل الَّذيَن ُيريُدوَن اْلَحياَة الدُّْنيا يا َلْيَت َلنا ِمْثَل ما أَّوِتَي قاُرونَّ ِإنَُّه َلذَّو َحمظ   »معرفی می کند: 

( با مشاهده زر و زیهور قهارون گفتنهد: ای    ده گرا بودنآنان که مرید دنیا بودند )غریز «:ََظيم
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 کاش ما نیز به آنچه قارون رسیده می رسیدیم، براستی که او بهره مندی عظیمی دارد.

 لف: غریزه گرائهی را در عرصهۀ روان  خصایل قارونی منشأ دو فساد در جامعه می گردد: ا

 8می کند.همچشمی را ایجاد  و اجتماعی ترویج می کند. ب: رقابت چشم

َو قاَل الَّذيَن أَّوُتموا اْلِعْلمَم َوْيَلكَّمْم    »اما آنان که علم را بوسیلۀ علم واپس نمی زدند گفتند: 

ََِمَل صاِلحًا َو ال ُيَلقَّاها ِإالَّ الصَّاِبُرون و آنان کهه علهم و دانهش     «:َثواُب اللَِّه َخْيٌر ِلَمْن آَمَن َو 

شخصیت منفی قارون قرار گرفته  تأثیررایان که تحت برای شان داده شده بود )به آن غریزه گ

عمهل صهالح    بودند( گفتند: وای بر شما، ثواب الهی بهتر است برای کسانی که ایمهان دارنهد و  

 گرایان. دهند، و به این نمی رسد مگر صبر انجام می

وای بر شما، این نهیبی است که دارنهدگان شخصهیت سهالم درونهی بهه غریهزه        «:َوْيَلكَّْم»

برای شان داده شده، نه علمی که بوسهیلۀ  « علم فعّال»رایان می زنند، اینان افرادی هستند که گ

 س زده شده باشد. پعلم وا

قارون فاقد علم اقتصاد و مدیریت مالی بوده، می گوید: این علم او علم  علم قرآن نمی گوید

که افسار اقتصاد جههانی   ی. همان بیماری که امروز افراداساسی و پایه ای او را واپس زده بود

را در اختیار دارند، به آن مبتال هستند. و نیز دولت ها و جامعه هائی کهه ثهروت دنیها را و    

جامعه های دیگر را می مکند به این بیماری فساد آور و تباه کنندۀ بشریت دچارنهد، کهه از   

 قرار دارند. « اکتساب»خارج شده و در مسیر « کسب»مسیر 

َو اْكِفِني َمئَّوَنَة اِلاْكََِسماِب، َو اْرُزْقِنمي ِممْن َغْيمِر     »( در این بیان: المالس امام )علیه

 در مقام یاد دادن مسائل زیر به ما است:  «ََِباَدِتَك ِبالطََّلب ََْن اْحََِساٍب، َفَلا َأْشََِغَل

 کسب، طبیعی است؛ آفرینشی و فطری است. اما اکتساب، غیر انسانی، غریزی حیهوانی  -8

 و ناشی از بیماری درون است. 

                                                   
انقالبی و اسالمی ما را گرفتهار کهرده و خطرنهاکترین    جامعۀ زیبای  مان دو فساد که متأسفانه امروزه 8

 عامل است.  
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این بیماری موجب خروج انسان از جایگاه بندگی و کنار گذاشتن خداوند از زنهدگی   -3

است، که خالف حقیقت و واقعیت است؛ جهل است نه علم. زیرا علمی کهه علهم اساسهی را    

و  «نظهام اقتصهادی آدام اسهمیت   »واپس زند کار جهل ترین جهل را می کند. همان که امروز 

در قالب علم اقتصاد بر سر کل بشریت آورده است؛ نظام اقتصادی ای که پهول   8زائیچه هایش

. وقتی که پول در جای خهدا  را در جای خدا نشانده و بطور مداوم به خونریزی مشغول است

 نمی ماند. « عبادت= بنده بودن»ند، دیگر جائی برای می نشی

ز مهدار خهود اسهت؛ اگهر سهیاره ای در      خروج از بندگی مانند خروج یهک سهیاره ا   -2

منظومه ای از مدار خود خارج شود، بر سر دیگر سیاره ها کوبیده شده و همۀ نظام منظومهه  

قهرار داده و   تأثیررا تباه می کند. خصایل قارونی مسری است، افراد و اقشار جامعه را تحت 

 د. منظومۀ جامعه را از نظام انسانی خارج کرده و به تباهی می رسان

 خالصه ای از دو تفسیر:

َو اْكِفِنممي َمئَّوَنممَة »در دو جملههۀ  السههالم در تفسههیر شههارحان صههحیفه، امههام علیههه -8

روزی »تنها یک چیز را خواسهته اسهت کهه     «اِلاْكََِساِب، َو اْرُزْقِني ِمْن َغْيِر اْحََِساب

 د.است؛ هر کدام از این دو جمله یک روی سکّۀ واحد هستن« بدون کسب و کار

هر کدام از این دو جمله یک اصل مستقل را در نظر دارند؛ در جملۀ اول  :تفسیر بنده -3

را می خواهد. و در جملۀ دوم اصل دیگر را مهی خواههد کهه    « سالمت از خصلت اکتساب»

 است. « دچار نشدن به غفلت از نقش خداوند در امور روزی»

اعی بشر، در نهایت تعیهین کننهدگی   هر کدام از این دو اصل در نظام زیست فردی و اجتم

 هستند. 

سپس امام می  رابطۀ قارونی با مال آسایش روانی را مخدوش می کند: -4

َِ اْلَمْكَسب»گوید:  ن( که بهار  و )خدایا مرا دچار اکتساب مک «:َو َلا َأْحََِمَل ِإْصَر َتِبَعا
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 دست آوردن روزی بر خود حمل کنم. ی را در ب«عبث سنگین»

نه فقط بیهوده، بل بیهوده ای که سنگین است  -بیهودۀ سنگین. صر: َاَلَعبث الّثقيل:اِلاَ لغت:

 آن در جریان زندگی نباشد.  از ترسنگین تر و فشار آورو 

قرآن در همان آیه که کسب و اکتساب را در تقابل هم می گذارد به همین اِصهر کهه در   

ال ُيَكلِّمُف اللَّمُه َنْفسمًا ِإالَّ    »ا بخهوانیم:  سخن امام آمده، تنصیص میکند. بهتر است از نو آیهه ر 

َََلْيها َما اْكَََسَبْت َربَّنا ال ُتؤاِخْذنا ِإْن َنسينا َأْو َأْخَطْأنا َربَّنا َو ال َتْحِمملْ   ُوْسَعها َلها ما َكَسَبْت َو 

َََل  الَّذيَن ِمْن َقْبِلنا َربَّنا َو ال ُتَحمِّ ََنَّما َو   َََلْينا ِإْصرًا َكما َحَمْلََُه  َْمُف  ْلنا ما ال طاَقَة َلنا ِبِه َو ا

َََل  اْلَقْوِم اْلكاِفرين خداوند ههیچ کسهی را بهیش از     8«:اْغِفْر َلنا َو اْرَحْمنا َأْنَت َمْوالنا َفاْنُصْرنا 

توانائیش تکلیف نمی کند، هر کس هر چه را کسب کرده بنفع خود اوست، و هر کهس ههر   

می گویند و باید بگویند:( پروردگارا، اگر  مؤمناند کرده است، )چه اکتساب کند بر علیه خو

بار مکهن، آن  « عبث سنگین»ما فراموش یا خطا کردیم، ما را مؤاخذه مکن. پروردگارا، بر ما 

چنان که بر کسانی که پیش از ما بودند، بار کردی. ای پرورندۀ ما، آنچه طاقت تحمهل آن را  

، قهرار ده ناه را از ما بشوی، و ما را ببخش و در رحمت خهود  نداریم بر ما بار مکن، و آثار گ

 تو موال و سرپرست مایی، پس ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان. 

 چند نکته در این آیه بیشتر قابل توجه است:  توضیح:

 در سخن امام همین اکتساب است که در این آیه در تقابل با کسب آمده.  :اکتساب -8

 ن امام همین اِصر است که در این آیه آمده است. در سخ :اِصر -3

بی تردید با اِصهر )عبهث گرائهی سهنگین(      :دست آوردن روزی و مال از راه اکتسابب -2

 همراه است. 

وجهود  « اِصهر »شدیدتر از کلمهۀ  « تحت فشار بودن روح و روان»در لغت عرب برای  -0

 ندارد. 
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هسهتند( آسهایش روحهی و روانهی      اهل اکتساب )آنان که دچار شش خصلت قهارونی  -3

 ندارند. 

َأ َو َلْم َيْعَلْم َأنَّ اللََّه َقْد َأْهَلَك »نکتۀ شگفت در این آیه هست که مسئله را به آیه  یک -2

که دربارۀ قارون آمده، ربط می دهد؛  «ِمْن َقْبِلِه ِمَن اْلقَُّروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه قَّوًَّة َو َأْكَثُر َجْمعًا

ون می دانست اما دانسته اش را واپس می زد، ولی در این آیه مؤمنان دانستۀ شان را واپس قار

هها   افراد و جامعهه  نمی زنند بل می گویند: خدایا آن اِصر را که در قرون گذشته برای برخی

اِصهر  »شان از خدا می خواهند که به خصهلت   ۀحمل کردی بر ما حمل مکن. و مطابق دانست

 د. دچار نشون« آور

اگهر   «َو ال ُتَحمِّْلنا ما ال طاَقَة َلنا»اِصر، از طاقت انسانی فراتر و بیشتر است. و جملۀ  -4

َََلْينا ِإْصرًا»عطف بیان جملۀ   8نباشد دستکم بیان مصداقی از مصادیق آن است. «ال َتْحِمْل 

انسان معصوم نیست؛ همیشه میان غریزه گرائی و فطرت گرائی در کشهمکش اسهت؛    -5

اهی امواج غریزه گرائی او را بر می کشد و دچار لغزش می کند. اگر این لغزش تکرار شود گ

ان به خصلت اکتسهاب دچهار مهی شهود و از مسهیر      ثار روانی اش روی هم جمع شود، انسو آ

برگشت، یعنی »کسب خارج می گردد. پس چه باید کرد؟ باید از ته دل از آن لغزش برگشت. 

َو ال َتْحِمْل «. »َنسينا َأْو َأْخَطْأنا َربَّنا ال ُتؤاِخْذنا ِإْن»دا به دعا پرداخت: و با خ« ه کردبباید تو

همانطور که می دانیم و دانسته ایم که خیلی از گذشتگان تاریخ را به اِصر مبتال  «.َََلْينا ِإْصرًا

َََل  الَّذيَن ِمْن َقْبِلنا»کرده ای:  ها را از روح و جان ما بشهوی:  و آثار این لغزش  «.َكما َحَمْلََُه 

ََنَّا» َُْف  زیهرا تهو    «.َو اْغِفْر َلنما َو اْرَحْمنما  »و نیز از نامۀ اعمال ما برای آخرت بردار:  «.َو ا

  «.َأْنَت َمْوالنا»سرور و سرپرست و موالی ما هستی: 

چه گفتمان زیبا؟! چه صمیمیتی دل انگیز با خداوند؟! چه مقام آرامش بخهش و اطمینهان   

ور برای انسان؟! چه رفتار فرافکنندۀ بارهای سنگین روحی؟! و چه زیبا رسیدن بهه آسهایش   آ

                                                   
بدانیم؛ اِصر یعنی همهان چیهزی کهه قابهل     « عطف بیان»اگر باصطالح ادبی؛ رابطۀ میان این دو جمله را  8

 ندانیم، اِصر یکی از مصادیق غیر قابل طاقت می شود.« ف بیانطع»قت نیست. و اگر طا
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َمما   اللَُّهممَّ َفمَأْطِلْبِني ِبقَّمْدَرِتكَ   »درون. و اینک امام چه زیبا با خدایش سخن می گوید: 

که از تو در خواست می کهنم. یعنهی    8خدایا مرا دریاب با قدرت خودت این چنین «:َأْطلَّب

 دچار اِصر نکن و توفیق بده که از جایگاه بندگی تو خارج نشوم.مرا 

آیا )مثالً( جناب راکفلر بهزرگ ثروتمنهد جههان، از آسهایش      اکنون پرسش این است:

برخوردار است، یا آن فرد کسب گرا و پرهیز کننده از اکتساب که خیلی هم  یدرونی بیشتر

 ؟-؟-ثروت ندارد

همانطور که در آیه خواندیم گروههی   -ی نگریسته شوداگر از دیدگاه غریزه گرائ پاسخ:

دارد. و اگهر   یآسایش و برخورداری روحی بیشترراکفلر  -قارون بودن را می کردند آرزوی

از دیدگاه فطرت گرائی نگریسته شود، راکفلر دچار اِصر است و هیچ راحتی روحی ندارد تها  

 چه رسد به احساس لذت آسایش.

آمد و از هویدا نخست وزیر ایران خواست که با ههم گردشهی در   زمانی راکفلر به ایران 

اصفهان داشته باشند. در بازار اصفهان چشمش به یک سندان افتاد و مشهتری آن شهد و آن را   

دستش سندان را حمل می کرد گمهان   خریده به دست هویدا داد. هویدا در عین حال که با دو

و آن را خریده است از خوش خدمتی خود  داشت که جناب میهمان مجذوب هنر ایرانی شده

برای میهمان احساس شادی می کرد و تا آخر آن را به دست همراهان نداد و افتخار حمل آن 

را انحصاراً برای انحصار طلبی خود مختصّ خود کرد. پس از آنکه به مقصهد رسهیدند هویهدا    

ت کهه نظهر جنهاب    نفس عمیقی کشید و کنجکاو شد که چه هنری در این سندان نهفتهه اسه  

میهمان محترم را جلب کرده است؟ راکفلر گفت: هیچچی، برای آن خریدم که در امریکا می 

فروشم و چند دالری کاسب می شوم. هویدا تازه فهمید که چه بیهوده حمالی کرده و شخصهاً  

 3سندان را حمل کرده است.

                                                   
شارحان ایهن جملهه    -مقدر شود، گرچه نیازی به تقدیر نیست.« ما»بر سر کلمۀ « که»بهتر است حرف  8

 را با مسامحه معنی کرده اند. 
 پس از سفر راکفلر، برخی از روزنامه ها این ماجرا را نوشتند.   3
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، کهه در یهک   «مکتسب می شهوم »در واقع باید می گفت « کاسب می شوم»راکفلر گفت 

 سفر تفریحی نیز از دست اندیشۀ اکتساب راحت نیست. 

آیا مال دنیا و ثروت، بد است؟ فقر از ثروت بهتر است؟ نه دنیا و ثروت، بد است زیرا که 

خداوند همین نعمت های دنیا را می شمارد و منّت آن ها را بر ما می گذارد. و نه فقر گرائی 

آنچه نکوهیده است غریهزه گرائهی اسهت کهه      8«.كَّْفرًا كَّونََّكاَد اْلَفْقُر َي»خوب است که 

دنیهای کسهب ههم     3انسان را از مسیر کسب خارج کرده و به مسیر اکتساب وارد مهی کنهد.  

 ستوده و هم زیبا و هم لذّتبخش است و انسان برای همین آفریده شهده کهه همهین مسهیر ههم     

 آخرت است.  مسیر

و نوع دوستی و خدمت به جامعه، پهیش آیهد: کهه    فقر وقتی خوب است که در اثر ایثار 

 2«.اْلَفْقُر َفْخِري»فرمود: 

( این بخش را با این جمله به پایان مهی بهرد:   السالم امام )علیه ترسناکترین پیشامد:

 از آنچه واهمه دارم.  0و )خدایا( مرا در پناه خود بگیر «:َو َأِجْرِني ِبِعزَِّتَك ِممَّا َأْرَهب»

( در السهالم  ان از خیلی چیزها واهمه داشته و بترسد. آیا مراد امام )علیهه ممکن است انس

این سخن همۀ ترسناک ها در هر مکان و زمان است؟ آیا خواسته اش کلّی است یا یک امهر  

ترسناک خاص را در نظر دارد؟ درست است باید از هر خطری به رحمهت خهدا پنهاه بهرد،     

مش رزق و روزی و نیز کسب و اکتساب است، باید لیکن نظر به اینکه در اینجا موضوع کال

َو َلما َأْحََِممَل ِإْصمَر    »است کهه در جملهۀ   « اِصر»همان « آنچه واهمه دارم»گفت مرادش از 

َِ اْلَمْكَسب َََلْينا ِإْصرًا»یعنی مطابق آیۀ  ؛«َتِبَعا  است که دیدیم.  «َو ال َتْحِمْل 

                                                   
 . 04ص  28بحار، ج  8
 قبالً نیز در این باره بحث شده است.  3
 .24ص  28بحار، ج  2
قبهل از  در زنهدگی عهرب   « حقهوق جهوار  »و « جوار»در مباحث پیش و پیشتر، بحث مشروحی دربارۀ  0

 و بعد از اسالم، گذشت.   اسالم
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تارهای خطرناک، را مهی شناسهد بهویژه    رف و خطرها و اشیاء خطرناک از انسان بسیاری

است کهه  خطرهائی که بر علیه غرایز باشد. مشکل انسان در شناختن خصلت های خطرناک 

می کنند. اساساً نبوّت هها رسهالت شهان حفاظهت انسهان از       سالمت شخصیت درون را مختل

 خطرهائی است که سالمت شخصیت را تهدید می کنند. 

خهش از دعها یکهی از ایهن خصهایل خطرنهاک را بها عبهارت         ( در این بالسالم امام )علیه

 معرفی می کند که اِصر است.  «َأْرَهُب»

 -تهرس.  الرَّْهَبةَّ: اخلو : -)صیغۀ متکلم از رَهِبَ یَرهَبُ(: اَخاف: می هراسم. :َأْرَهُب لغت:

اما رَهبه با خوف فرق دارد؛ همچنانکه در فارسی میان ترس و هراس، فرقی هست، و ههراس  

نوع خاصی از ترس است که عالوه بر اصل ترس یک عنصر دیگر را نیز دربهر دارد؛ ههراس   

ان آن ترسی است که بر روح شخص غالب شده و او را در دفاع و چاره جوئی ناتوان کند؛ تهو 

کند. خصایل منفی درونهی اگهر در شخصهیت انسهان جهای       تصمیم و چاره جوئی او را مختل

انیدن خهود از آن هها سهخت دشهوار اسهت و لهذا هولنهاک و        بگیرند و ریشه دار شوند، ره

هراسناک هستند. برای کسی که آن ها را می شناسد هراسناکترین پیشامد ممکن، در عمهر و  

 زندگی است. 

در آیه دیگر اِصر را بهمراه سه خصلت و حالت روانهی شخصهیتی، آورده و مهی فرمایهد:     

َِْنَدُهْم ِفي الََّْوراِة َو اْلَِّْنجيِل َيْأُمُرُهْم  الَّذيَن َيَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ» اْلأَّمِّيَّ الَّذي َيِجُدوَنُه َمْكَُوبًا 

ََم     َََلمْيِهُم اْلَخباَِمَث َو َيَضمُع  َِ َو ُيَحرُِّم  ََِن اْلُمْنَكِر َو ُيِحلُّ َلُهُم الطَّيِّبا ْنُهْم ِباْلَمْعُروِ  َو َيْنهاُهْم 

ََزَُّروُه َو َنَصُروُه َو اتََّبُعموا النُّموَر الَّمذي     الَّيت ِإْصَرُهْم َو اْلَأْغالَل َََلْيِهْم َفالَّذيَن آَمُنوا ِبِه َو  كاَنْت 

پیهروی مهی کننهد؛     3رسهول خهدا و پیهامبر امّهی     از آنان که 8«:أَّْنِزَل َمَعُه أَّولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون

                                                   
 سورۀ اعراف.  834آیۀ  8
ی انسان اعالتهرین ارجمنهدی را دارد، امها شخصهیت     درس نخوانده. زیرا درس گرچه برا -امّی: مادری. 3

به او راه ندارد، گرچهه تخصهص نیهز     دارد، تخصص« مادر»ا یکجا و بطور انسان را تجزیه می کند. او علوم ر
بهرای شهرح بیشهتر     -شخصیت انسان را جراحی و تکه مهی کنهد.   ،اعالترین ارجمندی را دارد، لیکن تخصص

 بخش اول، هندسۀ شناخت.  « حکمت متعالیهنقد مبانی »رجوع کنید به کتاب 
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است، مکتوب مهی یابنهد، پیهامبری    پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیل که در نزدشان 

و  هکه آنان را به معروف دعوت کرده و از منکر باز می دارد، گواراها را بر آنان حالل کرد

را از دوش جهان شهان بهر مهی     « عبث سنگین»کننده ها را بر آنان تحریم کرده، و بار مشمئز

آنان که به او ایمان  دارد، و زنجیرها را که بر گردن جان شان پیچیده شده، باز می کند. پس

 آوردند و حمایتش کردند و یاری اش دادند، آنان، آنانند رستگاران. 

رائی: گوارا بودن یک شهیئ یها یهک رفتهار، از داوری هها و      اگو -8چهار حالت روحی: 

 تشخیص های روانی و درونی است.

ز روح سهالم،  اشمئزاز: مشمئز بودن و مشمئز نبودن اشیاء و رفتارها، نیز معیاری غیر ا -3

 ندارد. 

این هر دو نیروی تشخیص، به انسان منحصر است و حیوان فاقد این دو احساس ارزشهمند  

است. زیرا منشأ هر دو، روح فطرت است و حیوان موجود صرفاً غریزی و فاقد روح فطهرت  

 8است.

ان آن را بهر جهان خهودش تحمیهل کنهد. و شهرحش       اِصر: بار سنگین و عبث، که انس -2

 گذشت. 

غل و زنجیر: بدیهی است که مراد یوغ، غل و زنجیر فیزیکی نیست، بل خصایل منفهی   -0

ای است که جان آدمی را پِرس وار تحت فشار قرار داده و لذّت وجود و بودن و زیستن را از 

 او سلب می کند گرچه فرد خیلی هم ثروتمند باشد. 

هراسهد، در کنهار آیهه هها مهی      وقتی که سخن امام را که از اِصر می گویهد و از آن مهی   

گذاریم می بینیم که براستی یک خصلت عارضی هول انگیز و هراسهناک اسهت. چهه کسهی     

را در ادبیهات قهرآن و حهدیث     ثروت بیشتر دارد؟ بهتر است فالح رستگار است؟ آنکه مال و

دقت کنهیم معنهی فهالح نیهز بهتهر      « رستگاری»بیشتر بشناسیم: اگر در فارسی اندکی به معنی 

                                                   
در ادبیهات قهرآن و   « خبیهث »و « طیهب »در برخی از مباحث گذشته در این مجلدات نیز دربارۀ معنی  8

 حدیث، بحث شده است.  
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 روشن می شود: رستگار یعنی کسی که رسته است؛ این لفظ تنها در دو مورد کاربرد دارد: 

رستن از خطر: این در جائی است که خطری از برون متوجهه انسهان شهود و او از آن     -8

برهد. البته میان رها شدن و رستن فرقی هست؛ رها شدن و رهیدن وقتی است که آن آسیب، 

از آن رها شود. اما رستن اعم از رهیدن است هم شامل صورتی است آفت به او برسد سپس او 

که آسیب رسیده باشد و هم شامل صورتی است که آسیب نرسیده و پیشهاپیش از آن مصهون   

 باشد. 

فالح و رستگاری را به سعادت و خوشبختی نیز معنی کهرده انهد، لهیکن معنهی اصهلی آن      

روانی و شخصیتی است کهه انسهان آزاد را در   از گرفتاری های « رها شدن»یا « مصون ماندن»

عین حال که برده نیست، برده و اسیر می کند. پیکر و جسمش دچار زنجیر اسهارت نیسهت،   

 جان و روانش گرفتار زنجیر اسارت و بردگی است. 

چون محور بحث ما احواالت روح و روان انسان اسهت، یهک حهدیث     اِصر در حدیث:

َََْمَذَر ِإَلم    َو آِله َأنَُّه َقاَل: َممنِ  َََلْيِه اللَُّه النَِّبيِّ َصلَّ  ََِن»مناسب با آن می آورم:   ا

َََلْيِه ِإْصَر َصاِحِب َمْكس اْلُمْسِلِم َأِخيِه از پیامبر اکهرم   8«:َفَلْم َيْقَبْل ِمْنُه َجَعَل اللَُّه 

ۀ اشهتباهی یها خطهائی(    ( که فرمود: کسی از برادر مسهلمان خهود )دربهار   و آله یهاهلل عل )صلی

معذرت خواهی کند و او نپذیرد، خداوند اِصر شخص جریمه شده )یا اِصر شخص مغبون شده( 

 را بر او بار می کند. 

جریمه، مالیات و عوارض ناحق، مغبون شدن در معامله. و باصطالح  یعنی مَکس؛ توضیح:

ادب و رفتار، دربارۀ عمر امروزی: مکس یعنی باختن. کسی که در سیاست، در مال و معامله، 

چنهین کسهی بشهدت احسهاس فشهار       3است.« صاحب مکس»بازنده باشد،  یو هر چیز دیگر

د؛ اگهر  روانی می کند، و کسی که معذرت خواهی کسی را نپهذیرد نیهز همهین حالهت را دار    

                                                   
 . 32ص  8مستدرک الوسائل، ج  8
الیهات  جریمهه دهنهده، م  صاحب مکس، هم به جریمه گیرنده، مالیات بناحق گیرنده )عشاّر(، و هم به  3

 ه، گفته می شود. در این حدیث به معنی دوم است. بناحق دهند
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گواری خود را ثابت کرده بود و یک احساس شهیرین روحهی   معذرت را می پذیرفت هم بزر

 و هم به ثواب آخرت می رسید، و چون نپذیرفته احساس بازندگی می کند. پیدا می کرد 

« تبیهان آن تبیهان  »یهم( نیهز  اهلل عله  است، پیامبر و آل )صلی« تبیان کلّ شیئ»شگفتا! قرآن 

هستند. یعنی مکتب ما تبیان اندر تبیان است؛ می بینید چگونهه عهرض، طهول و اعمهاق درون     

 ه چیز را ذرّه به ذرّه، تبیین می کنند!؟!شخصیت انسان را می شکافند و هم
 

 أولئک َاَالمي فجئني مبثلمهم 
  

 1مجعَنا )يا مَغمّرب( اجملمامع   اذا 
 

 

آیا ثروت و داشتن مهال  »بگمانم با بضاعت اندکم تا حدودی توانستم پاسخ مزمِن  ثروت:

، توضهیح  را که در میان پیروان همۀ ادیان مطهرح اسهت  « ؟-دنیا بهتر است یا نکوهیده است؟

بدهم: اساساً صورت و قالب این پرسش، غلط است. زیرا وقتی که در این صهورت عنهوان مهی    

شود، ثروت در یک طرف و فقر در طرف مقابل آن قرار می گیرد؛ اگهر بگهوئی ثهروت بهد     

است یعنی فقر بهتر است. و اگر بگوئی فقر بد است یعنی ثروت بهتر است. و هر دو صهورت  

اسهت  « بهد »نه صفت ثروت است و نه صفت فقر. آنچه « بد بودن»یا « دنبهتر بو»غلط است. 

است؛ خواه نتیجه اش فقر باشد و خواه ثروت باشد. و آنچه خوب است « صرفاً غریزی بودن»

است خواه نتیجه اش فقر باشد و خواه ثروت. و صهد البتهه در یهک جامعهۀ     « فطرت گرائی»

 نمی شود؛ نه فقر فردی و نه فقر جامعه.  سالم و انسانی، هرگز فطرت گرائی منتج فقر

در زبان ها معروف است که حضرت ابراهیم پهس از تبعیهد از   « ثروت ابراهیم»اصطالح 

جامعۀ عاد )آکد( در فلسطین ساکن می شود، دارای گلّه ها و دام های فراوان می شود او کهه  

زندگی می کرد لیکن « رتک خانوا»بدلیل بت ستیزیش از هر جامعه ای رانده شده بود، بطور 

چوپان ها، کارگران و کارگزارانی داشت. و همچنهین حضهرت سهلیمان در وفهور نعمهات و      

                                                   
 فرزدق در مناظرۀ شعری به جریر می گوید: -متغرّب: غربزده، مدرنیته زده. -اقتباس از شعر فرزدق 8

 أولئک آبماَي فجئنمي مبثلمهم   
 

 اذا مجعَنا )يا جريمر( اجملمامع   
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حضرت یوسف نیز همچنان بود. اسالم نه تصوف است و نه به تارک دنیائی دعوت می کنهد.  

را مذموم و ثروت فطری را ممدوح می « ثروت اِصری»ثروت را نه مدح می کند و نه ذمّ، بل 

 آوری می کند. دد و منّت نعمت های الهی را بر انسان کراراً یادان

ها گاهی با برخی از حدیث هها،  ثروت کسبی عبادت است؛ ما کسب، عبادت است:

َََل »تعارفی برخورد می کنیم جایگاه حدیث   8«َكاْلُمَجاِهِد ِفي َسِبيِل اللَّه ََِياِلِه اْلَكادُّ 

تلقّی می کنیم. و گمان می کنیم جهاد کجا و دنبال « یزیوتج»را نوعی کالم تشویقی، بل صرفاً 

مال رفتن کجا، در حالی که در اینگونه حدیث ها هیچ عنصر تعارفی، یا تجهویزی نیسهت بهل    

واقعاً دنبال مال رفتن به شرط اینکه به بستر اِصر نغلطد، جههاد اسهت. جههاد بهرای رسهتن و      

ی است جامعه ای که خودش فقیر و افهرادش  رهیدن فرد و جامعه از خطر دشمن است، بدیه

فقیر باشد، دچار ذلّت شده و پست گشته حتی استقالل خودش را نیز از دست می دهد. جهاد 

 اقتصادی هرگز کم ارزش تر از جهاد نظامی نیست. 

َُ ِبمِه  ُمْعِسرًا َفَيْعَملَّ ِبَقْدِر َما َيقَّ الرَُّجلَّ ِإَذا َكاَن»( فرمود: السالم امام صادق )علیه و

 3«.َنْفَسُه َو َأْهَلُه َو َلا َيْطلَُّب َحَرامًا َفُهَو َكاْلُمَجاِهِد ِفي َسِبيِل اللَِّه

صدوق )ره( حدیث دیگری با مضمون حدیث بهاالتر آورده اسهت:    -8چند حدیث دیگر: 

َََل » در « من حالل»توضیحی  قید 2«.َكاْلُمَجاِهِد ِفي َسِبيِل اللَِّه َحَلاٍل ِمْن ََِياِلِه اْلَكادُّ 

 حدیث باال نیز مفروض و مسلّم است. 

 0«.اْلَِّمَيان ِمَن اْلَماِل ِإْصَلاُ »(: السالم امام صادق )علیه -3

َََلم      الظُّْلِم ََِن َيْحُجُزَك ِغًن »و نیز از آن حضرت:  -2 َخْيٌر ِمْن َفْقمٍر َيْحِملَّمَك 

                                                   
 ط دار االضواء. 55ص  3کافی، ج  8
 .55ص  3کافی، ج  3
 «.باب المعایش و المکاسب والفوائد و الصناعات»ط دار االضواء،  842ص  2من الیحضره الفقیه، ج  2
 همان باب.   0
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 دارد.  از دارد، بهتر است از فقری که تو را به گناه واثروتی که تو را از ظلم ب 8«:اْلَِّْثم

ِممْن َحْيمثَّ َلما     اْلُمْؤِمِننَي َأْرَزاَق َجَعَل َو َتَعاَل  َتَباَرَك اللََّه ِإَن»و نیز فرمود:  -0

ََماُؤه  خداونهد متعهال    3«:َيْحََِسُبوَن َو َذِلَك َأنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َلْم َيْعِرْ  َوْجَه ِرْزِقِه َكثََّر ُد

را از طریق پیش بینی نشده می دهد، و این بدان جهت است که چون از طریهق   مؤمنانروزی 

 آن خبر ندارد. بیشتر دعا می کند. 

بهیش از   مؤمنهان توضیح: یعنی موارد رسیدن روزی از طریق پیش بینی نشهده، در زنهدگی   

 زندگی اهل اِصر است. 

به آنچه پیش بینهی نکهرده ای    2«:ِمْنَك ِلَما َتْرُجو ْرج ِلَما َلاَتْرُجو َأ كَّْن»و فرمود: 

 بیش از آنچه پیش بینی کرده ای امیدوار باش.

 اما چنین امیدی نباید از کار و تالش و مهدیریت بهاز دارد کهه امهام بهاقر علیهه       توضیح:

َََلْيِه اْلَمَكا»فرمود:  السالم َََل ِإنِّي َأِجُدِني َأْمقَُّت الرَُّجَل َيَََعذَُّر   َقَفاُه ِسُب َفَيْسََْلِقي 

َو َيَدُع َأْن َيْنََِشَر ِفي اْلَأْرِض َو َيْلََِمَس ِممْن َفْضمِل اللَّمِه َو     اْرُزْقِني اللَُّهَم َو َيقَّولَّ

من در خودم ناخرسندی شدید مهی یهابم از    0«:الذَّرَّةَّ َتْخُرُج ِمْن ُجْحِرَها َتْلََِمُس ِرْزَقَها

ها خودداری می کند، به پشت دراز کشیده می گوید خدایا روزیهم ده، در  کسی که از کسب 

روی زمین در پی فضل خدا رفت و آمد و تحرک نمی کند. در حالی که مورچگان ریهز ههم   

 روزی فعالیت می کنند.  تأمیناز النه شان خارج شده و به دنبال 

خداوند اهل  «اْلَأِمني اْلُمْحََِرَ  ُبُيِح اللََّه ِإَن»( فرمود: السالم امیرالمؤمنین )علیه -3

 حرفه و فنّ امین را دوست دارد. 

                                                   
 همان. 8
 همان. 3
 همان. 2
 همان. 0
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َربَّنا آِتنما ِفمي المدُّْنيا َحَسمَنًة َو ِفمي اْلمآِخَرِة       »( در تفسیر آیه السالم امام صادق )علیه -2

االخرة، و السمعة يف المرزق و املعماش و     و اجلنة يف اهلل رضوان»فرمود:  8«َحَسَنًة

 «.ق يف الدنياحسن اخلل

من ال يحضمره  »و حدیث های دیگر که بخشی از آن ها در کتاب ارجمند و بس مهم 

باب املعايش و املکاسب و الفواَد »، ط دار االضواء؛ بهاب  845تا  80از صفحه  2ج  ،«الفقيه

 آمده است.  «اَاَصنو ال

 

 

 بخش بیست و هشتم

 ثروت می تواند حفظ آبرو کند

 واران خداروزی خواهی از روزی خ

 معیار در رابطۀ انسان با مال 
 

َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو ُصْن» ِباْلَيَسماِر، َو َلما َتْبََمِذْل َجماِهي      َوْجِهي اللَُّهمَّ َصلِّ 

ََْطا ِني، ِباْلَِّْقََاِر َفَأْسََْرِزَق َأْهَل ِرْزِقَك، َو َأْسََْعِطَي ِشَراَر َخْلِقَك، َفَأْفََََِن ِبَحْمِد َمْن َأ

ََْطاِء َو اْلَمْنِع َََل  ِبَذمِّ َمْن َمَنَعِني، َو َأْنَت ِمْن ُدوِنِهْم َوِليُّ اْلَِّ خدایا بر محمد و  «:و أَّْب

آلش درود فرست، و )آبه( رویم را با توانگری حفظ کن، و ارجمندیم را بها تنگدسهتی خهوار    

عطا خواهم، و به ستایش  بخواهم، و از بد سرشتان خلق یمگردان، تا از روزی خوارانت روز

کسی که به من چیزی عطا کرده گرفتار شوم. و به نکوهش کسی که از من دریغ داشته مبتال 

 گردم، در حالی که دادن و ندادن در اختیار توست. 

                                                   
 سورۀ بقره. 348آیۀ  8
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 شرح
 

یکی از کاربردهای اصطالحی این واژه، ثروت و دارائهی   -الیسار: سهولت و آسانی. لغت:

 است. 

و تنگ کهردن معهاش بهرای    اقتار یعنی سختگیری  الف:ه دو کاربرد دارد: االقتار: این واژ

 با وجود مال و ثروت. ب: فقر و ناداری. خود و عیال

ال تبتذل: از باب افتعال است؛ بر خالف اصل عدم تعدی که از ویژگی باب افتعهال اسهت،   

َلما َتْبََمِذْل   َو »گاهی متعدّی می شود همانطورکه در ایهن سهخن امهام علیهه السهالم آمهده:       

 ارجمندی مرا مبتذل مکن. «:َجاِهي

« بخشش، به کارگیری، مصرف، عنایهت »است که در معانی « بذل»مصدر ثالثی مجرد آن 

 است که سه کاربرد دارد: « ابتذال»به کار می رود. و مصدر باب افتعال آن 

 ابتذال یعنی فرسوده شدن چیزی؛ هر چیزی. -8

 8؛ همراه با عنصری از مطاوعه و انفعال.«یریفرسایش پذ»ابتذال، یعنی  -3

« بی ارجی= غیر ارجمندی در اشیاء، در معانی و نیهز در رفتهار  »، «پستی»ابتذال، یعنی  -2

 است.« پذیرش بی آبروئی= بی آبروئی را بر خود هموار کردن»بارۀ انسان به معنی در که

 اقتضای اصهلی بهاب افتعهال    آن است که مطابق « الزم»این سه معنی کاربرد غیر متعدی و 

 می باشد. 

به شرح رفت، بذل کاربرد مثبت و سهتوده دارد و  « کسب و اکتساب»همانطور که دربارۀ 

 ابتذال معنی منفی و نکوهیده دارد، در حالی که هر دو از یک ریشه و از یک ماده هستند. 

                                                   
 همان عنصری که در بخش قبلی دربارۀ اکتساب به شرح رفت. 8
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 ثروت می تواند حفظ آبرو کند:
 

و علیّت قطعهی در ایهن میهان وجهود     « می تواند»البته  فقر نیز می تواند به آبرو لطمه زند.

امها   8ندارد. چنان که میان ثروت و قدرت، در واقعیت، علّیت هست اما در حقیقت، نیسهت. 

دربارۀ ثروت و فقر در هیچکدام از دو طرف هم در حقیقت و هم در واقعیت، علّیت حتمهی  

 ل آبرو گردد. و فقری عاماست ثروتی عامل بی آبروئی شود.  نیست. ممکن

 اما اصل این است که ثروت آبرو را حفظ می کند و فقر به عزّت انسان لطمه می زند. 

و )خدایا( آبروی مرا بوسیلۀ گشایش در مال، صهیانت کهن.    «:ِباْلَيَسار َوْجِهي َو ُصْن»

 ؟ به ما گفته اند در دعا بهرای خهدا راه و روش  -چرا نمی گوید: خدایا آبروی مرا صیانت کن

تعیین نکنید؛ شما خواستۀ تان را بخواهید، خدا خود می داند که از چه طریقی خواستۀ شهما  

که طریهق و راه آن را نیهز معهین    « حفظ آبرو خواهی»را برآورده کند. این سخن امام دربارۀ 

 می کند و می گوید: بوسیله مال آبرویم را حفظ کن، چه معنی دارد؟ 

ا قَدَر را توضیح داده ام که این دو ببطه و تعامل قضا را ،«دو دست خدا»درکتاب  پاسخ:

بطور تنیده بر همدیگر کار می کنند؛ جهان و هر آنچه در جهان هست را اداره می کنند. هم 

أ  الّله أن جيرى ا مور »و  3«.ما َلكَّْم ال َتْرُجوَن ِللَِّه َوقارًا»قضا گرائی محکوم است که 

د بر اساس سبب هها، یعنهی قَهدَرها و فرمهول ههای طبیعهت و       همه چیز بای 2«.إّلا بأسباهبا

ال است، نه آفرینش پیش برود. و هم قَدَرگرائی محض، محکوم است. زیرا خداوند فاعل و فعّ

الَقَدر فقد  َرنکمن َا»در عین حهال:   0«.اْلَقَدِريََّة َمُجوُس َهِذِه اْلأَّمَِّة» ؛ب و بی ارادهموجَ

                                                   
 بطور مکرر به شرح رفته است.   فرق میان حقیقت و واقعیت در این نوشتار 8
 سورۀ نوح.   82آیۀ  3
 .343ص  84منهاج البراعه فی شرح نهج البالغه ج  2
 .253توحید صدوق، ص  0
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 ائی بر عالَم حاکم است، و نه جبر قَدَری، و نه جهان و جهانیهان نه جبر قض«: ال جبر» «.کفر

 8«.َبْل َأْمٌر َبْيَن اْلَأْمَرْيِن»سرخود رها شده اند:  به

ن امرین باشد، درست است نباید در دعا برای خهدا راه و  یپس، دعا نیز باید در مسیر امر ب

ضا گرائی بیفتد. و با بیان مشروح تر: طریق تعیین کرد. اما این عدم تعیین نباید به بستر صرفاً ق

آورده شدن خواسته، تعیین نمی شود و نباید تعیین شود، و راه، طریق و چگونگی بر یدر موارد

بسیط و کلّی باشد؛ مانند دعا برای حفظ آبرو بطور مطلهق و  « خواسته»این در جائی است که 

سخن نمی گوید بل )مثالً( تنهها  این در جائی است که دعا کننده به محور مشکل خاصّی  ،کلّی

 حفظ آبرو می خواهد. یا مال و ثروت می خواهد. 

مرکّب می شود. مانند آن مهاجرای معهروف کهه معصهوم     « خواسته»اما در مواردی خود 

فتار گستاخی آمیز و ظالمانۀ کسی بشدت متأثر شد و گفت: خدایا سهگی از  ر، از السالم علیه

در این دعا  3. در بین راه کفتار یا کفتاران او را دریدند.سگ هایت را بر این شخص مسلط کن

آنچه خواسته شده تنها کشته شدن آن شخص نیست بل چگونه کشته شهدنش نیهز بخشهی از    

 خواسته است. 

 گاهی نیز دعا مرکب می شود از دو چیز مانند آبرو و ثروت درکنار هم.

ود، و دعا کننده مهی خواههد   و گاهی هم دعا در عین دعا بودن، درس است؛ درس برای خ

که یکی از عوامهل حفهظ آبهرو، مهال اسهت، تها ایهن اصهل را در ضهمیر           2به خود تلقین کند

سقوط نکند. و یا درس است به دیگهران؛  « قضا گرائی محض»ناخودآگاه خود جای دهد و به 

که در قالب دعا به تدریس علوم انسانی مشهغول اسهت و در    صحیفۀ سجادیهمانند محتوای 

                                                   
   www.binesheno.com -نو ینشب سایت« دو دست خدا»شرح بیشتر در کتاب  8
کهاربرد   رکهه سهبع د  معنی کهرده انهد در حهالی    « شیر»آمده، برخی ها آن را به « سبُع»در متن روایت  3

عامش بر هر درنده ای شامل می شود، اما در کاربرد خاصش فقط به معنی کفتار است. و نیز: کفتار از سهگ  

 که در متن روایت آمده سازگار نیست.  « کلب»سانان است و شیر از گربه سانان و با لفظ 
 ، به شرح رفت.  یهر ذکر دیگرو  «َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَّه»و تکرار « ذکر؛ ذکر شفاهی»در مبحث  2
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 ینجا نقش و جایگاه مال و نعمت های الهی را در حفظ آبرو تبیین می کند. ا

بنابراین، آن دستوری که به ما داده اند و ما را از تعیین راه و طریق برای خدا منهع کهرده   

 اند، در دعای بسیط، کلّی و مطلق است. 

و خدایا  ؛«اِرَو َلا َتْبََِذْل َجاِهي ِباْلَِّْقََ» روزی خواهی از روزی خواران خدا:

حیثیت و ارجمندی مرا با تنگدستی به خواری مبدّل مکن. و معنی این سخن ایهن نیسهت کهه    

تنها از آن خواری نگران است که از طریق تنگدستی می آید. و باصطالح علم اصول فقه، قیهد  

ندارد. می خواهد نقش فقهر را در زنهدگی   « مفهوم اصطالحی»قید توضیحی است و « باالقتار»

نسان، توضیح دهد و از اشتباه فرقه هائی که فقر گرائی را افتخار ایمهانی خهود مهی دانسهتند     ا

)مانند حسن بصری، رابعۀ عدویّه، محمد بن منکهدر، سهفیان ثهوری، کهه اولهین بنیانگهذاران       

تصوف در جامعه مسلمین بودند( پرده بردارد. و جامعه را از سهرایت اینگونهه افکهار حفهظ     

مختص به انحرافات معاصرین خود نیست، برای همهۀ   السالم کالم امام علیه کند. و صد البته

 تاریخ است. 

خدایا مرا دچار تنگدستی مکن تا از روزی خواران تو روزی  ،«َفَأْسََْرِزَق َأْهَل ِرْزِقك»

بخواهم. فقر علّت خواری و پستی درون می شود، خواری نیز علّت خهواهش از دیگهران مهی    

لسلۀ علیّت در اینجا پایان نمی یابد بل به خواستن از پَستان و بد سرشتان منجهر  گردد. و این س

این اثر فقر است در ندگان پست تو عطا بطلبم. بو از  ،«َو َأْسََْعِطَي ِشَراَر َخْلِقك»می شود: 

که باز به اینجا ختم نمی شود؛ درون آدمی را « شدن شخصیت شخص در ظاهر در هم کوبیده»

مهی کنهد؛   « نکوهشهگر دریهغ کننهدگان   »و « حامد عطا کننهدگان »ه می کند: او را نیز وارون

شخص دچار بیماری درون می شود؛ حمد که مخصوص خدا است و نباید هیچ کسی را حمهد  

ََْطاِني»به حمد مخلوق می پردازد:  8کرد )الحمد هلل(، به حمد کسی ، «َفَأْفََََِن ِبَحْمِد َمْن َأ

                                                   
قباًل در موارد متعدد به شرح رفته است؛ حمد فقط از آن خهدا اسهت، امها مهدح دربهارۀ دیگهران کهه         8

 استحقاق آن را داشته باشند، جایز و گاهی واجب است.  



 یّهسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 252
 

را نیز بهه بهار    یبیماری دیگر دازم. این یک بیماری شخصیتی است کهبپرکه به من عطا کند 

 و به بد گوئی دربارۀ کسی که از من دریغ داشته بپردازم. «:و أَّْبَََل  ِبَذمِّ َمْن َمَنَعِني»می آورد؛ 

بدگوئی و ذمّ دیگران حرام است، اما وقتی کسی از کسی چیزی بخواهد و او خواسته اش 

متاثّر شده و به بدگوئی او می پردازد، در حالی که آن شخص هیچ کار بدی  را دریغ کند، قهراً

 نکرده مال خودش را دریغ کرده است.

کسی که از کسی خواهش مالی کند، این کارش بی هزینه نیست، در این خواسته آبرویش 

شخص  وقتی که نتیجه ای نمی گیرد قهراً )و بطور ناخودآگاه( نسبت به آن 8را هزینه می کند،

 کینه ای در دلش ایجاد می شود، زیرا سرمایۀ آبرویش به هدر رفته است، و بقول امهام )علیهه  

 ( جاهش به ذلت مبدل شده است. السالم

َو َأْنمَت ِممْن   »در حالی که رازق هر دو خداوند است چرا باید از غیر خهدا خواسهت:   

ََْطاِء َو اْلَمْنع ا است و هم ندهنده. اگهر خهدا بخواههد از    هم دهنده خد ،«ُدوِنِهْم َوِليُّ اْلَِّ

طریق های دیگر نیز می دهد و نیازی به التماس از دیگران نیست، و اگر خدا نخواهد دیگران 

 نیز نخواهند داد. 

اما خواستن از خدا هیچ هزینه ای ندارد، بل عین ناموس خلقت و جان آفرینش است؛ نهه  

صورت عدم استجابت دعا نیهز عامهل تکامهل     ذلّت آور است و نه عامل بیماری درون، بل در

 هیچ دعائی بی ثمر نیست.  -همانطور که مکرر بشرح رفت -درون است و لذا

معیار رابطۀ درست با مال، نه ثروت اسهت و نهه    «:رابطۀ انسان با مال»معیار در 

 است؛ مال ابزار است آنهم ابزار مصرف، نه یک چیز ماندگار،« عدم حبّ»و « حبّ»فقر. بل 

مال برای انسان است نه انسان برای مال. وقتی که کسی عاشق مال می شود، او خادم مهال مهی   

ُحمبُّ  »( فرمود: و آله یهاهلل عل گردد و مال برتر از وجود او می شود. و لذا رسول خدا )صلی

                                                   
السَّماََِل  َو َأمَّما  »را رد نکنید و قرآن می گویهد:   یلذا به ما گفته اند حتی االمکان خواستۀ هیچ خواهان 8

 . احیسورۀ ضُ 84آیۀ  «.َفال َتْنَهر



 دعای بیستم 254
 

عاشق شدن به داشتگی های دنیوی رأس و منشهأ ههر انحهراف     8«:الدُّْنَيا َرْأُس كَّلِّ َخِطيَئٍة

است. این حدیث یک مثلثی را ترسیم می کند که نوک و رأس آن در پهائین و قاعهدۀ آن در   

باال قرار دارد که رأس آن زاویه باز می کند و همۀ انحرافات را ایجاد می کند، شبیه درخت 

ه های بسیار منشعب شده و هر شاخ و برگش یهک  شاخاز تنه اش  که منحوس و شجرۀ شوم

 بر شخصیت انسانی انسان، شوم و نگون بختی آور است. و ثمره هایش  ،انحراف

درک ارزش »حبّ بر دو نوع است: حبّ غریزی که عشق است، و حبّ فطری که  عشق:

است. عشق هیچ رابطه ای با عقل ندارد بل دقیقاً ضد عقل اسهت. صهوفیان بهه ایهن     « یک چیز

 «. عشق شان عقل شان را دود می کند»واقعیت تصریح می کنند و 

شق، محبت صرفاً غریزی است بل باالتر. زیرا عشق در درون انسان وقتی پدید مهی شهود   ع

که روح غریزه بر روح فطرت مسلط شود و حس زیباشناسی و زیبا خواهی فطرت را نیز بهه  

ابزار کار غریزه و عقل ابهزار  « هوی= هوس»خدمت غریزه استخدام کند. پیشتر گفته شد که 

ت داشتن یک چیز یا یک شخص، وقتی صحیح و فطهری اسهت   کار فطرت است. حبّ و دوس

کنهد، یعنهی ارج و ارزش در آن ببینهد.     تأییدکه تحت مدیریت فطرت باشد و عقل نیز آن را 

حبّی که عقل را کور کند، یا آن را به خدمت غرایز در آورد، انسان را از ماهیت انسانی اش، 

غریزی. وگرنه، هر چیزی که در ایهن دنیها   یعنی حبّ اقتضاهای « حبّ الدنیا»خارج می کند. 

 دوست داشته باشیم مال این دنیا هست. 

 3دنیا زیباست اگر ما زیبائی آن را به نازیبائی مبدل نکنیم. و با آن بزیبائی برخورد کنهیم. 

در طلهب روزی، زیبها    2«َأْجِملَّوا ِفمي الطََّلمبِ  »( فرمود: و آله یهاهلل عل پیامبر اکرم )صلی

ائی معنی کرده اند؛ گفتهه انهد   ازیببرخی ها این جملۀ زیبا را با ن متأسفانهتار کنید. گرایانه رف

                                                   
 .828ص  3کافی، ج  8
 در این مجلدات بطور مکرر بیان شده که زیبا شناسی و زیبا خواهی، از اقتضاهای فطرت است.   3
 .54ص  3کافی، ج  2
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َو »مراد از اِجمال، رفتار مسامحه آمیز با مال است. در حالی که در ادامۀ حدیث می فرماید: 

و دیهر   «:ْعِصَيِة اللَّمهِ ٍء ِمْن َمٍء ِمَن الرِّْزِق َأْن َتْطلَُّبوُه ِبَشْيَلا َيْحِمَلنَّكَُّم اْسَِْبَطاُء َشْي

شما را وادار نکند که آن را از راه عصیان به خداوند، طلب کنیهد. و   ،رسیدن چیزی از روزی

به ما درس می دهد که حاللجوئی زیباست و حرامخواهی عصیان و نازیباست. و در ادامه بها  

مَ الْأَرْزَااَ بَیْنَ خَلْقِهِ حَلَالًا وَ لَامْ  فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى قَسَ»چه بیان زیباتری می گوید: 

یَقْسِمْهَا حَرَاماً فَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَبَرَ أَتَاهُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ مِانْ حِلهاهِ وَ مَانْ هَتَاکَ     

الْحَلَاالِ وَ حُوسِابَ عَلَیْاهِ     حِجَابَ السِّتْرِ وَ عَجَّلَ فَأَخَذَهُ مِنْ غَیْرِ حِلههِ قُصَّ بِهِ مِنْ رِزْقِاهِ 

زیرا خداوند روزی ها را میان خلقش بطور حالل تقسیم کرده، و بطور حهرام   «:یَوْمَ الْقِیَامَۀِ

داشته باشد و صبر کند خداونهد روزی او را از طریهق   « خودپائی»تقسیم نکرده، پس هر کس 

ن را از راه غیهر حهالل بهه    حالل می رساند. و هر کس حجاب پرده را بدرد و عجله کند و آ

دست آورد، خداوند همان را از روزی حالل او کسر می کند، و در روز قیامت بر علیه او به 

 حساب می آید. 

چند نکته در این حدیث، دقت بیشتری می طلبد و همین نکات هستند که ماهیت  نکات:

 را مشخص می کنند: « حبّ الدنیا»و معنی 

وادار مهی کنهد کهه    « عصهیان »واله و شیدا می کند و او را بهه  عشق به مال، انسان را  -8

 عصیان بر خالف عقل و فطرت است. 

 عجهول  مشخصۀ دوم حبّ الدنیا، عجله است که انسان را به در به دست آوردن مهال  -3

« جنهود عقهل و جنهود جههل    »می کند، و عجله از اقتضاهای روح غریزه است که در حدیث 

 8هل )= هوس( است.دیدیم که عجله از جنود ج

را بهه مها    ی مهمواقعیتکنار هم معنای عظیمی دارند؛ و حجاب السّتر: این دو کلمه در  -2

و چیستی و چرائی این امید را بیان می کنند، پهس الزم  « امید به زندگی»یاد می دهند و نقش 

                                                   
 در شرح بخش پنجم از دعای هفدهم.   8
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 است در این باره اندکی درنگ کنیم: 

را بطور مطلق از انسان، دریغ فرمهوده   چرا خداوند علم برخی چیزها امید به زندگی:

است؟ در همۀ طبیعیات و تجربیات، راه علم را بازگذاشته حتی رفتن انسان به فضا و جهوالن  

يا َمْعَشَر اْلِجنِّ َو اْلَِّْنِس ِإِن اْسمَََطْعَُْم َأْن َتْنفَّمذَّوا   »دادنش در کیهان و نفوذ در اعماق زمهین را:  

َِ َو اما دربارۀ چند چیز راه علهم   8«.اْلَأْرِض َفاْنفَّذَّوا ال َتْنفَّذَّوَن ِإالَّ ِبُسْلطان ِمْن َأْقطاِر السَّماوا

مما َتمْدري َنْفمٌس ِبمَأيِّ     »را بر انسان بسته است از آن جمله مرگ و چگونگی مرگ او را: 

َُ هیچ کسی نمی داند در چه سرزمینی میمیرد. و نیز نمی داند چگونه می میرد،  3«:َأْرٍض َتُمو

 ر چه عمری می میرد. د

و هیچ کهس   2«:َو ما َتْدري َنْفٌس ما ذا َتْكِسُب َغدًا»و از آنجمله است کمّ و کیف روزی: 

 نمی داند فردا چه چیزی را به دست خواهد آورد. 
حکمت این بن بست ها این است که اگر انسان به اینگونه امور علم داشته باشد، امید بهه  

ُخِلَق »د. وجود انسان تاب تحمّل این دانستن ها را ندارد. زیرا: را از دست می ده خود زندگی
برای این موجود اینگونه ندانستن ها، انگیزه و تحرکّ می دههد، باصهطالح    0«.اْلَِّْنسانَّ َضعيفًا

بهانه برای کار و فعالیت می دهد، واالّ فوراً بی انگیزه شده و دچار افسردگی می گردد. آنهان  
و روزی شان قیچی خورده با اینکه به دوام آن در آینده اطمینان صهد   که حقوق بگیر هستند

نبسته اند، باز آن نشاط روانهی ای کهه    «ِمْن َحْيثَّ ال َيْحََِسب»در صد ندارند و چشم از 

 «ِمْن َحْيثَّ ال َيْحََِسمب »اینان ندارند. اینجاست که ارزش و اهمیهت   را اهل شغل آزاد دارند،
می کنیم. حقوق بگیران و مستمری بگیران، حهال و آینهده خهود را تها      را بیشتر و بهتر درک

حدودی فروخته اند. حرّیت درونی شان محدود می شهود. و در دوران بازنشسهتگی اگهر بهه     

                                                   
 سورۀ الرّحمن.  22آیۀ  8
 سورۀ لقمان.  20آیۀ  3
 همان. 2
 سورۀ نساء.   35آیۀ  0
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 دنبال شغل دیگر نروند بیشتر در معرض افسردگی و حتی کوتاهی عمر قرار می گیرند. 
صد عمده ای از شیرینی زندگی را در معاش به موارد معلوم و مشخص، منحصر شدن امرار

صهدی از  گرچه در عرصۀ شخصهیت خودآگهاه، در   از بین می برد،« شخصیت ناخودآگاه»در 
گی را بهمراه دارد. اما اوالً سالمت شخصیت ناخودآگاه، بر اطمینان خودآگاه، ه اطمینان و بیم

 تهأثیر م بر دیگهری  قرار است و هر کدامیان این دو، تعامل مستحکمی بر ترجیح دارد، گرچه
تعیین کننده دارند. و ثانیاً: موضوع علم انسان شناسی، و روان شناسی، و روان شناسی اجتماعی، 
ضمیرها و شخصیت های ناخودآگاه انسان ها است، نه ضمیرهای خودآگهاه آنهان. حتهی ایهن     

 عنصر در جامعه شناسی و تحلیل تاریخ نیز از عناصر اساسی و پایه ای است. 

پس محبوب و مستور بودن کمّیت و کیفیت روزی، به نفع انسهان   :ِحَجاَب السَِِّْر َهَََك

ََجَّل»است که در حدیث مورد بحث می گوید:  کسهی   ؛«َو َمْن َهَََك ِحَجاَب السَِِّْر َو 

که عجله کند و در صدد دریدن این پرده و ستر باشد و بکوشد که زودتر از روند طبیعی بهه  

است. این ستر و پرده باید  «ِمْن َغْيِر ِحلِّه»ه غیر انسانی خواهد افتاد و آن روزی برسد، به را

با روند آفرینشی خود بتدریج کنار رود. عجله در این راه شبیه رفتار کسهی اسهت کهه کتهاب     
تاریخ را برای مطالعه بر می دارد و چون حوصله ندارد، تنها آخر آن را می خواند و به گفتۀ 

، معتقد است که: شاهنامه آخرش شیرین اسهت. در حهالی کهه شهیرینی آخهر      عوام قهوه نشین
 شاهنامه بتدریج از آغاز هر داستان تکوّن می یابد. 

از آن منها شهود،  « زمان»انسان موجود زمانمند است و در جهانی به وجود آمده که اگر 
نعمات دنیا کهه  و برخورداری از  همچنین است رسیدن به روزی 8چیزی از آن باقی نمی ماند.

و دلچسهبی آن بهرای جهان     ان نسهبت از شهیرینی  با عجله همراه باشد به هم که هر نسبتی به

                                                   
 در برخی از مباحث پیشین گفته شد: همه چیز )غیر از خداوند( متغیر و متحرک هستند:   8

 زمان= تغییر و حرکت.  
 کائنات. -حرکت= کائنات -کائنات

 کائنات. -زمان= کائنات -پس: کائنات
 انسان. -زمان= انسان -از آن جمله: جسم و جان انسان

 زندگی. -یزمان= زندگ -و: زندگی
 جله، ضد ماهیت و وجود انسان است.  پس ع
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انسانی، کاسته خواهد شد، حتی در صورتی که از بستر مشروع خارج نشده باشد، تاچه رسهد  
 اثر عجله به بستر نامشروع و حرام بیفتد.  که در

« مفهوم مخالف هتهک »است، باصطالح  نکته دیگری که در این حدیث نهفته عفت: -9

یا از طریق عفّت و با حفظ حیثیت و آبرو، به دست خواهد آورد،  است. یعنی انسان روزی را

از طریق هتک آبرو و حیثیت خود. این بی آبروئی تنها در سقوط به حرام نیسهت، ممکهن    یا

 سهجاد )علیهه   است کسی در مسیر کسب حالل نیز از آبروی خهود هزینهه کنهد. و لهذا امهام     

َو »( دربخش قبلی بطور مطلق و بدون اینکه سخنی از حالل و حرام بیاورد می گویهد:  السالم

 که شرحش گذشت.  «َلا َتْبََِذْل َجاِهي ِباْلَِّْقََار

ََمفَّ َو َتَعفَّمفَ  »( می فرماید: السالم و امام صادق )علیه ََْبدًا  خداونهد   8«:َرِحَم اللَُّه 

 فیف باشد و عفت بورزد. سپس به بدترین هتک عفّت توجه کردهرحمت کند بر کسی که ع

ََْنُه »می گوید:  و ََِن اْلَمْسَأَلِة َفَِّنَُّه َيَََعجَّلَّ الدَِّنيََّة ِفي الدُّْنَيا َو َلا ُيْغِني النَّاُس  َو َكفَّ 

خودداری کند، زیهرا اگهر   « دیگران از خواهش»و )خدا رحمت کند( کسی را که از  «:َشْيئًا

است )نه برای به دسهت آوردن مهال،    کرده خودداری نکند در زندگی برای پستی خود عجله

 بل روزی رسان خداوند است.  -زیرا( مردم او را به بی نیازی نخواهند رسانید.

یهما(، می بینیم که به عنصر اهلل عل هم در کالم رسول خدا و هم در سخن امام صادق )صلی

ۀ روزی و کسب و کار رشده است پس در می یابیم که دربا هتک، عفت، عجله و صبر، توجه

ههم در کسهب   نباید این عناصر مثبت و منفی را شهناخت و رعایهت کهرد، آ    ،درست و انسانی

کند، تا چه رسد به مسیر حرام که ههم اکتسهاب مهی    ن مبدل 3حالل که کسب را به اکتساب

 شود و هم اکتساب حرام. 

ار با روزی و مال را مهی تهوان در دو جملهه خالصهه     و همۀ عناصر مثبت و منفی در رفت

                                                   
 .38ص  0کافی، ج  8
 فرق میان کسب و اکتساب در بخش بیست و ششم بیان شد.   3
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فتار غریزی با رزق و مال، نادرست است و رفتار فطری )و ارضاء غرایهز بها مهدیریت    رکرد: 

 فطرت( رفتار انسانی و درست است. 

( السهالم  محور کالم امام )علیهه  رابطۀ غریزی با اقتصاد، و رابطۀ فطری با آن:

اسهت کهه در یهک تصهویر مشهخص      « رابطۀ انسان با مال چگونگی»در این سه بخش اخیر، 

 بصورت زیر می شود: 
 

 
 

الهی اسهت   نعمتنگاه انسان کاسب به زندگی: زندگی شیرین است؛ به وجود آمدن، یک 

  .نشاط درونی 

پایهان  نگاه انسان مکتسب به زندگی: زندگی گرفتاری است؛ باید آن را تحمل کرد تا بهه  

 )در صورت ثروتمندی( نشاط بیرونی.  برسد 

جامعهۀ بهی     شخصیت جامعه بدون اضطراب افراد با نشاط درونی  جامعۀ کاسب:

  صلح بین المللی.  نیاز از استعمار

شخصهیت    (افراد با نشاط بیرونی )آنهم در صورت توسعۀ اقتصهادی  جامعۀ مکتسب:

 جنگ در میان جامعه ها. مار جامعۀ نیازمند به استع جامعه مضطرب 

 تحصیل مال

 کسبی اکتسابی

 تکلّف اشتغال از عبادت امید قَدَری

 متین و بدون تکلّف رابطۀ عبادتی با خدا امید قَدَری و قضائی

 آسودگی درونی

 اِصر درونی
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نیاز جامعه کاسب به نیروی پلیسی، اطالعهاتی و امنیتهی، در حهدی اسهت کهه محهدودۀ       

ان در خلقت خهودش  بیشتر؛ یعنی به همان میزان که انسایجاب می کند. نه « خطاء و اشتباه»

سهه  ممکن است خطا یا اشتباه کند، ضرورت دارد. اما در جامعۀ مکتسب، هر کهدام از ایهن   

نیرو باید دستکم در حد قشرهای دیگر جامعه باشد تا بتواند جرم های برنامه ریزی شهده، و  

جنایت های تیمی را کنترل کند. اکتساب تکلّف است و تکلّف تکلف است خواه در تحصهیل  

ای جامعه و افراد در تحصیل مال نبخواه از راه جرم؛ یعنی وقتی که  مال از راه مشروع باشد و

مبتنی گردد، مشروع و نامشروع مساوی می شوند. اینجاست که تیم های مافیائی در  بر تکلّف

و « مهرد »خودشهان را   -بهویژه بانهک و بانکهداری    -مقایسۀ خود با شهرکت ههای اقتصهادی   

می دانند. و بنظر خودشان خطر جانی را پذیرفته هم با « نامرد»کارخانه داران و بانکداران را 

 د و هم با مدافعین آنان که پلیس، نیروهای اطالعاتی و باصطالح امنیتیآنان به نبرد می پردازن

 . باشند

 چنین جامعه ای ممکن است دارای نظم اجتماعی باشد، لیکن با دو شرط: 

خانوار، یکی از شغل پلیسی، اطالعاتی و امنیتهی، و   34شغل کاذب و انگلی: دستکم از  -8

 نظامی، امرار معاش کند.

بانی لجستیکی، شامل کارخانه هائی با هزاران کارگر برای تولید سالح و ات پشتیتأمین -3

برای ارتزاق خانواده های نظامی، تا حدی که جامعه بتواند جامعه و یا جامعه های دیگهر را  

در فاز رقابت های تسهلیحاتی و   و استعمار و استثمار کند. و این مسیر هیچ حد و مرزی ندارد

« هل من مزید»به قدرت اکتسابی به دوزخ تبدیل شده و دائماً ندای استعماری جوامع قدرتمند 

 خواهد داد. 

اکتسابی، در مسابقه و معارضه با جامعۀ اکتسابی دیگر سهاقط مهی شهود.     ۀجامع سقوط:

این امر، تاریخ است که سقوط این نوع جامعه ها را نشان می دهد که جامعهه از درون   دشاه

  8بال یورش جامعۀ اکتسابی دیگر سقوط می کند.خسته و فرسوده می شود و در ق

                                                   
 مانند سقوط جامعۀ ایران در برابر اسکندر، چنگیز و حملۀ عرب.   8



 یّهسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 280
 

بوسیلۀ نفوذ روحیۀ اکتسابی و رواج آن در میان افراد، ساقط مهی شهود.    نیز جامعۀ کسبی

دچار روحیهۀ اکتسهاب    یی کهنمونه اش دولت و جامعۀ سلیمانی است که افراد و خاندان ها

 شدند، خودشان با رفتار خودشان زمینۀ سقوط را فراهم کردند. 

فرق میان این دو سقوط این است که در سقوط جامعه سهلیمانی، عنصهر خسهتگی وجهود     

پنگلر نگریسهته شهود؛ سهقوط    شه ندارد، تنها عنصر فرسودگی، عامل است. و اگر از دیهدگاه ا 

جامعۀ اکتسابی مانند سقوط میوۀ زردآلو است که به پایان رشد خهود رسهیده، تنهها نیازمنهد     

ز روی شاخه به زمین بیفتد. اما سقوط جامعهۀ کسهبی در اثهر    یک نسیم از بیرون است که ا

کسبی هرگز ساقط  ۀآفت کرم است که میوه را فرسوده و به سقوط می کشاند، وگرنه جامع

ههر جامعهه ای    8«:ِلكَّلِّ أَّمَّمٍة َأَجملٌ  »نمی شود. زیرا پایان و اجل ندارد. و اینکه فرموده است 

 فرجه( نیز پایانی خواهد داشهت. لهیکن پایهان آن،    مهدوی )عجل اهلل ۀاَجلی دارد، حتی جامع

 پایان عمر بشر در روی زمین است؛ اجلش اجل طبیعی است نه اجل اجتماعی.

سیاق بحث باال طهوری بهود کهه گهوئی سرنوشهت       رابطۀ نه کسبی و نه اکتسابی:

 یرا اقتصاد تعیین می کند. درست اسهت اگهر ایهن رونهد فکهر      -اعم از فرد و جامعه -انسان

همچنان تک بعدی پیش برود سر از اندیشۀ مهارکس در مهی آورد و دیگهر ابعهاد اقتضهاهای      

درونی انسان، و ابعاد زندگی او در عینیت خارجی، تحت الشعاع اقتصاد قرار می گیرد و سهر  

اقتصاد درست است لیکن بطور فی الجمله نهه بالجملهه.    اصالةدر می آورد. « اقتصاد اصالة»از 

نظر برخی از اندیشمندان ما اقتصاد هم اصالت دارد و ههم جایگهاه زیربنهائی    یعنی بر خالف 

در وجود انسهان و در زیسهت فهردی و اجتمهاعی او متعهدد      « اصالت ها»دارد. اما اصیل ها و 

هستند همانطور که فروید نیز به اصالت شهوت معتقد است. نگهاه و بحهث قهرآن و حهدیث     

هرگز بر مال و اقتصاد با نگهاه غیهر اصهیل و روبنهائی     دربارۀ اقتصاد با نگرش اصالت است و 

نگریسته نشده، حتی وعده های بهشتی نیز همراه با عنصری از اصالت برخورداری های مهادی  

                                                   
 سورۀ یونس.   08آیۀ  –سورۀ اعراف.  20آیۀ  8
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 است. 

اشتباه مارکس این است که اصالت را در انحصار امور اقتصادی قرار می دهد. و چهون بها   

واقعیت شده حقیقت را فراموش می کند و پیروی از هگل به واقعیت تاریخ می نگرد، تسلیم 

طرح خود را می دهد که نه کسب است و نه اکتساب. بل انسان را از هر دو بیگانه می کند. 

نظام اقتصادی او نه بر اقتضاهای غریزی مبتنی است و نه بهر اقتضهاهای فطهری بهل ههر دو را      

مباحهث گذشهته بهه     سرکوب می کند، صرفاً یک تقلید است از کندوی زنبور عسل، کهه در 

 شرح رفت. 

در نظام اقتصادی لیبرال به اقتضاهای غریزی پاسخ فکری و عملی داده می شود بحهدی کهه   

نیروی فطرت و عقل نیز در استخدام غرایز به کار گرفته می شود. و در این حال دستکم انسان 

شمندان ما را است که برخی اندی« دستکم»را از غریزۀ خود جدا و جراحی نمی کند. و همین 

در نظام اقتصادی اسالم، دچار بینش لیبرالی کرده اسهت. بحهدی کهه ههیچ فرقهی میهان نظهام        

اقتصادی اسالم و لیبرالیسم اقتصادی نمی بینند، حتی برخی از آنان می گویند اساساً اسالم یک 

( و نظام اقتصادی ارائه نداده و تنها به موارد نامشهروع تحصهیل مهال بسهنده کهرده اسهت )!!!      

عدالت اقتصادی را تنها در صدقه به فقرا و امور خیریه می بینند، بنظر اینان عدالت اقتصهادی  

توصیۀ اخالقی، آنهم نه اخهالق بهه معنهی عناصهر سهازندۀ       از هیچ پشتوانۀ اجرائی ندارد غیر

 شخصیت درون انسان، بل صرفاً به معنی پندی و اندرزی و سفارشات تعارفاتی. 

در این سه بخش اخیر، در مقام تبیهین زمینهه ههای شخصهیتی انسهان در       مالسال امام علیه

عدالت اقتصادی میان فرد و خودش، و میان افراد و جامعه، است کهه اگهر عناصهر شخصهیت     

می  تأمینشناختی مورد نظر امام در فرد و جامعه فراهم شود زمینۀ اجتماعی عدالت اقتصادی 

نه فقه مطلق  -«فقه اقتصادی»است که  یبحث دیگر شود. و اجرای عملی این عدالت اقتصادی

 یت شرح و بیان آن را به عهده دارد. مسئول -و نه فقه تک مسئله ای، بل فقه امامتی و مدیریتی

فقهه  »زمانی که بنده می گفتم: فقه مطلق خیلی عظیم و دقیق و پختهه اسهت، لهیکن انهواع     

تفکیهک در حهدی کهه     -با تفکیکبطور مشخص و « فقه مدیریت»، «فقه اقتصاد»، «سیاست

متروک مانده است. زیرا بزرگان ما از تاسهیس دولهت    -لزوماً و الزاماً در هر علمی باید باشد



 یّهسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 282
 

اسالمی پیش از ظهور حضرت قائم )عج اهلل تعالی فرجه( مأیوس بودند. و نیز با آنهمه قتل عام 

ید )که هنوز ادامهه دارد(،  ها، غارت ها که بطور مداوم شیعیان را به سرکوبی و فقر می کشان

 بزرگان ما با اندک امکاناتی که داشتند کار بزرگی کرده اند. اما امروز ما... 
 

 

 بخش بیست و نهم 

 تدصحت در عبا

 فراغ در زهادت 

 علم در به کارگیری

 صحیفۀ سجادیه نمونۀ اعالی اجمال است
 

َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو اْرُزْقِني» ََِباَدٍة، َو َفَراغًا ِفي َزَهاَدٍة،  اللَُّهمَّ َصلِّ  ِصحًَّة ِفي 

َِْلمًا ِفي اْسَِْعَماٍل، َو َوَرًَا ِفي ِإْجَماٍل خدایا بهر محمهد و آلهش درود فرسهت، و      «:َو 

صحت در عبادت را نصیب من کن، و )نیز( فراغهت در زههد را، و علهم در بهه کهارگیری، و      

 .را در اِجمال« خودپائی»

 

 شرح
 

عُ: خصلت خودپائی: خصلت پائیدن خود: نیهروی درونهی خهود را تحهت نظهر      الوَرَ لغت:

در فارسی وَرَع را به پرهیزگاری ترجمه کرده اند، در  -داشتن که مرتکب گناه و اشتباه نشود.

ثمرۀ خصلت ورع است، نه خود آن. و همچنین است  8حالی که پرهیز کاری )یا: پرهیزگاری(

                                                   
اری است، و پرهیزگاری صفت شخصهیت درون اسهت کهه    هر دو صحیح است: پرهیزکاری، صفت رفت 8

 فعلیّت خصلت ورع است.  
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، در حالی که کفّ نفس، اند در اکثر متون لغوی چنین کرده که« کفّ نفس»معنی کردن آن با 

فعل و رفتار است و ورع خصلت درونی است. اهل لغت معموالً به این ریزه کاری هها توجهه   

به این قبیل ظرافت ها توجه اساسی السالم(  یهم)عل یتب اما در ادبیات قرآن و اهل 8نمی کنند،

 شده است. 

 واژه دو کاربرد دارد: این  -جمال: جمع کردن.الِاَ

جمع کردن دامنۀ یک چیز مانند جمع کردن دامنۀ سخن در سخنرانی، یا در درس سر  -8

مساوی است. و نیز: جمع کردن دامنۀ گندم و هر دانهۀ  « خالصه کردن»کالس. این کاربرد با 

 دیگر. و مانند جمع کردن و کوتاه کردن وقت یک جلسه، مجلس و مراسم. 

اکنده ها؛ مانند جمع کردن فکر و اندیشه از پراکنهده اندیشهی، نظهم و    جمع کردن پر -3

                                                   
مباحثهۀ هفتگهی، سهخنی از     ۀشب در جلسه ارسی نیز چنین رفتار می کنند؛ دیاهل لغت در متون لغوی ف 8

پس از بحث هائی به فرهنگ معهین مراجعهه کردنهد؛    « دِشوار»درست است یا « دُشوار»آمد که آیا « دشوار»

 است.  « دُشوار»ا حروف التین توضیح داده که ضبط آن دکتر معین ب

روشن شود، منابع لغت دو معنی برای آن « دُش»پسوند است پس نیاز افتاد که معنی « وار»بدیهی است که 

از همهین کلمهه   « دشمن»تعیین کرده اند: الف: دُش یعنی بد و زشت، ب: دُش یعنی ضّد، مقابل. بدیهی است که 

هیچ عنصری « دشوار»پسوند هستند، و این درست. لیکن در کلمۀ « مان»و « مند»و « من. »«من»است با پسوند 

و  بدی و زشتی نیست مثالً درس خواندنمشتق شود؛ و همچنین هیچ عنصری از « دُش»از ضدیّت نیست که از 

ت کهه  صهحیح اسه  « دِشوار»علم اندوختن سخت دشوار است. و همچنین سختی غیر از دشمنی است. بی تردید 

مبدل شهده اسهت، همهانطور کهه مهثالً      « ش»در استعمال به حرف « ژ»است؛ حرف « دژوار»صورت ملهّج از 

ته است. اهل لغت به آنچهه در زبهان هها رایهج     شگ« چمن»مبدل شده و « چ»به حرف « شَمَن»در « ش»حرف 

شهت تهاریخی آن هها    یت شان نیز همین است، خیلی به تبهار واژه هها و نیهز سرگذ   مسئولاست توجه دارند و 

 توجه نمی کنند.  

قبالً نیز به شرح رفت که خود قرآن و حدیث بهترین منبع لغت هستند و اهل لغت نیز در مهوارد زیهادی   

 به این دو تمسک می کنند.  

قول لغوی را حجت نمی دانند مگهر در مهواردی کهه قهراین کهافی بهر       « اصول فقه»اکثریت محققین علم 

 شبهه ای در آن نباشد.   صحت آن باشد و یا اساساً
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هر چیز خواه در امور معنوی و « جمع و جور کردن»نظام دادن به تعقل، و باصطالح مردمی 

 رفتاری، و خواه در امور مادّی و اشیاء فیزیکی.  خواه در امور

زیبائی همراه است: جمع و  رابطۀ ریشه ای دارد، همیشه با عنصر« جمال»و چون با صیغۀ 

 جور کردن بطور زیبا. 

َو ِإنَّها َلَكبرَيٌة »خود عبادت سخت است بویژه نماز که می فرماید:  صحت در عبادت:

َََل  اْلخاِشعني و بویژه ادای حقوق دیگران، اما صحت عبادت از خود آن نیهز سهختتر    8،«ِإالَّ 

مال نمازش دچار نگرانی است. و همینطور است، بهترین فرد نماز خوان همیشه از صحت و ک

ت در محور فردیت فرد باشد یا عبادت هائی در راه جامعه و داست دیگر عبادت ها خواه عبا

در این بخش از دعا، اول توفیق صحت در عبادت را از خدا می خواههد   السالم دین. امام علیه

 دلواپسی، آسوده شویم.  از این نگرانی و تاو به ما یاد می دهد که از خدا بخواهیم 

ََِباَدة»عبارت  شارحان و مترجمان معنهی  « صحت بدن برای عبادت»را به  «ِصحًَّة ِفي 

کرده اند که بگمان من با نظام ادبی عبارت، هیچ سازگاری ای ندارد و اینجا از آن موارد نادر 

سهازگار   آمده باشد. و حتی بها نظهام کلمهات نیهز    « له»به معنی حرف « فی»نیست که حرف 

معموالً دربارۀ نعمتی به کار می رود که خارج از وجود خود « ارزقنی»نیست و کلمۀ مرکّب 

 انسان باشد، گرچه در مواردی به نعمت های درون وجودی نیز به کار می رود. 

«: گرائیزههد »است؛ یعنی « زهد»در از مصدر لغت: زهادت اسم مص فراغ در زهادت:

ان زاهد معموالً با چالش های روانی مواجه می گردد؛ دربارۀ هر انتخاب زندگی زاهدانه. انس

چیزی که می خواهد زهد را مراعات کرده و از آن صرفنظر کند، با کشمکش درونی مواجه 

می گردد روح غریزه او را به زیر پا گذاشتن زهد می کشاند و روح فطرت او را به استقامت 

 در خط زهد دعوت می کند. 

کنار گذاشتن فطهرت. انسهان تها از غریهزه      پرهیز از از اطاعت غریزه و زهد یعنی پرهیز

                                                   
 سورۀ بقره.   03آیۀ  8
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َممْن َزِهمَد   »( فرمود: السالم گرائی فارغ نباشد، نمی تواند فطرت گرا باشد: امام صادق )علیه

َُُيوَب  الدُّْنَيا َداء َها ِفي الدُّْنَيا َأْثَبَت اللَُّه اْلِحْكَمَة ِفي َقْلِبِه َو َأْنَطَق ِبَها ِلَساَنُه َو َبصََّرُه 

کسی که در دنیا زاهد باشهد،   8«:َو َدَواء َها َو َأْخَرَجُه ِمَن الدُّْنَيا َساِلمًا ِإَل  َداِر السََّلام

خداوند حکمت را در قلب او ثابت می کند، و زبانش را به گفتار حکیمانه توانمند می کند، 

ن را به او می شناساند، و او را با سالمت و عیوب دنیا گرائی را؛ بیماری دنیا گرائی و درمان آ

 کرده و به بهشت که عالَم سالمت است می رساند.  جشخصیت از دنیا خار

َََل  قَّلَّوِبكَّْم َأْن َتْعِرَ  َحَلاَوَة اْلَِّمَياِن َحَّم  َتْزَهمَد ِفمي    »باز می فرماید:  َحَراٌم 

 ت مگر با پرهیز از دنیا گرائی. چشیدن شیرینی ایمان بر دل های شما حرام اس 3«:الدُّْنَيا

َََل  الدِّيِن الزُّْهَد ِفمي  »( فرمهود:  السالم امیرالمؤمنین )علیه ََْوِن اْلَأْخَلاِق  ِإنَّ ِمْن َأ

لق ها )خصلت های درونی( آنچه انسان را بیش از همه در راه دین یاری در میان خُ 2«:الدُّْنَيا

 می کند، زهادت از دنیا گرائی است.

حاصل شود، تها فطهرت   « فراغ»د غریزه و انگیزش هایش کنترل و مدیریت شود و اول بای

 بتواند فعال شود. 

  0و احادیث فراوان دربارۀ زهادت در متون حدیثی.

گزیهده اسهت وقتهی آسهوده و سهعادتمندتر مهی شهود کهه از          انسانی که مسیر زهد را بر

( ایهن فهراغ را از   السهالم  م )علیهه فارغ باشد، اما« کشمکش )بطور کامل یا بطور درصد باالئی

شارحان و مترجمهان   متأسفانهباز  «.َفَراغًا ِفي َزَهاَدة ....َو اْرُزْقِني»خداوند می خواهد: 

و دلی فارغ که »به قواعد ادبی و ظرایف ادبی توجه الزم را نکرده اند و چنین معنی کرده اند: 

                                                   
 ط دار االضواء.  835ص  3کافی )اصول( ج  8
 همان.  3
 همان. 2
 خواهد آمد.   السالم در سطرهای بعدی حدیث دیگری در باب زهد از امام سجاد علیه 0
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 نیز از این مسیر خارج نشده اند. شرح های عربی  و امثال این.« ت از جهان بگردانمبرغ

های خود را بر اساس فههم  بدیهی است که انسان سالم همۀ کار علم در به کارگیری:

بسته به میزان فهم و درک اوسهت. امها نظهر     و درستی کارهایش د، انجام می دهد؛و علم خو

َََممل   »امام این اصل نیست. زیرا نمی گوید  َِْلممًا ِفمي  َِْل»مهی گویهد    «َو  ممًا ِفمي   َو 

اسهت؛ رابطهۀ   « رابطۀ انسان با اشهیاء »آنچه مورد نظر امام در این عبارت است،  «.اْسَِْعَمال

خالی نیست حتی رابطه اش با چشم، گوش، دست و هر « ابزاری»انسان با هر چیزی از عنصر 

عضو خودش. همچنین رابطه اش با مواد غذائی، مرکب و خودرو، زمین کشتزار، باغ، خانه و 

 اثیه خانه، ماشین تولید و هر وسیله دیگر و با پول و سرمایۀ خودش. اث

بر اساس علم و دانش، به  را می گوید: خدایا به من توفیق بده که هر چیز السالم امام علیه

 کار گیرم.

توجهه  « اسهتعمال »و « عمهل »در اینجا نیز شارحان و مترجمان )قدس سرّهم( به فرق میان 

را برداشت کرده انهد. مهثالً چنهین معنهی      قصیهی عبور کرده و معنی نانکرده اند و از این بد

را بهه معنهی عمهل گرفتهه و در     « اسهتعمال »یعنی کلمۀ  «و دانشی که به کار گیرم»کرده اند: 

را آورده اند و نتیجه این شده که خدایا علمی به من بده که آن علهم را بهه   « کار»ترجمۀ آن 

باشم، در حالی که سخن امام هیچ ربطی به ایهن معنهی نهدارد.    کار بگیرم، یعنی عالم بی عمل ن

اصطالحات رایج به چنین شرح و ترجمه ای پرداخته اند. در حالی کهه   تأثیرحضرات تحت 

ال را فعنظر امام به دقایق مسائل و ظرایف علمی خصایل انسانی است وگرنه، صیغۀ بهاب اسهت  

 بسنده می کرد. « عمل»نمی آورد و به همان کلمۀ 

این اشتباه در تفسیر این جمله، عجیب تر از اشتباهی است که در دو جملهۀ قبلهی و یهک    

 در این عبارت اشتباه فاحش است. « اِسته»بعدی رخ داده است؛ نادیده گرفتن حرف  ۀجمل

یف دیگر که در این چهار فقره از کالم امام باید مورد توجه باشد، یهک نکتهۀ   نکتۀ ظر

 امتیاز این سخن را می رساند و آن این است:  دقیق است که جان کالم و

اسهت  « وحدت»و تنوین « تنکیر»استعمال و وَرَع، تنوین  زهادة،َبادة در  «هٍ»و  «هً»تنوین 
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یعنی در هر عبادتی صحت، و در هر زههادتی فهراغ و آسهودگی، و در    « سیاق شمول»لیکن در 

 ده. هر کار و رفتاری علم، و در هر اجمال، خودپائی به من ب

است که مهی تهوان آن را در ههر کهدام از     « کلّ»و با بیان دیگر: این تنوین جانشین کلمۀ 

 و.... «ََِباَدة کّل َو اْرُزْقِني ِصحًَّة ِفي»جمله ها مقدّر کرد: 

الزم اسهت اول بهه معنهی    « ورع»برای وضوح بیشتر معنهی   «:َو َوَرًَا ِفي ِإْجَمال»

مبدل شود؛ « خصلت درونی»که به « ملکۀ خودپائی»ت از توجه شود: تقوی عبارت اس« تقوی»

 د تا مرتکب خطا و ناهنجاری نشود. پایانسان متّقی یعنی انسانی که دائماً خودش را می 

کند و بهه فعلیهت برسهد، مهی شهود       است اگر این قوّه عمل« ملکۀ بالقوّه»پس تقوی یک 

فتارها، عمل کرده و شخص را ورع همان تقوی است که در مقام تشخیص و گزینش ر«. ورع»

 به انتخاب نیکی ها و پرهیز از بدی ها وادار می کند. 

تقوی و ورع، از یک دیدگاه دو خصلت متفاوت هستند با این فرق که تقوی یک خصلت 

 بالقوّه است و ورع یک خصلت بالفعل و عمل کننده است. ورع معلول و زائیچۀ تقوی است. 

واقعیت واحد دارند؛ همان تقهوای درونهی در مقهام عمهل،     و از دیدگاه دیگر هر دو یک 

 ورع نامیده می شود. 

تقوی در معنی محض لغوی، ملکه و خصلت درونی است. امها در کهاربرد اصهطالحی بهه     

 ورع نیز تقوی گفته می شود. 

َ    َوَرَع:  لغت: از گنهاه دوری جسهت و از شهبهات     :ابَعد َمن االمث و كمّف َمن الشمبها

 خودداری کرد. 

ََِلميَّ   »بشنویم:  السالم اکنون حدیث شگفت و پر محتوا از خود امام سجاد علیه َسمَأَل 

ََْل  َدَرَجِة الزُّْهِد َأْدَنم    َََشَرةَّ َأْشَياء  َفَأ ََِن الزُّْهِد َفَقاَل  َََلْيِه السََّلاُم  ْبَن اْلُحَسْيِن 

ََْل  َدَرَجِة اْلَوَرِع َأْدَن  َدَر ََْل  َدَرَجِة اْلَيِقنِي َأْدَن  َدَرَجِة اْلَوَرِع َو َأ َجِة اْلَيِقنِي َو َأ
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زهد  ۀ، فرمود: ده شیئ است: باالترین درجزهد پرسیداز امام دربارۀ کسی  8«:َدَرَجِة الرَِّضا

پائین ترین درجۀ ورع است، و باالترین درجۀ ورع پائنیترین درجهۀ یقهین اسهت، و بهاالترین     

 است. درجه یقین پائینترین درجه رضایت 

می فرماید: ده شیئ است، اما در ظاهر حدیث فقط دربارۀ چهار شیئ سخن می گوید. نمی 

 دانم دیگران این حدیث را چگونه معنی می کنند، بنده به شرح زیر، معنی می کنم: 
 

 درجهۀ اعهالی رضهاء   
 

 وارسته ترین انسهان  هههههههه
 

 پائینترین درجۀ رضاء
 

 درجه اعهالی یقهین   هههههههه
 

 ینترین درجۀ یقهین پائ
 

 اعالترین درجه ورع هههههههه
 

 پائینترین درجهه ورع 
 

 اعالترین درجۀ زهد هههههههه
 

 پائینترین درجۀ زههد 
 

 تقهههههوای بهههههالقوّه هههههههه
 

 انسان بالقوّه
 

 زههد  عهدم  فعلیت به نه و رسیده زهد فعلیت به نه هنوز که انسانی هههههههه
 

 

بحث نسبتاً کافی شده اسهت؛ انسهانی را بهه    « سخط»و « رضاء»در مباحث پیشین، دربارۀ 

نظر بیاورید که از نعمات و الطاف خداوند راضی است، خواه یک فرد ثروتمند باشد و خواه 

فرد غیر ثروتمند، که باصطالح از سرو صهورتش و وجهودش رضهایت از خهدا و رضهایت از      

یهد کهه از سهرو صهورت و     زندگی می بارد. و در مقابل آن شخص دیگهری را بهه نظهر بیاور   

 کوه و گله می بارد.وجودش، شِ

در شخصیت شناسی فرد راضی، زایش و تولد خصلت ها از همهدیگر را بهه صهورت زیهر     

 مشاهده کنید: 

 رضاء. یقین  ورع   زهد انسان بالقوّه 

را، عبادت یعنهی عمهل بهر اسهاس     « عبادت»زهد و پرهیز از غریزه گرائی، نتیجه می دهد 

وی که مساوی می شود با ورع. ورع و عبادت درجاتی دارد، که بهاالترین درجهۀ آن   ملکۀ تق
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َُْبْد َربََّك َحَّ  َيْأِتَيَك اْلَيقني»را: « یقین»نتیجۀ می دهد  و اگر یقین تقویت شهود نتیجهه    8«.َو ا

را. و رضاء باالترین ملکه و خصلت است که انسان می تواند بهه آن برسهد؛   « رضاء»می دهد 

کۀ رضاء عالمت سالمترین شخصیت درون است؛ هر کسی مهی توانهد میهزان سهالم بهودن      مل

 شخصیت درون خود را بوسیلۀ رضائی که دارد، تشخیص دهد. 

و انسان به هر میزان از خدا و زندگی ای که خهدا بهه او داده، شهاکر، متشهکر و      شکر:

باز می رسیم بر اینکه شکر راضی باشد، به همان میزان نیز شخصیت سالم دارد. اینجاست که 

 ۀو شکرگزار بودن، تنها یک عمل نیک، یا یک خصلت نیکو نیست، بهل آمپهر نشهان دهنهد    

سالمت درون است؛ به درجه ای کهه شهاکریت باشهد، عقربهه اش مقهدار سهالمت را نشهان        

 خواهد داد. 

موجود جاندار و فعّال است که هرگز نمی  انسان جماد نیست یک سخت ترین مرحله:

نیست؛ هیچ فعلی نداشته باشهد  « فعل»باشد، حتی در خواب نیز فارغ از  بیکارواند بی فعل و ت

دستکم نفس می کشد، این تنفس با انرژی ای انجام می یابد که در بیداری آن را به بدن خهود  

جذب کرده است؛ فرق است میان تنفسی که از انرژی غذای حالل حاصهل شهده بها آنچهه از     

یا شبهناک باشد. اینجاست که ورع و گزینش فعل های درست و رفتارهای  انرژی غذای حرام

انبوه عبادت «. ان با افعالرابطۀ انس»نیک از افعال بد و نادرست، سخت ترین مرحله است در 

( به سعید بن ههالل ثقفهی   السالم ع و گزینش افعال، فایده ای ندارد، امام صادق )علیهروبدون 

ََْلْم َأنَُّه َلا َيْنَفُع اْجََِهاٌد َلا َوَرَع أَّوِصيَك ِبََْق»فرمود:  َوى اللَِّه َو اْلَوَرِع َو اِلاْجََِهاِد َو ا

تو را وصیت می کنم به تقوای الهی و ورع و کوشش در عمل، و بدان که کوشهش در   3«:ِفيه

 عبادت که بدون ورع باشد فایده ای ندارد. 

ی )= خودپائی( نداشته باشد؛ هر کسی برای هیچ انسانی یافت نمی شود که تقو -8توضیح: 
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حفاظت از خود و برای رسیدن به خواسهته ههای خهود، کارهها و رفتارهها را مهی سهنجد و        

دارد خواه با برنامۀ درسهت و خهواه نادرسهت. پهس آنچهه      « خودپائی»گزینش می کند؛ یعنی 

دپهائی بها   و تقهوای الههی اسهت کهه خو    « تقهوی اهلل »مطلوب است هر گونه تقوی نیست، بل 

 معیارهای الهی باشد. 

آمده، به معنی محض لغوی است؛ ملکه « اهلل»بهمراه لفظ « تقوی»بنابر این هر جا که لفظ 

 و خصلتی که خودپائی انسان را بر اساس معیارهای الهی قرار دهد. 

 به همین معنی می آید. « اهلل»گاهی نیز کلمه تقوی بدون همراهی با کلمۀ 

امثالش، تقوی به یک معنی، و ورع به یک معنی دیگر آمهده اسهت؛    در این حدیث و -3

اثهر ملکهه و خصهلت     اینورع یعنی گزینش رفتارهای نیک و پرهیز از رفتارهای نکوهیده، 

 دیگر است، خصلتی که از خصلت تقوی زائیده می شود: 

 رفتار و کردار سالم. ورع  تقوی 

ست. به هر نسبتی که تقوی الهی نباشهد بهه   ضعف ملکۀ ورع، نشان از الهی نبودن تقوی، ا

همان نسبت ورع ضعیف می شود. و با همان نسبتی که ورع ضعیف باشهد، عبهادت بهه همهان     

 السالم و امام باقر علیه 8«.َلا َيْنَفُع اْجََِهاٌد َلا َوَرَع ِفيه»نسبت بی فایده می شود که فرمود: 

سخت ترین و دشوارترین مرحلۀ عبادت، مرحلهۀ ورع   3«:ِإنَّ َأَشدَّ اْلِعَباَدِة اْلَوَرع»فرمود: 

 است. 

ممکن است کسی ملکۀ تقوی را داشته باشد، لیکن این ملکه به هنگام گهزینش و تصهمیم   

 ورع است.  ۀگیری در اثر فشار غریزه درهم بشکند. پس دشوارترین مرحله، مرحل

دو نوع است: اجمهال و جمهع   بر  )که معنی آن گذشت( اجمال «:َو َوَرًَا ِفي ِإْجَمال»

کردن بدون وَرَع. و اجمال و جمع کردن با ورع. اجمال در صورت اول، )یعنی اجمهال بهدون   
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ورع( در هر کار و رفتار، نادرست و غلط می باشد؛ بهمین جهت در دانش معانی، بیان و بدیع، 

رفتهاری   گفته اند هر اجمال، ستوده نیست بل گاهی نکوهیهده اسهت. اجمهال سهتوده در ههر     

که همۀ آن شرایط را ایجاد کند، معرفی می فرمایهد و   را شرایطی دارد که امام عامل واحدی

است که در هر رفتاری اجمال را باجمال اصیل و « خودپائی»آن ورع است؛ خصلت شخصیتی 

 صحت کامل، ایجاب می کند. 

 نادرسهت  ،کسی که فاقد خصلت خودپائی باشد، اجمهال او در ههر رفتهار، گفتهار و کهار     

 خواهد بود. 

 ِإنَّ اللََّه ال َيْسََْحيي»قرآن می گوید:  صحیفۀ سجادیه نمونۀ اعالی اجمال است:

خداوند جهای شهرم نمهی بینهد از اینکهه یهک مثهال         8«:َأْن َيْضِرَب َمَثاًل ما َبُعوَضًة َفما َفْوَقها

نیهز مثهالی مهی آورم:     حقیهر  ۀبا این اخذ جواز بنهد  3کوچکی بزند از قبیل پشه یا مافوق آن.

ماکیانی ظاهراً سینه به زمین گذاشته و باصطالح تنها یک مرغی است خوابیهده، کسهی او را   

سهت. یکهی از   ا« امّ»جوجه از زیر بال و پر آن بیرون می آینهد. او   34تکان بدهد برمیخیزد، 

ه ها مطلب ین است که یک جملۀ کوتاه ده ها جمله را در برداشته و دهم« کالم امّی»معانی 

  .علمی را در خود نهفته داشته باشد بدون تعقید و بدون اعوجاج، با فصاحت و بالغت

ََلََّم آَدَم اْلَأْسماء  كَّلَّها»از روزی که با پیامِ  استعداد سخن و زبان سهازی بهه آدم داده    2،«َو 

ذا بهه  هیچ مجموعه و متنی )پس از قرآن( در امیّت به صحیفۀ سهجادیه نمهی رسهد و له     0شد،

ملقّب گشته است. هر جمله و فقره اش با یک تکهان علمهی بهاغ زیبهائی از      «خت القرآناُ»

َََل  ُمَحمَّمٍد َو آِلمه  »علوم را در پیش روی انسان می گشاید، و هر فراز آن که با   «اللَُّهمَّ َصلِّ 

سهان را  شروع می شود بخشی از آفرینش الهی را مانند یک سفرۀ گستردۀ علمی باز کهرده و ان 
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هلّموا الي اهلل و قدرته في خلقمه  »)کلّ انسان را( به برخورداری از آن دعوت می کند: 

اهاًل و سهاًل و سالمًا و طّيبًا بين يدي َلي بن احلسين ولّي اهلل و حجَه َلمي  

َوَرَمًا ِفمي    (....اْرُزْقِنمي )َو »که او خود از خهدایش خواسهته اسهت     «.اخللق امجعين

ایش چنان ورع؛ پایش و پاالیش در کالم به او داده است که اینهمه علهوم را  و خد ؛«ِإْجَمال

اعطا کرده است. اجمالش نه مخلّ  ،انسانی انسان ۀدر اجمالی امّی زنده و تابنده و زیبا به جامع

فصاحت است و نه مملّ از بالغت، بل اجمال است در مدارج اکمال بدون اغالق، کهه تبیهین   

و خُلق های تشکیل دهندۀ شخصیت انسانی را یک بهه یهک،    اخالا، مکارممی کند؛ تبیین 

« لمهاء زیهن الع »اسهت سهپس   « زین العبهاد »نقطه به نقطه با بیان امّی شرح می دهد. که او اول 

 است. 

 

 

 بخش سی ام

 ختم به خیر

 هر عمل و رفتاری زیر چتر رحمت خدا باشد

 عادت

 معیار امید به خدا

 آرزو و چشم انداز آرزوئی
 

اللَُّهمَّ اْخَِْم ِبَعْفِوَك َأَجِلي، َو َحقِّْق ِفي َرَجاِء َرْحَمََِك َأَمِلي، َو َسهِّْل ِإَل  ُبلَّوِغ »

َََمِلي بهه   خدایا عمرم را با عفو خهودت  «:ِرَضاَك ُسُبِلي، َو َحسِّْن ِفي َجِميِع َأْحَواِلي 

را به سوی خشنودی خهودت   ، و راه هایمقرار دهامید به رحمتت ختم رسان، و آرزویم را در 

 آسان گردان، و عملم را در همۀ حاالتم زیبا گردان.
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 شرح
 

زیباست اصطالح عامّۀ مردمی ما که می گویند فالن حادثه ختم به  بسی ختم به خیر:

خیر شد، یا آنان که در اندیشه شرف انسانی خود )در دنیا و در آخرت( هستند ورد زبان مهی  

و زیباتر وقتی است که بحدی به این دعا قلباً و لسهاناً  « تم به خیر کنخدایا ما را خ»کنند که 

اهمیت می دهند و تکرار می کنند که حتی بطور ناخودآگاه نیز این گفته را تکرار می کنند؛ 

« عمل از روی عهادت »است اما عادت ستوده و حیاتبخش است، زیرا آن « عادت»این کارشان 

زبان باشد و درون انسان و قلبش با آن همراه نباشد، عادتی که ثمر اندک دارد که صرفاً لقلقۀ 

قلب و زبان در آن هماهنگ باشند اثر عظیم دارد خواه در عادت به نیکی ها و خواه )خهدای  

 نکرده( در عادت به بدی ها. 

« یهاعلی »آن که بطور ناخودآگاه در هر نشستن و برخاستن، در هر دیدار و افتراق توسهالً  

ا در مقام غضب و خشم بطور ناخودآگاه و در اثر تربیت خود و خودپهائی و ورع  می گوید، ی

ی شخصیت درونش ناشی می شهود،  ئمی گوید و گفتارش از چگونگی زیبا «َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَّه»اش 

 عادت است لیکن این قبیل عادت است که انسان برای آن آفریده شده است. 

گر به نیکی ها عادت نکند به بدی ها عادت خواههد  است، ا« عادت کننده»انسان موجود 

کرد، پس عادت به نیکی ها حتی در ماهیت لقلقۀ زبان نیز بی ثمر نیست مگر سر از ریها یها   

شهود و جهای    مبهدل  ابزار کردن دین برای دنیا باشد و یا لقلقۀ زبان برگشته بهه عهادت درون  

ی شود و خوبی بر علیهه خهوبی مهی    عادت های نیکو را پرکند. و اینجاست که مسئله دقیق م

ََِبيُد الدُّْنَيا َو »دربارۀ جامعۀ عصر خودش فرمود:  السالم گردد که امام حسین علیه النَّاُس 
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َََل  َأْلِسَنَِِهْم آویهزه   مردم بردگان آمال دنیوی )غریزی( خود هستند و دین 8«:الدِّيُن َلِعٌق 

از روی عهادت و صهرفاً زبهانی اگهر بحهد       ر زبان های شان. ذکر خهدا باست  (بازیچه ای) ای

و بازیچه قراردادن نرسد، باز بی ثمر نیست؛ فرق است میان کسهی کهه لقلقهۀ زبهانش     « لعب»

الفاظ رکیک است و کسی که لقلقه اش محاسن الکالم است؛ اولی فاسد اسهت و مفسهد کهه    

یت نمی دهد بهل  رکاکت ها را عمالً رواج می دهد، اما دوّمی هر چه باشد رکاکت ها را سرا

صدا و صوت های زیبا را در جوّ جامعه به موج در می آورد؛ عرصۀ صوتی را برای گوش هها  

 و شنوندگان آلوده نمی کند. 

، از برتهرین دعاهها و نههائی تهرین     «عاقبت به خیهر شهدن  »برای ختم به خیر شدن و  دعا

چهه بسها مردمهی کهه     خواسته است که باید انسان مخلوق از خالق و پرورندۀ خود بخواهد. 

دوره ای از عمرشان را در مسیر درست انسانی طی کرده و سهپس ناگههان بهه مسهیر شهیطانی      

وجود دانشش به این مغهاک سهقوط    سقوط کرده اند. بویژه مسکین آن دانشمندی است که با

َََلْيِهْم َنَبَأ الَّذي آَتْيناُه آياِتنا »گردد که: « بلعم باعور»کند، مصداق  َفاْنَسَلَخ ِمْنها َفَأْتَبَعمُه  َو اْتلَّ 

َو َلْو ِشْئنا َلَرَفْعناُه ِبها َو لِكنَُّه َأْخَلَد ِإَل  اْلَأْرِض َو اتََّبَع َهواُه َفَمَثلَُّه  -الشَّْيطانَّ َفكاَن ِمَن اْلغاويَن

َََلْيِه َيْلَهْث َأْو َتَُْرْكُه َيْلَهْث ذِلَك َمَثلَّ  اْلَقْوِم الَّذيَن َكذَُّبوا ِبآياِتنا َفاْقُصِص َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َتْحِمْل 

و  3«:ساء  َمَثاًل اْلَقْوُم الَّذيَن َكذَُّبوا ِبآياِتنما َو َأْنفََّسمُهْم كماُنوا َيْظِلُممونَ     -اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َيَََفكَُّروَن

آن خهود را از   آیات خود را به او دادیم، لهیکن برای آنان بازگوکن سرگذشت آن کس را که 

و اگر می خواستیم او را با این آیات  -تهی ساخت و شیطان در پی او افتاد، و از گمراهان شد

)علم و دانش که داده بودیم( تعالی می دادیم لیکن )اجبار بر خالف سنّت الهی است( و او بهر  

زمین چسبید )به غرایز دنیوی چسبید( و از هوای نفس خود پیروی کرد، پس مَثَل او همچهون  
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)هار( است که اگر به او حمله کنی، دهانش را باز و زبانش را برون می آورد، و اگر او  سگ

این است مَثل گروههی کهه آیهات مها را      8را به حال خود رها کنی باز همین کار را می کند.

چه بد مَثلی دارند آنهان   -تکذیب کردند. این داستان ها را برای آنان بازگوکن شاید بیندیشند

 ا را تکذیب می کنند، و آنان به نفس خودشان ستم می کنند. که آیات م

باشد و در حفاظهت خهود بهرای    « عاقبت اندیش»قرآن بحدی به انسان تذکر می دهد که 

آیه در این باره بر انسان نهیب می زنند کهه در   24ختم بخیر بودن عمرش بکوشد، که حدود 

، «اْلعاِقَبةَّ ِللَّْقموى »، «اْلعاِقَبةَّ ِلْلُمَِّقنَي»ی فکر عاقبت و زیبائی پایان عمر خود باشد. عبارت ها

َُْقَب  الدَّار» َُْقَب  الدَّار»، «أَّولِئَك َلُهْم  بطور مکرر در قرآن آمده.  «َُْقَب  الَِّذيَن اتََّقْوا»، «َفِنْعَم 

َاِقَبمةَّ  »، «ةَّ اْلُمْجمِرِمني َاِقَبم »، «َاِقَبةَّ الظَّاِلِمني»، «َاِقَبةَّ اْلُمْفِسِدين»و همچنین عبارت های 

 مکرراً آمده اند.  «اْلُمَكذِِّبني

 عاقبت اندیشی و عاقبت نگری دو نوع است؛ یعنی در دو بستر می تواند باشد: 

دغدغۀ چگونگی اواخهر   در که انسان همیشه عاقبت اندیشی کلّی برای کل عمر: -6

قبت اندیشی انگیهزه دارنهد. زیهرا روح    و پایان عمرش باشد؛ همگان بدون استثناء برای این عا

                                                   
گذاشهته  « خر= خرد ورز»در فرهنگ ایران باستان، خر سمبل حیوان مفید و متانت بود و لذا نامش را  8

بودند، که امروز سمبل کودنی گشته است. در میان عرب نیز کلب سمبل وفا و فداکاری بود، حتی نهام برخهی   

. قرآن در این مثل در مقام توهین نیست، تهوهین  می گذاشتند« بنی کلب»از افراد را کلب و برخی قبیله ها را 

ی اسهت کهه افهرادی    «وهن»آن است که کسی را از شأنی که واقعاً دارد، فرو بکشند. این قبیل آیه ها در بیان 

برای توهین نیست، بل در طبیعت برای چنین فردی مثال گویها تهر از    نیز واقعاً آن را دارند و آوردن نام کلب

هار دو خصلت دارد: بشدت در ترس و هراس است و اگر بهه کسهی حملهه کنهد از      گس -سگ هار نیست.

 ترسش است. و همیشه زبانش بیرون و له له می زند خواه در محیط گرم باشد و خواه در محیط سرد.

و همچنین است دانشمند بی ایمان که هم ترسو می شود و بزدل، و هم در حهرص و آز غرایهز غوطهه ور    

ب نمی شود، دانشش ابزار شهوات بی سرانجامش می شود. همیشه این قبیل دانشمندان ابهزار  شده و هرگز سیرا

دست پادشاهان و امپراتوران جاهل بوده اند، بدلیل ترس شان و غریزه پرستی شان. دانشمندی عاقبت بهه خیهر   

 می شود که این دو خصلت را نداشته باشد.  
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فطرت انسان او را وادار می کند که نسبت به مقطع پایان عمهرش اهمیهت وافهر بدههد. چهه      

وصیت هائی که افراد برای آخر عمرشان نمی کنند، و چه آرزوهائی دارند که مراسم مهرگ  

مسهئله اهمیهت   و خاک سپاری شان پر طمطراق باشد. حتی اطرافیان و وابستگان نیز به ایهن  

بیشتری داده و برای آن می کوشند؛ کوششی؛ و ابراز احساساتی که در طول زندگی اش، بهدان  

حد نداشتند. برخی خاندان ها حتی مراسم چهلمین سالگرد وفات می گیرند، زیرا میهت شهان   

 را ابزار جمع مال و مقام می کنند. 

ائی می گردد؛ فردی عمر خود این انگیزش فطری نیز از ناحیه روح غریزی دچار آسیب ه

را در لغویات و غرایز صرف کرده اینک در فکر طمطراق مراسهم مهرگش اسهت کهه در آن     

 حال نیز غریزه های برتری جوئی، خود خواهی و چشم همچشمی را رها نمی کند. 

در مقابل، برخی ها نیز از موضع بی ایمانی دچار بیماری روانی شده، هیچ اهمیتی بهه ایهن   

شان نمی دهند و می گویند: وقتی که من مردم هر چه می خواهند بکنند؛ و به باتالق عاقبت 

بیندازند یا به خاکدونی و یا...، اینان افرادی هستند که در طول عمرشان نیز ههیچ ارزشهی بهه    

 خویشتن خویش قائل نیستند. 

ی نه وصیتی دربارۀ مراسم مهرگ شهان مه   « زهد معکوس»برخی دیگر از موضع تقدّس و 

 کنند و نه اهمیتی به آن می دهند. 

ایهن هها مصهداق     ۀاسالم هیچکدام از این برنامه ها و رفتارها را نمهی پسهندد. زیهرا همه    

استخدام انگیزش های فطری است در خدمت انگیزش های غریزی. و دستوراتی برای مراسهم  

کند که در  هم به خود فرد توصیه می د که دقیقاً در حد اقتضاهای فطری است،مرگ می ده

 فکر مراسم مرگ باشد و هم به اطرافیان او می گوید: این انسان است که مرده است؛ عمهری 

را )به هر صورت( در فکر آبروی خود بوده، با او در حال مرگش نیهز آبرومندانهه برخهورد    

 کنید. در حدّ امضای عقالنی فطرت برایش هزینه هم بکنید. 

است؛ توصیه های اسالم برای عاقبت اخروی معلوم  ین ها همه به محور عاقبت دنیویاو 

 است و مشروح. 

عمر هم ثابت است و هم سیّال و متحهرک و   عاقبت اندیشی در هر کار و رفتار: -2
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متغیر، این تناقض نیست؛ عمر را باید به استخر تشبیه کرد کهه دائمهاً آب از یهک طهرف آن     

و رفتارها، از طرفی وارد استخر عمهر   وارد می شود و از طرف دیگر خارج می گردد؛ کارها

ند؛ آغاز هر کار ریز و درشت و هر رفتار کوچک دمی شوند، و از طرف دیگر خارج می گر

ن مهی  او بزرگ، وروداست به استخر عمر، و پایان هر کدام، خروج شان اسهت از آن. و انسه  

 ه است. داند در عمرش چه آمده و چه رفته است و خودش آن ها را وارد و خارج کرد

دارد و عاقبت اندیشی کلّی ناظر به این پایان است، امها عاقبهت   « پایان بقاء»اما این استخر 

اندیشی در هر کار و هر رفتار، اندیشه ای است در سالمت آنچه محتوای ثابت را تشکیل می 

دهند، تا آب های مسموم، گندآلود، میکروب دار، بویژه دارای سموم و آلودگی های مسهری،  

رد این استخر نشوند. بدیهی است هیچ آبی صد در صد خالی از میکهروب و عهاری از مهواد    وا

غلبه کند، جریان مداوم « جریان مداوم»سمّی نخواهد بود، لیکن در حدی نباشد که بر نیروی 

آب، آب را تصفیه می کند بشرطی که آلودگی در حدی طبیعی باشد. انسان معصوم نیست، اما 

حدی نباشد که جریان تکاملی عمر از تصفیه آن باز ماند و تصفیه به نتن و باید خطاهایش در 

 تنتیه مبدل نگردد که هر چه بگذرد بر گند آن افزوده شود. 

( این بخش از دعا را با عاقبت اندیشی کلی و دربارۀ کلّ عمر، آغاز کرده: السالم امام )علیه

عاققبت اندیشی در هر کار و هر رفتار، پایان داده است: و با  «.اللَُّهمَّ اْخَِْم ِبَعْفِوَك َأَجِلي»

َََمِلي» احوال من کار و رفتارم را زیبا  ۀو )خدایا( در هم «:َو َحسِّْن ِفي َجِميِع َأْحَواِلي 

 گردان. 

 کنندۀ دو خواسته هستند:  تأمینو در فاصلۀ این دو، دو چیز دیگر می خواهد که 

، کار و رفتار که زیهر  هر عمل باشد:« ترحم»هر عمل و رفتار زیر چتر  -6

چتر رحمت خدا باشد، بی تردید سالم است و از هر آلودگی منهزّه اسهت. پهس اگهر انسهان،      

معتقد باشد، چتر حفاظت از « رابطۀ رحمتی خدا با انسان»رحمت خدا را شناخته باشد و به 

اخت در درون آلودگی ها را شناخته است، لیکن تنهها شهناخت کهافی نیسهت، بایهد ههر شهن       

شخصیت جای بگیرد، و اگر شناخت رحمت در جان انسان جای بگیرد و خصلت او گهردد،  
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است. و این است منشأ امید بهه خداونهد، در وجهود    « امید»چیزی را می انگیزاند که نام آن 

 انسان. 

ند امید نداشته باشد، انسان بدون امید پیش از آنکه خودکشهی کنهد، مهرده    انسان نمی توا

 . و اینهمه آمار سهمگین خودکشی ها در جهان، عاملی غیر از نومیدی و یأس ندارد. است

اما آنان که امید دارند و به یأس )و باصطالح بهه پهوچی( نرسهیده انهد، یها امیدشهان بهه        

خداوند است که در این صورت این امیدشان به رحمت و لطف خدا همۀ کارها و رفتارهای 

خواهد کرد. در مثال باال؛ امید به خداونهد یهک صهافی عظهیم و     شان را در بستر سالم جاری 

 دقیقی است که از ورود آلودگی ها به استخر عمر جلوگیری خواهد کرد. 

و یا امیدشان به غیر خداوند است؛ در این صهورت ههر آب مسهموم و آلهوده بهه اسهتخر       

ْق ِفي َرَجاِء َرْحَمََِك َو َحقِّ»( می گویهد:  السالم عمرشان وارد خواهد شد. و لذا امام )علیه

شهناخت رحمهان    -8و آروز )هر آرزو(ی مرا بر اساس دو عنصر اساسی محقق کن:  «:َأَمِلي

 امید بستن به رحمتت.  -3بودن خودت. 

خودپائی و جلوگیری از ورود آلودگی  تلخی محدودیت، به شیرینی فطری برسد: -2

ی عمل، همراه است. و محدودیت و سلب ها به استخر عمر، همیشه با محدودیت و عدم آزاد

آزادی، تلخ است. اما این محدودیت بر اقتضاهای غریهزی وارد مهی شهود و آزادی غریهزی را     

سلب می کند. و در کشمکش اقتضاهای فطری و غریزی، تحمل این تلخی دشوار است، اما اگر 

رسهد و یکهی از   انسان از این گردنۀ تلخ عبور کند به شیرینی شهگفت و سهزاوار فطهری مهی     

که از اسامی خداوند است، در همین نکته است که  «مبّدل السيئاَ باحلسناَ»مصادیق 

بهدی در ههر    -ئه یعنی بدتلخی یک چیز را که ماهیتاً تلخ است به شیرینی مبدل می کند. سیّ

 و حسنه یعنی زیبائی، زیبائی در هر چیزی، کاری و رفتاری.  -چیزی، کاری و رفتاری

که علوم انسهانی غربهی هرگهز     8تقلّی که دربارۀ آزادی داشتیم، به شرح رفتدر بحث مس

                                                   
 در مباحث مجلد اول. 8
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نتوانسته آزادی را معنی کند و یک تعریف علمی برای آن بدهد، آن بحث مفصّل را در اینجها  

تکرار نمی کنم، تنها این نکته را بازگو می شوم که آزادی غریهزه آزادی نیسهت بهل بردگهی     

 دی فطری است که از محدودیت غرایز حاصل می شود.محض در برابر غرایز است، آزا

( به ما یاد می دهد که اگر یک چیز را در چشم اندازمان داشته باشهیم،  السالم امام )علیه

 است. « درک شیرینی رضایت خدا»این تلخی برای مان شیرین می شود و آن 

امکان ندارد انسان با امید  «.َو َسهِّْل ِإَل  ُبلَّوِغ ِرَضاَك ُسُبِلي» معیار امید به خدا:

به خدا، راه نادرست را برود، یا عمل نادرست را مرتکب شود، و این راه و اینگونه امیهد بهه   

خدا، راه و روش ابلیس است؛ ابلیس به خدا و رحمتش امید دارد که از او می خواهد تا روز 

ف نیزتا حدودی و در قیامت عمر کند تا بتواند به مقاصد ابلیسی خود برسد. انسان های منحر

امیهد  »سهپس معیهار میهان    « امید داشتن به خهدا »صدی دچار این حالت می شوند. پس معیار 

این درس را به ما می  السالم امام علیه« رضایت خدا»، رضایت است: «امید انسانی»با « ابلیسی

بسنجید تا امید « ارضایت خد»دهد که اوالً امید به خدا داشته باشید، ثانیاً امیدتان را با معیار 

درست از نادرست مشخص شود و امیدتان عامل تهوّر و تهتّهک در گنهاه نگهردد. و از قهرآن     

َلُهْم ِلَيْزداُدوا ِإْثممًا َو   َلُهْم َخْيٌر ِلَأْنفَِّسِهْم ِإنَّما ُنْملي َو ال َيْحَسَبنَّ الَّذيَن َكَفُروا َأنَّما ُنْملي»بشنویم: 

ََذاٌب ُمهني آنان که کفر می ورزند تصور نکنند مهلتی که برای شان می دهیم، به نفع  8«:َلُهْم 

شان است، ما به آنان مهلت می دهیم که بر گناهان خود بیفزایند و برای شهان عهذابی خهوار    

 کننده ای است. 

فهردی و اجتمهاعی و    ۀدر عرص -اینهمه گناهان و آلوده کاری ها، و رفتارهای غیر انسانی

از دشواری پذیرفتن محدودیت غرایز ناشی می شود، اما به ما یاد مهی   -جوامعدر عرصۀ بین ال

َو َسهِّْل »دهد که اگر در این دشواری تنها نباشید، تحمل آن آسان و شیرین می شود بگوئیهد:  

و )خدایا( راه های کاری و رفتاری مرا برای رسیدن به رضایت  «:ِإَل  ُبلَّوِغ ِرَضاَك ُسُبِلي

                                                   
 ران. سورۀ آل عم 845آیۀ  8
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ردان. بی تردید خداونهد یهاری تهان مهی کنهد و ماهیهت جهان و روان تهان،         خودت، آسان گ

نیرومندی کافی و وافر برای طی این گردنۀ کشمکش، پیدا می کند. و اینچنین و برای اینچنین 

بودن، آفریده شده اید. و ابر و باد و مه و خورشهید و...، نیهز چنهین تهوقعی از شهما دارنهد، و       

ه فعالیت کرده و شما را به وجود آورده انهد، وجودتهان را در   هرگز دوست ندارند که اینهم

فساد مصرف کنید، و نیز اینهمه کار و فعالیت کرده و انسانی را به وجود مهی آورنهد، توقهع    

ندارند که شما او را بکشید، اینهمه سالح و ابزارهای آدم کشی داشته باشید، تا نیاز باشهد بهه   

  «.سی استدفاع حق هر ک»تصویب قانونی بنام 

نسبت میان این دو، چیست؟ هر امید توأم با آرزو اسهت، و آرزو چشهم    امید و آرزو:

دست ها و خواه در زمان نزدیک. پهس ههر امیهد     رانداز امید است خواه چشم اندازی در دو

توأم با آرزو است اما هر آرزو توأم با امید نیست. انسان برخی آرزوها را دارد لیکن امیهدی  

به آن ها را ندارد؛ روند و تعاطی واقعیت ها را بررسی می کند و نتیجه مهی گیهرد   به رسیدن 

بتعداد « این ممکن نیست»که این آرزو امکان تحقق ندارد. اما این محاسبات و حکم به اینکه 

افراد، صورت ها و ماهیت های متعدد دارد: زیرا افکار و جههانبینی هها در ایهن مسهئله فهرق      

 دارند: 

ابق فکر و جهانبینی صرفاً قَدَری خود محاسبه می کند و ناممکن بودن تحقق کسی مط -8

 آرزویش را نتیجه می گیرد.

شخص دیگری صرفاً قَدَری نمی اندیشد، در جهان بینی او عنصر قضا هم حضور دارد. و  -3

 با این محاسبه به نتیجه ناممکن بودن می رسد. 

با محاسبه ندارد، نه با ماهیت ردیهف اول  فرد دیگری رؤیاپرداز است و هرگز کاری  -2

 و نه با ماهیت ردیف دوم، هر آرزو را ممکن می داند. 

 ردیف اول ویژگی های زیر را دارد: 
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 8«.اْلَقَدِريََّة َمُجوُس َهِذِه اْلأَّمَّة»الف: قَدَری اندیش است و 

 ب: خصلت امید در او محدود است. 

و جائی ندارد و یا اگر جای داشته باشد محهدود  ، که یا در بینش ا«رحمت خدا»ج: بویژه 

 به عرصۀ قَدَریات است. 

 ویژگی های ردیف دوم:

 3را بهتر شناخته است.« رابطۀ خدا با جهان»الف: جهانبینی کامل دارد و 

 ب: خصلت امید در او قوی تر و گسترده تر است. 

 ج: بر اساس امید به قضاء هم اهل محاسبه است و هم اهل توکل. 

 یژگی های ردیف سوم: و

الف: از محاسبات قَدَری گریزان است، و اساساً شخصیت درونش از هر محاسبه ای بیگانه 

 و حتی بیزار است که آن را بر نمی تابد. 

نیز نیست، زیرا جریان قَدَرها که او نادیده می گیرد، یکی « صرفاً قضاگرا»ب: چنین کسی 

 از مصادیق قضای الهی است. 

: گفته انهد  ردن عقل و گریز از تعقل، بیماری شخصیتی این قبیل افراد است کهج: تعطیل ک

 .«من َأْنَكَر الَقَدَر َفَقْد َفَجَر»

 هستی شناسی و انسان شناسی اسالم است ردیف دوم است. که امام )علیه تأییدآنچه مورد 

یعنی خواسهته   «.َمِليَو َحقِّْق ِفي َرَجاِء َرْحَمََِك َأ»( در حضور خداوند می گوید: السالم

 ها و آرزوهای من صرفاً قَدَری و بدون چشم داشت به رحمت تو، و بدون توکّل نباشد. 

انسان بدون توکل، تنها است؛ خودش را در کنار نیروی عظیم الهی نمی بیند، و چون چنین 

یهت  است نمی تواند از نیروی خود نیز بهره کافی را ببرد. او با درک حقیقهت هسهتی و واقع  

                                                   
 . 253توحید صدوق، ص  8
   www.binesheno.com -نو ینشب سایت« دو دست خدا»شرح بیشتر در کتاب  3



 یّهسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 082
 

مسئله فاصله دارد و جههانبینی اش دچهار ضهعف اسهت. آثهار منفهی آن در رابطهۀ روانهی و         

 8شخصیت درونی با زندگی، پدید می گردد.

 

 

 بخش سی و یکم

 وقتی که کاری از عاقلترین و هوشمندترین شخص ساخته نیست

 چیستی غفلت 

 عقل باید هدف را تعیین کند، نه هدف وظیفۀ عقل را تعیین کند

 در کجای درون انسان رخ می دهد؟  غفلت

 ذکر 

 نقش عقل در ساختن شخصیت
 

َِ اْلَغْفَلِة، َو اْسََْعِمْلِني » َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو َنبِّْهِني ِلِذْكِرَك ِفي َأْوَقا اللَُّهمَّ َصلِّ 

ََََِك ِفي َأيَّاِم اْلُمْهَلِة، َو اْنَهْج ِلي ِإَل  َمَحبَََِّك َسِبيًلا َس ْهَلًة، َأْكِمْل ِلي ِبَها َخْيمَر  ِبَطا

و بها یهاد آوری خهودت در اوقهات      خدایا بر محمد و آلش درود فرست. «:الدُّْنَيا َو اْلآِخَرة

غفلتم مرا بیدار کن، و مرا در ایام مهلت در طاعت خودت به کارگیر، و برای مهن بهه سهوی    

 یر دنیا و آخرت را کامل کن.محبتت راهی آسان بازکن، و بوسیلۀ آسان بودن راه، برای من خ

 

                                                   
 ، از ابعاد دیگر بحث شده است. «آرزو»و نیز « امید»در مباحث گذشته دربارۀ  8
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 شرح
 

 وقتی که کاری از عاقلترین و هوشامندترین شاخص، سااخته نیسات:    

غفلت؛ انسان موجودی است که همیشه در معرض غفلت است. و این یک واقعیهت مسهلّم و   

خ نسه از  ( کهه از غفلهت  السهالم  غیر قابل انکار دربارۀ هر انسان است. حتی معصومین )علیهم

ای معمولی، معصوم هسهتند در مقایسهه بها خداونهد، عهاری از غفلهت نیسهتند        غفلت انسان ه

 باالخره خدا، خدا است و انبیاء و ائمه مخلوق هستند. 

انسان های متفکر، دانشمندان انسان شناسی و متخصصین علوم انسانی، به هر صورت نسخه 

است بهرای کسهی کهه    هائی برای مشکالت انسان داده اند. اما با غفلت چه باید کرد؟ ممکن 

« غفلهت انسهان سهالم   »دچار بیماری غفلت شده نسخه هائی ارائه شده باشد، اما بحث مها در  

است که هیچ کسی برای این مسئله نسخه ای نداده است. و رسماً و عمالً ثابت شده است کهه  

ی اندیشۀ علمی نه تنها از بیان این موضوع ناتوان است، بل حقیقت این است کهه اساسهاً چیهز   

چیستی و چگونگی » ۀاز موضوع علم خارج است همانطور که مسئل« حل مشکل غفلت»بنام 

از موضوع علم خارج است. در مهواردی از مباحهث پیشهین ایهن مجلهدات      « پدید شدن حیات

گفته شد که موضوعات متعددی هستند که علم هیچ راهی به آن هها نهدارد. زیهرا کهار علهم      

خارج این دایره توان کاری و کارآئی ندارد. عرصۀ علم فقط  رد بررسی علّت و معلولها است و

 عرصۀ قَدَرها است. 

 ( دربارۀ غفلت می دهد، عناصر زیر را دارد: السالم نسخه ای که امام )علیه

نامیده می شود، باید یک برخورد صرفاً قضائی باشهد،  « غفلت»برخورد انسان با آنچه  -8

 یست. یعنی دربارۀ آن غیر از دعا راهی ن

از خداوند نخواهید که اصل واساس غفلت را از وجهود شهما بهردارد. زیهرا اصهل آن       -3

که در بخش بیست و  -«عدم علم به کمیت و کیفیت روزی»و « عدم علم به اجل عمر»مانند 

بهرای انسهان الزم اسهت. خوابیهدن نیازمنهد غفلهت اسهت. و         -هشتم همین دعا به شرح رفت
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به یک موضوع و غفلت از موضوعات  کرختلف نیازمند اختصاص فدر امور م« تناوب افکار»

دیگر است. اشتغال فکر و روان به موضوعات همعرض و متوازی، اندیشه را مشوّش می کنهد.  

حتی در مواردی باید برخی از موضوعات را از ذهن خارج کرد تا بتوان دربارۀ یک موضهوع  

 خاص بهتر اندیشه کرد. 

 ید از آن بیم داشت، دو چیز است: آنچه دربارۀ غفلت با -2

الف: غفلت بی مورد و نابجا: این غفلت نیز به سراغ هر انسانی )غیر از معصومین( می آید، 

 چرا که انسان معصوم نیست. 

 ب: طول و تداوم غفلت. 

که رهائی از این دو، تنها با دعا امکان دارد. زیرا بحث در مقامی اسهت کهه انسهان همهۀ     

کار می گیرد با اینهمه دچار غفلت بی مورد و یا طوالنی بودن آن می شود که  توان خود را به

 هشیاری از آن و بیدار شدن فقط به خدا می ماند. 

َِ     (اللَُّهمَّ) َو»امام به ما یاد می دهد که از خدا بخهواهیم   َنبِّْهِني ِلمِذْكِرَك ِفمي َأْوَقما

غفلتم مرا بیدار کن. و نمی گوید: خدایا کاری خدایا با یاد آوری خودت، در اوقات  «:اْلَغْفَلة

 کن که هرگز دچار غفلت نباشم. 

َِ اْلَغْفَلة»در ترکیب جملۀ  چیستی غفلت: دو عنصر  «.َو َنبِّْهِني ِلِذْكِرَك ِفي َأْوَقا

 حضور دارند: 

انتباه و بیداری: معنی آن روشن است که مراد از انتباه و بیدار شدن، خروج از حالهت   -8

 ت است.غفل

؟ بهرای انسهان   -اسهت؟ « غفلت از چیهزی »است یا « غفلت مطلق»چیستی غفلت: مراد  -3

امکان ندارد. انسان در هر حالی به یک چیزی مشغول است؛ این ظرفی اسهت  « غفلت مطلق»

رؤیها مشهغول    بهه که هرگز خالی نیست و باید با چیزی اشغال شود. حتی در حالهت خهواب   

ی بیند در یادش می ماند و در اکثر اوقات آن را فرامهوش مهی   است؛ لیکن گاهی خوابی که م

کند. دستگاه وجودی انسان موتوری است که همیشه کار می کند و هرگز خاموش نمی شود. 
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مۀ جامعه های تاریخی، انسان معتقد است که ایهن رونهد اشهتغال بها     هو مطابق باور تاریخی 

 مرگ نیز پایان نمی یابد. 

 یلت مطلق نیست، خواه در سخن امام و خهواه در سهخن ههر کسه    پس مراد از غفلت، غف

و مطابق مقدّمهۀ بهاال، ایهن غفلهت امکهان      «. غفلت از چیزی»دیگر. پس مراد عبارت است از 

 ندارد مگر در اثر اشتغال به چیز دیگر. 

ص ذهن و فکر و قلاب انساان بار یاک یاا      یغفلت عبارت است از تخص تعریف:

  وجودی او را به آن، یا آن ها مختص می کند.چند چیز، که توان و انرژی 

در همه جا، منفی و نکوهیهده نیسهت. بهل     و و این اختصاص یافتن و مختص شدن، همیشه

)همانطور که در سطرهای باال بیان شهد( یکهی از وظهایف تکهوینی و عقالنهی انسهان اسهت؛        

ه نمهی تهوان   همانطور که در ضرب المثل عامیانه نیهز آمهده اسهت: بها یکدسهت دو هندوانه      

برداشت. دست انسان محدود است یعنی توان انسان در هر چیز و در ههر مسهئله ای محهدود    

 است. این بود معنی لغوی غفلت و چیستی آن در واقعیت آفرینشی انسان. 

اشتغال ذهان، فکار و قلاب باه چیازی بادون ارادۀ       غفلت یعنی:  غفلت اصطالحی:

  ارد.دیگر باز د یآگاهانه که از توجه به چیز

 و این بر دو نوع است: 

 اشتغال بدون اراده و بدون آگاهی، به چیزی، امری و شیئی مثبت و مفید.  -8

 اشتغال //  //  //  //  //  //  //  // منفی و مضرّ.  -3

سهت و ردیهف دوم   هر دو نوع نکوهیده است با ایهن فهرق کهه ردیهف اول خطرنهاک نی     

کار و حتی هیچ فکری را بطهور بهی اراده انجهام     است که انسان هیچنبخطرناک است. زیرا 

 ندهد. و در هر دو نوع مذکور، اراده ای وجود ندارد. 

اراده، نکوهیده است؛ فکر وقتی با اراده باشد به مرحلۀ بی فکر: گفته شد حتی فکر بطور 

و هر فکری توام بها اراده و   میان تفکر و تعقل. پس اگر هر کارمی رسد و فرق است « تعقل»

خارج می شود. اما هر فعل آگاهانه از حیطۀ غفلت خارج نمهی  « ناآگاه»تعقل باشد از حیطۀ 
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 شود. و جان سخن و مشکل بشر در همین جاست. 

ارادۀ عقالنی یک گزینش است، و هنوز اول بحث است آیها ههر گهزینش ارادی تهوام بها      

 تعقل، شایستگی انسانی را دارد؟ 

اسهت و  « ترجیح»یگر بوسیلۀ تعقّل. مشکل در همین گزینش یعنی ترجیح چیزی به چیز د

طی  را با تعقل انجام می دهد. پس مشکل در کجاست که انسان ها با یانسان عاقل هر ترجیح

مراحل، مختص کردن توان خود به یک شیئ، همراه با اراده و آگهاهی، تعقهل در روی آن، و   

از این ها مرحلۀ دیگری هم هست ترجیح آن، باز می گویند فالنی دچار غفلت شد. مگر غیر 

 ؟ -که شخص غافل به آن نرسیده یا آن را طی نکرده است

نه؛ نه مرحلۀ طی شده مانده و نه باالتر از ترجیح عقالنی، مرتبه ای هسهت. ایهن شهخص    

 غافل در یکی از سه موضع دچار انحراف شده است: 

امور دیگهر بازداشهته و    در آغاز تخصص و اختصاص موضوع: کدام انگیزه ای او را از -8

 ؟ -توجه او را به امر خاص، جمع کرده است؟ آیا انگیزش یک انگیزش غریزی بوده یا فطری؟

؟ زیرا انگیهزش  -در مرحلۀ اراده، مثبت بوده یا منفی؟« هدف»چشم انداز نهائی، یعنی  -3

 غریزی نیز همیشه برای هدف منفی نیست.

« هوی= هوس»نمندانه کار کرده یا تحت سلطۀ در مرحلۀ تعقل، آیا عقل مستقل و توا -2

 ؟ -کار کرده است؟

ممکن است فعلی، رفتاری، با ارادۀ تام و آگاهی کامل، و با به کار گیری عقل، انجام یابهد  

لیکن باز از موارد غفلت محسوب شود. بل از دیدگاه قرآن بزرگترین غفلت های تاریخ، همین 

خ و ماهیهت  یکه هیچ کسی در تاریخ، از روند تهار  غفلت ها است و همین ها موجب شده اند

 تاریخ، راضی نبوده و نیست. 

و با عبارت دیگر: هیچ کسی ماهیت این تاریخ را که بر انسان گذشته است، شایستۀ انسان 

ای رئالیسهم و واقعیهت   عه نمی داند. حتی آنان که انسان را حیوان می دانند. حتی آنهان کهه اد  

، در «انسان همین است چه می توان کرد بایهد واقعیهت را پهذیرفت   »می گویند:  دارندگرائی 

واقع به آنچه دل شان نمی خواهد، تسلیم می شوند. انسان که در هیچ موضعی تسلیم واقعیهات  
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طبیعی نشده؛ صنعت آورده، تمدن ساخته، به فرزند کرۀ زمین بودن بسنده نکهرده و پهای بهه    

تسهلیم مهی   « بیماری ماهیهت تهاریخ  »چرا در مسئلۀ فضا گذاشته، تسلیم بیماری ها نمی شود، 

 شود!؟!

ماهیت تاریخ نیز یک واقعیت دارد، باید این واقعیت را نیز پذیرفت؛ جان ایهن تهاریخ بها    

آن عقل که در ساختمان تاریخ به کار گرفته «. عقل برومند»ساخته شده، نه با « عقل نکرائی»

« کتاب عقل و جهل»رسیم به حدیث سوم از  باز می 8«.عقل فعال»است نه « عقل منفعل»شده 

عقل چیسهت؟   «:َما اْلَعْقل»( گفتم: السالم که می گوید: به امام صادق )علیه« اصول کافی»از 

َُِبَد ِبِه الرَّْحَمُن َو اْكَُِسَب ِبِه اْلِجَنان»فرمود  ند وعقل آن است که بوسیلۀ آن خدا «:َما 

 عبادت شود و بهشت به دست آید. 

در این سخن در مقام بیان چیستی عقل نیست این موضوع را در سهخنان دیگهر تبیهین     امام

کرده است، در این حدیث در مقام بیان کارکرد سالم عقهل اسهت؛ معیهاری بهرای سهالمت و      

استقالل عقل، معرفی می کند. وگرنه؛ خداوند چه نیازی به عبادت دارد که عقل را فقط برای 

 عبادت آفریده باشد. 

پس آنچه در معاویه بود چه  «:؟َفالَِّذي َكاَن ِفي ُمَعاِوَية»می گوید به امام گفتم: سپس 

ِتْلَك النَّْكَراُء ِتْلَك الشَّْيَطَنةَّ َو ِهَي َشمِبيَهٌة ِباْلَعْقمِل َو َلْيَسمْت    »بود؟ عقل نبود؟ فرمود: 

 است و عقل نیست.  کراء است، آن شیطنت است، شبه عقلآن ن 3«:ِباْلَعْقل

شیطان هم عالمتر از انسان ها و هم عاقلتر از آن هاست، لیکن تنها داشتن اراده،  شیطنت:

کافی نیست، بل همۀ این توان هها مهی توانهد در مسهیر نادرسهت و       ،اختیار و گزینش، و عقل

 خطرناک و در جهت هدف های غیر انسانی به کار گرفته شود. 

و  قال را تعیاین کناد:   عقل باید هدف را تعیین کند، نه هدف وظیفاۀ ع 

                                                   
 با اصطالح ارسطوئی اشتباه نشود که خود از مخربین تاریخ است.   8
 االضواء. ط دار 88ص  8کافی )اصول( ج  3
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در همین نکتهه اسهت. وقتهی کهه انسهان در مرحلهۀ       « رابطه با عقل»مشکل بزرگ انسان در 

انگیزش و اراده و ترجیح، هدف را تعیین کند و سهپس بهه سهراغ عقهل بهرود، وظیفهۀ عقهل        

پیشاپیش تعیین شده است که باید راه رسیدن به آن هدف را هموار کند خواه آن هدف مثبت 

 خواه هدف معاویه ای. باشد و 

اسب زیبا و نازک اندام ترکمن یا عربی را در گاری کشی یا شخم زمین بهه کهار    نکراء:

 گرفتن، نکراء است؛ حق را ناحق کردن است.

 حق او را نشناخت.  :َجْهُد: َأْنَكَر َحقَُّه لغت:

ی و هوشمندی و امری که بشدت قبیح زیرک :اْلَقِبيِح ا  ْمُر الَشِديدو  اْلِفْطَنةَّو  النُّْكُر: الّدهاُء

 باشد.

 الَّنکر: القبيح. 

بدیهی اسهت کهه هوشهمندی وقتهی بها لفهظ        -زیرکی و هوشمندی :النُّْكُر: الّدهاُء و اْلِفْطَنةَّ

 ادا شود هوشمندی شیطانی می شود. « منکر»

 زیرکی و هوشمندی، لیکن به کارگیری هوش در شیطنت. َالّنکراء: الّدهاء و الفَنة:

نیهرو و عامهل   »قتی که عقل موظف شود که به اهداف شیطانی برساند، به نکراء، یعنهی  و

مبدل می شود و دیگر آن عقل نیست که قرآن بطور « قوی ای که به اهداف شیطانی می رساند

 مکرر در تمجید آن سخن می گوید. 

 که امروز همگان آن را غیر علمهی  «هدف وسیله را تعیین می کند»اصطالح معروف 

و مردود می دانند، این قدرها هم مردود نیست. بل در بسیاری از موارد درسهت اسهت؛ وقتهی    

که هدف تان رفتن به پشت بام است باید از نردبان و یا پلکان استفاده کنید، این هدف اسهت  

که وجود پلکان را توجیه، زیبا و الزم می کند واالّ چیزی بنام راه پلّه هم جها را اشهغال مهی    

ایهن اسهت کهه ههدف چهه       هم هزینه می برد. و همچنین است در هر هدفی. بحث درکند و 

آن انگیهزش، و سهپس بهه ارادۀ     تأییهد باشد، این نیز بستگی دارد به اصل انگیزش، سهپس بهه   

آگاهانۀ آن و آنگاه به ترجیح آن انگیزه. و همۀ این امور را بایهد عقهل تعیهین کنهد و سهپس      
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نشان دهد. وگرنه؛ هر هدف صحیح، وسیلۀ خود را تعیین مهی  همان عقل راه رسیدن به آن را 

کند و هر هدف بد نیز وسیلۀ خود را توجیه می کند. و ههیچ وسهیله ای بهد نیسهت؛ بهدی و      

 خوبی وسیله را خوبی و بدی هدف مشخص می کند. 

پس این غفلت که اینهمهه در زبهان    غفلت در کجای درون انسان رخ می دهد؟:

از نگون بختی های انسان است، در کجای جان انسان، رخ می دهد؟ بهتر ها رایج است و یکی 
 یهم)عله  یتب ( را به حضور قرآن ببریم همانطورکه خود اهلالسالم است این سخن امام )علیه

ما را موظف کرده اند که سخنان شان را به قرآن عرضه بداریم تا به پاسخ این پرسش السالم( 
اال گذشت، غفلت نه در هوش انسان رخ می دهد و نه در مغهز  برسیم، زیرا با شرحی که در ب

متفکر او، و نه در عقل او، و نه در انگیزۀ او، و نه در اراده و آگاهی او. این ها همه ابزارند؛ 
 ابزار هدف. 

واالّ همهۀ ابزارهها    8و شخصیت درونهی او، « قلب»انسان رخ می دهد؛ در « منِ»غفلت در 
 هدف مثبت باشد و خواه منفی.  کار خود را می کنند خواه

َو ال ُتِطْع »قرآن دربارۀ برخی هوشمندان مجهّز به فکر و اندیشه و عقل می گوید:  قرآن:

ََْن ِذْكِرنا َو اتََّبَع َهواُه َو كاَن َأْممُرُه فَُّرطماً   )شخصهیت   از کسهانی کهه قلهب    3«:َمْن َأْغَفْلنا َقْلَبُه 

                                                   
 من را بیدار کن؛ آگاه کن، نمی گوید فکرم، هوشم و یا عقلم را بیدار کن.  «:َنبِّْهِني»و لذا امام می گوید  8
َُْيٌن ال ُيْبِصُروَن ِبها »سورۀ اعراف:  848و آیۀ  -سورۀ کهف. 35آیۀ  3 َلُهْم قَّلَّوٌب ال َيْفَقُهوَن ِبها َو َلُهْم َأ

اینان گوش، چشم دارنهد و   «.ُعوَن ِبها أَّولِئَك َكاْلَأْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أَّولِئَك ُهُم اْلغاِفلَّونَو َلُهْم آذاٌن ال َيْسَم

دارای ابزار شنیدن و دیدن هستند، چه چیزی را نمی بینند و نمی شنوند؟ بدیهی اسهت کهه از دیهدن و شهنیدن     
مار است. میان آفتمندی درون، با ندیدن صیت درون شان بیخفطریات عاجزند. و چرا عاجزند؟ چون قلب و ش

و نشنیدن فطریات، رابطۀ علّی و معلولی هست. قلب که به تسخیر غریزه در آمده ابزار حواس پنجگانهه نیهز   
 در انحصار غریزه می آید.  

است. « درک درون آدمی»یکی از کاربردهای لغوی فقه،  السالم( یهم)عل یتب در ادبیات قرآن و اهل فقه:
أَّولِئمَك ُهمُم   »و غافل می شود:  «ال َيْفَقُهوَن»سالم درک می کند و شخصیت آفتمند درک نمی کند شخصیت 
 «.اْلغاِفلَّون

قرار کرده، ریشهه در ایهن   بر« غفلت»و  «ذکر»، «من»میان  السالم نسبتی که امام علیه . وو آیه های دیگر
 آیه ها دارد. 
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و کارش متروک گذاشتن اسهت،   8گرا شدردیم و هوی از یاد خودمان، غافل کشان را  درونی(

 پیروی مکن.

 امری از امور که متروک شد.  َالفَُّرَ: َااَلمر املَروک: لغت:

 که ترک اعتدال است. « افراط»و از همین ریشه است 

قلب غافل می شود و چیزی را که نباید ترک کند، ترک کرده و کنار می گذارد؛ غرایهز  

 را متروک می گذارد.  را می گیرد و فطریات

چرا قلب آنچه را که باید ترک نکند، ترک می کنهد و آنچهه را کهه بایهد تهرک کنهد       

 می کند؟ برای اینکه بیمار است.  انتخاب

باز می رسیم به معنی غفلت که عبارت است از گزینش یک چیزی و اشتغال ابزارها بهه  

 آن، که نباید چنین گزینشی رخ می داد. 

مهی شهود؛   « فُهرُط »که بیمار باشد در مقام گهزینش ههدف دچهار     ونقلب و شخصیت در

نگاه آاقتضاهای فطری را متروک گذاشته و بر اساس اقتضاهای صرفاً غریزی گزینش می کند 

همۀ ابزارها از آنجمله عقل را نیز از دست فطرت مصادره کرده و به خدمت غریهزه در مهی   

 آورد. 

شگیری می کند و هم در صورت ابتال به بیمهاری آن  یاد خدا، هم از این بیماری پی 3ذکر:

 را درمان می کند. در اینجا با دو غفلت آشنا می شویم: 

 است. « علّت»غفلت از ذکر خدا که منشأ بیماری می گردد؛ این غفلت  -8

 است؛ معلول بیماری. « معلول»غفلت از ذکر خدا بدلیل بیماری قلب؛ این  -3

 خدا، آشنا می شویم: و نیز با دو نوع ذکر و یاد

 ذکر خدا که پیشگیری از بیماری غریزه گرائی است.  -8

                                                   
« ههوی= ههوس گرائهی   »که کار فطرت است بهه  « گرائی عقل»قلبی که غافل از یاد خدا باشد به جای  8

 کار غریزه است.می شود که راه دچار
 در مباحث پیشین از این مجلدات نیز دربارۀ ذکر بحث هائی شده است.  3
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 8ذکر خدا که آن بیماری را درمان می کند. -3

باز هم تکرار می شود که خداوند نه به عبادت بندگان نیاز دارد و نه به ذکرشان،  معیار:

شخصهیت او، معیهار   بل این خصیصۀ آفرینشی انسان است که یاد خدا برای سالمت و بیماری 

ۀ دوم نشان دهندۀ ایهن اسهت کهه    مرحل است. ذکر نشان دهندۀ سالمت شخصیت است. و در

 یابی سالمت، و یا ترمیم سالمت شخصیت خود است. و باز بیمار در مسیر درمان شخص

َِ اْلَغْفَلمة »از نو سخن امام را ببینید:  فیهق  و )خهدایا بها تو   «َو َنبِّْهِني ِلِذْكِرَك ِفي َأْوَقا

رابطۀ ذکر و غفلهت را بها چهه بیهان      -خودت( مرا آگاه کن با ذکر خودت در اوقات غفلت.

 زیبائی تبیین می کند. 

رت آور مغهز، چنهان   حیزمانی محافل علمی با مشاهدۀ نقش عظیم و بس پیچیده و  قلب:

تند شیفتۀ این سلول های خاکستری شدند که واقعاً مانند بت پرستان به پرستش مغز می پرداخ

شدند و شخصیت درون انسان را متروک گذاشتند، تا جائی که « رُطفُ»بحدی که انصافاً دچار 

بی نیاز می کند. روان شناسی بحدی بهی ارزش  « روان شناسی»از « روان پزشکی»گمان کردند 

شده بود که هم جاذبه علمی خود را از دست داده بهود و ههم بهازارش کسهاد و مشهتری اش      

مدت طوالنی به تجربه ثابت شد کهه روان شناسهی بهر روان پزشهکی      از پساندک شده بود، 

کرد حیرت آورش، تنها یک ابزار است با همۀ توانمندی و پیچیدگی و کاراصالت دارد، مغز 

 حتی خصوصیات روانی و شخصیتی، می تواند مغز را دچار فرهمندی و یا آسیب کند.  3و بس.

اسهت. همانطورکهه شخصهیت انسهان در چشهم،      شخصیت انسان در کلّه نیست، در سینه 

                                                   
اْلُغمُدوِّ َو  َنْفِسَك َتَضرًَُّا َو خيَفًة َو ُدوَن اْلَجْهِر ِممَن اْلَقمْوِل بِ   َو اْذكَّْر َربََّك يف»سورۀ اعراف:  343و آیۀ  8

در این آیه نیز، ذکر هم عامل حفاظهت از سهالمت شخصهیت و ههم عامهل       «اْلآصاِل َو ال َتكَّْن ِمَن اْلغاِفلني

 ترسیم و درمان آن، از بیماری غفلت، معرفی شده است.  
حواس پنجگانه ابزارهائی هستند در اختیار مغز، مغز نیز ابزاری است در اختیار قلب. انسان بها مهرگ    3

قلب میمیرد، اما گاهی مغز میمیرد ولی بدن به وسیلۀ قلب زنده می ماند. شارون نخست وزیهر اسهرائیل سهال    

 ها پس از مرگ مغزی اش زنده بود.
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گوش، شامّه، المسه و ذائقه )کانون های حواس پنجگانه( نیست. و همچنین بر خالف تصهور  

 فروید، در دستگاه و کانون شهوت جنسی او نیست، بل در سینۀ اوست. 

ایهت ویهژه کهرده    عنشگفت است؛ اسالم حتی دربارۀ نماز میت نیز به این اصهل   حدیث:

 است: 

َْ »(: السالم امام صادق )علیه -8 ََْن َرُجٍل قَََِّل َو ُوِجَد َََلْيِه السََّلاُم  ُسِئَل الصَّاِدُق 

َََل  الَِّذي ِفيِه َقْلُبُه َََلْيِه َقاَل ُيَصلَّ   ََْضاُؤُه ُمَََفرَِّقًة َكْيَف ُيَصلَّ   از آن حضرت  8«:َأ

شود، چگونه به او نماز  رقه یافتد و اعضای بدنش بطور متفی کشته شوپرسیده شد: اگر مرد

 خوانده می شود؟ فرمود: بر آن عضوش نماز خوانده می شود که قلبش در آن باشد. 

ُيوَجُد َرْأُسُه ِفي َقِبيَلٍة ِفي الرَُّجِل ُيْقََلَّ َف»( پرسیده شد: السالم از امام باقر )علیه -3

َََل  َممْن   )؟(ِبيَلٍةَباِقي ِمْنُه ِفي َقَو َوَسطَُّه َو َصْدُرُه َو َيَداُه ِفي َقِبيَلٍة َو اْل َقاَل ِدَيَُُه 

َََلْيِه مردی کشته می شود؛ سرش در قبیلهه   3«:ُوِجَد ِفي َقِبيَلَِِه َصْدُرُه َو َيَداُه َو الصََّلاةَّ 

ای، وسط و سینه اش و دستانش در قبیله دیگر، و بقیه بدنش در قبیله دیگری یافت می شهود،  

شده، و نماز نیز بر همان  ت که سینه و دست هایش در آن یافتآن قبیله اس فرمود: دیه اش بر

 )سینه( است. 

َََل  النِّْصِف الَِّذي »(: السالم باز از امام باقر )علیه -2 َفََِّذا َكاَن اْلَميُِّت ِنْصَفْيِن ُصلَِّي 

د که قلب در آن اگر پیکر میت دو نصف شده، به آن نصفش نماز خوانده می شو 2«:ِفيِه َقْلُبُه

 است. 

ساله بودم، پدر دانشمندم احساس کرد که من نیز  82در آن طوفان مغز پرستی، من جوان 

آن قرار گرفته و اصالت را در پیکر انسان به مغز می دهم، مرا بهه ایهن اصهل در     تأثیرتحت 

                                                   
 .2، حدیث 25، باب صالة اجلنازةوسائل الشیعه، کتاب الطهاره، ابواب  8
 . 0همان، حدیث  3
 .83حدیث و  88و همین پیام را دارد حدیث  -.3همان، حدیث  2
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حدیث ها  راهنمائی کرد، عالوه بر آیات، همینالسالم(  یهم)عل یتب انسان شناسی قرآن و اهل

او استاد واقعی و معمار بینش من در این علوم بود، او از حدیث های فقههی   8را نیز دلیل آورد.

و حتی از احکام فقهی برداشت های انسان شناسی ، روان شناسی و دیگر علوم انسانی می کرد؛ 

خصلتی که برای هر محقق، پهر برکهت اسهت. در اینجها نتوانسهتم از بهازگوئی ایهن درسهش         

داری کنم زیرا همین تک مسئله راه وسیعی در علوم انسانی به روی من باز کرد )رضوان خود

 اهلل علیه(. 

بلی؛ مغز، فکر، اراده، آگاهی و عقل، همگی ابزارهائی در دست شخصیت درون هستند، و 

یندشان به چگونگی اقتضاهای شخصیت بستگی دارد. و شخصیت نیهز محصهول   آچگونگی فر

 است. « تعاطی روح غریزه و روح فطرت با همدیگرچگونگی تعامل و »

در این نقطه از بحث، به پیچیده ترین مسهئله در   نقش عقل در ساختن شخصیت:

انسان شناسیِ، می رسیم: آیا عقل در چگونگی شخصیت درون، نقشی ندارد؟ وقتی همه چیز از 

ندارد. و ایهن   آنجمله عقل ابزار دست شخصیت باشد، پس عقل هیچ نقشی در ساختن شخصیت

 است. پس تبیین این مسئله چگونه است؟  ت. و چنین باوری خیلی سنگینعجیب اس

در  یت است و از طهرف دیگهر بگهوئیم عقهل    اگر از طرفی بگوئیم عقل ابزار دست شخص

 ساختمان شخصیت نقش دارد، این حاوی نوعی تناقض می شود. 

یۀ انسان ندارد. این بحث نیازمند عقل هیچ نقشی در اصل )بلی در اصل( تکوّن شخصیت اول

 اندکی درنگ است: 

صهرفاً غریهزی    یابتدا الزم است به ماهیت و شخصیت حیوان توجه شود؛ حیوان موجود

است. اما در انسان نیروی غریزه نیز ابزار دست روح فطرت است در عین اینکه همهۀ غرایهز   

عمل ندارد، بر خالف فرشتگان الزم و ضروری هستند، زیرا که فطرت بدون این ابزار امکان 

 که بدون غرایز امکان بقا و امکان عمل دارند. 

                                                   
« جامعهه شناسهی  »و « روان شناسی»، «انسان شناسی»پدرم در فقه مجتهد نبود، در تمام عمرش به اصول  8

 مکتب، پرداخته بود.  
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در انسهان شناسهی، روح فطهرت در چههار     السهالم(   یهم)عل یتب مطابق تبیین قرآن و اهل

با او هست و پهس از تولهد از همهان     ابتداماهگی جنین به او داده می شود، اما روح غریزه از 

لیکن روح فطرت از حدود شش سالگی به فعالیت کامل خود می  روح غریزه فعال است، ،ابتدا

 رسد، و پیش از آن، عقل یک نیروی بالقوّه است و هوای غریزه نیروی بالفعل است. 

و راهکهار   هوی کهه ابهزار   8«:اْلَهَوى َيْقَظانَّ َو اْلَعْقلَّ َناَِم»(: السالم امام صادق )علیه

یعنهی ههوی   و راهکار فطرت است در خواب است. غریزه است بیدار است، و عقل که ابزار 

 همیشه بالفعل است اما عقل بالقوّه است.

اسالم می گوید: نماز میت بر جنازۀ انسان، واجب است، اما قبل از شهش سهالگی واجهب    

نیست، برای اینکه روح انسانی در او به مرحلۀ فعالیت کافی نرسهیده اسهت. او در آن دوران   

نه انسان بالفعل. تکالیف فردی و اجتماعی در سهن بلهوغ بهه    « ن بالقوهانسا»انسان است، لیکن 

ت شناخته می شود، شیخ حرّ به رسمی سراغ او می آید، اما در شش سالگی انسان بالفعل بودنش

را به این موضهوع اختصهاص داده و در    3«ابواب صالة اجلنازه»از  82عاملی )قدس سرّه( باب 

 ده است. ابواب دیگر نیز حدیث هائی آور

برای جنین سقط شده، قبل از چهار ماهگی، جایز است و بعد از اتمام چههار   نماز میّت و

ماه مستحب است و همچنین پس از تولد تا شش سالگی مستحب است و پس از آن واجب می 

 معیار دانسته شده:  «توان درک کودک»شود. در برخی حدیث ها 

َََلْيِه السَّ» َََقَل الصََّلاَة َو  َلامُسِئَل َأُبو َجْعَفٍر  َََلْيِه َفَقاَل ِإَذا  َمََ  َتِجُب الصََّلاةَّ 

پرسیده شد: کهی بهر کهودک نمهاز میهت       السالم از امام باقر علیه 2«:َكاَن اْبَن ِستِّ ِسِنني

 خوانده می شود؟ فرمود: وقتی که بفهمد که نماز چیست و شش سال داشته باشد. 

                                                   
 .335ص  43بحار، ج  8
 .الطهارةوسائل الشیعه، ج اول، کتاب  3
 .3همان باب، حدیث  2
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 و نیز در برخی ابواب دیگر.  80ب و باب و حدیث های دیگر در همان با

 مهأمور در شش سالگی است که فطرت به مرحله فعالیت کامل خود می رسد، و والهدین  

می شوند که او را به نماز و دیگر عبادات، تمرین دهند. عبادت از اقتضاهای روح فطرت است 

ست که کشمکش و درک ماهیت عبادت، نشان از فعال شدن روح فطرت است. و در این سن ا

دو روح در درون انسان شروع می شود، پیش از آن هیچ خبری از این کشمکش در وجهود او  

 مواجه است. « تربیت»نیست، و تنها با امور 

خانواده و تا حدی جامعه( تعیین می کند اگر این  ،انسان را تربیت )محیط ۀشخصیت اولی

قل، بالنده تر می شود و کار عقل تعالی تربیت درست و سالم باشد، با شروع به کار فطرت و ع

بخشیدن به آن است. و اگر نادرست و ناسالم باشد، کهار عقهل تهرمیم و درمهان آن اسهت. و      

دارد کهه   تهأثیر اینجاست که نقش پدر و مادر در سعادت و شقاوت کودک، در حهدّ عظهیم   

د، سعادتمند سعادتمن «:السعيد سعيد يف بطن أّمه و الشقي شقي يف بطن أّمه»فرمود: 

 است در شکم مادر و شقی، شقی است در شکم مادرش. 

زیرا در اینصورت با مسهئول  « بالجمله»است، نه « فی الجمله» -باصطالح -پیام این حدیث

بهه حهال کسهی     و مکلف بودن انسان متعارض بل متناقض می گردد، مراد این است که: خوشا

یا بیاید، و بدا به حال کسی که در خانواده ناسالم که از خانواده سالم و در خانوادۀ سالم به دن

زیرا چنین  8و منحرف متولد شود باید تأسف خورد و توفیق سعادت او را از خداوند خواست،

الح کرده و شرایط است که خود را اص مأمورمواجه است. با اینهمه  یکسی با بار سنگین تر

 3کان و نیروئی را به هر انسانی داده اسهت. خانواده را بهانه قرار ندهد، چون خداوند چنین ام

 و صد البته در میزان و ترازوی عدالت خداوند، میان این دو کس، فرق خواهد بود. 

 «اْلَهَوى َيْقَظانَّ، َو اْلَعْقلَّ َنماَِم »برای تکمیل بحث الزم است از نو نگاهی به حدیث 

                                                   
و نیز باید  -حدیث دچار اشتباه شده اند.برخی ها )حتی برخی از بزرگان( در پیام و معنی این  متأسفانه 8

 توجه کرد که این حدیث به توارث ژنی نیز توجه دارد. 
 حتی او می تواند به توارث ژنی نیز فائق آید. زیرا روح فطرت چنین توانائی را دارد.  3
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الگی خواب مداوم است و بعهد  که در باال دیدیم، داشته باشیم. خواب عقل در پیش از شش س

نه دائمی، غریهزه همیشهه بیهدار اسهت و     « خواب تناوبی»از آن باز دچار خواب می شود، اما 

ا بیهدارش مهی کنهد،    فعال، حتی در موقعی که انسان می خوابد گاهی گرسنگی و نیاز بهه غهذ  

ل همیشهه  کار عمل می کنند بطور مداوم. لیکن اقتضاهای فطری و فعالیت عقغرایز بطور خود

از خدا می خواهد و این  السالم است که امام علیه« ذکر»است؛ نیازمند « تکان»نیازمند یک 

َِ اْلَغْفَلِة»خواستن را به ما یاد می دهد:  بویژه وقتی که غریزه  «.َو َنبِّْهِني ِلِذْكِرَك ِفي َأْوَقا

سهتمداد از لطهف   طوفان ایجاد کند، مجال تحرک و تکان به فطرت نمی دهد، اینجاست که ا

 خداوند و توفیق تنبّه خواستن از او اهمیت چند برابر می یابد. 

شخصیت من را  ؛آورده )لذکرک(؛ یعنی من را« له»امام در این جمله حرف  ادبی: ۀنکت

بیدار کن که به یاد تو بیفتم، و اگر تو را یاد کنم غفلتم از بهین مهی رود. یعنهی یهک سلسهلۀ      

 تکان می دهد، این تکان نیز منجر را« من»این سخن است؛ لطف الهی مرتب از علّیت در پیام 

 ، ذکر خدا نیز غفلت را از بین می برد. «ذکر»می شود به 

را می آورد، این ترتیب به هم می خهورد و چنهین مهی شهد:     « به»حرف « له»اگر به جای 

 . رفتین می خدایا من را بوسیله ذکرت بیدار کن. و علیت بیدار شدن نسبت به ذکر از ب

 -از حالت خمول خهارج شهد.   َنَبَه نباهًة: خرج من اخلمول:«: َنَبَه»معنی اصلی  نکتۀ دوم:

 آتش فروکش کرد.  َخمَل الّناُر:

چون غفلت به خواب تشبیه شده، نباهت نیز به بیداری تشبیه شده است. پس معنی واقعی 

اختن به چیز مهم یا فکر مهم غفلت چنین می شود: سرگرم شدن به چیزی یا فکری که از پرد

 باز دارد. و با بیان دیگر: فرو رفتن در امری که از امر یا امور دیگر باز دارد. 

 

 حقوا، کیفر، مهلت
 

ََََِك ِفي َأيَّاِم اْلُمْهَلة» و )خدایا( مهرا در ایهام مهلهت در طاعهت      «:َو اْسََْعِمْلِني ِبَطا
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 خودت به کارگیر.

ین در نظر بگیریم که همه چیز کرۀ زمین ما را دارد غیهر  یک کرۀ دیگر غیر از کرۀ زم

آن وجهود   از انسان؛ آب، هوا، نباتات و حیوانات کرۀ زمین را دارد بهدون اینکهه انسهانی در   

وجود ندارد، پس در آنجا نه حقوق  یه ای هیچگونه تشریع و قراردادداشته باشد. در چنین کر

وله در عرصۀ روابط انسان ها بها همهدیگر، معنهی    معنی دارد، نه کیفر و نه مهلت. این سه مق

دارند، وقتی که انسان وجود نداشته باشد این سه نیز نمی توانند وجود داشهته باشهند. گیهاه و    

سهالبه  »حیوان بدلیل فقدان روح فطرت، فاقد جامعه هستند و لذا چنین مقهوالتی بهرای شهان    

 است. « بانتفاء موضوع

شده کالغ خاطی را محاکمه کرده و کیفرش می دهند. این گفته اند: گاهی کالغ ها جمع 

ادعا دربارۀ برخی دیگر از حیوانات نیز شده است از آنجمله دربارۀ گنجشک ها و مورچهه  

 ها. این ادعا از جهتی درست است و از جهت دیگر نادرست. 

انگیزشی است بهرای   همان طور هم غریزه همانطور که انگیزشی است برای جذب منافع،

پرهیز از ضرر و خطر. این پرهیز از ضرر در برخی حیوانات رشد بیشتری دارد، یعنی آن هها  

گاهی رفتار یک فرد از خودشان را مصداق خطر دانسته و به طور دسته جمعی به دفع آن می 

 پردازند. محاکمه ای در کار نیست، صرفاً دفع خطر است. 

ها معتقد هستند )حتی بهاور دارنهد    برخی ها نیز به جنگ گروهی و نژادی میان مورچه

که در میان شان جنگ جهانی هم رخ داده است( و می کوشند به آن ماهیت حقوقی بدهنهد،  

یک جنگ  -که در اصل آن تردیدی نیست -درحالی که اگر چنین چیزی وجود داشته باشد

 صرفاً غریزی است مانند جنگ میان دو گونه و دو نوع از جانداران. 

در عرصهۀ زیسهت شناسهی، در اثهر مشهعوف بهودن در برابهر داروینیسهم و          این تالش ها

ترانسفورمیسم است تا اصل انشعاب جانداران از همدیگر را به انسان نیز شمول دهنهد. زیهرا   

هر چه بتوانند به رفتارهای غریزی حیوان صورت فطری بدهند به همان میزان در این شهمول  
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عدم آگاهی از وجود روح فطرت در انسهان در علهوم    8دادن احساس موفقیت بیشتر می کنند.

انسانی غربی، راهی غیر از این کوشش برای دست اندرکاران دانش انسهان شناسهی، بهاقی نمهی     

گذارد. بدیهی است در اینصورت و با این پیشفرض، که نه فقط اطالعی از وجود روح فطرت 

کوشهش مسهابقه وار در ایهن راه    ی و ی به ذهن شان نیز نیامده است، سعندارند بل چنین چیز

خواهند داشت و هر حرکت و رفتار غریزی شبیه به رفتار انسان را دلیل یک کشف علمی در 

 ت. نساین مسیر خواهند دا

اما هم جای تعجب و هم جای تأسف است؛ در دنیائی که علومش از فرضیه ها شروع می 

خیهالی قهرون گذشهته بهه فضها،      منشأ علم می گردد. و سفرهای « خیال»شود )بل در مواردی 

چرا دربارۀ کرۀ فرضهی مهذکور در بهاال،     (جب سفر واقعی به فضا می گردد و گشته استوم

نمی اندیشند؟ در چنان کره ای که فاقد انسان است با دو نهوع موجهود حیاتمنهد مواجهه مهی      

امهل و  میان خودش گونه های عقب مانهده، متک  شوند: نبات و حیوان. هر کدام از این دو، در

ز عرصهۀ  متکاملتر دارند. اما هرگز از خود نمی پرسند که درکاروان تکامل، چگونه کمهال ا 

ش یوان رسیده است؟ درست است این پهر ش کرده و به عرصه ای دیگر بنام عرصۀ حنبات پر

رخ داده است لیکن چگونه؟ جریان علم بشری پاسخی به این پرسش نهدارد؛ یعنهی   « جهش»و 

ت انسان نمی دانم های زیادی اکتفا می کند. درست اس« نمی دانم»وضوع به کار علمی در این م

، «ایسهتگاه »و تا ابد نیز خواهد داشت، لیکن در یک حرکت سریع تند قطار علم، وجود  دارد

جائی که ریل وجود ندارد، نه معقول است  همعقول است اما رسیدن ناگهانی این قطار تندرو ب

قانع شود، بهتر بود از اول به آن بسنده می کرد « نمی دانم»سان به این و نه علمی. اگر بنا بود ان

 و قدم به وادی زیست شناسی نمی گذاشت. 

                                                   
 مهی کوشهد حیهوان را نیهز    « لذات فلسهفه »همانطور که ویل دورانت )این یهودی تمدن ساز( در کتاب  8

 سهایت « تی زیبائیانسان و چیس»ر در کتاب معرفی کند. شرح بیشت« زیبا خواهی»و « زیبا شناسی»دارای درک 

   www.binesheno.com -نو ینشب
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مهی   بیان کهرده و  8مسئله را با منطق تبیینی خود،السالم(  یهم)عل یتب قرآن و اهل بمکت

بی جان،  در اثر دریافت روح دیگر، واقع شده است؛ بدین شرح که به مادۀ« جهش»گوید: آن 

جهان دوم   جان داده شد و نبات به وجود آمد. سپس در مرحلۀ دیگر به برخی از نباتات ریز

است « روح حیات»روح است که نامش  دارای داده شد و حیوان اولیه به وجود آمد. پس گیاه

حیات و روح الحیوان. این روح دوم را چگونه دریافهت کهرد؟   الو حیوان دو روح دارد: روح 

ه که روح اول را دریافت کرده بود. آن روح اول را چگونه دریافت کرد؟ نمی دانهم.  همانگون

 اما واقعیت است که مشاهده می کنیم و انکار این واقعیت، سفسطه است. 

؟ فهرقش ایهن   «نمهی دانهم  »چه فرقی هست میان این دو « نمی دانم»هم رسیدیم به  پس باز

در ریل قطار علم است، و این نمهی دانهم ههیچ    آن نمی دانمِ حضرات ترانسفورمیست ها  :است

یت مسئولعلم، و خارج از عرصه و رد؛ مسئله ای است خارج از قلمرو ارتباطی با ریل علم ندا

علم. همانطور که برای هیچ قطاری راه ریلی در هوا امکان ندارد، برای علم نیز دربارۀ چیستی 

مادّه، ریلی وجود ندارد و نمهی توانهد    روح و حیات، و در چگونگی پیدایش آن و پیوند آن با

 داریم: « نمی دانم»داشته باشد. پس دو 

ی که خارج از عرصۀ علم و خارج از توان علم است و برای علم موضهوعیت  نمی دانم -8

 ندارد. 

 ی که در متن علم، در درون عرصه علم هست. نمی دانم -3

ر اسهت. نمهی دانهم دوم مصهداق     نمی دانم اول، حق بشر است و انسان در این موضع معذو

است؛ اگر قرار بود به نمی دانم قانع شهوی اینهمهه وقهت و امکانهات را چهرا      « کرّ علی مافرّ»

 هزینه کردی و می کنی؟ 

، کار امری خدا «چون و چرا»خداوند دو نوع کار دارد: کار اَمری و کار خلقی. علم یعنی 

، این کار خلقی خهدا اسهت   -کُن فیکون -و فرمان است« امر»چون و چرا ندارد و فقط یک 

که چون و چرا دارد، فرمول و قَدَر دارد؛ علم یعنی دانستن رابطۀ قَدَرها با همهدیگر، در کهار   

                                                   
 ماهیت و تعریف این منطق در مجلد اول به شرح رفت.  8
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امری قَدَر و فرمول راه ندارد تا چون و چرای آن شناخته شود. پیدایش روح و حیهات ماننهد   

یت علهم خهارج   مسئول، توان، و پیدایش مادّۀ اولیه جهان، فعل امری خداوند است و از حیطه

 است. 

و موارد دیگر از آن جملهه در   «تبیین جهان و انسان»این موضوع را در کتاب  تکرار:
دیگر بهرای چشهم    یبرخی از بخش های این مجلدات، توضیح داده بودم، در اینجا از نو با بیان

یهزۀ دیگهر نیهز دارم؛    تکرار کردم. اما باید اعتراف کنم که در ایهن تکهرار انگ   8دیگر یانداز
همگان همۀ نوشته های بنده را مطالعه نمی کنند، کسی که تنها همین بخش را می بیند سهؤال  
های اساسی در ذهنش حضور می یابند، چه کار کنم؟ آیا هر بار پس از بار دیگر در پی نویس 

ن درست به کتاب دیگر حواله دهم و مطلب را بطور ناقص به خواننده عرضه کنم؟ حواله داد
را به کتهاب  « اَمر و خلق»است اما در مباحث اساسی و پایه ای، کافی نیست. با اینهمه مسئلۀ 

 حواله می دهم.  «دو دست خدا»

بدلیل اینکه دیگران  متأسفانهمطالبی که بنده عرضه می دارم، اساسی ترین اصول است، و 

د، احساس مهی  جای نیفتاده انکار نکرده اند، اصول ابتکاری هستند؛ در عرصۀ اذهان عمومی، 

آوری مجدد هستند. حال، آنچه من عرضه مهی کهنم درسهت و صهحیح     کنم سخت نیازمند یاد

هستند یا نه، داوری با خوانندۀ محترم است لیکن هر چه هست بیش از هر متن علمی نیازمند 

 برخی تکرارها می گردد. 

که منشأ آن آگهاهی انسهان   پدیده ای »جامعه یک پدیدۀ قراردادی و صرفاً یک  جامعه:

ات انسان دارد و بر مرحله آگهاهی بشهر، تقهدم دارد و منشهأ آن     ذنیست. بل ریشه در « باشد

معنی دارد، حیهوان فاقهد   « جامعه»روح فطرت است. حقوق، کیفر و مهلت نیز در چیزی بنام 

ر روح فطرت است لذا فاقد جامعه و تاریخ است و چیزی بنهام حقهوق، کیفهر و یها مهلهت د     

 3زندگی اش جایگاهی ندارد.

                                                   
 چشم انداز حقوق، کیفر و مهلت.   8
شخصیت ندارد و لذا حقوقی هم نهدارد مگهر    در بینش مدرنیته، جامعه یک پدیدۀ قراردادی است، پس 3

 آنچه افراد با میل و تشخیص مصالح خودشان حقوقی را به آن داده باشند. 
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مهمتهر از آن  « مهلت»مهمتر است، و مقولۀ « حقوق»از مقولۀ « کیفر»در این میان، مقولۀ 

در تقسیم بندی امور بهه   هر سه دو است. زیرا نه حقوق بدون کیفر معنی دارد و نه مهلت. و

طبیعیهات خهارج   در دایرۀ تشریعیات قرار می گیرنهد و از دایهرۀ    8«تشریعیات»و « طبیعیات»

 هستند؛ از امور تکوینی نیستند، از امور مدنی هستند. 

ه ها به کیفر معتقد هستند؛ در ههیچ مقطعهی از تهاریخ و در    عکیفر: همۀ افراد بشر و جام

ه آزاد نبوده و نیسهت. و همینطهور مهلهت نیهز به      «نقض حقوق»میان هیچ جامعه و قبیله ای، 

ظر نبوت ها در سه جهتِ تنیده به هم، چیده شده اند، نسبتی بوده و هست. کیفر و مهلت در ن

و در نظر نظام های غیر نبوّتی تنها در یک جهت بسیط قرار دارند، در نظام مورد نظر نبوت 

« حهق اهلل »تنظیم می شود که در رأس آن خهدا و  « مثلّث»نظام حقوق در شکل و ماهیت  ها،

قرار دارند. و هر سه در مهتن  « ق جامعهحقو»و « حقوق فرد»آن  ۀقرار دارد و دو طرف قاعد

حی میان آن ها، غیر ممکن است؛ در یده اند بطوری که جدا کردن و جرامثلث بر همدیگر تن

هر حق فردی، حق اهلل هم حضور دارد؛ مثالً هیچ فردی حق ندارد خودکشی کند و اقهدام بهه   

نین است جامعه؛ هیچ خودکشی جرم است و نظام قضائی جامعه باید او را کیفر دهد. و همچ

جامعه ای حق ندارد به خودش ستم کند؛ مثالً اسراف کار باشد و بر خهود ظلهم کنهد و ایهن     

چگونه و توسط چه کسی اِعمهال مهی گهردد؟    « جرم جامعه بر خود»جرم است، لیکن کیفرِ 

اساساً چنین مجازات و کیفری برای بشرها امکان ندارد. می ماند به خدا، که شرحش خواهد 

 د. آم

و همچنین برای فرد، امکان ندارد که بر علیه جامعۀ خود، اقامۀ دعوی کند، مگر اینکهه  

از عضویت آن خارج شده و در عضویت جامعه دیگر قرار گیرد و جامعهۀ دوم حهق او را از   

د، کهارش  اول بماند و بر حق خود اصرار ورزجامعۀ اول مطالبه کند. و اگر در درون جامعۀ 

بی، و جهاد می رسد کهه بهه معنهی    رج شده و به عرصۀ مبارزه، اصالح طلاز عرصۀ حقوق خا

                                                   
مراد از تشریعیات، مقررات غیر تکوینی است خواه شرع الههی باشهد و خهواه رسهم و رسهوم و خهواه        8

 یله و پارلمان باشد. قبمصوبۀ 
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باشهد  « قناح»و « حق»چگونگی ماهیت کلّی نظام است. اگر دربارۀ چنین کسی سخن از  نفی

مربوط می شود. نه حقوق « غیر حقیقت»و « حقیقت»و به دایرۀ  از مقولۀ حقوق خارج است

ی و «اصهول دیهن  »مسائل خهارج از فقهه و امهور     اصطالحی. و در اصطالح و ادبیات دینی، به

 امامت مربوط می شود. 

نقض »در نظام های حقوقی غیر نبوتی، نقض حق فردی، حقی از حقوق آن فرد است. یعنی 

، یکی از حقوق اوست. و این مصداق تنهاقض اسهت؛ حفهظ جهان حهق ههر فهرد اسهت،         «حق

 د است.خودکشی نیز حق هر فرد است. هر فرد مالک مطلق وجود خو

مهه خورشهید و    و را هرگز نمی پذیرد، زیرا ابهر و بهاد   ینظام نبوّتی چنین مالکیت مطلق

کار کرده اند تا یهک   کول، منظومه و کهکشان و فضا و... و...ولمیکروب و باکتری و اتم و م

خودش خودش را به آید، اینهمه عوامل هیچ حقی ندارند؟ آن کدام فرد است که  فرد به وجود

و نیز افراد دیگر از والدین و خانواده تا همۀ افراد جامعه کار کهرده انهد،    رده باشدوجود آو

نیرو مصرف کرده اند تا فالن فرد به وجود آمده است اینک چگونه او می توانهد بها میهل و    

مالکیت  «:اْلُمْلُك ِللَِّه»هوس خود، خودکشی کند و اینهمه هزینۀ کل کائنات را هدر دهد. 

ِللَّمِه  »آنِ خدا است و مالکیت انسان )و حتی فرشته نیز( محدود و نسبی اسهت؛  مطلق فقط از 

َِ َو اْلَأْرِض )یعنهی انسهان    فقط از آن خدا است مالکیت آسمان هها و زمهین   8«:ُمْلُك السَّماوا

 . و ده ها آیه دیگر با بیان ها و جهت های دیگر. ملک خدا است(

 طرح است:  این مقوله نیز در دو دیدگاه قابل مهلت:

 بارنهدگی  فصل بینیم می اگر و نیست، بیعتط در مهلتی هیچ تکوین: و طبیعت در مهلت -8

 رونهد  و کهار  ایهن  نیست مهلت گردد، می فراهم مهلتی کشاورزی تولیدات برای و شود می تمام

 درهمچنهین....،   و دههد.  نمهی  کسهی  بهه  مهلتهی  خهودش،  نصاب در سمّی هیچ و است. آن جاری

                                                   
سورۀ توبه  882سورۀ اعراف و  835سورۀ مائده. و آیۀ  834، 58، 84سورۀ آل عمران، و آیۀ  858آیۀ  8

 سورۀ فتح، اینهمه تکرار!!! 80سورۀ جاثیه، و  34سورۀ شوری و  08سورۀ نور، و  03و 
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 اما مهلتی وجود ندارد.  8هست« وقار»و « تأنّی»نات طبیعت کائ

مهلت در تشریعیات در میان هر قوم، قبیله و جامعه هست عالوه بر خط حقهوق در   -3

خط اخالقیات نیز جایگاه بزرگی دارد. هر فرد در استیفای حقوق خود می تواند مهلت دههد  

جائی که در توان دارد باید مهلت  خواه طرف مقابلش فرد باشد یا جامعه )و از نظر اخالقی تا

 دهد( چون او حق بخشیدن حق خود را دارد پس بطریق اولی می تواند مهلت هم بدهد. 

باشد. و اینجاست که باز « صرفاً فردی»اما این بخشش و مهلت در جائی است که آن حق 

قی نبوتی که میان بینش نبوتی و بینش بشری زاویه باز می شود؛ حق صرفاً فردی، در نظام حقو

آن است که هیچ ضرری بهر دو   «فردی حق صرفاً»س مثلث حقوق، برهم تنیده اند، أهر سه ر

نداشته باشد. و لذا حقوق فهردی محهض، در ایهن    « حق جامعه»و « حق اهلل»جانب دیگر یعنی 

بینش محدودتر می شود. همهانطور کهه در مسهئلۀ خودکشهی دیهدیم. و ایهن محهدودیت بهه         

زاری و امثال آن منحصهر نیسهت و مهوارد بسهیاری دارد، و لهذا در نگهاه       خودکشی یا خود آ

عوامانه و نگاه ژورنالیستی، نظام های حقوقی بشری از عنصر آزادی بیشهتری برخوردارنهد و   

نگاه علمی و مطابق بها اصهول انسهان     نظام های نبوتی آزادی ها را محدود تر می کنند. اما در

ن می شود که اساساً نظام های بشری از اعطای جزئی ترین شناسی و جامعه شناسی دقیق، روش

آزادی ناتوان هستند و آزادی اعطائی آن ها، آزادی بر علیهه آزادی اسهت. ایهن موضهوع را در     

تقدیم کهرده ام و در ایهن جها     اولدر مجلد  اولاز دعای  هفتمدر شرح بخش  «آزادی»مقالۀ 

 تکرار نمی کنم.

َََِمَك ِفمي   »امام در جملۀ  مهلت:( از السالم مراد امام )علیه َو اْسََْعِمْلِني ِبَطا

کدام مهلت را اراده کرده است؟ این مهلت دربارۀ حقوق افراد دیگر است؟ یها   ،«َأيَّاِم اْلُمْهَلة

دربارۀ حقوق جامعه است؟ و یا دربارۀ حقوق خود اهلل است؟ هیچکدام. امام در اینجا دربارۀ 

                                                   
خداوند  -سورۀ نوح 82آیۀ  «ما َلكَّْم ال َتْرُجوَن ِللَِّه َوقارًا»نی و وقار است: أطبیعت کائنات بر اساس ت 8

 وقارمند به جریان انداخته است.   جهان را با جریانی
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د. در هر کدام از حقوق سه گانهه جهای مهلهت و امکهان     سخن می گوی« حق مالکیت مطلق»

است به  یمهلت و جواز مهلت و نیز ستودگی مهلت، هست اما مراد امام در اینجا چیز دیگر

 شرح زیر: 

« فعّال مها یشهاء  »است و در عین آن « مالک مطلق»همان طور که به شرح رفت، خداوند 

وق بحث شد یک حق دیگهری نیهز دارد:   که در مثلث حق« حق اهلل»نیز هست؛ عالوه بر آن 

و در اِعمال این حق ویژه، حهق کیفهر و حهق     مالک مطلق، حق دارد فعال مطلق هم باشد.

که در باال  است «حق اهلل»تر از آن  التر و اخصبخشش و حق مهلت نیز دارد. پس این حق، با

اهلل بمعنی بهاال، مهی   بحث شد. این حق اهلل پشتوانۀ حقوق افراد، حقوق جامعه، و پشتوانۀ حق 

باشد. او بر اساس این حق ویژه می تواند کیفر هر عمل بد را فوراً بطور تکوینی بدههد؛ کسهی   

که دروغ می گوید فوراً )مثالً( روی اش را سیاه کند، کسی که به دیگری ظلم می کنهد فهوراً   

ؤاِخمذَّ اللَّمُه النَّماَس    َو َلْو ُي»دستش شکسته شود و...، اما این کار را نمی کند و مهلت می دهد: 

َََلْيها ِمْن َدابٍَّة َو لِكْن ُيَؤخُِّرُهْم ِإىل و اگهر خداونهد مهردم را     8«:َأَجٍل ُمَسممًّ   ِبظَّْلِمِهْم ما َتَرَك 

ه ای را بر روی زمین باقی نمی گذاشت و لکن آنان را تها  ندبخاطر ظلمشان کیفر می داد، جنب

 زمان معیّنی به تاخیر می اندازد. 

 و این مهلت بر دو نوع است: 

تا زمان معیّن عام و عمومی که برای همگان است و عبارت است از فرا رسیدن اجهل   -8

در این آیه، مرگ و قیامت است. که کیفهر اعمهال بهه    « اجل مسمی»مرگ. و ظاهراً مراد از 

 قیامت می ماند. 

روزی، چنهد  مهلت خاص: مهلتی که برای هر کسی در طول عمرش مهی دههد؛ چنهد     -3

از مرگش در همین دنیا بها حهوادث و پیشهامدهای نهاگوار،      شماهی و یا چند سالی، سپس پی

 کیفر می دهد. 

( این دو مهلت )هر دو( است؟ در سطرهای زیر به پاسهخ ایهن   السالم آیا مقصود امام )علیه

                                                   
 سورۀ نحل.   28آیۀ  8
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 پرسش می رسیم. 

داده شود، و این بهه   هیچ مهلتی نیست و نباید «حقوق جامعه»دربارۀ  در مقررات تشریعی

که  -نیست. بل سماحت و سهولت« سبقت غضب به رحمت»معنی سختگیر بودن نبوت ها و 

در اصهل تشهریع هسهت و کمیهت و کیفیهت       -8«َبَعَثِني ِباْلَحِنيِفيَِّة السَّْهَلِة السَّْمَحة»می فرماید 

 و مهلتی نیست.  معین دارد و بیش از آن هیچ تسامح

ه و جبران است لیکن رفتار انسان با آن گاهی )بل در اکثر مهوارد(  هر دو مهلت برای توب

وس می شود، چون کیفر را نمی بیند جریئ تر می گردد و از جانب دیگر تکهرار جهرم،   کمع

احساس برتری می کند که حتماً خداوند به من لطف ویهژه   می آورد. و باالخره گاهیعادت 

 َو ال َيْحَسَبنَّ الَّذيَن َكَفُروا َأنَّمما ُنْملمي  »ره می گوید: دارد که مجازاتم نمی کند. قرآن در این با

ََذاٌب ُمهنٌي َلُهْم َخْيٌر ِلَأْنفَِّسِهْم ِإنَّما ُنْملي و ستمگران )بر خهود، بهر    3«:َلُهْم ِلَيْزداُدوا ِإْثمًا َو َلُهْم 

خیهر اسهت،   افراد دیگر و بر جامعه( گمان نکنند مهلتی که برای شان می دههیم بهرای شهان    

کننده. یعنی مهلت یفزایند و بر آنان است عذاب خوارمهلت شان می دهیم تا بر گناهان شان ب

 موجب احساس خود بینی و غرورشان نگردد که این مهلت نتیجه ای خوار کننده دارد. 

است، نه تشریعی. و تشریع بها سهماحت و   « مهلت تکوینی»و در بیان روشن تر؛ مراد امام 

ن گیری، تشریع شده است و پس از تشریع، ههیچ مهوردی بهرای مهلهت وجهود      سهولت و آسا

ندارد. سهل گیری در اجرای تشریع مصداق سهل گیری اندر سههل گیهری مهی گهردد و نظهام      

حقوقی و فرهنگی جامعه متالشی می گردد. و آنان که امروز با تمسک به حدیث سماحت و 

اسالم تالش می کنند یا جاهل هستند و یها   ۀسهولت، برای تحمیل فرهنگ لیبرالیسم بر جامع

 خائن. 

« مهلهت خهاص  »اما درسخن امام نکته ای هست که نشان می دهد مهراد امهام از مهلهت،    

که برای همگان داده شده و تا اَجل و پایان عمر هست و به قیامت می مانهد.   یاست، نه مهلت

                                                   
 .080ص  3کافی، ج  8
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ش بهه کیفرههای تکهوینی    مرادش مهلت های چند روزه، چند ماهه و چند ساله است، و نظر

آمده است و می  «َأيَّاِم اْلُمْهَلة»که در قالب « ایّام»دنیوی است. این نکته عبارت است از کلمه 

ََََِك ِفي َأيَّاِم اْلُمْهَلة»گوید:  و )خدایا( مرا در ایام مهلهت در طاعهت    «:َو اْسََْعِمْلِني ِبَطا

 خودت به کارگیر. 

گرفته اند، برداشت شان « عمر»ن که این مهلت را به معنی این، آن شارحان و مترجمابنابر

نادرست است. و باید گفت اوالً این آیه با پیام هر دو آیه که در باال دیدیم، رابطۀ فی الجمله 

 هستند و هم شامل کیفهر اخهروی، امها   شامل کیفر دنیوی  هم دارد، نه رابطۀ بالجمله. آیه ها

بهه   ،و به ما یاد می دهد که در ایهام مهلهت ایهن کیفهر    سخن امام در محور کیفر دنیوی است 

طاعت بپردازیم و اصل این طاعت، توبه است و می گوید از این مهلت ها استفاده کنیهد و بهه   

واسمَعملني  »و یها   ،«و اسَعملني بطاََک کّل َمري»توبه و جبران بپردازید. واالّ می گفت 

را همین استفاده از مهلت های مهوردی، اسهت   و یا عبارتی از این قبیل. زی «بطاََک الي اجلي

بهه  است، نه « علّت»( به السالم که رهائی از کیفر اخروی را نتیجه می دهد. توجه امام )علیه

 معلول. 

است. امام در ایهن  « استعملنی»که در این جمله بیشتر قابل دقت است، کلمۀ  ینکتۀ دیگر

ش را و اراده و اختیهار خهودش را، ههیچ    فقره از دعا، در مقام توفیق خواهی نیست، بل خهود 

انگاشته و کل وجودش را به دامن رحمت خدا می اندازد، همه چیز را از او می خواهد کهه:  

خدایا وجودم، اراده ام، گزینشم، عقل و فکرم و کل وجودم را در اختیار خودت بگیهر و در  

داشته باشم. درست است  گزینش درست ده. نه اینکه توفیق بده که اراده ومسیر درست قرار ب

لیکن انسهان مهی توانهد همهه      ،خداوند انسان را با اراده و اختیار آفریده و انسان مکلّف است

 چیز را از خداوند بخواهد و راه دعا با هیچ قیدی همراه نیست. 

َو اْنَهْج ِلي ِإَل  َمَحبَََِّك َسِبيًلا »بعدی نیز فرق دارد که می گوید  ۀو این جمله با جمل

و برای من به سوی محبتت راهی آسان بازکن. در اینجا مفاد کالم این است که اگهر   «:َسْهَلة

نیست « خود»راه آسان را برایم باز کنی خودم در آن راه می روم. اما در جمله قبلی سخنی از 
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 و کل وجود خود را به دامن رحمت خدا می اندازد. 

مهو مهی شهود و تشهخیص ایهن دو از      میان حق و باطل گاهی بهاریکتر از   محبت خدا:

عرصۀ حق و دامنۀ عرصۀ باطل در همهدیگر مخلهوط    ۀهمدیگر مشکل می گردد. گاهی دامن

می شوند و منشأ انحرافات در همین نقاط و نکات است. در بحهث بهاال رسهیدیم بهه حهذفِ      

که خودی میان انسان و خدا نماند. صوفیان وقتی که به ایهن نکتهه مهی رسهند دچهار      « خود»

انحراف می گرددند و باصطالح ترمزشان بریده می شود و همچنان بهه پهیش مهی تازنهد کهه      

 ر هنرمند صوفی( می گوید: حافظ )این اَبَ
 

 نیست حائل هیچ معشوق و عاشق میان
 

 برخیز میان از حافظ خودی حجاب خود تو 
 

 

یکجا به دامهن  اما در سخن امام می بینیم پس از آنکه خود، ارادۀ خود، همه چیز خود را 

توجه کرده و می گوید که خدایا راه « خودیت خود»رحمت خدا می اندازد، بالفاصله باز به 

 را برایم بازکن تا خودم پیش بروم. 

داریهم.  « حهبّ اهلل »در قرآن نیز آیه هائی دربارۀ  «َمَحبََِّك»( می گوید السالم امام )علیه

نداشهته باشهد،    بّودی اسهت کهه نمهی توانهد حه     حبّ اهلل آری، اما عشق اهلل، نه. انسان موجه 

و گزینش غیر از ایهن نیسهت. امها    « اختیار»همانطور که نمی تواند بغض نداشته باشد. و معنی 

عشق طغیان هوس است و هوس راهکار غریزه اسهت، و تها    8انسان می تواند بدون عشق باشد.

و خود صوفیان بهه   عقل که راهکار فطرت است سرکوب نشود، هوس به حدّ عشق نمی رسد

 این اعتراف دارند که شعار می دهند: آتش عشق که آمد، عقل دود می شود. 

در این باره قبالً بحث شده است و در اینجا تکرار نمی کنم. تنها این نکتهه را بهازگو مهی    

یعنی عشق و برای ایهن گفتهه شهان حهدیث      یعنی حب و حب م: اینکه می گویند: دین کالًکن

کنید می بینید  دقترا نیز شاهد می آورند، اگر به متن این حدیث  3«ِإلَّا اْلُحب َهِل الدِّيُن»

                                                   
 عشق به معنی لغوی، نه به معنی اصطالحی ژورنالیستی و تسامحی.   8
 .22ص  23بحار، ج  3
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است نه در مقام توصهیۀ  « تولّی و تبرّی»یعنی در  «احلّب في اهلل و البغض في اهلل»که در مقام 

 عاشق شدن به خدا. 

و  «َو اْلآِخَرِةَأْكِمْل ِلي ِبَها َخْيَر الدُّْنَيا »با جملۀ  پایان شمارش مکارم اخالا:

)خدایا( بوسیلۀ آسان بودن راه، برای من خیر دنیا و آخرت را کامل کن. این آخهرین خُلهق و   

آخرین خصلت نیکوی شخصیت درون است که انسان در عمل به احکام دین احساس ثقهل و  

ح افهزا  وسنگینی نکند. کسی که این ویژگی درونی را داشته باشد، اطاعت و عبهادت بهرایش ر  

سهولت راه را می طلبهد   السالم د، بی تردید خیر دنیا و آخرت را خواهد داشت. امام علیهباش

از بهین رفهتن راه اسهت، تها بهی راههی یها         ،تا در آن راه پیش برود، و آسان بهودن راه غیهر از  

ار دهد: پای وحهدت بهر سهر کفهر و مسهلمانی      شعکه جناب صوفی  نتیجه دهد پلورئالیسم را

 زدیم. 

امام صهادق   تأییداست که بقول یحیی بن زید و  «مینریاض العالِ»اول  یهصحیفه سجاد

، علم است در قالب دعا و دعا است در قالب علم، مسهیر و مسهلک انسهان را بهر     السالم علیه

سالم انسهانیت را بیهان مهی کنهد و مهی       کلهای علمی مبتنی می کند، راه و مساصول و پایه 

 شناساند. 

زیان  »اسهت و بهر آن اسهاس     «زَیان العلمااء  »، اول السالم علیههمانطور که امام سجاد 

نیست، هرگز جاهلی که ههیچ  « بدون علم پریدن به آغوش خدا»است. خداشناسی  «العابدین

اطالعی از انسان شناسی ندارد، در عشق لقاء اهلل پرواز خیالی می کند، خود را با خدا همسهنخ  

تاریخ بشر جهلی بزرگتر از این نبوده و نیست، این توان شناخت خدا را ندارد. و در  ؛می داند

است که در اوایل قهرن دوم هجهری توسهط برخهی     « تعلیم بودیسم»نیست، « معارف اسالمی»

بهه میهان   « بهارسهتان »و « نوبهار»شکست خوردگان ایرانی بعنوان انتقام از اسالم، از دو معبد 

تا مرز فراموشی از بین مهی رفهت    مسلمانان نفوذ کرد و بر فرهنگ مردم سیطره یافت، سپس

میالدی توسط ایادی استکبار و کابالیسم در میان مسلمانان زنهده شهد. و    88که از نو در قرن 

کابالیست هاست تا اسالم را از علهم تخیلهه کهرده و     ۀامروز بشدت مورد حمایت همه جانب
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است فرو رفهتن در   د. وه! چه شیریننمسلمانان را به خیالپردازی و هپروت گرائی مشغول کن

 «.ّراحلق ُم»و  «لوالباطل ُح»تخیالت صوفیانه، که 

که آخرین بخش از دعای مکارم اخالق است، به قدردانی  را بخش بعدی السالم امام علیه

از پیامبر و آل )صلّی اهلل علیهم( اختصاص داده و حسنات بهشت و نجهات از دوزخ را نتیجهۀ   

داند. و صوفیان که خود را سالک الی اهلل مهی داننهد    آن حضرت و امامت اوالدش، می تبعث

 در مسلک شان از روی پیامبر و آل پل زده و به سرعت عبور می کنند و به خدا می رسند. 

 

 

 بخش سی و دوم

 تشکر از معلم انسانیتایانی، بخش پ

 ؟ -؟«من»مقدم است یا « ما»آیا در دعا 

 معیار برای همۀ مکارم اخالا 
 

َََل  َأَحٍد ِمْن َخْلِقَك َقْبَلُه،  اللَُّهمَّ َو» َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َكَأْفَضِل َما َصلَّْيَت  َصلِّ 

َََل  َأَحٍد َبْعَدُه، َو آِتنا ِفي الدُّْنيا َحَسَنًة َو ِفي اْلآِخَرِة َحَسَنًة، َو ِقِني  َو َأْنَت ُمَصل  

ََذاَب النَّاِر لش درود فرست، مانند برتر از آنچه بر کسی خدایا و بر محمد و آ «:ِبَرْحَمََِك 

پیش از او فرستاده ای، و یا بر کسی پس از او بفرستی، و در دنیا به ما حسهنه عطها کهن و در    

 رحمت خود از عذاب حفظ کن. ه آخرت نیز حسنه بده، و مرا ب

 

 شرح
 

در این بخش، خُلق دیگهر از خلهق ههای     تشکر از معلم انسانیت:  بخش پایانی

اسهت؛  « تشهکر »را عنوان نمی کند، یک خُلق رفتاری و عملی را معرفی می کنهد و آن   درونی
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تشکر از کسی که بر ذمّۀ ما حق دارد؛ باالترین حق؛ حهق تبیهین راه انسهانیت، راه نجهات از     

راه فطرت. این بزرگ معلم درس انسانیت، پیهامبر و   قرار گرفتن در عصیان و طغیان غرایز و

  8«.من مل يشكر املخلوق مل يشكر اخلالق»علیهم( هستند. که آل او )صلوات اهلل 

در بخش، بخش این دعا و دیگر دعاهای صحیفه، این تشکر را تکرار کرده است، لیکن در 

ویژگی ای به این تشکر داده است از آنجمله در ایهن بخهش   « و»برخی جاها با آوردن حرف 

َََل  ُمَحمٍَّد َو »که:  چشم اندازی  «َصلِّ»و  «اللَُّهمَّ»این حرف در میان  «.آِلِهاللَُّهمَّ َو َصلِّ 

است به سرتاسر این دعا از آغاز تا پایان و عطف است به تک تک خواسته ها، گوئی پشهت  

سر هر جمله، این صله خواهی بر پیامبر و آل را به زبان می آورد. یعنی این حرف عطف، این 

خش را تنها به بخش ماقبل، عطف نمهی کنهد، بهر تهک     ما قبل، یا این ب ۀجمله را تنها به جمل

َََلم  ُمَحمَّمٍد َو   »تک گزاره ها عطف می کند. گوئی پشت سر هر جمله ای می گوید  َو َصلِّ 

 و همچنین است در هر جائی از صحیفه که این عاطفه را بدینگونه آورده است.  «.آِله

بارۀ صلوات و آیه ها و احادیهث  در مواردی از این مجلدات، بویژه در شرح دعای دوم، در

مربوط به آن، بحث هائی گذشت. تنها این نکته را تکرار می کنم: چه زیبا و چهه انسهانی و   

ر رفتاری، هر اندیشه و فکری. زیبائی و هچه شیرین است صلوات در آغاز و پایان هر کاری، 

 ئهی  که هیچ هزینهه شیرینی ای که لذت روح افزای آن به آسانی قابل تجربه است، تجربه ای 

دارد که گوشۀ دیگر از درون انسان را بطور حسّهی  و نتیجه اش یک شیرینی دیگر نیز  ندارد.

 است.  ی دهد، و این یک محصول علمی بزرگو عملی، نشان م

و باید بدانیم که رسول خدا و ائمّۀ طاهرین )صلوات اهلل علهیهم( تنهها نشهان دهنهدۀ راه،      

را تبیین علمهی مهی کننهد و ههم درون خهود رونهدۀ راه را و ههم         نیستند، بل هم خود آن راه

َو َأْنَزْلنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلََُبميَِّن  »چگونگی پیمایش آن راه را؛ کارشان علم است و علم است و علم: 

                                                   
 . 038ص  884بحار، ج  8
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تبیین علمی در انسان شناسی، هستی و کائنات شناسی، و از ایهن طریهق    8«.ِللنَّاِس ما ُنزَِّل ِإَلْيِهْم

 یست راه خدا شناسی؛ خلق شناسی است که به کمال خدا شناسی هدایت می کند، هر چیهز ا

ای از آیات الهی است و در این میان انسان عظیم تهرین آیهه اسهت و ایهن     « آیه»در این جهان 

 است ارزش و ارجمندی دانش انسان شناسی. 

تهرین   پرسش عجیبهی اسهت، از پیچیهده    ؟-؟«من»مقدم است یا « ما»آیا در دعا 

از جهتی باید گفت در دعا اول باید  3می گردد.« قضا و قَدَر»مسائل که شبیه پیچیدگی مسئلۀ 

َربَّنا آِتنا ِفي الدُّْنيا َحَسَنًة »برای منافع و سالمت جامعه دعا کرد همانطور که در قرآن آمهده:  

ََذاَب النَّاِر نیست. ظاهر « من»این آیه خبری از می بینیم که در  2«.َو ِفي اْلآِخَرِة َحَسَنًة َو ِقنا 

برای جامعه دعها کنهد. امها در     اول این آیه ایجاب می کند که شخص دعا کننده ایثار کرده و

اذا دَا »( آمده است کهه:  و آله یهاهلل عل حدیثی از منابع سنّی دربارۀ سیرۀ رسول اکرم )صلی

د؛ دعا را از خودش شهروع  هر وقت دعا می کرد خودش را در اول قرار می دا 0«:بدء بنفسه

آورده و  «سنن» می کرد سپس به امت و یا به دیگران دعا می کرد. ابی داود این حدیث را در

سنیان به آن با دیدۀ ارزش نگریسته اند. اما برخی از شیعیان از آن جملهه ابوطالهب صهاحب    

شهرح بیهت    ه درجه آنجا که سیوطی در اوایل به ؛«لمرضیۀ سیوطیهبجة اشرح حاشیه ای، بر »

به این حدیث تکیه مهی کنهد، مهی     «لي و له في درجاَ االخره -واهلل يقضي هبباَ و افره»

اسهت. یعنهی ابوطالهب نیهز ایهن      « خصایل النّبی»گوید: این تمسک درست نیست، زیرا این از 

قدم داشتن محدیث را می پذیرد لیکن می گوید: این حدیث برای ما الگوی عملی نیست، زیرا 

یگران در دعا، مخصوص خود آن حضرت است چون او اشهرف مخلوقهات اسهت و    خود به د

                                                   
 سورۀ نحل.   00آیۀ  8
 سهایت « دو دست خدا»تنیدگی این دو با هم، رجوع کنید به کتاب دربارۀ قضا و قَدَر و پیچیدگی آن، و  3

   www.binesheno.com -نو ینشب
 سورۀ بقره.   348آیۀ  2
 سنن ابی داود. 0
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واسطه است برای خلق در فیض، پس دلیل نیسهت کهه در ایهن موضهوع از آن حضهرت الگهو       

 بگیریم. 

از سخن ابوطالب بوی ارسطوگرائی می آید، ارسطوئیان مسلمان، باور دارند که هر چه از 

ید اول به پیامبر می رسد سپس از آن حضرت به سایر و به سوی خلق بیا خداوند فیضان کرده

و آنان آن حضهرت  «. فیضان الوجود»مخلوقات )اعم از انسان و هر چیز دیگر( می رسد حتی 

 به این معنی می دانند.« واسطۀ فیض»را 

معتقدنهد کهه وجهود ههر چیهز از      « صادر اول»و « صدور»ارسطوئیان مسلمان، با باور به 

( صادر اول است؛ پس از صدور این و آله یهاهلل عل است، و پیامبر )صلیوجود خدا ناشی شده 

آن حضرت « واسطگی»صادر اول، اشیاء دیگر از وجود همین صادر اول صادر شده اند، و این 

دائمی و ابدی است؛ او حلقۀ وصل میان خدا و خلق است، و چون چنین است به همین جهت 

زیرا هر چه از طرف خدا بیاید بایهد از ایهن حلقهه     در هنگام دعا خودش را مقدم می داشت.

 عبور کند.

« فرضهیّۀ وهمهی  »و آنههم  « فرضهیه »نامیده شده غیر از یک « صدور»چیزی که  اما اوالً:

چیزی نیست؛ در واقع افسانه ای است که ارسطو آن را از افسانه های یونانی گرفتهه اسهت؛ و   

باورها و آئین یونانیان بهود؛ مسهلمانان ارسهطو     زایش اِلهه ها و خدایان از همدیگر پایۀ اصلی

به کار « زایش»را بر این « صدور»خودشان می دانند، اصطالح  «معلم اول»زده، که ارسطو را 

 بردند. 

 -دیگر صدور حتی با منطق خود ارسطو نیز سازگار نیست، زیرا صدور یک چیز از چیز

الزم گرفته هم مصدر و هم صادر  -صدورو با هر تصویر ذهنی از  با هر معنی و با هر مفهوم

صدور، صهرفاً   8هیچ چیزی صادر نمی شود.« بسیط مطلق»باشند، زیرا از شیئ « مرکّب»هر دو 

یک فرضیّه است آنهم فرضیه ای که غلط بودنش اظهر من الشمس اسهت، و ایهن پایهه اصهلی     

                                                   
و از مسلمات تاریخی است که ارسطو اول فلسفه اش را عرضه کرده و پهس از آن در مقطهع دیگهر از     8

 عمرش، منطقش را ارائه کرده است. 
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که فلسفه باید بر مبانی فلسفه ارسطو است، با اینهمه ارسطوئیان ما همیشه ورد زبان کرده اند 

غلهط و ضهد عقهل اسهت      شهان  مسلّم مبتنی باشد. با اینکه اصل و اساس بینش و هستی شناسی

 مدعی مالکیت انحصاری عقل هستند. 

رسول، رسول است و پیام رسان، واسطه است اما فقط واسهطۀ پیهام، نهه واسهطۀ وجهود.      

 سطه در وجود. واسطۀ فیض است اما فقط واسطۀ فیض هدایت و پیام، نه وا

اگر جناب ابوطالب، اصل این حدیث را می پهذیرد، چگونهه مهی توانهد آن را از      و ثانیاً:

آن حضرت را الگهوی خودمهان    ۀبداند؟ چه دلیلی هست که نباید ما این سیر« خصائص النّبی»

 8«ْسَوٌة َحَسَنٌةَرُسوِل اللَِّه أَّ َلكَّْم يف»ندانیم؟ فرمان قرآن در این باره، مطلق است که می فرماید: 

 و آن کدام دلیل است که دربارۀ چگونگی دعا کردن، این اطالق را تقیید کرده است؟ 

حدیث را می توان پذیرفت لیکن فی الجمله، نه بالجمله. آن حضرت در مواردی در مقهام  

دعا خودش را مقدم می داشته است، نه این که سیرۀ دائمی او بهوده اسهت؛ او خهودش قهرآن     

را آورده و حتی دیگران را توصیه کرده که عین این آیهه را   «َربَّنا آِتنا»و در قرآن آیۀ آورده 

در دعاهای تان بخوانید. آیا او خودش )نعوذ باهلل( هرگز این آیه را نخوانده!؟! یا آن را هرگهز  

 بعنوان دعا به زبان نیاورده!؟! تا سیره اش همیشه تقدم خود در دعا باشد. 

له نیز همین طور است؛ نباید کسی با تکیه بر این آیه و امثهالش بگویهد:   جانب دیگر مسئ

را مقدم داشت و دربارۀ شخص انفرادی خود دعا نکهرد.  « دیگران»و « ما»همیشه باید در دعا 

َربِّ »، «َربِّ اْجَعمْل يل »، «َربِّ َهمْب يل »، «َربِّ اْجَعْلين»این بینش نیز درست نیست؛ آنهمه 

م وحده آمده اند، نشان می دهنهد  لکبا صیغۀ مفرد مت در قرآن و...، و امثال شان که «اْغِفْر يل

 باید برای شخص خود منفرداً نیز دعا کرد.  که

معتقد است و  «اصالة جامعه»به  نه دربارۀ انسانالسالم(  یهم)عل یتب مکتب قرآن و اهل

ببرید، بگوئید هر دو اصیل اند، را به کار  «اصالة»اگر دوست دارید لفظ  «.اصالة فرد»نه به 

                                                   
 احزاب.  سورۀ  38آیۀ  8
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هم فرد شخصیت دارد و لذا حق و حقهوق دارد، و ههم جامعهه شخصهیت دارد و لهذا حهق و       

 دو ههر  بگوئیم: تا کند مجبور «آلیسم دو» پرستش به را ما که است دلیل کدام آن و دارد. حقوق

 و بنها.  رو دیگری و باشد بنازیر یکی فرع، یدیگر و باشد اصل یکی باید همدیگر به نسبت چیز

 است.  «امرین بین امر بل این نه و آن نه» مشخص، موارد در امور قبیل این در ما اصلی پایه

( بهرای مها روشهن شهود.     السالم این مقدمه برای این بود که یک نکته در سخن امام )علیه

َو »گویهد:   یه را در اینجا نیاورده بل دعایش را از آیه اقتباس کرده است. مهی آزیرا امام عین 

ََذاَب النَّار به جای  «.آِتنا ِفي الدُّْنيا َحَسَنًة َو ِفي اْلآِخَرِة َحَسَنًة، َو ِقِني ِبَرْحَمََِك 

یه را بیاورد، اما گوئی برای پیشگیری از خطا و آآورده است. او می توانست عین « قنی»، «قنا»

یم و مانند ابی داود معتقد باشیم که برخی از ما آن طرف مسئله را اصل بدان اما که مباد اشتباهِ

در دعا، دعا به دیگران مقدم است، و برخی دیگر به این طرف مسئله معتقد شده و اصالت را 

آورده اسهت. یهک   « ی= من»و هم با ضمیر « نا= ما»بدهیم. لذا هم با ضمیر « خود»در دعا به 

کهرده و  « من= خهود »ای کرده و آن خواستن حسنه است و یک دعای دیگر بر« ما»دعا برای 

آن محفوظ ماندن از عذاب دوزخ است. این دو دعاست که در یکی خود و دیگران را با ههم  

 فقط به خود دعا کرده و خبری از دیگران در آن نیست.  ییاد کرده، و در دیگر

را مقدم داشته است تا اصهل  « ما»لیکن در این دو دعا باز هم مشاهده می کنیم که دعا بر 

 را فراموش نکنیم. ایثار 

می شود آخرین درس این دعا و آخرین « ایثار»پس  معیار برای همۀ مکارم اخالا:

خُلق از مکارم االخالق، که اگر همۀ خُلق ها و خصائل که از آغاز این دعا، در درون انسهان  
، نه هر الی اهلل قربًةایثار  -ن یافته باشند، عالمت و نشان شان، خصلت ایثار است. و ایثاریتکو
لهق هها و   به هر نسبتی در جان و شخصیت یک فرد باشد با همهان نسهبت او دارای خُ   -ایثار

 خصایل مکارم است. 

 ایثار معیار است؛ معیار مکارم اخالق؛ معیار انسانیت. 

 نیز معیار صحت و انسانی بودن ایثار است. «قَّْرَبٌة ِإَل  اللَّه»و 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعای بیست و یکم



 یّهسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 034
 



 دعای بیست و یکم 038
 

 

 

 

 

 

 متن دعا 
 

َََلْيِه السََّلاُم  ََاَِِه   َو َكاَن ِمْن ُد

 ِإَذا َحَزَنُه َأْمٌر َو َأَهمََُّْه اْلَخَطاَيا

( اللَُّهمَّ َيا َكاِفَي اْلَفْرِد الضَِّعيِف، َو َواِقَي اْلَأْمِر اْلَمُخوِ ، َأْفَرَدْتِني اْلَخَطاَيا َفَلا 1)  

ََْن َغَضِب َََل  َخْوِ  ِلَقاََِك َفَلا َصاِحَب َمِعي، َو َضُعْفُت  َك َفَلا ُمَؤيَِّد ِلي، َو َأْشَرْفُت 

َََِي ) َُِدِني َو َأْنمَت  2ُمَسكَِّن ِلَرْو ( َو َمْن ُيْؤِمُنِني ِمْنَك َو َأْنَت َأَخْفََِني، َو َمْن ُيَسا

َََلم     ( َلا ُيِجرُي، َيما إِ 3َأْفَرْدَتِني، َو َمْن ُيَقوِّيِني َو َأْنَت َأْضَعْفََِني ) َلِهمي، ِإلَّما َربٌّ 

َََل  َمْطلَّوٍب. ) َََل  َمْغلَّوٍب، َو َلا ُيِعنُي ِإلَّا َطاِلٌب  ( 4َمْرُبوٍب، َو َلا ُيْؤِمُن ِإلَّا َغاِلٌب 

َََل  ُمَحمٍَّد َو  َو ِبَيِدَك، َيا ِإَلِهي، َجِميُع َذِلَك السََّبِب، َو ِإَلْيَك اْلَمَفرُّ َو اْلَمْهَرُب، َفَصلِّ 

ََنِّي َوْجَهَك اْلَكِرمَي 5ِلِه، َو َأِجْر َهَرِبي، َو َأْنِجْح َمْطَلِبي. )آ ( اللَُّهمَّ ِإنََّك ِإْن َصَرْفَت 

ََنِّي َسَبَبَك َلْم َأِجمِد   َََليَّ ِرْزَقَك َأْو َقَطْعَت   ََ َأْو َمَنْعََِني َفْضَلَك اْلَجِسيَم َأْو َحَظْر

َِْنَدَك ِبَمُعوَنِة ِسَواَك، َفَِّنِّي ٍء ِمْن َأَمالسَِّبيَل ِإَل  َشْي َََل  َما  ِلي َغْيَرَك، َو َلْم َأْقِدْر 

( َلا َأْمَر ِلي َمَع َأْمِرَك، َماٍض ِفيَّ ُحْكُمَك، 6ََْبُدَك َو ِفي َقْبَضََِك، َناِصَيَِي ِبَيِدَك. )

َََل  اْلُخُروِج ِمْن ُسْلَط اِنَك، َو َلا َأْسََِطيُع ُمَجاَوَزَة ََْدٌل ِفيَّ َقَضاُؤَك، َو َلا قَّوََّة ِلي 

َََِمَك َو   َِْنَدَك ِإلَّا ِبَطا قَّْدَرِتَك، َو َلا َأْسََِميلَّ َهَواَك، َو َلا َأْبلَّغَّ ِرَضاَك، َو َلا َأَنالَّ َما 
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ََْبدًا َداِخرًا َلَك، َلا َأْمِلُك ِلَنْفِسي7ِبَفْضِل َرْحَمََِك. ) َنْفعًا  ( ِإَلِهي َأْصَبْحُت َو َأْمَسْيُت 

َََِْرُ  ِبَضْعِف قَّوَِّتي َو ِقلَِّة ِحيَلَِي،  َََل  َنْفِسي، َو َأ َو َلا َضّرًا ِإلَّا ِبَك، َأْشَهُد ِبَذِلَك 

ََْبمُدَك اْلِمْسمِكنُي اْلُمْسمََِكنُي     ََْدَتِني، َو َتمِّْم ِلي َما آَتْيََِني، َفَِّنِّي  َفَأْنِجْز ِلي َما َو

َََلم     8) َحِقرُي اْلَمِهنُي اْلَفِقرُي اْلَخاَُِف اْلُمْسََِجرُي.الضَِّعيُف الضَِّريُر اْل ( اللَُّهممَّ َصملِّ 

ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو َلا َتْجَعْلِني َناِسيًا ِلِذْكِرَك ِفيَما َأْوَلْيََِني، َو َلا َغاِفًلا ِلَِّْحَساِنَك ِفيَمما  

ََنِّي، ِفي َسرَّاء  كَّْنُت َأْو َضرَّاء ، َأْو َأْبَلْيََِني، َو َلا آِيسًا ِمْن ِإَجاَبََِك ِلي َو ِإ  َْ ْن َأْبَطَأ

ََاِفَيٍة َأْو َبَلاٍء، َأْو ُبْؤٍس َأْو َنْعَماء ، َأْو ِجَدٍة َأْو َلْأَواء ، َأْو َفْقٍر َأْو  ِشدٍَّة َأْو َرَخاٍء، َأْو 

َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو اْجَعْل َثَن9) ِغًن . َََلْيَك، َو َمْدِحي ِإيَّاَك، َو ( اللَُّهمَّ َصلِّ  اَِي 

َََل   َحْمِدي َلَك ِفي كَّلِّ َحاالِتي َحَّ  َلا َأْفَرَ  ِبَما آَتْيََِني ِمَن الدُّْنَيا، َو َلا َأْحَزَن 

َغْل َما َمَنْعََِني ِفيَها، َو َأْشِعْر َقْلِبي َتْقَواَك، َو اْسََْعِمْل َبَدِني ِفيَما َتْقَبلَُّه ِمنِّمي، َو اْشم  

َََليَّ َحَّ  َلا أَِّحبَّ َشْيئًا ِمْن ُسْخِطَك، َو َلا َأْسَخَط  ََْن كَّلِّ َما َيِرُد  ََََِك َنْفِسي  ِبَطا

َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو َفمرِّْغ َقْلِبمي ِلَمَحبََِّمَك، َو    11َشْيئًا ِمْن ِرَضاَك. ) ( اللَُّهمَّ َصلِّ 

ِبَخْوِفَك َو ِباْلَوَجِل ِمْنَك، َو َقوِِّه ِبالرَّْغَبِة ِإَلْيَك، َو َأِمْلُه ِإَل   اْشَغْلُه ِبِذْكِرَك، َو اْنَعْشُه

َِْنَدَك َأيَّاَم َحَياِتي  ََََِك، َو َأْجِر ِبِه ِفي َأَحبِّ السُُّبِل ِإَلْيَك، َو َذلِّْلُه ِبالرَّْغَبِة ِفيَما  َطا

ا َزاِدي، َو ِإَلم  َرْحَمَِمَك ِرْحَلَِمي، َو ِفمي     ( َو اْجَعْل َتْقَواَك ِمَن المدُّْنيَ 11كَّلَِّها. )

َمْرَضاِتَك َمْدَخِلي، َو اْجَعْل ِفي َجنَََِّك َمْثَواَي، َو َهْب ِلي قَّوًَّة َأْحََِملَّ ِبَهما َجِميمَع   

َِْنَدَك، َو َأْلِبْس َقْلِبَي اْلَوْحَش َة ِمْن َمْرَضاِتَك، َو اْجَعْل ِفَراِري ِإَلْيَك، َو َرْغَبَِي ِفيَما 

ََََِك. ) ( َو َلا َتْجَعْل 12ِشَراِر َخْلِقَك، َو َهْب ِلَي اْلأَّْنَس ِبَك َو ِبَأْوِلَياََِك َو َأْهِل َطا

َِْنِدي َيدًا، َو َلا ِبي ِإَلْيِهْم َحاَجمًة، َبمِل اْجَعمْل     َََليَّ ِمنًَّة، َو َلا َلُه  ِلَفاِجٍر َو َلا َكاِفٍر 

( اللَُّهمَّ 13ْفِسي َو اْسَِْغَناَِي َو ِكَفاَيَِي ِبَك َو ِبِخَياِر َخْلِقَك. )ُسكَّوَن َقْلِبي َو أَّْنَس َن
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َََلميَّ   َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو اْجَعْلِني َلُهْم َقِرينًا، َو اْجَعْلِني َلُهْم َنِصريًا، َو اْمُنْن  َصلِّ 

ََل ِبَشْوٍق ِإَلْيَك، َو ِباْلَعَمِل َلَك ِبَما ُتِحبُّ َو َتْرَض ٍء َقِديٌر، َو َذِلَك كَّلِّ َشْي  ، ِإنََّك 

 َََلْيَك َيِسرٌي.

  

 

 عنوان دعا 
 

َََلْيِه السََّلاُم ِإَذا َحَزَنُه َأْم ََاَِِه   ٌر َو َأَهمََُّْه اْلَخَطاَيا:َو َكاَن ِمْن ُد

 هنگهامی کهه چیهزی او را محهزون و خطاهها مهمهومش        السهالم  : از دعاهای امام علیهه 

  می کرد.

 این عنوان از دو بخش تشکیل شده است: 

وقتی که چیزی او را محزون می کرد. این بخش اعم است  :ِإَذا َحَزَنُه َأْمٌربخش اول:  -8

و هر چیز و هر علتی که موجب غم و غصه باشد را شهامل مهی شهود اعهم از امهور جسهمی،       

 روحی، معاشی، اجتماعی و فردی. 

 او فشهار   او را مهمهوم کهرده و بهر    خطاهها وقتهی کهه    :اَياَأَهمََُّْه اْلَخَط بخش دوم: -2

 ، است. خطاهاانسان با  ۀاست و تنها به محور رابط می آوردند. این بخش اخص

گناه نیست، بهل ههر اشهتباه و خطها     « خطایا»برخالف نظر شارحان و مترجمان، مراد از 

وضوع در بررسهی مهتن   است که انسان در رابطۀ خود و خدایش دچار آن می شود. شرح این م

 8دعا خواهد آمد.

                                                   
، در موارد پیشین از این مجلدات به شرح السالم چیستی عصمت و مراد از خطا دربارۀ معصومین علیهم 8

 .  آمده است 2با شمارۀ « پاسخ به یک پرسش»بویژه در بخش مقدمات همین مجلّد تحت عنوان  رفته است
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 بخش اول

 انسان شناسی 

 انسان همیشه تنها است

 انسان هرگز فارغ از ترس و نگرانی نیست

 برای رفع تنهائی و نگرانی انسان غیر از نیایش راهی نیست
 

ْتِنمي اْلَخَطاَيما َفَلما    اللَُّهمَّ َيا َكاِفَي اْلَفْرِد الضَِّعيِف، َو َواِقَي اْلَأْمِر اْلَمُخوِ ، َأْفَرَد

ای خدا؛ ای که تو بر شخص تنها و ضعیف کافی هستی، و ای که توئی حفهظ   :َصاِحَب َمِعي

 کننده از هر چیز ترسناک، خطاها موجب شده که من تنها شوم و مونسی برایم نیست. 

 

 شرح
 

 هستند:  نیازمند است و نیاز عنصر ذاتی و ماهوی اوست؛ نیازها بر دو نوع یانسان موجود

 کند.  هکند و می تواند برآورد هنیازهائی که خود انسان باید آن ها را برآورد -8

نیهاز در  »کند. این نهوع از نیازهها،    تأمیننیازهائی که هیچ انسانی نمی تواند آن ها را  -3

 آن، نیاز به یاری شخص دیگر است.  تأمینهستند؛ نیازی که برای « نیاز

آن بهه   تهأمین است، و تهوان انسهان در   « نیاز»سنگین تر از « نیازنیاز در »بدیهی است که 

 و گاهی به صفر کاهش می یابد.  %8درصد کاهش می یابد. و در مواردی حتی به  34%

نیاز »که « هراس از تنهائی»و « نیاز به همدم»و « نیاز به یار»و عالوه به هر دو نوع نیاز، 

 است، مهمتر و ضروری تر است. « رنیاز به حضور شخص دیگ»است و صرفاً « محض

، با حضور هیچ «در کنار کسی بودن»نیاز به همدم؛ نیاز به  انسان همیشه تنها است:
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 نمی شود.  تأمینکسی اعم از همسر، و دوست صمیمی، 

اسهت یها   « نیاز محض»با بیان دیگر: آیا نیاز به همسر، به دوست و قوم و خویش، از سنخ 

 ؟ -و معنوی است؟ مانند دیگر نیازهای مادی

بر دو نوع اسهت: نیهاز محهض، و نیهاز     « رفع تنهائی»باز هم با بیان دیگر: نیاز به همدم و 

 ابزاری. 

رفع تنههائی. امها بها یهک نگهاه ژرف،       ند برایهمسر و دوست ابزار می شو نیاز ابزاری:

رای قضیه برعکس می شود؛ در این قضیه این انسان است که ابزار طبیعهت اسهت؛ آفهرینش به    

و ازدواج انسان را ابزار خواست خود کرده و می کند. و نیز آفرینش با  ، انسانتداوم نسل بشر

 ، انسان را به دوست یابی وادار می کند. «جامعه سازی»انگیزش حیات فردی برای 

نیست؛ نه خودش ابهزار اسهت و    یابزار هیچ چیز« نیاز محض»اما انسان در  نیاز محض:

همهدمی بها   »ا رفع می کند ابزار است. و این بهرآورده نمهی شهود مگهر بها      نه آنچه این نیاز ر

نیاز محض، فقط با یاد خدا  تأمینقلب انسان در  8.َأال ِبِذْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلقَّلَّوب«: خداوند

 بهی نقهص و بهی خدشهه،      ،و همدم بودن با خدا، به آرامش مطمئن؛ آرامش حقیقهی و واقعهی  

با همدمی  فقط مدمی نه انسان ابزار چیزی است و نه خداوند. نیاز محضمی رسد و در این ه

 3.است تأمینمحض و بدون عنصر ابزاری، قابل 

آورده سالمت جسم، همسر و دوست، و... براگر همۀ نیازهای انسان اعم از مال و ثروت، 

 نشود، انسان روی آرامش و آسودگی را نخواهد دید.  تأمینشود، تا آن نیاز محض 

اگر همۀ مردم جهان دوست یک انسان باشند، اگر در نیاز به جفهت در کمهال موفقیهت    

کمّی و کیفی باشد، اگر ثروت جهان مال او باشد. باز آن نیاز محض سهرجای خهود هسهت و    

 نمی شود مگر با یاد خدا و همدم بودن با خداوند.  تأمین

                                                   
 سورۀ رعد.   35آیۀ  8
است بر خالف نظهر شهارحان و   « نیاز محض»مین در بخش دوم خواهیم دید که محور اصلی این دعا ه 3

 مترجمان.  
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نهاتوان اسهت. و ایهن یهک     موفقیت در همۀ ابعاد حیات و زندگی از بهرآوردن ایهن نیهاز    

حقیقت و واقعیت تجربی است؛ انسان های موفق در امور حیات و زندگی، بیش از انسان های 

ناموفق به دنبال رفع این نیاز می دوند؛ همیشه گمان می کنند در پلۀ باالتر به آرامش خواهند 

رد درمهانی نهدارد   د ۀ باالتر مضاعف می گهردد. و ایهن  پلّحرص شان برای  ،رسید اما با آن پلّه

 و همدم بودن با خدا. « ذکر اهلل»مگر با 

اما چون انسان ذاتاً و خلقتاً نیازمند آفریده شده و همیشه و هر لحظه تا آخر عمر نیازمند 

نیز باید بطور همیشه و مهداوم باشهد و ههیچ وقهت حتهی      « ذکر اهلل»با نیاز محض است، پس 

 نگردد.  لحظه ای این رابطه و این با هم بودن قطع

اسهت: ذکهر یعنهی یهاد     « یهاد »این دوام و مداومت، با ذکر شفاهی و تکان لب ها نیسهت،  

اسهت؛ انهس بها    « انس»نیست، بل آنچه مورد نظر است « یاد خودآگاه»کردن. یاد نیز همیشه 

خداوند؛ که شخصیت درون حتی در حاالت ناخودآگاه نیز این انس را داشهته باشهد. در ایهن    

ری این نیاز برآورد می شود که گوئی از اصل و اساس چنین نیهازی نبهوده   حالت است که طو

 است. 

و صد البته راه رسیدن به انس، ذکر شفاهی و ذکر قلبی است؛ هر چه انسان بیشتر به ذکر 

شفاهی و ذکر قلبی بپردازد به همان مقدار انس قوی تر می شود و به اعمهاق شخصهیت درون   

 نفوذ می کند. 

و آشهوب درون،  ن در این انس ناموفق باشد به همان مقدار دچهار تشهنگی   و هر چه انسا

. تشنگی و آشوبی که با هیچ ابزار و وسیله ای رفع نمی گردد و عمر شخص از اول خواهد شد

« دویدن لَه لَهی»می شود و چیزی از عمرش غیر از « لَه لَه زدن»تا آخر مصداق اصطالح عامی 

 برایش حاصل نمی شود. 

به ما یاد می دهد که انسان تنهاست و هیچ چیزی این تنهائی را رفع نمهی   السالم لیهامام ع

چون در مقام بیان صهفات   «.اللَُّهمَّ َيا َكاِفَي اْلَفْرِد الضَِّعيف»می گوید:  ،کند مگر یاد خدا

نهفته است: یعنی ای خدائی که غیر « انحصار»خداوند است، می فهمیم که در این سخن نوعی 
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 هیچ کسی و هیچ چیزی تنهائی شخص را رفع و کفایت نمی کند.  وتاز 

است؛ این نیاز با قهدرت  « ضعیف»و نیز به ما می فهماند که در رفع این تنهائی هر انسانی 

قدرتمندترین انسان ها قابل رفع نیست، حتی نه فقط با قدرت مادی قوی ترین ها، بل با قدرت 

رفع نیست مگر با ذکرشان و یادشان و مونس بودن شان بها  معنوی انبیاء و معصومین نیز قابل 

خداوند. یعنی این بُعد از ابعاد معنویت در رفع این تنهائی، کارآئی دارد، ابعهاد دیگهر کهارآئی    

 دارند.  یدیگر

« قهدرت »( به ما یاد می دهد که این نیهاز ههیچ رابطهه ای بها     السالم امام )علیه این:بنابر

ان که این همه تحول در زیست فردی و اجتماعی و در طبیعهت و در  ندارد. توان و قدرت انس

دربهارۀ ایهن نیهاز     -تحول مثبت و خواه منفی خواه -ساخت و ساختمان تاریخ، ایجاد می کند

هیچ کارآئی ندارد و اساساً نسبت این نیاز با قدرت، سالبه بانتفاء موضوع است. ضعف است و 

شناسی این ضعف خاص را بشناسد و آن را بها عقهل و   ضعف، نه قدرت. اما اگر انسان در خود

کند، یک توان بالقوّه که در وجودش هست برای یاد خدا، بهه فعلیهت مهی    ک جان و دل در

 «.اللَُّهمَّ َيا َكاِفَي اْلَفْرِد الضَِّعيف»رسد. این توان از شناخت آن ضعف حاصل می شود که: 

تهوان   تنها کافی و رافع آن بدانهد،  را ند و خدااگر خود را در رهیدن از این تنهائی ضعیف بدا

 ذکر و همدمی و انس با خدا محقق می گردد. 

از  السهالم  به یک نکته توجه نکرده اند: منظور امام علیهه  صحیفهشارحان و مترجمان 

باصطالح ادبی حقیقیه و طبیعیه « اله»فردیت نسبی میان افراد جامعه نیست، بل حرف « الفرد»

امام وقتی کهه ایهن جملهه را    «. الضعیف»همین طور در «. ذکری و نه عهد ذهنیعهد »است نه 

میان خود و خدا می گفت، یا به دو فرزندش امالء می کرد، تنها و بی کس در بیابان نبود تها  

است،  «يا کافي االنسان املخلوق فردًا و ضعيفا»باشد. مقصودش « عهد ذهنی یا ذکری»مرادش 

و )در روز  8«:َكمما َخَلْقنماكَّْم َأوََّل َممرَّةٍ    َو َلَقْد ِجْئَُُمونا فَّرادى»ماید: ن می فرقرآچنان که در 
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قیامت به آنان گفته می شود( اینک تنها به سوی ما آمده اید همانطور که در بار اول خلقهت  

 تان شما را تنها آفریده بودیم.

َفمَِّذا  »ه می فرماید: تک و تنها بودن بدون حضور دیگران نیست زیرا ک« فرادی»مراد از 

َُْد اْلآِخَرِة ِجْئنا ِبكَّْم َلفيفًا وقتی که وعدۀ آخرت فرا رسهد شهما را در تنگاتنهگ و     8«:جاء  َو

 کنار همدیگر می آوریم. 

می فرماید: در آفرینش دنیوی نیز شما را تنها آفریده بودیم، در حالی کهه مهی بینهیم ههیچ     

حتی او هم به همراه حوا خلق شده. مهراد از ایهن    کسی غیر از حضرت آدم، تنها آفریده نشده

از  ،؟ این همان است که در این بحهث -چیست که همگان با این تنهائی آفریده شده اند« تنها»

 تعبیر شد. « تنهائی ویژه ای که با هیچ یار و همدمی رفع نمی شود»و « نیاز محض»آن با 

ه محور انسان شناسی است، نه در مسهائل  این نکته در این آیه، و نیز این اصل در این دعا ب

 اجتماعی؛ تنهائی ذاتی است نه تنهائی در اثر فقدان مددکار و یاور در امور زندگی و اجتماعی. 

اگر مطابق نظر شارحان و مترجمان معنی کنیم، نه فقط از معنی سخن امهام محهروم مهی    

که من بررسی کهرده ام غیهر از   شویم، بل در معنی آیه نیز به هیچ جائی نمی رسیم. و تا جائی 

 آیه هیچ حدیثی در دست نداریم.  این این کالم امام برای تبیین معنی

 یه آورده است: آشش حدیث در ذیل این « نور الثقلین»مرحوم ابن جمعه در تفسیر 

ََِن النَِّبيِّ »نقل می کند کهه:  « مجمع البیان»را از  حدیث اول: َو ِقيَل َمْعَناُه َما ُرِوَي 

َََلْيِه َو آِله) ََُراًة غَّْرًلا َأنَُّه َقاَل: ُتْحَشُروَن (َصلَّ  اللَُّه  و عریهان و  پها برهنهه    «:ُحَفاًة 

 ر خواهید شد. ختنه نشده، در محشر حاض

یعنی یک قول ضعیف است. ثانیاً نمی گوید رسول اکرم این سخن را «. قیل»اوالً: می گوید: 

ویندۀ آن قیل، آیه را بر طبهق ایهن سهخن منسهوب بهه آن      در معنی این آیه فرموده است، بل گ

حضرت معنی می کند. و ثالثاً: در سه حدیث دیگر بطور مسهتند آورده اسهت کهه مهردم در     
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 ر خواهند شد، نه لخت و عریان. ضمحشر با پوشش حا

 همین حدیث مطلبی از عایشه نقل می کند که باز به آیه ارتباط ندارد.  ۀو در ادام

( و آلهه  یهاهلل عل بدون ذکر سندی از رسول اکرم )صلی« خرایج و جرایح»از  حدیث دوم:

نقل می کند که: روزی این آیه را به فاطمه بنت اسهد خوانهدم. گفهت: وای چهه حهال بهدی       

 خواهد بود، و...

اوالً: همانطور که گفته شد سه حدیث مستند پیام ایهن حهدیث را رد مهی کننهد. و ثانیهاً:      

نقل کرده و در آن اثری از ایهن آیهه   « اصول کافی»حدیث است که از  حدیث سوم عین همین

 نیست. 

در پی نویس، ضبط خرایج و جرایح را تهرجیح مهی    8و شگفت این که مصحّح نور الثقلین،

 متهم می کند. « سقط»دهد و ضبط کافی را به 

ر خواهند ضشده است که مردمان در محشر با پوشش حا تأکید و در سه حدیث بعدی

 د که در باال اشاره شد. ش

واقعیت این است که در معنی و تفسیر این آیه حدیثی نداریم؛ کسی با ظنّ خود ههر چهه   

را بهه عریهان بهودن گرفتهه سهپس در      « فهرادی »فکر کرده و معنائی برای آیه نیافته و کلمهه  

وجهود  « عریهان »و « فهرادی »نوشتارهائی به حدیث هم منسوب شده است. چهه ربطهی میهان    

 ی از موارد. بسیارد!؟! این است اوضاع متون تفسیری ما در دار

تنها حدیثی که به این آیه مربوط و با آن وحدت موضوعی دارد، همین سخن امهام سهجاد   

 به شرحی که گذشت.  «اللَُّهمَّ َيا َكاِفَي اْلَفْرِد الضَِّعيف»است:  السالم علیه

پایهان مراسهم محشهر وارد    وقتی که اهل بهشهت در   یک اصل مهم در این مبحث:

از بین خواههد رفهت. و ایهن بزرگتهرین ویژگهی      « این تنهائی ذاتی و ماهوی»بهشت می شوند، 

در  ،«ِبِذْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلقَّلَّوب»بهشت و اولین و پایه ای ترین نعمت آن است. در این دنیا 
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 -َهما المنَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّمةَّ   يا َأيََُّ»که می فرماید:  «َند الورود تطمئّن القلوب»بهشت 

با صرف  8«.َجنَّيت َو اْدُخلي -َِبادي يف َفاْدُخلي -َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيًَّة ِإىل اْرِجعي

نظر از سرایش صوفیان، همۀ بهشتیان عباد اهلل هستند و همۀ شهان دارای نفهس مطمئنّهه، کهه     

 . است زیستگاه قرار و آرامشآخرت، آن  «:القرار إّن االخرة هي دار»فرمود: 

این تنهائی ذاتی آفرینشی و بی قراری ذاتی دنیوی، در بهشت نخواهد بود گرچهه تها پایهان    

 مراسم محشر به همراه انسان خواهد بود. 

را فقط به بهشت منحصهر  « قرار»آمده، « اِنّ»که در فاصلۀ اسم و خبر « هی»ضمیر اشارۀ 

 اس این بی قراری از بین نمی رود مگر در بهشت. می کند و نشان می دهد که اصل و اس

از نقصهی   -اعم از تنهائی ذاتی و ماهوی و هر تنهائی و نگرانی دیگهر  -هر ترس و نگرانی

نیسهت و همیشهه بها    « حیات محض»ناشی می شود که در این دنیا هست، زیرا زندگی دنیوی 

ِإنَّ الدَّاَر »اسهت  « محضحیات »آسیب ها، خطرها و آفت ها همراه است. لیکن جهان بهشت 

 دار آخرت است که آن است حیات محض.  «:اْلآِخَرَة َلِهَي اْلَحَيوانَّ

در این آیه معنی انحصهار را مهی رسهاند؛ یعنهی فقهط زیسهت       « لَهِیَ»باز هم کلمه مرکب 

 اخروی حیات محض است. 

گذاشهت  « قهراری  دعای نالیدن از بهی »در متن این دعا می بینیم که می توان نام این دعا را 

با تک تک جمالت ما را به راه رهیدن از این بی قهراری و رسهیدن بهه     السالم که امام علیه

 قرار، رهنمون می شود. 

« خطهاء »عامهل اول   می شاود:  مانع از مونس شدن انسان با خدا، عاملی که

وجه کرد مراد آمده است. و باید ت «اَهّمَُْه اْلَخطايا»است چنان که در عنوان این دعا بصورت 

« رابطۀ انسان با خدا»از خطاء، خطاء عملی نیست، بل خطاء فکری در گزینش راه درست در 

است که سراب هائی در نظر انسان خودنمائی می کننهد و او  « رابطۀ انسان با همه چیز»و در 
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 گمان می کند بوسیله ثروت، قدرت، شهرت و... می تواند به قرار و آرامش حقیقی برسد. 

مل دوم خطاء عملی است از ریزترین خطای عملی تا بزرگترین آن که گناه نامیهده مهی   عا

شود. و هیچ خطاء عملی نیست که منشأ خطای فکری نداشته باشد خواه به حد گناه برسهد و  

 خواه نرسد.

میان خطاء فکری و خطاء عملی تعاطی متقابل هست؛ اگر انسان به خود نیاید و بها ارادۀ  

ران این تعاطی نرهاند سر از شدیدترین انحراف در می آورد: خطهاء  وَرا از دَ خود تقوی فطر

فکری موجب خطای عملی می گردد، و خطای عملی بر می گردد و خطای فکری را تقویهت  

 می کند، و همچنین بطور تکراری این تعامل پیش می رود.

فی را به ما نشهان داده و  ران خطرناک و تعامل منوَ( راه رهیدن از این دَالسالم امام )علیه

اللَُّهمَّ َيا َكاِفَي اْلَفْرِد الضَِّعيِف، َو َواِقَي این دعا را امالء می کند تا ما از آن بهرمند شویم: 

 .....اْلَأْمِر اْلَمُخوِ ، َأْفَرَدْتِني اْلَخَطاَيا َفَلا َصاِحَب َمِعي، و

تر است، یها  مؤثرسازی  خود« انس با خدا»برای تحقق  ؟:-خود سازی، یا خودپائی؟

 در جهوب  راهی سه در که آبی است؛ آب جریان شبیه انسان وجود نیروی و انرژی ؟-خودپائی؟

 شد.  خواهد جاری بستر یک در آن همۀ شود بسته مسیر دو از یکی اگر است؛ جاری مسیر دو

نیروی وجود انسان هم در امور مثبت و هم در امور منفی مصرف مهی شهود، اگهر بسهتر     

 فی آن بسته شود همۀ آن در بستر مثبت جاری خواهد شد؛ ایستائی در انسان محال است. من

پس اگر خودپائی باشد و انسان خود را از بدی ها حفظ کند خهوبی هها خهود بهه خهود      

 تر است. مؤثرخواهند آمد. پس خودپائی 

کدام یک  عالوه بر این، اگر خودپائی نباشد، خودسازی به جائی نمی رسد؛ اگر گفته شود

از این دو نسبت به دیگری نقش علیت دارد؟ باید گفت: خودپائی علت و خودسازی معلول آن 

َِ َو ُيْؤِمْن ِباللَِّه فقد اسََْمَسَك ِبماْلُعْرَوِة اْلمُوْثق   »است؛   «َلما ِإَلمهَ  »و اول  8«َفَمْن َيْكفَّْر ِبالطَّاغَّو
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 «.ِإلَّا اللَّه»است سپس 

 تأکیهد خود از منفیات، تقوی است و قرآن این همه روی تقوی  تقوی: پائیدن خود؛ کنترل

 دارد. 

چگاونگی شخصایت   »این در تحقق و دوام انس است، و بحثی است بهه محهور    معیار:

اما معیار این تحقق، عمل است اگر اعمال صالحه نباشد معلوم می شود که خودپائی  8«.انسان

که نتیجهه اش ایمهان بهه خهدا و آخهرت و      نبوده یا به حد نصاب نبوده است. تقوی آن است 

ََِن اْلُمْنَكِر»اعمال صالحه، باشهد:    3«.ُيْؤِمُنوَن ِباللَِّه َو اْلَيْوِم اْلآِخِر َو َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِ  َو َيْنَهْوَن 

َِ أَّولِئَك َأْصحاُب اْلَجنَِّة»و  ََِملَّوا الصَّاِلحا  ر. و ده ها آیۀ دیگ 2«َو الَّذيَن آَمُنوا َو 

خودپائی و تقوی، نتیجه می دهد ایمان و اعمال صالحه را. و ایمان و اعمال صالحه  تعامل:

برمی گردد همان تقوی را تقویت می کند. و تقوای تقویت شهده از نهو برمهی گهردد ایمهان و      

اعمال صالحه را پر رونق تر می کند، و هلمّ جرّا؛ این دَوَران مبارک اگهر بها آفهت و آسهیب     

 ردد همچنان شخصیت انسان را به تعالی می برد، که باز نیازمند تقوی است. مواجه نگ

هیچ عیبی ندارد که آن اصل مهم در اصول علوم انسهانی را از نهو در اینجها تکهرار      اصل:

 یهاا  یاده در پددر پدیده های طبیعی همیشه مادر فرزند را تغذیه می کند. اماا  کنیم: 

 یم یهرا تغذ یشگردد مادر خو یحض تولد برمفرزند به م ی،و اجتماع یفرد یانسان

کنهد. و   یمه  یهت گهردد جههل را تقو   یشود به محض تولد بر مه  یفقر از جهل متولد م کند.

شهود و بهه    یمه  یناشه  یو عمل صالح از تقو یمانا .است اگر جهل از فقر متولد شود ینهمچن

 مراحل تکامل. یناالتر... تا بینکند. و همچن یم یترا تقو یگردد تقو یشدن بر م یمحض ناش
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 دوم بخش

 یارو اخت جبر

 تر کند یفخود را ضع یداست پس نبا یفضع انسان

 معاد و انسان
 

َََل  َخْوِ  ِلَقاََِك َفَلا ُمَسمكَِّن   َو ََْن َغَضِبَك َفَلا ُمَؤيَِّد ِلي، َو َأْشَرْفُت  َضُعْفُت 

َََِي ) َُِدِني َو َأْنَت َأْفَرْدَتِني، ( َو َمْن ُيْؤِمُنِني ِمْنَك َو َأْنَت َأ2ِلَرْو َخْفََِني، َو َمْن ُيَسا

َََل  َمْرُبوٍب، َو َلما  3َو َمْن ُيَقوِّيِني َو َأْنَت َأْضَعْفََِني ) ( َلا ُيِجرُي، َيا ِإَلِهي، ِإلَّا َربٌّ 

َََل  َمْطلَّوٍب.  َََل  َمْغلَّوٍب، َو َلا ُيِعنُي ِإلَّا َطاِلٌب  ( َو ِبَيِدَك، َيا 4)ُيْؤِمُن ِإلَّا َغاِلٌب 

َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو َأِجْر  ِإَلِهي، َجِميُع َذِلَك السََّبِب، َو ِإَلْيَك اْلَمَفرُّ َو اْلَمْهَرُب، َفَصلِّ

کمک کننده  یچگشته ام پس ه یفاز خشم تو ضع یشگیریو در پ َهَرِبي، َو َأْنِجْح َمْطَلِبي:

 یبرا یدهنده ا ینبه رو شده ام و تسک به محشر( تو رو دنی)رس یدارندارم، و با ترس از د یا

و  ی،که تو مهرا تنهها کهرده ا    الیکند در ح یمرا کمک م یترسم وجود ندارد، و چه کس ینا

 یهرد گ ی. در کنار خهود نمه  یکرده ا یفکه تو مرا ضع یکند در حال یم یتمرا تقو یچه کس

کنهد   ینم یارید مگر غالب مغلوب را، و کن ینم یمنخود را، و اِ ۀپرورد هدمگر پرورن یاخدا

 یهن از ا فرارسبب، و  ینا ۀمن هم یخدا یست اا مگر خواستار، خواسته اش را. و به دست تو

و گهریختنم را   درود فرست، ست. پس به محمد و آلشا تو یاز آن فقط به سو یزو گر یتنهائ

 م را روا ساز.خواسته ا و پناه ده،



 یّهسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 020
 

 

 شرح
 

معنهی   8ن فقرات و جمله ها را آن طور که شارحان و مترجماناگر ای جبر و اختیار:

کرده اند، معنی کنیم، همۀ آن ها سر از جبر شدید در می آورند. خدایا تو مرا ضعیف کهرده  

 ای، تو مرا تنها گذاشته ای، و... پس خودم هیچ تقصیری ندارم و همه چیز جبری است. 

نیهاز  »محور اصلی و اساسی این دعها را   اما اگر همانطور که در بخش قبلی به شرح رفت،

به معنای آنچه بیان شد، بدانیم، این فقرات هیچ ربطی به جبر پیدا نمی کند و مسهئله  « محض

ُخِلمَق  »به چیستی انسان و چگونگی آفرینش او مربوط می شود: انسان ضعیف آفریهده شهده:   

مرا با مخلهوقی   0«:َو َمْن َخَلْقُت َوحيدًا َذْرين» 2است:« تنها»و انسان همیشه  3«.اْلَِّْنسانَّ َضعيفًا

 که او را تنها خلق کرده ام واگذار. 

دانسته و چنین معنی کرده « حال»را باصطالح ادبی « وحیداً»برخی از مفسرین قرآن کلمۀ 

مفعهول  »به تنهائی آفریهده ام واگهذار. در حهالی کهه وحیهداً       ماند: مرا با کسی که او را خود

وحید  ۀیعنی در میان گونه های مختلف خلقت، انسان را بگون 3«.بیان نوع»است برای « مطلق

 آفریده ام. ،و تنهائی ذاتی

آمده و آیه را به همین معنی مفعول مطلهق، تفسهیر کهرده     یحدیث ها و نقل های متعدد

« وحیداً»نقل ها ضعیف هستند اما دلیل خوبی هستند بر اینکه  و با این که این حدیث ها 2اند.

                                                   
 شرح ها و ترجمه هائی که من دیده ام. 8
 سورۀ نساء.   35آیۀ  3
 بشرحی که در بخش اول گذشت. 2
 سورۀ مدثر.   88آیۀ  0
 و یا برای تعیین عدد.  تأکیدتوجه: مفعول مطلق سه کاربرد دارد: یا برای بیان نوع می آید و یا برای  3
زنا معنهی   دیگر آن را به ولد یبن مغیره بوده، و در برخ لقب ولید« وحید»در برخی از آن ها آمده که  2

 کرده اند. 
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 یزبان و بیهان ههر کسه    حدیث نباشند؛ اگر عول مطلق برای بیان نوع است. زیرا این نقل هامف

داللت دارند که این کلمه در این آیه به معنی مفعول مطلق آمده، برای این که جاعل یا  ،دنباش

 ناقل آن ها نیز عرب بوده و با ادبیات عرب تفسیر مورد نظر خود را بیان کرده است. 

بر تنهائی های عارضی که برای هر کسی پیش می آید، یک تنهائی ذاتی دارد  انسان عالوه

 است. « وحید»که 

ضعف آفرینشی انسهان   پس نباید خود را ضعیف تر کند: هانسان ضعیف آفریده شد

جبران می شود. و اگر این انس نباشد، با همان تعامهل و تعهاطی کهه در    « انس با خدا»بوسیله 

او افزوده می شود و در نتیجه انسان از تعالی و تکامل شخصهیتی   بخش اول گذشت، بر ضعف

می رود. پس انسان یا جبران کننده ضعف خهود اسهت و یها     صباز می ماند، بل به تنزل و تناق

ََْن َغَضِبَك َفَلا ُمَؤيَِّد ِلمي »تشدید کنندۀ آن، کهه:   و ضهعیف هسهتم از پیشهگیری     «:َو َضُعْفُت 

 ای ندارم.  خشم تو پس هیچ کمک کننده

 چهون  و «ضعف همین شناخت» مگر نیست ضعف این جبران برای چیزی هیچ و کسی هیچ

 نیازی و راز دقیقا گردد؛ می جبران و شود می خدا با همدمی و نیاز و راز موجب شود، شناخته

 آمده. دعا این متن در که

 در این دعا هم آن ضعف شناسائی می شود، و هم عمالً جبران عملی آن. 

انسان موجودی است که اوالً هرگز نمی تواند وجود خدا را انکار کند؛  عاد و انسان:م

ممکن است برخی از دیوانگان وجود خود را انکار کنند، اما هرگز دیده نشده که دیوانهه ای  

 محال است. « خدا انکاری»ممکن است اما « خود انکاری»؛ کند وجود خدا را انکار

ست که نمی تواند باور کند که مرگ پایان وجود اوسهت، حتهی   و ثانیاً: انسان موجودی ا

فکر زندگی پس از مرگ خود بودند که در درون قبرشان آن همه ابهزار و   فرعون ها نیز در

آالت قرار می دادند. اندیشه و نگرانی دربارۀ پس از مرگ، همزاد انسان اسهت؛ ذاتهی انسهان    

 است.  در ماهیت او گذاشته شده و است؛ در آفرینش او

برخی ها در اثر این نگرانی گمان کهرده انهد کهه همهراه داشهتن ابهزار و آالت در گهور،        
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 رهچارۀ این نگرانی است، برخی ها نیز هیچ برنامه ای برای آن در نظر نمی گیرنهد و ایهن دل  

نگرانی درونی را بی پاسخ می گذارند که بهدترین رویّهه اسهت و موجهب اضهطراب درون و      

رت مهادی  دی می گردد و همیشه با ترس زندگی می کننهد گرچهه در قه   تشدید شخصیت منف

 قدرتمندترین شخص باشند مانند نرون و چنگیز.

پرخاشگر و پرخاشجو می  یکسانی که هیچ کاری برای این نگرانی شان نمی کنند موجود

 شوند، زیرا بطور ناخودآگاه از آیندۀ خود ترس دارند و چون برای آن کاری نمی کنند همیشه

َََلْيِهْم»در حال تدافع هستند و به مصداق   ررا به  یهر کس و هر چیهز  8«َيْحَسُبوَن كَّلَّ َصْيَحٍة 

می گهردد. تهرس ناشهناخته و    « شخصیت شرور»علیه خود می دانند، در نتیجه شخصیت شان 

الزم  «حس عظیم درونهی »ناخودآگاه چنین نتیجه ای می دهد. پس خودشناسی و شناخت این 

الزم آن را می دههد:   ۀ( هم آن را می شناساند و در عین حال برنامالسالم م )علیهاست که اما

َو َأْشمَرْفُت  »گر با انس و همدم بودن با تهو:  مخدایا این نگرانی و ترس به امنیت نمی رسد 

َََِي خدایا شناختم کهه بهرای ایهن تهرس و نگرانهی       «َََل  َخْوِ  ِلَقاََِك َفَلا ُمَسكَِّن ِلَرْو

چهه کسهی در    «َو َمْن ُيْؤِمُنِني ِمْنَك َو َأْنَت َأَخْفََِني»نی نیست مگر تو: هیچ مسکّدرونی 

َُِدِني َو َأْنَت »این باره به من امنیت می دهد مگر تو، توئی که اینگونه آفریدی.  َو َمْن ُيَسا

نه آفریدی تو این گو که چه کسی می تواند در این باره به من کمک کند در حالی «َأْفَرْدَتِني

َو َمْن ُيَقموِّيِني َو َأْنمَت   »نگرانی راه عالجی ندارد مگر راز و نیاز و انس با تو.  که این دل

چه کسی می تواند در این راه مرا نیرومند کند در حالی که تو مرا با این ضهعف   «َأْضَعْفََِني

َلا ُيِجرُي، َيا ِإَلِهي، »آفریدی. خدایا این تنهائی ذاتی به همدمی نمی انجامد مگر با انس با تو 

َََل  َمْرُبوب ای خدای من، در کنار خود نمی گیرد و از این تنهائی نمهی رهانهد    «ِإلَّا َربٌّ 

دۀ خود را. این تنهائی با حضور هیچ کس و هیچ چیز رفع نمی شود مگر با پرورنده پرورمگر 

                                                   
 سورۀ منافقون. 0آیۀ  8



 دعای بیست و یکم 024
 

 حضور کسی که انسان را این چنین آفریده و او را می پروراند. 

از نو نگاهی به اولین جملۀ ایهن دعها:    آیا انسان کبیر نیازمند ولی و قیّم است:

یک واقعیت را  8«ِباللَِّه َوِليًّا َو َكف »و در کنار آن نگاهی به آیۀ  «َيا َكاِفَي اْلَفْرِد الضَِّعيف»

بهی  » است؛ احساس« ولی»در وجود انسان نشان می دهد که: انسان کبیر نیز از جهتی نیازمند 

ِإنَّ َوِليَِّي اللَُّه الَّذي َنمزََّل اْلِكَماَب َو   »برای هر انسانی رنج آور و اضطراب آور است. « صاحبی

صریح تر بگویم: انسان  0«َو اللَُّه َوِليُّ اْلُمَّقنَي» 2«.َو اللَُّه َوِليُّ اْلُمْؤِمننَي» 3«.ُهَو َيَََولَّ  الصَّاِلحنَي

دیگر  باشد؛ بی صاحب نباشد. و از جانب دیگر از اینکه انسانِ نیازمند است که مالک داشته

مالک او باشد، گریزان است زیرا این بردگی است. اما اگر دچار انحراف گردد و خود را در 

را بعنوان مالک خود قرار مهی دههد و مهی شهود      یمالکیت خدا نداند، بی تردید انسان دیگر

و نوع است: کسی را به زور و به اجبار برده کنند. و متملّق، چاپلوس و بردۀ دیگران. بردگی د

 کسی که خودش خودش را برده کند. 

« عبهد خهدا  »انسان وقتی آزاد است و حرّیت آفرینشی خود را حفظ می کند، که  آزادی:

َََلم      »باشد. واالّ عبد دیگران خواهد بود. که می گویهد:   َلا ُيِجرُي، َيما ِإَلِهمي، ِإلَّما َربٌّ 

آورده نمهی شهود   ناه کسی باشد. و این نیاز بهر پاست؛ باید در « پناه جو»انسان ذاتاً  «.َمْرُبوٍب

 است و او را می پروراند. « رب»این که پناهش همان باشد که  مگر

را اقناء نمی کند و مصداق سراب است. زیهرا خهود    رار گرفتن در پناه مخلوق، این حسق

کوری که عصاکش کهور  »ن مَثَل است که می گوید آن مخلوق نیز نیازمند پناه است؛ مطابق آ

                                                   
 سورۀ نساء. 03آیۀ  8
 ۀ اعراف. سور 882آیۀ  3
 سورۀ آل عمران.  25آیۀ  2
 سورۀ جاثیه.   88آیۀ  0
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ربّ »اقناء حقیقی این حس فقط بها   8«.َو ما َلكَّْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َو ال َنصرٍي»«. دگر بود

َََل  َمْغلَّوٍباست: « غالب مطلق»و « مطلق هیچ انسانی نمی تواند در  .َو َلا ُيْؤِمُن ِإلَّا َغاِلٌب 

طالب »دیگر کمک کند زیرا خود او نیز در این مورد نیازمند کمک است.  یساناین نیاز به ان

َََلم    الزم است که بنده اش را بدون هیچ نیازی طلب کنهد.  « مطلق َو َلا ُيِعنُي ِإلَّا َطاِلمٌب 

او را طلب  ،است زیرا بدون هیچ نیازی به بنده« مطلوب مطلق»انسان برای خداوند  .َمْطلَّوٍب

 می کند. 

َو ِبَيِدَك، َيا ِإَلِهي، َجِميُع َذِلَك »این نیاز ذاتی فقط با خدا و انس با خدا است:  مینتأو 

  «.السََّبِب

دو واژه آمهده کهه نسهبت شهان بها       السهالم  نکتۀ ظریف: در این جمله از سخن امام علیه

 آمده. این جمله را «جمیع»کلمۀ  مفرد است همراه« سبب»کلمۀ  :همدیگر نیازمند دقت است

ناه دادن، آسوده ساختن و یاری نمودن( بدست تو اسهت.  پچنین معنی کرده اند: و همۀ این ها )

و نیز اگر معنی چنهین بهود بایهد مهی     «. سبب»هستند نه « مسبّب»همگی  این هادر حالی که 

و »و یها مهی گفهت:    «. اسهباب »با صیغۀ جمهع   ،«و بيدک يا اهلي مجيع ذلک االسباب»گفت 

 «.يعًااسباب ذلک بيدک مج

اصل و اساس یک »کلمۀ جمیع در این عبارت به معنی مجموعی از چیزها نیست، بل مراد 

ََةَّ َجميعًا»است. مانند « چیز گرچهه   2«.ال َيْحُزْنَك َقْولَُّهْم ِإنَّ اْلِعزََّة ِللَِّه َجميعماً »و  3«ِللَِّه الشَّفا

از سبب، آن سهبب واحهد    سالمال متعلقات، موارد و مظاهر عزت متعدد باشد. مراد امام علیه

ب واحد به صورت های متعدد بهه  انسان را رفع می کند. و این سب 0است که فردیت و تنهائی

                                                   
 سورۀ بقره. 844آیۀ  8
 سورۀ زمر. 00آیۀ  3
 سورۀ یونس. 23آیۀ  2
 . الفرد الضعیفهمان فردیت و تنهائی که در اولین جملۀ این دعا آمده:  0
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 وده شدن، تقویت و یاری کردن. سظهور می رسد از قبیل: پناه، آ ۀمنص

اسهت کهه    می گوید: خدایا درمان درد تنهائی فقط توئی؛ فقط یک سهبب دارد و آن ایهن  

ست کهه ایهن تنههائی بهه     ا و ولی بودن تو را احساس کند. و فقط به دست توانسان حضور تو 

 گردد.  می همراهی مبدل

 «.َو ِإَلْيَك اْلَمَفرُّ َو اْلَمْهَرُب»و فرار از این تنهائی و گریز از آن فقط به سوی تو است: 

 ، برای انحصار است؛ یعنی فقط به سوی تو است و بس. «الیک»رور جو م تقدم جار

َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو َأِجْر َهَرِبي، َو َأْنِجْح َمْطَلِبيَفَص پس بر محمد و آلش درود  :لِّ 

 و خواسته ام را روا ساز.  8فرست، و گریختنم را پناه ده،

 

 

 بخش سوم

 قضا و قدر 

 فرمول های جهان مانند خود جهان مخلوا خدا هستند
 

ََنِّي ََ  اللَُّهمَّ ِإنََّك ِإْن َصَرْفَت  َوْجَهَك اْلَكِرمَي َأْو َمَنْعََِني َفْضَلَك اْلَجِسيَم َأْو َحَظْر

ََنِّي َسَبَبَك َلْم َأِجِد السَِّبيَل ِإَل  َشْي ٍء ِمْن َأَمِلي َغْيَرَك، َو َلْم َََليَّ ِرْزَقَك َأْو َقَطْعَت 

ََْبُدَك َو َِْنَدَك ِبَمُعوَنِة ِسَواَك، َفَِّنِّي  َََل  َما  خدایا،  :ِفي َقْبَضََِك، َناِصَيَِي ِبَيِدَك َأْقِدْر 

داری، یها   اگر روی بزرگوارت را از من بگردانی، یا احسهان و فضهل بزرگهت را از مهن بهاز     

روزیت را بر من دریغ نمائی، یا سببت را از من بگسلی، غیر از تهو بهرای چیهزی از خواسهته     

در نزد تو است نمی توانم برسم، زیهرا   هایم راه نمی یابم. و با هیچ امکان و وسیله ای به آنچه

 من بندۀ تو و کل وجودم در قبضۀ تو است، ناصیه ام به دست تو است. 

                                                   
 وحاً بحث شده است.  مشر« حق جوار»و « جوار»در مباحث پیشین دربارۀ  -با صیغۀ امر حاضر« اَجر» 8
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 شرح 
 

 منع کردن، بازداشتن.  حظرَ: احلظر: املنع: لغت:

 لطف و مرحمت خدا که فراتر از عدل باشد.  فضل:

گفته می شود؛ شهخص   ناصیه: پیشانی. لیکن اصطالحاً به موهای جلوی سر و باالی پیشانی

قوی موی پیشانی شخص ضعیف را مهی گیهرد و او را مهی کشهد در حهالی کهه ههیچ تهوان و         

 اختیاری ندارد. 

سه جمله را ردیف کرده است: اگر روی کریمت را از من بگردانی، فضلت  قضا و قدر:

بیاید « ءقضا»را از من باز داری، روزیت را از من قطع کنی. این هر سه، وقتی رخ می دهد که 

دخالت کند و جریان قدرها را در بستری غیر از بستری که به نفهع بنهده   « قدرها»و در روند 

باشد، جاری کند. مثال: تاجری کاالئی را خریداری کند تا از فروش آن سود به دست آورد. از 

 قضاء روند امور طوری باشد که او ضرر کند. 

یا سببت را از مهن قطهع کنهی.     «:ََنِّي َسَبَبَك َأْو َقَطْعَت»اما در جملۀ بعدی می گوید: 

یعنی اصل و اساس قدر را از من قطع کنی. این وقتی است که اساساً قدرها از کار باز مانند؛ نه 

ر. در ماجرای آتش حضرت ابهراهیم اصهل و اسهاس    کار کنند و نه در بستر مض در بستر مفید

 از کار افتاد. « سوزاندن»و « سوختن»قدرهای 

« قضهاء »و در مواردی از این مجلدات به شرح رفته است کهه   «دو دست خدا»کتاب در 

آن وقتهی  است، و نوع دیگهر  « جریان قدرهادخالت قضاء در »بر چند نوع است؛ نوعی از آن 

باشد و اصل و اساس قدرها را به رکهود کشهیده و از   « قضاء عمود بر جریان قدرها»است که 

 عمل باز دارد.

است توجه دارد، و در جملهه  « دخالت»در سه جملۀ اول به آن نوع که  المالس امام علیه
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 8را در نظر دارد.« قضای عمودی»چهارم 

علهت و  »رد مهی شهود؛ قهانون    « قدری اندیشهی »در این بخش از دعا، جهان بینی مبتنی بر 

مشروط می گردد: جریان علت ها و معلول ها نتیجه می دهد بشرط این که خداونهد  « معلول

 الف آن را نخواهد. خ

انسان با محاسبات و تنظیم سبب ها و مسبب ها، می تواند به خواستۀ خهود برسهد لهیکن    

ََنِّي َوْجَهَك اْلَكِرمَي»ف خود را از او برنگرداند: ط این که خداوند لطبشر  «.ِإْن َصَرْفَت 

د، هوشمندی و اگر خداوند بر اساس عدلش با بنده اش رفتار کند و فضلش را از او باز دار

 «.َأْو َمَنْعََِني َفْضَلَك»ها، تخصص ها، محاسبات و برنامه ریزی به نتیجه ای نمی رسد کهه:  

و خصوصاً دربارۀ روزی اگر خداوند آن را باز دارد، هیچ برنامه و محاسباتی موفق نمی گردد: 

َََليَّ ِرْزَقَك»  ََ ََنِّي َسَب»سپس می گوید:  «َأْو َحَظْر یها اصهل و اسهاس     «َبكَأْو َقَطْعَت 

 روند سبب و مسبب را دربارۀ من قطع کنی. 

 ،و جهانبینی مبتنی بر آن« قدری اندیشی»در این بخش از دعا در مقام ردّ  السالم امام علیه

 و انسان باید اهل محاسبه و «أ  الّله أن جيري االمور إّلا بأسباب»است. درست است: 

اما چنین نیست  «.من َأْنَكَر الَقَدَر َفَقْد َكَفر» ه گفته اند:برنامه ریزی و برنامه چینی باشد ک

اْلَقَدِريََّة َمُجموُس  »که قدرها و جریان علت و معلول، حاکم مطلق بر جهان و انسان باشد. 

قوانین جهان، همۀ فرمول های این هستی، همگهی در یهد قهدرت     ۀجهان و هم «.َهِذِه اْلأَّمَِّة

ه جهان را و نه پدیده ههای جههان را و نهه قهوانین جههان را بهه       خداوند هستند و خداوند ن

 «.َلا َجْبَر َو َلا َتْفِويَض، َبْل َأْمٌر َبْيَن َأْمَرْين»سرخود رها نکرده است. 

خهود   بطوری مستقل تلقی می گردد کهه زور  «علت و معلول»در بینش ارسطوئیان، قانون 

 اداره می کند. « یمعلول جبر علّی و»خدا نیز به آن نمی رسد. جهان را 

                                                   
   www.binesheno.com -نو ینشب سایت« دو دست خدا»شرح بیشتر در کتاب  8



 یّهسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 043
 

ٍء ِممْن  َلْم َأِجِد السَِّبيَل ِإَل  َشميْ »ۀ لمدر ج یک نکتۀ دقیق و ظریف و البته پایه ای،

هیچ راهی نمی  «:مل َاجد سبياًل»آمده، نمی گوید « اله»با حرف  «الّسبيل»کلمۀ  :هست «َأَمِلي

 کرم و فضل خهودت را از مهن بهاز   یابم، می گوید: راه را نمی یابم. یعنی خدایا اگر تو لطف و 

 داری، حتی راه قدرها و علت و معلول نیز از بین می رود. 

خود قدرها، فرمول ها، علت ها و معلول ها، و جریان شان، اوالً مولود قضای خدا هستند، 

ثانیاً بشرط خواست خدا و تداوم همان قضاء، عمل می کنند، اگر ایهن خواسهت و قضها قطهع     

از آن ها ساخته نیست. خود قدرها و فرمول ها بهه کمهک قضها کهار مهی      شود، دیگر کاری 

َِْنمَدَك ِبَمُعوَنمِة   »کنند، و بدون این کمک نمی توانند مستقالً کار کنند  َََل  َما  َلْم َأْقِدْر 

می گوید: به بهره برداری، و کامیابی، و توفیق در محاسبات و برنامه ریزی اگهر بها    «.ِسَواك

 می گردد.  سترونهمراه نباشد،  معونه و کمک خدا

همه چیهز در یهد قهدرت     فرمول های جهان مانند خود جهان، مخلوا خدا هستند:

هر چه بخواهد می کند، او محکومِ قوانین نیست؛ قهوانینی   8«َيْفَعلَّ ما َيشاء»خداوند است و 

َََلْيِه َما ُهَو َأ»که او ایجاد کرده دست او را نمی بندند  او در همان  3«.ْجَراهَكْيَف َيْجِري 

 قوانین که خودش ایجاد کرده، دخالت می کند؛ تغییر می دهد؛ به رکود نیز می کشاند. 

این مبحث، نوعی تکرار مباحثی بود که در مجلدات قبلی به شهرح رفتهه اسهت، نظهر بهه      

آوری اداست، ی« قدر پرستی»ر مقام ردّ ( در این بخش از دعا مستقیماً دالسالم اینکه امام )علیه

 مجدد آن الزم بود.
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 بخش چهارم

 امر و خلق

 شبیه سازی و تراریخت

 پایان استموضوع این آیه گوش چهار

 اشتباه نشود

 اصل مهم در پایان این بخش
 

َََلم    ََْدٌل ِفيَّ َقَضاُؤَك، َو َلا قَّوََّة ِلي  َلا َأْمَر ِلي َمَع َأْمِرَك، َماٍض ِفيَّ ُحْكُمَك، 

ْلَطاِنَك، َو َلا َأْسََِطيُع ُمَجاَوَزَة قَّْدَرِتَك، َو َلا َأْسََِميلَّ َهَواَك، َو َلا َأْبلَّغَّ اْلُخُروِج ِمْن ُس

ََََِك َو ِبَفْضِل َرْحَمََِك َِْنَدَك ِإلَّا ِبَطا به همراه امر تو مرا امهری   :ِرَضاَك، َو َلا َأَنالَّ َما 

ست، و مرا توان بیرون رفتن از نیست، حُکمت دربارۀ من نافذ است، قضایت دربارۀ من عدل ا

سلطۀ تو نمی باشد، و نمی توانم از قدرت تو تجاوز کنم، و نمی توانم خواسته و قضهای تهو را   

متمایل کنم و همچنین نمی توانم رضایت تو را جلب کهنم، و همچنهین نمهی رسهم بهه آنچهه       

 نزد توست مگر بوسیلۀ اطاعت از تو و بفضل رحمت تو.  )رحمت و نعمت( در

 

 شرح
 

توضیحی است بر پیام بخش باال، توضیح علمی تهر و عمیهق تهر، بهه      تأکیدِپیام این بخش، 

 شرح زیر: 

 به همراه امر تو مرا امری نیست.  «:َلا َأْمَر ِلي َمَع َأْمِرك»می گوید خدایا 

در بخش هائی از این مجلدات به شرح رفت که خداوند دو نوع کار دارد:  امر و خلق:



 یّهسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 040
 

اسهت؛ پدیهد آوردن چیهزی اسهت     « ایجاد»امر  8«.َلُه اْلَخْلُق َو اْلَأْمُر»کار خلقی.  کار امری و

اسهت. از بهاب مثهال:    « کهن فیکهون  »بدواً، و بدون سابقه؛ امر آفریدن چیزی از چیزی نیست 

ََمِن المرُّوِ    »خداوند روح را از چیزی نیافریده، بل آن را با امر ایجاد کرده است:  َيْسَئلَّوَنَك 

َأْمرًا  ِإذا َقض »و  2«ِإنَّما َأْمُرُه ِإذا َأراَد َشْيئًا َأْن َيقَّوَل َلُه كَّْن َفَيكَّونَّ» 3«.الرُّوُ  ِمْن َأْمِر َربِّي قَِّل

 آمده است. « کن فیکون»و آیه های دیگر که در آن ها  0«َفَِّنَّما َيقَّولَّ َلُه كَّْن َفَيكَّونَّ

چیز دیگر مانند خلهق درخهت از زمهین،     اما کار خلقی خدا، پدید آوردن چیزی است از

 خلق انسان از نطفه و... و... 

َلا »در این جا می گوید:  السالم داشته باشد که امام علیه« امر»انسان نمی تواند دخالتی در 

است و « قضاء»اما انسان مجاز است که در خلق دخالت کند. امر خدا  «.َأْمَر ِلي َمَع َأْمِرَك

قضاء ندارد. هیچ چیزی از این امر به انسان نمی رسد. امها انسهان مهأذون    انسان هیچ راهی به 

دخالت کند. انسان هرگز نمی تواند در امر بهدین   )قَدَرها( است که در برنامه و روند خلقت

در کنهار آمریهت    3«.َفََباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اْلخاِلقني»باشد، اما می تواند خالق باشد: « مرآ»معنی 

آمری نیست، لیکن در کنار خالقیت خدا خالق هائی هستند. انسان در جریان خلقت خدا هیچ 

دخالت می کند؛ کوچکترین و دم دست ترین دخالت او، اصالح سر و صورت و شسهتن بهدن   

رس خود است، سپس تصرفات او در طبیعت؛ در گیاهان از قبیل کاشتن، داشتن و برداشهتن. هه  

د سازی و این همه محصوالت صنعتی از نردبهان سهازی تها    س کردن، پرورانیدن انواع گیاهان،

ِللَّمِه اْلمَأْمُر   »نهدارد:  « قضهاء »و « امهر »و هیچ موجودی، دخهالتی در   اما هیچ کس هواپیما و....
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 3«.ِإنَّ اْلَأْمَر كَّلَُّه ِللَِّه» 8«.َجميعًا

بهه   خود جریان خلق )فرمول ها و قوانین خلقت و طبیعت( نیهز بهه وسهیلۀ قضهاء و امهر     

 2وجود آمده است.

دخالت انسان در جریان خلق، و تصرفات او در طبیعهت،   شبیه سازی و تراریخت:

 بر دو نوع است: 

 دخالت طولی.  -8

 دخالت عرضی. -3

 مأموردخالت طولی برای انسان جایز است و انسان در این دخالت مأذون است، بل انسان 

ُهمَو  »انسان دخالت او در طبیعت اسهت:   است بر این دخالت، بل یکی از هدف های آفرینش

او شما را از زمین آفرید و شما را بهه آبهاد کهردن آن     0«:َأْنَشَأكَّْم ِمَن اْلَأْرِض َو اْسََْعَمَركَّْم فيها

 برگماشت.

تعریف: دخالت طاولی یعنای اساتفاده از خاود قاوانین طبیعات بارای سااختن و         

 پرداختن یک چیز.

نیهز بهر دو نهوع    « دخالت ممنوع»ممنوع است. و این  اما دخالت عرضی، دخالت عرضی:

 است: 

است که دقیقاً بر علیهه  « فساد فی االرض»تخریب طبیعت و محیط زیست که مصداق  -8

َظَهَر اْلَفساُد ِفي اْلَبمرِّ َو اْلَبْحمِر ِبمما َكَسمَبْت َأْيمِدي      »و آباد کردن، است:  «َو اْسََْعَمَركَّْم»همان 
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قیقاً اوضاع امروز محیط زیست را بیان می کند. حفظ محیط زیست و یا که گوئی د 8«النَّاِس

 فساد آن، در این مجلدات به شرح رفته است. 

دو حرام و انسان به این کار مأذون نیسهت. بهل ایهن     رشبیه سازی و فراریخت؛ این ه -3

ان داده است، و اوّلین وعید است که شیطان دربارۀ انس« کار شیطانی»کار بزرگ ترین مصداق 

َِباِدَك َنصيبًا َمْفُروضًا»است:  َو َلأَِّضملَّنَُّهْم َو َلمأََّمنَِّينَُّهْم َو َلمآُمَرنَُّهْم َفَلُيَبمِّكَّنَّ      -قاَل َلَأتَِّخَذنَّ ِمْن 

شیطان گفت: از بندگان تو سهم مشخصی خهواهم   3«:آذاَن اْلَأْنعاِم َو َلآُمَرنَُّهْم َفَلُيَغيُِّرنَّ َخْلَق اللَِّه

به آرزو )و انگیزه( ای گرفتار خهواهم کهرد،    را آنان و آن ها را گمراه خواهم کرد؛ -فتگر

ارپایهان بردارنهد، و وادارشهان    هاز گوش ههای چ « تکّۀ ریز»که  درهم کآنگاه وادارشان خوا

 خواهم کرد تا خلقت خدا را تغییر دهند. 

، و بها ایجهاد آرزو و   ابلیس وعده داده که با گمهراه کهردن برخهی از انسهان هها      توضیح:

 انگیزش در دل آنان، آنان را به دو کار وادار کند: 

 یک عمل شیطانی. برای تکّۀ ریز از گوش چهارپایان بردارند -8

آن، فقهط همهین یهک کلمهه در      از این واژه و مشتقات -نند.ک« بتک»تا  :َفَلُيَبِّكَّنَّ لغت:

اسهت؛  « لفظ غریهب »یک  در قرآن کلمه قرآن آمده است، و باصطالح علم معانی و بیان، این

گفته اند استعمال لفظ غریب بر خالف فصاحت و بالغت است، اما در قهرآن الفهاظ غریهب    

زیرا وقتی که معنهی و مهراد یهک چیهز عجیهب و       «.َفَلُيَبِّكَّنَّ»داریم از آن جمله همین لفظ 

 غریب باشد، باید برای آن لفظ غریب به کار رود. 

ماننهد آنچهه میهان دو نهاخن دو انگشهت،      « دن تکّۀ کوچکی از چیزیچی»یعنی « بَتکْ»

چیزی را از چیزی جدا می کنند؛ برگ گل را در دست بگیرید و با دو ناخن تان تکّۀ خیلهی  

 است. « بتک»کوچکی از آن جدا کنید، این کار شما 

! بقهول قهرآن   این تکّه کوچک را از گوش چهارپایان بر می دارند. شگفتا «:آذاَن اْلَأْنعاِم»
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َََلْيِهْم ِإْبليُس َظنَُّه» ابلیس دربارۀ آنان ظنّ خود را به واقعیت رسانید؛ امروز می  8«:َلَقْد َصدََّق 

 ول از گوش چهارپایان، انجام می دهند. ه شبیه سازی را با برداشتن یک سلبینیم ک

در دل برخی ها  دومین کاری که ابلیس وعده داده این است که با ایجاد آرزو و انگیزه -3

 وادار کند. « بستر جریان خلقت»آنان را به تغییر 

پیههام  در اسههت کههه« تصههرف در طبیعههت»غیههر از آن « ایجههاد تغییههر»بههدیهی اسههت ایههن 

 است. « تخریب جریان طبیعت و آفرینش»است؛ این آباد کردن نیست بل  «اْسََْعَمَركَّْم»

ست که ممنهوع و اسهاس   یگر هت تخریب محیط زیست، دو چیز دپس عالوه بر ممنوعی

 شان کار شیطانی است: شبیه سازی و فراریخت.

و بهر  « عمود بر آن»این هر سه در طول کار و آفرینش خدا نیستند بل در عرض آن؛ یعنی 

 علیه آن هستند. 

پیوند زدن از یک درخت بر درخت دیگر، در طول جریان آفرینش است و همچنین پدید 

و نیهز  در طول جریان آفرینش است؛ اندام ک االغ و یک اسب، آوردن قاطر از عمل جنسی ی

عضو تناسلی اسب و االغ در پدید آمدن قاطر عمل می کنند. و نیز قاطر از نطفه به وجود مهی  

 آید، نه از سلول دیگر. 

گوش، نه اندام های تناسلی و نه عضو تناسلی  ید آوردن یک حیوان از یک سلولاما در پد

 نقش ندارند؛ این جریانی است بر علیه جریان آفرینش. مهیچکدا و نه نطفه،

و همچنین: پدید آوردن یک گیاه بوسیلۀ پیوند، عملی است در طول جریهان خلقهت، امها    

پدید آوردن نوعی از دانه ها مثالً لوبیای نو پدید بوسیله تزریقات مواد و وارد کردن چیزی از 

 ، در عرض جریان خلقت و بر علیه آن است. خارج به آن با هر شیوه و با هر عملی که باشد

تعریف: دخالت عرضی در جریان طبیعت، یعنی استفاده از قوانین و فرمول هاای  

 طبیعت بر علیه جریان خود طبیعت. 

هدف: در شبیه سازی هیچ هدفی نهفته نیست مگر خود خواهی بشر. فقدان هدف عقالنی، 
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که ابلیس داده اسهت. چهه نیهازی بهر شهبیه       است هدکامالً همان وع« ۀ خود خواهیانگیز»و 

سازی است؟ کدام درد جامعه با شبیه سازی درمان می شود؟ و مسلم است که در اسهالم ههر   

 حرام است. « عمل فاقد هدف عقالنی»

در امور داروئی و درمانی دارای هدف عقالنی است و کاری اسهت  « نانو»استفاده از دانش 

 ب نیز می شود. اما شبیه سازی برای چه؟!جایز و درست، بل در مواردی واج

در شهبیه سهازی نباشهد واالّ یهک عمهل       که هیچ نتیجۀ منفی و مضراین در صورتی است 

 ابلیسی اندر ابلیسی می باشد. 

دربارۀ فراریخت نیز همۀ متخصصان مسئله، اجماع دارند که منشأ خطرهها، آفهت هها و    

های نو پدید و انواع عوارض منفی نوپدیهد  آسیب ها است؛ منشأ ضعف های نو پدید، بیماری 

حجت است؛ بی اعتنائی به « نظر خبرگان در هر موضوع»و  ناست. و در اسالم نظر متخصصا

نظر متخصصان و مخالفت با آنان در رشتۀ تخصصی شان، حرام و یک رفتهار شهیطانی اسهت؛    

 کار ابلیس است. « حجت»مخالفت با هر 

بریدن تکّهه   «َفَلُيَبِّكَّنَّ»آیه فرومانده اند: گفته اند مراد از منابع تفسیری در تفسیر این دو 

ای از گوش حیوان که دامداران بعنوان نشان مالکیت خود می بُرند، اسهت. در حهالی کهه در    

در گهوش   را -خواه با داغ نهادن باشد و خواه بها بریهدن   -احادیث آمده است: نشان مالکیت

نعوذ باهلل( بهه  شده است. آیا حدیث ها ) تأکیدو بر این  حیوان بگذارید نه در صورت حیوان،

 آن را داده، امر می کنند!؟! ۀدکاری که ابلیس وع

ا ههر نقهش دیگهر، از گهوش     یه از قدیم تا به امروز، مردم تکه ای مثلثهی یها دایهره ای و    

م چهارپایان بعنوان نشان مالکیت بریده اند و هنوز هم می بُرنهد، و ههیچ فقیههی آن را تحهری    

 نکرده است. پس معنی این آیه چیست؟ 

نوع ویژه ای از تکّه برداشتن است، همان طور که اصل این کلمهه  « بتک»البد مراد از این 

 است. « غریب»

معنی کرده اند، در حالی که اگر این لفظ در قهرآن  « قطع کردن»منابع لغت این لفظ را به 

ی بهرای آن مهی نوشهتند. زیهرا در محهاورات      نمی آمد اساساً آن را نه می شناختند و نه معنائ
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مردمی و در نوشته ها به کار نمی رفت و نرفته است. چون در قرآن آمده، تهدوین کننهدگان   

متون لغوی چاره ای نداشتند که معنائی برای آن پیدا کننهد. و چهون ههم از نظهام بیهانی آیهه       

رک می کند، این معنهی را  با شنیدن این کلمه قطع کردن را د« احساس روانی»پیداست و هم 

برایش نوشته اند و درست هم هست لیکن کدام نوع بریدن؛ کهدام نهوع قطهع کهردن؟؟ چهرا      

می دانیم که گزینش الفاظ در قرآن همیشه بر اسهاس یهک    ؟«و ليقطعّن آذان االنعام»نفرمود 

 و حکمت بوده است. « لزوم»

خ داده، یا رخ مهی دههد، یها رخ    قرآن ابدی است، و برای هر پدیده ای که در تاریخ بشر ر

است. و این یک اصل مسلم است کهه برخهی    «ٍءِتْبَيانَّ كَّلِّ َشْي»خواهد داد، سخنی دارد. زیرا 

 از موضوعات قرآن با گذشت زمان و سیر تاریخ پدید خواهند آمد. 

را به همان معنهی   «َلُيَبِّكَّنََّف»اگر کلمۀ  موضوع این آیه گوش چهارپایان است:

هل لغت نوشته اند بگیریم با اشکال بزرگ عقلی و فقهی مواجه می شویم، زیهرا در ایهن   که ا

در ایهن صهورت حیهوان آزاری بها     «. تحریم حیوان آزاری»یه می رود به عرصۀ آصورت پیام 

 بریدن اعضای دیگر، مجاز می شود. 

ر عضهو از  با بیان دیگر: اگر مسئله به باب حیوان آزاری برود، آزار حیوان بها بریهدن هه   

اعضایش، حرام است، چرا در آیه فقط بریدن گوش تحریم شده که مفههوم آن جهواز بریهدن    

؟ آزار حیوان با آسیب و اذیت در همۀ اعضای آن، حرام است؛ گهوش  -دیگر اعضا، می گردد

چه خصوصیتی دارد که موضوع آیه شده و نامی از دیگر اعضا نیامده؟ مگهر آزار حیهوان در   

 یز است؟ دیگر اعضایش جا

هم موضوع یک موضوع خاص است و هم برش و تکه برداری یک برش و تکه بهرداری  

 است. « تغییر مسیر خلقت»خاص است و هم نتیجۀ آن خاص است که 

و اساساً این عمل و رفتار یک عمل و رفتار خاص و عجیب و غریهب اسهت کهه بها لفهظ      

جیب و غریب شان را با برداشتن یک سهلول  آمده. شبیه سازان این کار ع «َفَلُيَبِّكَّنَّ»غریب 

از گوش حیوان انجام می دهند. و این اوالً معجزۀ قرآن است که از این پدیده نکوهیده خبهر  
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َََلْيِهْم ِإْبليُس َظنَُّه»می دهد، و ثانیاً مصداق  ربهارۀ  ابلهیس ظهنّ خهود را د    است و ،«َلَقْد َصدََّق 

 ه است که در روند آفرینش دخالت عرضی بکنند. و وادارشان کرد آنان به واقعیت رسانیده

مردمان دنیا یک واکنش منفی دربارۀ هر پدیده نو صهنعتی   ۀدر میان هم اشتباه نشود:

ی هواپیمها را، و  چرخۀ سواری را، و زمهان مالً از بین نرفته است؛ زمانی دوبوده و هنوز هم کا

در کار خدا تلقی می کردند، بهویژه   «فضولی»و « دست درازی»گو را، و...، را زمانی دیگر بلند

ۀ فضائی پرتاب شد آن را دقیقاً یک تمرّد در برابر خداوند تلقی کردنهد.  نیزمانی که اولین سف

در حالی که همۀ این قبیل صنایع در طول جریان خلقت است نه در عرض آن، و خداوند ایهن  

 این صنایع را خواسته است.  ۀهم «يهاَو اْسََْعَمَركَّْم ف»امکان را برای بشر قرار داده است و با 

 دخالت عرضی در جریان خلقت، سوء استفاده از این امکان است.

انسان برای تصرف در طبیعت، خلق شده است. و هر تصرف، تغییر است. امها ایهن کهدام    

زۀ و این بتک بها انگیه   آمده؟ چرا می گوید این تغییر «َفَلُيَغيُِّرنَّ»تغییر است که در این آیه با 

؟ دانشمندان شهرت طلب کهه در  -«َو َلأََّمنَِّينَُّهْم»خواهی خواهد بود که می گوید آرزو و خود

آرزوی شهرت می سوزند، هرکاری را می کنند خهواه تصهرف طهولی باشهد و خهواه تصهرف       

 عرضی. 

گویند: وقتی که می خواستند برای اولین بار بمب اتمی را در اقیانوس کبیر آزمایش کننهد  

رع آن گفتند: این کار خطرناک است بهتر است از آن صرف نظر شود. در پاسخ گفت: به مخت

 اما خیلی زیباست. 

قهای  آط برای خهود خهواهی و آرزوی ثبهت اختهراع بهه نهام       قفکجای این کار زیباست؟ 

 زیباست.  مخترع،

خلق لي مع  ال»نگفته است  «.َلا َأْمَر ِلي َمَع َأْمِرك»: السالم برگردیم به سخن امام علیه

 می دید.  «َفََباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اْلخاِلقني»را در آیه « خالقین»زیرا صیغۀ جمع  ،«خلقک

قضاء خدا در هر چیزی و بر هر چیزی باشد، حکمی است تخلهف ناپهذیر، ماننهد حکهم     

َمماٍض ِفميَّ   »کار بتواننهد بها آن مخالفهت کننهد؛     تشریعی خدا نیست که بندگان معصیت 
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خدایا حکم قضائی تو دربارۀ انسان نافذ است. و حکم قضائی خدا بر اسهاس عهدل    «ُحْكُمك

خدایا قضهاء تهو    «َقَضاَِك ََْدٌل ِفّي»است )همان طور که حکم تشریعی اش چنین است(؛ 

َََل  اْلُخُروِج ِمْن ُسْلَطاِنك»دربارۀ انسان بر پایه عدل است.  و برای انسان  «َو َلا قَّوََّة ِلي 

مکانی نیست تا بتواند از سلطه و سلطنت خدا خارج شود حتی آنان که شبیه سازی مهی  هیچ ا

َو َلما َأْسمََِطيُع   »کنند و یا تراریخت می کنند. و انسان نمی تواند از قدرت خدا بیرون رود: 

  «.ُمَجاَوَزَة قَّْدَرِتك

کند، اما انسان نمی تواند دخالتی در کار قضائی خدا ب اصل مهم در پایان این بخش:

است که همۀ محتوای « دعا»می تواند کاری کند که خود خدا در قضای خود تغییر دهد و آن 

 در قالب دعا آمده است. سه چیز را فراز می کند:  صحیفه سجادیهعلمی 

 من )یعنی انسان( نمی توانم در خواستۀ تو میلی ایجاد کنم. «:َو َلا َأْسََِميلَّ َهَواك» -8

َو ُيريمُد الَّمذيَن   »اسهت همهانطور کهه در آیهۀ     « تعویض جهت»به معنای  میل در این بیان

ََظيما َِ َأْن َتميلَّوا َمْياًل  آنان که پیرو شهوات هستند مهی خواهنهد شهما در     8«:َيَِّبُعوَن الشََّهوا

 تان تغییر جهت دهید )منحرف شوید(.

 م رضایت تو را به دست آورم. و من )یعنی انسان( نمی توان «:َو َلا َأْبلَّغَّ ِرَضاك» -3

َِْنَدك» -2 و من )یعنی انسان( به آنچهه در نهزد توسهت )از رحمهت و      «:َو َلا َأَنالَّ َما 

 نعمت( نمی رسم. 

َََِمَك َو ِبَفْضمِل    »آنگاه بر هر سه گزاره باال استثناء وارد کرده و مهی گویهد:    ِإلَّما ِبَطا

 «.َرْحَمَِك

خدا و مشمول فضل خدا شهدن، در قضهاء و خواسهت    یعنی ممکن است بوسیله اطاعت از 

آن قضهائی   یها  الهی، تعویض جهت و تغییر حاصل شود. و دعا برای همین است: دعا یعنی خدا

                                                   
 سورۀ نساء.   34آیۀ  8
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 ، تغییر بده. را که دربارۀ من قضاء کرده ای

کهه ایهن نیهز بها خواسهت و قضهای        -دعا یعنی دعا کننده می خواهد از وضعیت موجهود 

 از قضای الهی قرار گیرد.  یدر بستر دیگر خارج شود و -خداوند است

پس: قضاء نیز در مواردی قابل تغییر است اما نه با دخالهت عملهی انسهان، بهل بها دعها و       

 خواستن از خدا که خدا تغییر دهد. 

قضای خدا، دست خدا را نبسته است؛ خدای اسالم خدای موجَب نیسهت. و لهذا یکهی از    

اء یعنی خداوند در خواسهته و قضهای خهودش تغییهر یها      است؛ بد« بداء»اصول اعتقادی شیعه 

 معتقد نیستند، خدای شان موجَب است. « بداء»تعویض جهت دهد، و آنان که به 

 

 

 بخش پنجم

 ت انسان بر نفع و ضرر خویشیکمال

 دعا بر دعا 

 الّنعمةاتمام 

 النعمةجامعه و اتمام 

 کفران اتمام با انگیزۀ اتمام

 است؟مسکین  یآیا انسان موجود

 کین است؟تآیا انسان مس

 انسان شناسی  روان شناسی و شخصیت شناسی
 

ََْبدًا َداِخرًا َلَك، َلا َأْمِلُك ِلَنْفِسي َنْفعًا َو َلا َضّرًا ِإلَّا ِبَك،  ِإَلِهي َأْصَبْحُت َو َأْمَسْيُت 

َََِْرُ  ِبَضْعِف قَّوَِّتي َو ِقلَِّة  َََل  َنْفِسي، َو َأ ِحيَلَِمي، َفمَأْنِجْز ِلمي َمما     َأْشَهُد ِبَذِلَك 
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ََْبُدَك اْلِمْسِكنُي اْلُمْسََِكنُي الضَِّعيُف الضَّمِريُر   ََْدَتِني، َو َتمِّْم ِلي َما آَتْيََِني، َفَِّنِّي  َو

ای خدای من، صبح و شام کهردم در حهالی کهه     :اْلَحِقرُي اْلَمِهنُي اْلَفِقرُي اْلَخاَُِف اْلُمْسََِجرُي

الک هیچ سود و زیان خود نیستم مگر به کمک تو، بر ایهن خهواری خهود    بندۀ خوار توام، م

گواهی می دهم، و به ناتوانی خودم و قلّت چاره ام اعتراف می کنم. پس به آنچه به من وعده 

نهوا و بهی چیهز،    داده ای عمل کن، و آنچه به من عطا کرده ای کامل گردان. زیرا من بندۀ بی 

 ترسان و پناه جوی تو هستم.  ،م، خوار، نیازمندحال، غیر مهناچیز، ناتوان، بد

 

 شرح
 

 مالکیت انسان بر نفع و ضرر خویش: 
جز به کمک تو بهر  » :فرموده اند «َلا َأْمِلُك ِلَنْفِسي َنْفعًا َو َلا َضّرًا»در معنی شارحان 

 «. سود و زیان خویش توانا نیستم

ند آفریده است و لهذا او را بهه   در حالی که خداوند انسان را بر نفع و ضرر خودش توانم

«. توانا نیستم»نمی گوید « مالک نیستم»می گوید  السالم تکالیف مکلّف کرده است. امام علیه

 «.َلا َأْمَر ِلي َمَع َأْمِرك»این سخن بر بخش دوم از کالم مبتنی است که گفت 

دخالتی ندارد  هیچ تصرف و« کار امری خدا»همانطور که بیان شد؛ انسان در قضاء الهی و 

از آن جمله هر قضائی که دربارۀ خودش باشد از تصرف و تغییر در آن نهاتوان اسهت. وقتهی    

انسان مالک نفع و ضرر خود می گشت که مانند توان تصرف در قدرها و تصرف در طبیعت، 

به تصرف و تغییر در قضاء نیز قادر می بود. اما او تنها به تصرف در قدرها قدرت دارد. پهس  

 لک نفع و ضرر خود نیست. ما

توانمندی انسان در قدرها، مشروط است که قضاء نیز مطهابق آن باشهد، واالّ تهوان او بهه     
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توانمند است اما توانمندی اش به جائی نمی رسد. انسان وقتهی در کارههایش    8جائی نمی رسد؛

 جهت باشد.  موفق می شود که امر و قضا نیز با او هم

 «. بی چارگی خودم»گفته اند  «َلَِيِقلَِّة ِحي»و در معنی 

هرگز بی چاره نیست؛ همیشه رهچاره ای در « رابطۀ خدا و انسان»در حالی که انسان در 

عا همیشه باز است. و دپیش روی او هست. اگر هر راهی به رویش بسته باشد راه توبه و راه 

و اگر خداوند کمک کند؛  «.َِيِقلَِّة ِحيَل»، می گوید «عدم حیلتی»نمی گوید  السالم امام علیه

یعنی اگر قضاء نیز مطابق خواسته و عمل انسان باشد، انسان مالک نفع و ضرر خود می شهود:  

  «.ِإلَّا ِبك»

ََْدَتِني»می گوید:  دعا بر دعا: پس به آنچه به مهن وعهده داده ای    «:َفَأْنِجْز ِلي َما َو

َُوين»عمل کن. خداوند به انسان وعده داده است که:  بهه   السالم امام علیه 3«.َأْسََِجْب َلكَّْم اْد

 ما یاد می دهد که از خدا بخواهیم به این وعده اش عمل کند. 

َْمَدهُ   »خداوند به هر وعده ای که داده عمل می کنهد:   ِإنَّ اللَّمَه ال  »و  2«ال ُيْخِلمُف اللَّمُه َو

ته چیست؟ در این جا مهی رسهیم بهه    و آیه های دیگر. پس مراد از این خواس 0«ُيْخِلُف اْلميعاد

 «. دعا بر دعا»

انسان دعا می کند، بهتر است برای استجابت همان دعا نیز دعها کنهد. زیهرا ممکهن اسهت      

دعایش دارای شرایط استجابت نباشد، با دعای دوم از فضل خدا می خواهد که آن را از فضهل  

                                                   
که قضهاء بهر چنهد نهوع اسهت نهوعی از آن عبهارت اسهت از          هبه شرح رفت« دو دست خدا»در کتاب  8

َلا َجْبَر َو َلا َتْفِويَض َبْل َأْممٌر  »و این است معنی  «همکاری قضا با قدر که بطور تنیده بر همدیگر عمل کنند»

است باز به سرخود رها نشهده اسهت؛ فهرق اسهت میهان اختیهار و        انسان در مواردی که مختار ،«ْيَن َأْمَرْينَب

 تفویض.
 سورۀ غافر.  24آیۀ  3
 سورۀ روم. 2آیۀ  2
 سورۀ آل عمران. 8آیۀ  0
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 َربِّ اْجَعْلين»( آورده است: مالسال خودش مستجاب کند. قرآن از زبان حضرت ابراهیم )علیه

و از  قرار دهپروردگار من، مرا برپا دارندۀ نماز  8«:َربَّنا َو َتَقبَّْل ُدَاء ُمقيَم الصَّالِة َو ِمْن ذَّرِّيَّيت

 ذریّۀ من نیز، ای پروردگار ما و این دعای مرا مستجاب کن. 

 رحی گذشت.ش« دعا بر دعا»در مباحث گذشته از این مجلدات نیز دربارۀ 

به ما یاد می دهد که هم نعمت را از خداوند بخهواهیم   السالم امام علیه :ِإْتَماِم النِّْعَمة

خدایا هر نعمتی که به من داده ای آن را  ،«َو َتمِّْم ِلي َما آَتْيََِني»و هم اتمام هر نعمت را: 

 تمام و کامل بگردان. 

ز این خواسهته آمهده اسهت از آن جملهه در     نی السالم در دعاهای دیگر از امام سجاد علیه

 و در متن زیارتی که بهرای زیهارت امهام حسهین علیهه      3روز عرفه داشته است. دعائی که در

 2بیان می کند. السالم

و در مهوارد   0( آمده استو آله یهاهلل عل از رسول اکرم )صلی «ادَية السّر»و همچنین در 

 .السالم بسیار از بیانات اهل بیت علیهم

نعمت اگر تامّ و کامل نباشد نیز نعمت است و الزمۀ آن شکر است و یکی از  ک اصل:ی

اما میان افهزایش نعمهت کمّهاً و     3«.َلِئْن َشَكْرُتْم َلَأزيَدنَّكَّْم»عوامل اتمام نعمت شکر است که: 

 ست و این مرحله با دعا حاصل می شود. هکیفاً و میان مرحلۀ اتمام نعمت، باز هم فاصله 

از پایه های اساسی شکر است؛ انسان غیر قانع نمهی  « روحیّۀ زیاده طلبی»بودن و عدم  قانع

 است. « قانع نشدن»تواند شاکر به معنی کامل باشد. اما در این جا یک اصل دیگر هست و آن 

ظاهراً متناقض هستند. اما چون موضوع هر کهدام  « ننبودقانع »و « قانع بودن»این دو اصل 

                                                   
 سورۀ ابراهیم.   04آیۀ  8
 . 323ص  83بحار، ج  3
 . 305ص  85بحار، ج  2
 . 238ص  83بحار، ج  0
 سورۀ ابراهیم.  4یۀ آ 3
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یگری است، تناقضی در بین نیست: انسان باید همیشه از خداوند راضی و بهه  غیر از موضوع د

 نعمت هائی که داده است قانع باشد. این در عمل و روند زندگی است. 

َِ َو    »است مطلقها، و  « واسع الرّحمه»از جانب دیگر چون خداوند  ِللَّمِه َخمزاَُِن السَّمماوا

 که امام صادق علیه 3است،« خزائن امری»دارد که  و عالوه بر این خداوند خزائنی 8،«اْلَأْرِض

َُ َشْيئًا َأْن َأقَّوَل َلُه »فرمود:  السالم فرمود: خداوند به موسی علیه السالم َخَزاَِِني ِإَذا َأَرْد

می باشد؛ « باش»خزائن من این است: هر وقت چیزی را اراده کنم که بگویم  2«:كَّْن َفَيكَّون

 به وجود می آید. 

با همۀ وسعت و گستردگی اش )که آسمان هها و زمهین اسهت(، محهدود     « ریدَقَخزائن »

 خزائن امری، بی نهایت است. «= خزائن قضائی»است. اما 

قانع بودن و داشتن روحیۀ قانع، یعنی همیشه به آنچه خدا داده، راضی بهودن. و عکهس آن   

تعبیر می  «رضاء و سخط»که این دو در ادبیات حدیثی با « ناراضی بودن به آنچه خدا داده»

شوند. حتی دربارۀ دعا، خواه دعائی مستجاب باشد و خواه نه، یا نهذری قبهول باشهد و نتیجهه     

دهد، و خواه نه، در هر دو صورت انسان باید از آنچه خداوند درباره اش انجهام داده راضهی   

 باشد و همچنین است در بیماری و صحت.

ائن خدا را نمی بندد، بهل انسهان تشهویق شهده کهه      این قانع بودن راه دعا و خواستن از خز

بیشتر و باز هم بیشتر دعا کند و بخواهد خواه خواسته اش نعمت ههای مهادی باشهد و خهواه     

 معنوی. 

، هر چه بخواهد به همان مقدار بهه خهدا نزدیکتهر مهی     «سخط»و عدم « رضاء»با وجود 

                                                   
 سورۀ منافقون.  4آیۀ  8
است. اما چون « خزائن قَدَری»آیه می گوید: هر چه در آسمان و زمین هست، خزائن خداوند است، این 3

خداوند کار امری هم دارد و هر چه بخواهد با امر ایجاد می کنهد، پهس خهزائن او بهی نهایهت اسهت و ایهن        

 است. « خزائن قضائی»
 .822ق، ص توحید صدو 2
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ََ»شود و این عملش بهترین و ارجمندترین عمل است کهه   دعها مغهز    8«:اُء ُمخُّ اْلِعَبماَدةِ الدُّ

 عبادت است. و آن همه احادیث فراوان که در این مجلدات دیدیم .

و دربهارۀ ههر    «.َو َتمِّْم ِلمي َمما آَتْيََِنمي   »پس باید اتمام نعمت ها را از خداوند خواست: 

 نعمتی که تام و کامل است باید بقا و دوام آن را خواست که دچار نقص نگردد. 

تر باشد شکر بیشتر و خالصهتر   بدیهی است نعمت هر چه تام النعمة:معه و اتمام جا

 می طلبد، و کفران آن سنگین تر می گردد. 

؟ و این -آیا در تاریخ بشر، نعمت تامّۀ فردی بیشتر مورد کفران شده یا نعمت تامّۀ جامعه؟

 مسئلۀ مهم است. 

ههم فهرد شخصهیت دارد و ههم     لسالم( ا یهم)عل یتب با بیان دیگر: در مکتب قرآن و اهل

جامعه، خداوند هم به افراد نعمت می دهد و هم به جامعه؛ ممکن است جامعه ای با نعمت 

های تامّه باشد در عین حال افرادی در آن در شدت محرومیت باشند حتی در جامعه ای کهه  

 و نرسد تامّه نعمت به ای جامعه است ممکن بالعکس: و باشد. مطلوب صورت به آن در عدالت

 طهول  در آیها  برسهند،  تامّهه  نعمت به میان آن در افرادی حال عین در باشد ها محرومیت دچار

 3؟-جامعه؟ اجتماعی های نعمت یا شده، کفران دچار بیشتر افراد فردی تامّه های نعمت تاریخ،

، موارد کفران فهردی بیشهتر اسهت. امها از نظهر سهترگی و       «عدد»روشن است که از نظر 

 گینی کفران های جامعه خطرناک تر بوده است. سهم

َََلْيكَّْم َو  َو ِلأَِّتمَّ ِنْعَميت»قرآن می گوید: خداوند نعمتش را بر امّت اسالم تمام کرده است: 

قبلۀ شما قرار دادم تا نعمتم را بهر شهما    2و )کعبه را که قبلۀ همۀ انبیاء بوده( «:َلَعلَّكَّْم َتْهََُدون

 هدایت یابید. تمام کنم تا شما 

                                                   
 . 244ص  84بحار، ج  8
 های متقابل میان فرد و جامعه، عنوان می شود. «تأثر»ها و « تعاطی»در این جا این بحث، با صرفنظر از  3
   www.binesheno.com -نو ینشب در سایت« جامعه شناسی کعبه»رجوع کنید به کتاب  2
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در عینیت تاریخ روشن است که این اتمام نعمت مورد کفران قرار گرفته و اینک جامعۀ 

اسالم از مسیر عزت و اقتدار خارج شده و بردۀ جامعه های دیگهر شهده اسهت. کعبهه نقهش      

 تمرکز و وحدت خود را از دست داده است. 

ماز بر شما واجهب کهرده، بهرای    برای ن که و دربارۀ نماز می گوید: وضو، غسل و تیمم را

َََلمْيكَّْم َلَعلَّكَّمْم    »سختگیری بر شما و فشار تکلیف نیست،  َو لِكْن ُيريُد ِلُيَطهَِّركَّْم َو ِلُيَِمَّ ِنْعَمََمُه 

نماز و مقدمات پاکیزگی آن، عامل اتمام نعمت بر جامعه مسلمین است، امها در   8«.َتْشكَُّرون

توجهی( جامعه قرار گرفت و نماز بی  ی )و دستکم؛بی مهرطول قرون متمادی این عامل مورد 

آن نقشی را که باید ایفاء می کرد، نکرد. خوشبختانه در دهه های اخیر گرایش امت به نماز 

بیشتر و گرم تر شده و به تدریج می رود که در کشورهای اسالمی بهه جایگهاه اصهلی خهود     

اصله بگیرد و به شکر آن برسد. و این یکی و امت می رود که دربارۀ نماز از کفران ف 3برسد،

از جریان های اجتماعی است که جهت آن به سوی جامعه واحهد مههدوی )عجهل اهلل تعهالی     

 فرجه( است. 

که این دو نعمت )کعبه و نماز( را از تحقق اتمام نعمت باز داشهته، معلهول یهک     کفرانی

شده است، و آن کفران نعمت  کفران بزرگتر و مهم تر است که منشأ دیگر کفران های امت

َََلْيكَّْم ِنْعَميت»والیت است:  باجماع سهنی و شهیعه، ایهن     2«.اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلكَّْم ديَنكَّْم َو َأْتَمْمُت 

 آیه در ماجرای غدیر آمده است. 

دانسهته اسهت، امها در ایهن آیهه والیهت       « عامهل اتمهام  »دربارۀ کعبهه و نمهاز، آن هها را    

موجب گشته کهه آن   ،است. کفران نعمت والیت النعمة( عین اتمام السالم لیهامیرالمؤمنین )ع

دو عامل نیز به نتیجۀ اتمام، نرسند؛ امت بدون محور مدیریت جامعهه و فاقهد نظهام صهحیح     

گرفتهار ایهن    م نعمت استفاده کند، و نتوانست، لهذا سیاسی و اجتماعی نمی تواند از عوامل اتما
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 ذلت گشت. 

است که یا محور مدیریت الهی خواهد « مدیریت جامعه»های جامعه محور همۀ نعمت 

بود و یا به محور مدیریت کابالیسم و ابلیسی. و معلوم است که در طول تاریخ بشهر همهواره   

 8در دست کابالیسم بوده مگر در یکی دو برهه از تاریخ. ،مدیریت و حاکمیت

بویژه نعمهت   -ر برابر نعمت هاپس در پاسخ پرسش باال باید گفت: گرچه کفران فردی د

از نظر مورد ها و تعداد بیشتر است اما کفران جامعه در برابر نعمت های بزرگ،  -های تامّه

 بیشتر بوده است.  ،اساسی و سرنوشت ساز

نظام طبیعت آن را، برای انسان و رفع  وخداوند زمین  کفران اتمام با انگیزۀ اتمام:

 امل آفریده.کتامّ و  «بالقوّه»نیازهای انسان، بطور 

َو اللَُّه َجَعَل َلكَّْم ِمْن ُبُيوِتكَّْم َسَكنًا َو َجَعَل َلكَّْم ِمْن ُجلَّوِد اْلَأْنعاِم ُبُيوتًا َتْسََِخفُّوَنها َيمْوَم  » :

َو اللَّمُه   -نٍيحم  َظْعِنكَّْم َو َيْوَم ِإقاَمَِكَّْم َو ِمْن َأْصواِفها َو َأْوباِرها َو َأْشعاِرها َأثاثًا َو َمَاَمًا ِإىل 

َجَعَل َلكَّْم ِممَّا َخَلَق ِظالاًل َو َجَعَل َلكَّْم ِمَن اْلِجباِل َأْكنانًا َو َجَعَل َلكَّْم َسرابيَل َتقميكَُّم اْلَحمرَّ َو   

َََلْيكَّْم َلَعلَّكَّْم ُتْسِلُموَن ه های و خدا برای شما از خان 3«:َسرابيَل َتقيكَّْم َبْأَسكَّْم َكذِلَك ُيَِمُّ ِنْعَمََُه 

داد کهه در   داد، و از پوست چهارپایان نیز برای شما خانه ههائی قهرار   تان محل آرامش قرار

سفرها و کوچ های تان و ایام اقامت تان به آسانی می توانید آن ها را جا بهه جها کنیهد. و از    

داد تا وقهت معهین    پشم و کرک و موی آن ها برای شما اثاث زندگی و امکانات زندگی قرار

و از آنچه آفریده است سایه ههائی بهرای شهما قهرار داده، و از کهوه هها        -ان عمر زمین(.)پای

پناهگاه هائی، و برای شما پیراهن هائی آفریده که شما را از گرما )و سرما( حفظ می کنهد و  

. این گونه نعمتش را بر شما تمهام و کامهل   می کندفظ وشش هائی که شما را از آسیب ها حپ

 م او باشید. می کند تا تسلی
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ُهمَو َأْنَشمَأكَّْم   »و در فعلیت آن می گوید: «. بطور بالقوّه»این اتمام نعمت است برای انسان 

گماشهت،  پدید آورد و بر آبهادانی زمهین بر   او شما را از زمین 8«ِمَن اْلَأْرِض َو اْسََْعَمَركَّْم فيها

 که انگیزۀ کشاورزی و صنعت را در نهاد انسان گذاشت. 

تا تمام کند نعمهتش را. و در ایهن آیهه     «:ِلُيَِمَّ ِنْعَمََُه»ال با صیغۀ مضارع می گوید در آیۀ با

 می گوید: این تمام و کامل شدن منوط است به فعالیت در آباد کردن زمین. 

اما انسان با انگیزه بیشتر آباد کردن، همان آباد کردن را با تخریب مخلوط می کند. نظام 

 محیط زیست را به محیط مرگ مبدل می کند.  و ت ساقط می کندکافی طبیعت را از کفای

است که فاقد انگیزۀ اتمام )حتی انگیهزۀ  « کفران اتمام با شعار اتمام»و از آن خطرناکتر، 

با  3. وقتی که نبوت ها نعمت دین را می آوردند، سامری هااست اتمام از سنخ تخریب محیط(

رد واقعی شان ساقط مهی کردنهد. و همچنهین در ههر     شعار اتمام نعمت، نعمت دین را از کارب

 انقالب مثبت که به نفع دین و عدالت باشد. 

که ادیان را به کابالیسهم   به یک سامری دچار شده ،یو همچنین هر انقالب مثبت هر امت

و سلطۀ تاریخی کابالیسم بر جامعۀ انسان همیشه یا با این انگیزه بوده یها بها    2مبدل کرده اند.

و ههر وقهت بهه     0«:َو ِإذا قيَل َلُهْم ال ُتْفِسُدوا ِفي اْلَأْرِض قالَّوا ِإنَّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن»ار: این شع

آنان گفته شود: در زمین فساد نکنید، می گویند ما فقط اصالح کننده ایم. همیشه جریان فساد 

 الح طلبی بوده است. یا با انگیزۀ فزون طلبی در اتمام نعمت بوده، و یا با شعار صرفاً کاذب اص

انسان توانمندترین موجود روی زمهین اسهت؛    مسکین است؟: یآیا انسان موجود

و نه ناتوان بل قوی تر و  وار است و نه واماندهخپس در معیار نسبیت هیچ مسکنتی ندارد؛ نه 

توانمندتر است خواه قدرت و توانش را در راه مثبت به کهارگیرد و خهواه در راه منفهی و از    
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ِلُيْفِسَد فيهما َو ُيْهِلمَك اْلَحمْرَث َو    »ن بردن محیط زیست و کشتن انسان های دیگر و مصداق بی

 8.است «النَّْسَل

ۀ کوچک بنام کرۀ زمین، کرۀ زمهین کهه   فراما این انسان موجودی است در روی یک فر

سیّار در گوشه این جهان پهناور است؛ پدیده ای است و پدید شدنش تاریخ دارد؛  یذرّۀ کوچک

مند زلزله است و... زمین اش مسکین است ت؛ چیزی است که برای تکاملش نیازغیر ثابت اس

فت هها و پدیهده ههایش،    آتا چه رسد به خود انسان. و انسان در برابر همین زمین مسکین و 

مسکین تر است؛ می شود مسکین اندر مسکین. ناتوان از چاره های اصلی، بل بی چاره اسهت:  

َََِْرُ »    «.ِبَضْعِف قَّوَِّتي َو ِقلَِّة ِحيَلَِي َأ

محدود دارد و در این عمر محدود نیازمند جلب منهافع و   یانسان موجودی است که عمر

دفع ضررها است و این جلب و دفع آمیخته به هم، یعنی زندگی انسان. پس انسان نه فقط یک 

ُتْؤِلُممُه   ....نٌي اْبمُن آَدمَ ِمْسِك»موجود نیازمند، بل عین نیاز است؛ مسکین است بحدی که 

دادن  شه ای او را دردمند می کنهد و ذلیل و بی چاره فرزند آدم؛ پ 3«:اْلَبقَّةَّ َو َتْقَُلَُّه الشَّْرَقةَّ

 0«.ُخِلَق اْلَِّْنسانَّ َضعيفًا» 2آبی او را می کشد.

 در طبیعت زمین، و در گسترۀ جهان آفرینش. « انسان بما هو انسان»این است 

عالوه بر ضعف و مسکنت آفرینشی صرفاً تکوینی،  انسان در اجتماع: 5رگی هایبی چا

رو به رو است که نیازی به شرح آن هها   یفرد انسان در درون اجتماع نیز با مشکالت فراوان
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 نیست. 

ََْبُدَك اْلِمْسِكنُي اْلُمْسََِكنُي» آیا انسان مستکین اسات؟  مسهتکین اسهم    «.َفَِّنِّي 

چیزی که بودن و »است، و معنی اصلی آن « کَون= بودن= وجود»عال از مادّۀ فاعل از باب استف

تازه در صدد داشتن وجود است. مستکین یعنی  که ؛ یعنی بحدی ناچیز است«وجود می خواهد

ناچیز ذلیل؛ کسی هنوز دغدغه اش بود و نبودش است، نه دیگهر چیزهها. و مقابهل مسهتکین،     

 «.کریم= گرامی؛ واالمقام»

کریم است و  یپس انسان موجود 8«.آَدَم َلَقْد َكرَّْمنا َبين»ب دیگر قرآن می فرماید: از جان

 با کرامت. 

 در این جا با چهار مسئله مواجه هستیم: 

ضهعیف، و در اصهل    یاصل وجود: انسان از نظر وجود: از این جههت انسهان موجهود    -8

است یعنی مالک وجود خود وجودش نیازمند است تا چه رسد به نیازهای دیگرش؛ مستکین 

 و مالک بود و نبود خود نیست. 

بقا و دوام وجود: برای دوام و بقای وجود چنانی اش، به صهدها چیهز دیگهر نیازمنهد      -3

 است؛ مسکین است. 

در مقایسه با دیگر مخلوقات: انسان در میهان مخلوقهات گرامهی تهرین و واالتهرین و       -2

 گر مخلوقات را برای او آفریده است. ارزشمندترین موجود است که خداوند دی

سر انجامِ انسان: از نظر سرانجام، مشروط ترین موجود است؛ کرامت و مهانتش بسته  -0

به تصمیم خودش است؛ یا آن کرامت را حفظ کرده و می پروراند، و یا همان را به پسهتی و  

ده و می گویهد:  مهانت مبدل می کند؛ در این وضعیت است که از اصل وجود خود پشیمان ش

آن روز )محشر( انسان به  3«:كَّْنُت ُترابا َيْوَم َيْنظَُّر اْلَمْرُء ما َقدََّمْت َيداُه َو َيقَّولَّ اْلكاِفُر يا َلْيََين»

 آنچه دستانش انجام داده می نگرد و می گوید: ای کاش خاک بودم، نه انسان. 
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وامش مسکین است. و از جهت پس؛ انسان از نظر وجود مستکین است، و از نظر بقاء و د

و بشهرط راه و رسهم ضهد     .، مشروط است؛ بشرط راه و رسم انسانی، کریم اسهت «سرانجام»

 2«.َأْسَفَل ساِفلني»است و یا  3«َأْحَسِن َتْقومي»و سرانجامش یا  8انسانی، مهین است.

بود و مهی   برسد، همۀ کریم های آفرینش در خدمت او خواهند «َأْحَسِن َتْقومي»و اگر به 

 «.اکرم االکرمين»شود 

ِإنَّمُه  »خود برسهد:   ۀداده می شود تا به کرامت بالقوّ« قرآن کریم»به این موجود مشروط، 

ِإنَّمُه َلَقمْولَّ   »مهی شهود:    مأمورو رسول کریم برای فعلیت کرامت بالقوّۀ انسان،  0«.َلقَّْرآٌن َكرمي

او خواهند بود و توقع دارند او رفتار کریمانه دو فرشتۀ کریم همیشه در کنار  3«.َرُسوٍل َكرمي

َََلْيكَّْم َلحاِفظنَي»داشته باشد و اعمالش را ثبت و ضبط کنند:   2«.ِكرامًا كاِتبنَي -ِإنَّ 

می رسد؟ کسی که به مسکینی و مستکینی خود آگاه باشد. « کرامت بالفعل»چه کسی به 

ز دسهت مهی دههد؟    را نیهز ا « القوهکرامت ب»سد و آن نمی ر« کرامت بالفعل»و چه کسی به 

ذَّْق ِإنََّك »بداند: « کریم بالفعل»کسی که به مسکینی و مستکینی خودش آگاه نباشد و خود را 

عذاب را بچش که )گمان می کردی بدون اعمال نیهک( عزیهز و گرامهی     «:َأْنَت اْلَعزيُز اْلَكرمي

ی، بدترین جهل اسهت کهه   هستی. جهل در خودشناسی، و شناخت جایگاه خود در جهان هست

 انسان را از پایه ای ترین آگاهی باز می دارد. 

به ما یاد می دهد که انسان آگاه و خودشناس، به مسهکنت و اسهتکانت    السالم امام علیه
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ََْبُدَك اْلِمْسِكنُي اْلُمْسََِكنُي الضَِّعيُف الضَِّريُر اْلَحِقرُي »خود پی می برد و می گوید:  َفَِّنِّي 

 «.نُي اْلَفِقرُي اْلَخاَُِف اْلُمْسََِجرياْلَمِه

و جبران آن ها می آید. و  تأمینکسی که نقص ها و نداشته های خود را بشناسد، در صدد 

کسی که از نقص ها و نداشته های خود غافل باشد بر آن ها خواهد افزود. و راه رکود بهرای  

 امل است و یا تنازل. بشر نیست؛ یعنی نمی تواند نه ترقی کند و نه تنزل؛ یا تک

و با داشتن این خودشناسی اولین عملی که باید بکند، دعا است؛ دعا یعنی استمداد و کمک 

 گیری از خداوند برای ترمیم نقص ها و حرکت کمال بالقوّه به فعلیت. دعا، دعا باز هم دعا. 

کسی که به این خود شناسی  انسان شناسی  روان شناسی و شخصیت شناسی:

می رسد؛ خود را نیازمند تکامل نمی دانهد و نتیجهۀ روحیهۀ    « استغناء»قهراً و جبراً به نرسد، 

َأْن َرآُه  -ِإنَّ اْلَِّْنسماَن َلَيْطغم   »استغناء، طغیان اسهت کهه خهروج از مسهیر انسهانیت اسهت:       

 انسان طغیان می کند وقتی که شخصیتش دچار حس استغناء روحی گردد.  8«:اْسََْغىن

را در این آیه به معنی ثروت و غنای مادی تفسیر کرده انهد،  « استغنی»ی ها برخ متأسفانه

 در حالی که سورۀ علق در بیان اصل انسان شناسی است، نه در مقام بیان رابطۀ انسان با ثروت.

« احساس های درونهی »از باب استفعال است که کاربرد اصلی این باب در « استغنی»و نیز: 

 «. ن راه غنیاًاَ»یا « ن راه غَنِیَاَ»ود، می فرمود است. و اگر مراد ثروت ب

 فقط در چهار محور است:  صحیفۀ سجادیهع موضو

 شناخت ضعف ها و نداشته های انسان.  -8

 باید این صفت ها و نداشته ها به قوت و داشته ها مبدل شوند.  -3

 شناسائی راه رسیدن به این قوت و کمال.  -2

 ، دعا است. اولین گام پس از شناخت -0

 و لذا صحیفه علم است در قالب دعا. 

                                                   
 سورۀ علق.  4و  2آیه های  8
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آن موقعیهت   راه صحیفه در صدد خوار و ذلیل نشان دادن انسان نیسهت، بهل مهی خواههد    

را که انسان می تواند به آن برسد، نشان دهد که اگهر کسهی بهه آن موقعیهت     « اعالء علّیّین»

ین مهی بینهد. حقیقهت و    بنگرد، موقعیت کنونی خود را بسی حقیر، فقیهر، مسهکین و مسهتک   

 واقعیت نیز همین است. 

آنان که چنین نیستند و از دعا پرهیز می کنند، از درک این حقیقهت و واقعیهت عظمهای    

آفرینش، عاجز هستند گرچه مدعی روشنفکری باشند. اینان در شخصیت شان دچهار بیمهاری   

 هستند. زیرا تکبر بر دو نوع است: « یتکبّر جهل»

مهن از آدم برتهرم.   «: انا خیر منه»این تکبر ابلیس است؛ وقتی که گفت  تکبر عالمانه: -8

خداوند سخن او را تکذیب نکرد، او در آن لحظه از آدم جدید الخلقه برتر بود. پس از تمرّد 

 از سجده، رجیم گشت. 

ناشی می « جهل در خودشناسی»و « جهل در انسان شناسی»تکبر جاهالنه: این تکبر از  -3

ا شیطان چندان کاری با این ها ندارد، او نیازی نمی بیند کهه وقهتش را بهرای اینهان     شود. و لذ

 صرف کند، زیرا خودشان در راه او هستند.

بهه مها یهاد مهی دههد کهه از خهدا         السالم در بخش بعدی که بالفاصله می آید، امام علیه

 بخواهیم به این بیماری شخصیتی دچار نشویم. 

 

 

 بخش ششم 

 بدون خودشناسیبینی خود برتر
 

َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو َلا َتْجَعْلِني َناِسيًا ِلِذْكِرَك ِفيَما َأْوَلْيََِنمي، َو َلما    اللَُّهمَّ َصلِّ 

ََنِّي، ِفمي    َْ َغاِفًلا ِلَِّْحَساِنَك ِفيَما َأْبَلْيََِني، َو َلا آِيسًا ِمْن ِإَجاَبََِك ِلي َو ِإْن َأْبَطَأ

ََاِفَيٍة َأْو َبَلاٍء، َأْو ُبْؤٍس َأْو َنْعَمماء ، َأْو   َسرَّاء  كَّْنُت َأْو َضرَّاء ، َأْو ِشدٍَّة َأْو َرَخاٍء، َأْو 
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خدایا، بر محمد و آلش درود فرست، و مرا در آن برتری  :ِجَدٍة َأْو َلْأَواء ، َأْو َفْقٍر َأْو ِغًن 

هائی که بهه مهن رسهانده ای    که به من داده ای فراموش کنندۀ یادت قرار مده، و نه از نعمت 

غافلم گردان، و نه از اجابت خودت به من مأیوسم کن گرچه اجابت تو دیر به من برسد، در 

فراخ حالی باشم یا در تنگنا، در سختی باشم یا در آسانی، در تندرسهتی باشهم یها در گرفتهاری     

در فقر باشم یها در  ش باشم یا در نایابی، جسمی، در محرومیت باشم یا در برخورداری، در یابِ

 غنی. 

 

 شرح
 

انسان موجودی است که هرگز از احساس خود  ن خودشناسی:ودخود برتربینی ب

 برتربینی فارغ نمی شود. این احساس در دو عرصه است: 

کرامت »در  ر بخش باال به شرح رفت که این حسخود برتربینی در عرصۀ آفرینش: د -8

بودن آن توجه کرد وگرنه، به پسهت تهرین موجهود     درست است اما باید به مشروط« بالقوّه

 مبدل می شود. 

در جههاتی و در ابعهادی و در مهواردی، خهود را از      یکسه ود برتربینی اجتماعی: هرخ -3

دیگران برتر می داند، زیرا بیشتر به نواقص، و نیز به اشتباهات دیگران توجه دارد و کمتر از 

 خوبی ها و کماالت دیگران خبر دارد. 

در اختیهار  « قهدرت »است دربارۀ دیگران، مگر وقتی که  یاحساس و قضاوت هرکس ،نای

شخص مقابل، باشد در این صورت خوبی ها و داشهته ههای او را خواههد دیهد و از نهواقص و      

 اشتباهات او غافل خواهد بود. 

 این است بشر بماهو بشر. 

دچهار بیمهاری خهود    ی او را «خصلت بمها ههو بشهر   »کسی که به خود شناسی نرسد، این 

برتربینی می کند. و اگر هم در عرصۀ آفرینش )شناخت انسان در کل جهان( و هم در عرصۀ 
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می گهردد. همهان   « شخصیت وارونه»باشد دارای « خودشناسی»نادرست  اجتماع در این حالتِ

 بیماری که در سطرهای پایانی بخش باال مذکور شد. 

« ذکهر خهدا= یهاد خهدا    »در عرصۀ آفرینش،  ن آنری از این بیماری و نیز درماراه پیشگی

خودم  را هستم خدا مرا برتر آفریده است؛ این برتری یاست که اگر من انسان و موجود برتر

پس نباید یاد خدا را دربارۀ  «.َو َلا َتْجَعْلِني َناِسيًا ِلِذْكِرَك ِفيَما َأْوَلْيََِني»ایجاد نکرده ام: 

 کرد.  داده های آفرینشی اش، فراموش

راه پیشگیری و نیز درمان آن، در عرصۀ فردی و اجتماعی، عدم غفلت از داده ههای الههی   

پس نباید از این غافل بود که ههر داشهته ای    «.َو َلا َغاِفًلا ِلَِّْحَساِنَك ِفيَما َأْبَلْيََِني»است: 

 که دارم از خداوند است. 

ل و مفعول( است در این جمله، از حضور این کلمه که خود یک جمله )فعل، فاع ابلیتنی:

مستقیماً در  ه رادر عین حال که احسان خدا به بند است؛ «مجع بين االّدَا و الدليل»مصادیق 

َو »مستقیم و نهفته چگونگی رابطۀ نعمت خدا با انسان را نیز می رساند: نظر دارد، بطور غیر

 ن بار کرده ای و مرا به آن دچارز احسانی که بر مو ا «:َلا َغاِفًلا ِلَِّْحَساِنَك ِفيَما َأْبَلْيََِني

 کرده ای غافل مگردان. 

همراه است؛ ابتالء است. افراد غافل هم از نظر روانی « امتحان»احسان خداوند، همیشه با 

ی مه « برخهورداری مطلهق  »و ناخودآگاه و هم از جهت آگاهانه، نعمت ههائی را کهه دارنهد،    

 عی روحیّۀ استغناء و استقالل، از یاد خدا باز می مانند. انگارند. این قبیل افراد با نو

ََْن ِذْكِرنا َو اتََّبَع »ین افراد را غافل نامیده است: رآن نیز اق غافالً: َو ال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلنا َقْلَبُه 

مکن از کسی که قلبش را از یاد خودمان غافل کرده ایم و پیرو هوای نفهس   پیرویو  8«:َهواه

ََل »ده است. و خود ش قَّلَّموِبِهْم َو َسمْمِعِهْم َو َأْبصماِرِهْم َو أَّولِئمَك ُهمُم       أَّولِئَك الَّذيَن َطَبَع اللَُّه 

                                                   
 سورۀ کهف.  35آیۀ  8
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َنْفِسَك َتَضرًَُّا َو خيَفًة َو ُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِباْلُغُدوِّ  َو اْذكَّْر َربََّك يف»و می فرماید:  8«اْلغاِفلَّون

هم در درون وجود )فی نفسک( و ههم بها حالهت روانهی      3،«َتكَّْن ِمَن اْلغاِفلنيَو اْلآصاِل َو ال 

گاهان، م بها زبهان بطهور آهسهته، ههم در صهبحگاهان و ههم در شهبان        و هه  )تضرًَا و خيفة(

 پروردگارت را یاد کن تا از غافالن نباشی. و آیه های دیگر. 

اجابت دعهایم مهأیوس مکهن. در مهوارد      خدایا، مرا از ؛«َو َلا آِيسًا ِمْن ِإَجاَبََِك ِلي»

متعدد از این مجلدات به شرح رفت که باید رابطه انسان با خدا، بهر اسهاس دو کفهۀ متعهادل     

باشد و یأس از لطف خدا بدترین و خطرناکترین عارضه است که یها انسهان   « خوف و رجاء»

( مهی  السهالم  )علیهه را متمرّد می کند و یا به یأس از اصل زندگی می رسد کهه امیرالمهؤمنین   

َََلُه اْلَأَسُف»فرماید:  اگر یأس از زندگی بر قلب انسان غلبه کند، از  2«:ِإْن َمَلَكُه اْلَيْأُس َق

 تأسف می میرد. 

( در این جای سخنش بدترین نوع یأس را معرفهی مهی کنهد کهه     السالم و امام سجاد )علیه

ست. زیرا اگر کسی بهه ایهن یهأس    ا« یأس از اجابت دعا»منشأ یأس های دیگر می شود و آن 

برسد نتیجه اش قطع رابطه با خدا می شود. اگهر خداونهد ابلهیس را از رحمهت خهودش دور      

 السهالم  انداخته و رجیم کرده است، چنین کسی خودش، خودش را رجیم می کند. امام علیهه 

 به ما یاد می دهد که از خداوند یاری طلبیم تا هرگز به این یأس مبتال نشویم. 

ََنِّي»  َْ  گرچه اجابت تو دیر به من برسد.  «َو ِإْن َأْبَطَأ

نشهود، و   از این عبارت یک حقیقت مهم را می فهمیم: هیچ دعائی نیسهت کهه مسهتجاب   

سوخت و سوز ندارد. گاهی هم دعا بدون تأخیر مسهتجاب مهی    اامباصطالح دیر و زود دارد 

و صورتی مستجاب شده که با آنچه دعا شود لیکن دعا کننده متوجه آن نیست، زیرا در شکل 

                                                   
 سورۀ نحل.   845آیۀ  8
 اف. سورۀ اعر 343آیۀ  3
 . 843نهج البالغه، ابن ابی الحدید و فیض، قصار  2
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 در ذهنش تصویر کرده بود متفاوت است.  هکنند

و حتهی   گرچه دعای گناهکارترین فهرد باشهد   دربارۀ اینکه هیچ دعائی نامستجاب نیست

اگر دعائی در دنیا مستجاب نشود، در قیامت به حساب خواهد آمد، در مجلدات قبلی به شرح 

 رفت. 

عهدم بهاور   »می کنند؛ برخی در اثر برخورداری دچار غفلت و دچار انسان ها با هم فرق 

می شوند، برخی دیگر در اثر محرومیهت و ناکهامی. و برخهی دیگهر در اثهر      « به اجابت دعا

سختی رسیدن به خواسته های شان، و برخی دیگر در اثر نیروی جسمی و برخی دیگر در اثر 

ن نعمت و عدم تهوان اسهتفاده از آن، و برخهی    بیماری بدنی، و برخی دیگر در اثر درعین داشت

 دیگر در اثر یابش، و برخی دیگر در اثر نایابی، برخی در اثر فقر و برخی در اثر ثروت. 

عوامل غفلت و یأس از ذکر خدا را ردیهف کنهیم:   « برخی»بهتر است به جای تکرار لفظ 

 این عوامل عبارتند از رابطه نادرست انسان با: 

 ش و بهرمندی. آسای سرّاء: -6

 عدم آسایش و گرفتاری. ضرّاء: -2

 در تنگنا واقع شدن.  شدة: -3

 فراغت از آفت های جسمی.  َافية: -4

 بهرمند نشدن از نعمت با وجود داشتن نعمت.  بؤس: -5

 برخورداری و بهرمندی از نعمت.  نَعماء: -1

 یابش؛ دسترسی آسان به خواسته ها.  دة:ِج -7

 رسی آسان به خواسته ها. عدم دست واء:أل -8

گاهی نیز دو یا چند عامل در کسی جمع شده و او را دچار غفلت و یأس مهی کننهد. امها    

 فرد ذاکر و شاکر در هیچکدام از این حاالت به این بیماری ها دچار نمی شود. 

پس: یاد خدا، اول زندگی دنیا را گوارا می کند؛ آن را شیرین، سهالم و انسهانی مهی کنهد،     
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ه اش زیبائی و شیرینی زندگی آخرت است. سرتاسر صحیفه بر این محور و در این مسیر نتیج

 برخوردارترین انسان در دنیا و آخرت است. ،سالم ترین ،است؛ انسان صحیفه ای

 

 

 بخش هفتم

 فرا میان شادی و به خود بالیدن

 فرا میان حُزن و حُزن تأسفی

 فرا میان اَسَف و تأسّف

 قلبی ایمان علمی و ایمان
 

َََلْيَك، َو َمْدِحي ِإيَّاَك، َو َحْمِدي  َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو اْجَعْل َثَناَِي  اللَُّهمَّ َصلِّ 

َََل  َما َمَنْعََِني  َلَك ِفي كَّلِّ َحاالِتي َحَّ  َلا َأْفَرَ  ِبَما آَتْيََِني ِمَن الدُّْنَيا، َو َلا َأْحَزَن 

ََََِك َنْفِسي ِفيَها، َو َأْشِعْر َقْلِبي  َتْقَواَك، َو اْسََْعِمْل َبَدِني ِفيَما َتْقَبلَُّه ِمنِّي، َو اْشَغْل ِبَطا

َََليَّ َحَّ  َلا أَِّحبَّ َشْيئًا ِمْن ُسْخِطَك، َو َلا َأْسَخَط َشْيئًا ِمْن ِرَضاَك  :ََْن كَّلِّ َما َيِرُد 

، و مهدحم را بهر   قهرار ده خدایا، بر محمد و آلش درود فرسهت، و ثنهایم را دربهارۀ خهودت     

را بر تو، در همۀ حاالتم، حتی نه به آنچهه از دنیها بهرایم داده ای بهر خهود       مخودت، و حمد

بالم، و نه بر آنچه به من نداده ای افسرده شوم، و تقوایت را در قلب من غالب کن، و بدنم را ب

از هر چیزی که بر که می پذیری به کارگیر، و بوسیلۀ اطاعت از خودت جان مرا  یدر اعمال

من وارد می شود، مشغول کن، حتی چیزی از عوامل ناخشنودی تو را دوست نداشهته باشهم، و   

 چیزی از عوامل رضایت تو را ناخشنود ندارم.
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 شرح
 

 سرایش کلّی دربارۀ خوبی کسی.  لغت: ثناء:

 توضیح خوبی های کسی بطور مورد به مورد. مدح:

  8اتی و وجودی کسی.سرایش و توضیح ویژگی های ذ حمد:

این حاالت همان است که در آخر بخش قبلی بعنوان عوامل غفلهت و   في کّل حاالتي:

 یأس به شماره رفت که هشت حالت بود. 

َََل  َما َمَنْعََِني ِفيَها» بهه  تها   «:َحَّ  َلا َأْفَرَ  ِبَما آَتْيََِني ِمَن الدُّْنَيا، َو َلا َأْحَزَن 

 ده ای بر خود نبالم، و به آنچه از دنیا به من نداده ای افسرده نباشم. آنچه از دنیا به من دا

 معنی کرده اند، در حهالی « شاد نشوم»را به « اَفرح»برخی از شارحان و مترجمان عبارت 

شاد شدن بر نعمت نه تنها خوب است بل گاهی واجب ههم مهی شهود کهه مهی فرمایهد:        که

 2«.قَّْل ِبَفْضِل اللَِّه َو ِبَرْحَمَِِه َفِبذِلَك َفْلَيْفَرُحوا»و  3«.َيْوَمِئٍذ َيْفَرُ  اْلُمْؤِمُنون»

، تبختری است که در اثر برخورداری ها بر انسان عارض «فرح»مراد امام )علیه السالم( از 

می شود و او در فکر، هیکل، قیافه و ژست به خود می بالد. همانطور که قرآن دربارۀ قارون 

ََل قاَل ِإنَّ»می گوید:  َِْندي ما أَّوتيَُُه  این ثروت از راه دانشی که دارم به من رسهیده   0«:َِْلٍم 

ََل »است.   ژست( در برابر قومش ظاهر شد. با تمام آرایش )و 3«:زيَنَِِه َقْوِمِه يف َفَخَرَج 

                                                   
 در مباحث پیشین، فرق میان مدح و حمد به طور مشروح بیان شده است.   8
 سورۀ روم.  0آیۀ  3
 سورۀ یونس.   53آیۀ  2
 سورۀ قصص.  45آیۀ  0
 .48همان، آیۀ  3



 یّهسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 343
 

 8«:اْلَفِرحنيال َتْفَرْ  ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ »با این که هوشمندان قوم به او تذکر داده بودند که: 

 به خودت نبال که خداوند افراد بالنده به خود، را دوست ندارد. 

تفسیر کرده اند، در حالی کهه حهزن در   « اندوهگین نباشم»را نیز به « ال احزن»و عبارت 

اصل نه حرام است و نه نکوهیده؛ رسول اکهرم )صهلی اهلل علیهه و آلهه( در وفهات فرزنهدش       

مچنین ائمّۀ طاهرین علیهم السالم بویژه برای شهادت امام حسین محزون بود و گریه کرد. و ه

ََْينماُه ِممَن اْلُحمْزنِ   »السالم. و قرآن دربارۀ حضرت یعقوب می گوید:  علیه و در  3«.َو اْبَيضَّْت 

َُْيُنُهْم َتفيُض ِمَن المدَّْمِع َحَزنمًا َأالَّ َيِجمُدوا مما ُيْنِفقَّمون     »تمجید از مؤمنین می گوید:  و  2.«َو َأ

 0«.َقْد َنْعَلُم ِإنَُّه َلَيْحُزُنَك الَّذي َيقَّولَّون»می فرماید: ( آله و علیه اهلل دربارۀ خود پیامبر )صلی

السالم( حزن به معنی مطلهق نیسهت، بهل آن حزنهی      مراد از حزن در این سخن امام )علیه

سالم( خطاب بهه  ال است که به افسردگی برسد. همان معنائی که در سخن امیرالمؤمنین )علیه

َََلم  َشميْ   ال »السالم( می فرماید:  امام حسن و امام حسین )علیه  ٍء ِمْنَهما ُزِويَ َتْأَسمَفا 

 و متأسف نشوید بر چیزی از دنیا که از دستتان برود.  3«:ََْنكََّما

 فات: بر آنچه از دست داده دردمند حسرت آلود شد. تَأَسَّفَ: توجع و تحسّر علی ما لغت:

 2حسرت دردمندانه. تأسُّف:

 -محزون شدن بهنگام از دست دادن هر نعمت خواه نعمت مهادی باشهد و خهواه معنهوی    

یک امر طبیعی است آنچه از نظر مکتب قرآن و اهل بیت )علهیهم السهالم( نکوهیهده اسهت     

 است. « حزن حسرتی و تاسفی»

                                                   
 .42همان، آیۀ  8
 سورۀ یوسف.   50آیۀ  3
 سورۀ توبه.   83آیۀ  2
 سورۀ انعام.   22ۀ آی 0
 .04نهج البالغه، کتب،  3
 در کاربرد فارسی فرق می کند.   2
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است که از « تأسف»اسف نیز طبیعی است و نکوهیده نیست، آنچه باید از آن پرهیز شود 

را دارد، تأسف آن اسفی است که در « انفعال شدید»است که « مطاوعه»باب تفعّل و با عنصر 

 جان و شخصیت انسان نفوذ کند. 

 َو َلمَّا َرَجَع ُموس »به حضرت موسی در ماجرای گوسالۀ سامری، حالت اسف دست داد: 

 8«.َقْوِمِه َغْضباَن َأِسفًا ِإىل

 3«.ُيوُسَف ََل  يا َأَسف »ب گفت: و همچنین حضرت یعقو

 «. حزن اسفی»است، نه « حزن تأسفی»آنچه نکوهیده است 

با تشهدید نخهوانیم،    2«ال تأسّفا»السالم( اگر آن را بصورت  و در کالم امیرالمؤمنین )علیه

باز باید به معنی تأسف تفسیر شود نه اسف. و البته قرائت با تشدید بهتر است گرچه قرائهت  

 ن تشدید رایج است. بدو

حل می کننهد و مهی گوینهد: حهزن و     « تفکیک موضوعی»برخی از مفسرین، مسئله را با 

و در امور اخروی پسندیده است. همانطور کهه لفهظ    و تأسف در امور دنیوی نکوهیدهاسف 

 در متن سخن هر دو امام آمده است. « دنیا»

آخهرت و جراحهی میهان ایهن دو     اما در مباحث پیشین بیان شد که تفکیک میان دنیها و  

محال است؛ همه نعمت های دنیوی که در اختیار مؤمن است، نعمت اخروی نیز هسهتند و از  

دست رفتن آن ها، از بین رفتن ابزار آخرت است. و لذا نمی توان گفت: در حزن پیامبر اکرم 

رت در وفات فرزندش و یها در اسهف حضهرت یعقهوب در فهراق حضه      و آله(  یهاهلل عل )صلی

غم دنیوی نبوده است. چرا این حزن و ایهن اسهف در وفهات یها فهراق       ازیوسف، هیچ عنصری 

است؟ پس معلوم می شود که اسف در از دسهت دادن   هدیگران نبوده، تنها در مورد فرزند بود

                                                   
 سورۀ اعراف.  834آیۀ  8
 سورۀ یوسف.   50آیۀ  3
« تتنهزّل »کهه در اصهل    «اْلَمالََِكمةَّ  َتَنمزَّلَّ »باشد و حرف تاء محذوف باشد مانند « تتأسفا»که در اصل  2

 است.  
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 نعمت دنیوی نیز جایز، روا و پسندیده است. 

رۀ آن بحدی دچهار غهم و   دربارۀ آخرت نیز پسندیده نیست؛ که کسی دربا 8اساساً تأسف

غصّه گردد که دچار افسردگی شود. بل آنچه به ما امر شده پشیمانی از ته دل و توبه است. و 

مردن از غصّۀ گناه دربارۀ هیچ مؤمنی، نیامده است و چنین غصّه ای پیشهنهاد برخهی از فرقهه    

 های صوفیه است، نه شیعۀ مکتبی. 

حرام است، خود را بهه   -از گناه کبیره حتی بخاطر شرمندگی -همان طور که خودکشی

 نیز حرام است. « دق مرگ کردن»افسردگی دچار کردن و 

ی دنیائی شان در تضاد یها  درست است: این تفکیک موضوعی، دربارۀ افرادی که نعمت ها

آخرت است، صحیح می باشد. اما نه دربارۀ پیامبران، امام حسن، امام حسین و حتی  تعارض با

 ا ایمان کامل. ب مؤمنافراد 

این گونه ظرایف و دقایق در تفسیر قرآن، نهج البالغه، صحیفۀ سجادیه و هر سخن و کالم 

 باید رعایت شوند. السالم(  یهم)عل یتب اهل

 و قلب مرا به تقوایت حسّاس کن. «:َتْقَواَك َو َأْشِعْر َقْلِبي»

 حهس »و « احسهاس »لهه  ی دارد از آنجمشعر و اِشعار معهانی و کاربردههای متعهدد    لغت:

نسهبت بهه آن    شعر له: فطن له:»آن را احساس کهرد. و   َشَعَربه: َاحّس به:است: « کردن

 «. هوشمند شد

جسمم را در آنچهه مهورد قبهول تهو اسهت، بهه        «:َو اْسََْعِمْل َبَدِني ِفيَما َتْقَبلَُّه ِمنِّي»

 کارگیر.

ََْن كَّلِّ َما َيِر» ََََِك َنْفِسي  َََلّيَو اْشَغْل ِبَطا  بها جهان و شخصهیت درون مهرا     «:ُد 

 از توجه به آنچه بر ضمیرم وارد می شود، مشغول گردان.  تاطاعت خود

 از آن بازماند: توجه به چیزی او را از توجه به چیز دیگر بازداشت.  شغل َنه: لغت:

                                                   
 به معنای عربی آن که به شرح رفت.   8
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مشغول  خودت )به حدی دل و جانم را به اطاعت «:َحَّ  َلا أَِّحبَّ َشْيئًا ِمْن ُسْخِطك»

 کن( تا اینکه هیچ چیزی از ناخوشنودی تو را دوست نداشته باشم. 

مراد از دوست داشتن، دوست داشتن آگاهانه نیست، دوست داشهتن روانهی اسهت؛ ممکهن     

است کسی غیبت را دوست نداشته باشد و در خودآگاهش و تشخیص فکری اش کامالً بها آن  

 ببرد.مخالف باشد، اما از جهت روانی از غیبت لذت 

( در این کالم به ما یاد می دهد که از خهدا بخهواهیم شهیرینی روانهی و     السالم امام )علیه

 را آورده است. « نفس»درونی بدها را از روح و روان ما دور کند. و لذا کلمۀ 

 و هیچ چیزی از خوشنودی تو را مبغوض ندارم.  «:َو َلا َأْسَخَط َشْيئًا ِمْن ِرَضاك»

َأ َفَمِن اتََّبمَع  »سورۀ آل عمران دارد:  823( توجه به آیۀ السالم امام )علیه این فراز از سخن

آیا کسی که در صدد جلب رضایت خدا است هماننهد   «:ِرْضواَن اللَِّه َكَمْن باء  ِبَسَخٍط ِمَن اللَِّه

 کسی است که خود را به سخط خدا برگماشته است؟

یعنی به حهدی بهه اطاعهت تهو در     است؛ « شخصیت درون»باز هم محور سخن چگونگی 

همه راه ها و رفتارهای زندگی مشغول باشم که در ناخودآگاهم نسبت به هیچکدام از موارد 

 رضای تو احساس بد نداشته باشم. 

هر مسلمانی نسبت به نماز، جهاد، روزه و... در خودآگاهش ارزش قائل است؛ اما ممکهن  

وجهود  « حهسّ دوسهت داشهتن   »از آن هها   برخهی  به است در قلب و ناخودآگاه کسی، نسبت

 باشد و حتی ممکن است در ضمیر ناخودآگاهش نسبت به آن احساس بد داشته باشد.  نداشته

باور، اعتقاد، و ایمان داشتن خودآگاهانه، غیر از باور، اعتقهاد و ایمهانی اسهت کهه ریشهه      

ت، و بسا عالمی هایش در جان و قلب انسان جای گرفته باشد. درک آگاهانه، درک علمی اس

که از عمل به علم خود عاجز است. زیرا آن علم در درون شخصیت درونی او جهای نگرفتهه   

و  و ایمان علمی گاهی به ایمان قلبی می رسد و گاهی به آن مرحله نمای رساد.  است. 

راه رسانیدن ایمان علمی به ایمان قلبی، مشغول شدن به طاعت در موضوع همان علم اسهت، و  

 را باید از خدا خواست. توفیق آن 



 یّهسجاد یفۀدر صح یانسان و علوم انسان 342
 

 

 

 بخش هشتم

 انسان شناسی 

 انسان هرگز بدون محبت نمی شود

 انسان هرگز بدون خوف نمی شود 

 انسان هرگز بی رغبت نمی شود

 انسان ذاتاً تنوع طلب است 
 

َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو َفرِّْغ َقْلِبي ِلَمَحبَََِّك، َو اْشَغْلُه ِبِذْكِر  َك، َو اْنَعْشُهاللَُّهمَّ َصلِّ 

ََََِك، َو َأْجِر ِبِه ِفمي   ِبَخْوِفَك َو ِباْلَوَجِل ِمْنَك، َو َقوِِّه ِبالرَّْغَبِة ِإَلْيَك، َو َأِمْلُه ِإَل  َطا

َِْنَدَك َأيَّاَم َحَياِتي كَّلَِّها: خدایا بهر محمهد و    َأَحبِّ السُُّبِل ِإَلْيَك، َو َذلِّْلُه ِبالرَّْغَبِة ِفيَما 

رود فرست، و قلبم را )از موانع( فارغ گردان بهر محبهت خهودت، و )بهرای اینکهه بهه       آلش د

محبت تو برسم( قلبم را به سوی طاعت خودت برگردان، و قلبم را در محبوب ترین راه ها به 

سوی خودت جاری کن، و قلبم را به گرایش بر آنچه در نزد تهو اسهت رام کهن در سرتاسهر     

 دوران زندگیم. 

 

 شرح
 

 سه کاربرد دارد:« دوست داشتن»در فارسی،  ن هرگز بدون محبت نمی شود:انسا

 آن را دوست داشت؛ یعنی از آن بدش نیامد.  -8

 آن را دوست داشت: یعنی آن را به دیگری ترجیح داد.  -3
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نهه در مقایسهه بها چیزههای     آن را دوست داشت: یعنی آن چیز را بذاته دوست دارد،  -2

فقط به معنی سوم است زیهرا  « محبّت»این سه کاربرد را دارد لیکن نیز در عربی  دیگر. حب

سه کاربرد دارد: یا اسم مکان است، یا اسم زمان، و یا مصدر میمهی.  « مفعله»و « مَفعَل»صیغه 

موضوع بحث ما جائی برای اسم مکان و اسم زمان نیسهت. مهی مانهد مصهدر      در روشن است

 خالی باشد. « تحوّل»و کار یا  میمی و هیچ مصدری نیست که از عنصر فعل

 در مصدر میمی بیش از مصدر است. « تحرک و فعل»لیکن عنصر 

مصدر است یعنی دوست داشتن، محبت یعنی تحرک و فعالیت آن دوست داشهتن در   حب

 «. ورزیدن حب»است. محبت یعنی « حب فعال»ت درون انسان؛ محب

زیهرا آنهان تهابع کثهرت اسهتعمال       گرچه اهل لغت این هر دو را به یک معنی گرفته اند

 علهیهم ) بیهت  واژه ها نمی دهند. اما در ادبیات قرآن و اههل  ۀهستند و چندان اهمیتی به ریش

با اینکه دامنۀ مجاز گسترده است، لیکن استعماالت مجازی بهه حهدی نمهی سهد کهه      ( السالم

صهورت از دایهرۀ   جایگاه مصدر و مصدر میمی و تفاوت شان نادیده گرفته شود. زیرا در ایهن  

 مجاز خارج شده و به غلط می رسد. 

ک که علّتی و یافته و به مرحلۀ محبت می رسد، مگر در موارد اند کطبعاً تحر هر حب

 َقْلِبمي  َو َفمرِّغْ »السالم در عبارت  را از تحرک باز دارد، امام علیه مانعی پیش آید و حب

 ارغ گردان بر محبت خودت.ف -از موانع -و )خدایا( قلبم را «:ِلَمَحبََِّك

اگر به محبت خدا نپردازد، به محبت موانهع   انسان هرگز بدون محبت نمی شودزیرا 

 مذکور خواهد پرداخت. 

را  «حمبمة اهلل »نمی خواهد، بل « حبّ اهلل»نکته قابل توجه این است که امام در این سخن 

لهب کسهی باشهد امها     که حب متحرک و فعال است، می خواهد. ممکن است حهبّ اهلل در ق 

 بدلیل حس ریاست طلبی، شهرت طلبی، مال دوستی و... فعال نشود. 

نیامده و هر « حب»و اساساً کلمۀ « حبّ اهلل»آن و نکتۀ بس مهم دیگر این است که در قر

« محبت»سورۀ طه  28چه از این ماده آمده همگی فعل است در صیغه های مختلف و در آیه 
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َََلْيَك َمَحبًَّة ِمنِّي»السالم( می گوید:  لیهآمده که به حضرت موسی )ع بدیهی است  8«.َو َأْلَقْيُت 

آنچه در آن شرایط برای حضرت موسی الزم بود حب محرک و متحرک بود کهه در قلهب   

فرعون فعال گردد تا از قتل این کودک که در درون صندوق با جریهان آب آمهده، صهرفنظر    

 کند.

َو »م فراغت از موانع را می خواهد تا حبّش محبهت شهود؛   السالم( در این کال امام )علیه

و )خدایا برای این که به محبت تو برسم( قلبم را بهه ذکهر و یهاد خهودت      «:اْشَغْلُه ِبِذْكِرك

و قلهبم را بها تهرس و بهیم از خهودت،       «:ِبَخْوِفَك َو ِباْلَوَجِل ِمْنك َو اْنَعْشُه»مشغول کن. 

 برانگیزان.

امهل  ع موانع کافی نیست، بل که باید قلهب بهه ذکهر خهدا مشهغول باشهد. ع      تنها دفع یا رف

است، اما این تنها عامل نیز کافی نیست؛ باید خوف و بهیم نیهز    انگیزانندۀ قلب به ذکر، حب

دو »بعنوان انگیزانندۀ دوم، باشد و بشود آنچه گفته شد که رابطه انسان با خدا باید بر اساس 

گر حب تنها باشد و تحرک کرده به مرحله محبت ههم برسهد،   باشد؛ ا« کفّۀ خوف و رجاء

و شخص را مغرور می کند و می رسهد بهه   « رجاء محض»لیکن خوفی در دل نباشد، می شود 

را کهافی مهی داننهد و شهریعت را زیهر پها مهی         نش نادرست و خطرناک صوفیان که حببی

 گذارند. 

ت قه بدون شهریعت، همهان طری   طریقت (السالم علیهم) بیت و از نظر مکتب قرآن و اهل

 است که ابلیس خواهان آن است. و اساساً اصطالح طریقت در این مکتب نیست. 

نگرانی همزاد انسهان اسهت،    انسان هرگز از خوف و نگرانی خالی نمی شود 

این خوف اگر عامل گرایش به سوی خدا نباشد، به پرستش اشیاء دیگر و کسهان دیگهر وادار   

 می کند. 

دفع موانع، سپس مرحلۀ انگیزش بها دو عامهل انگیزاننهده،     ۀالسالم( اول مرحل امام )علیه
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 «َو َقوِِّه ِبالرَّْغَبِة ِإَلْيك»را می خواهد:  ل موضوع برمی گردد و نیرومندی حبآنگاه به اص

ین مهی  مهؤمن و )خدایا( قلبم را برای میل و گرایش به تو، نیرومند گردان. قهرآن نیهز از قهول    

 3«.ِإنَّا ِإَل  اللَِّه راِغُبون»و  8«َربِّنا راِغُبون ا ِإىلِإنَّ»گوید: 

( یک نکته، بل یک اصل مهم نهفته است و آن حضهور  السالم اما در این سخن امام )علیه

جل با خوف فرق دارد. معنی فارسی خهوف یعنهی   است. و« خوف»در کنار لفظ « وَجَل»لفظ 

خوف از چیزی می شود که یکطرفه است و امیدی نی، انگر ترس و واهمه، اما وجل یعنی دل

نگرانی است که ذهن انسان نسبت به چیزی کهه ممکهن اسهت     در آن نیست. اما وجل آن دل

مفید باشد و ممکن است مضر باشد، متوجه باشد. مانند کسی که فرزندش برای یهک کهاری   

ه کشهته شهود.   به سفر رفته است ممکن است در آن کار موفق باشد و ممکهن اسهت در آن را  

 است.« بیم و امید»یعنی مورد از موارد 

الَّذيَن ِإذا ذَِّكَر اللَّمُه َوِجَلمْت   »و  2«ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَّذيَن ِإذا ذَِّكَر اللَُّه َوِجَلْت قَّلَّوُبُهْم» قرآن:

این همان اصهل   3«.َربِِّهْم راِجُعون ِإىلَو الَّذيَن ُيْؤُتوَن ما آَتْوا َو قَّلَّوُبُهْم َوِجَلٌة َأنَُّهْم »و  0«قَّلَّوُبُهْم

باین الخاوف و   »اساسی است که مکرر به شرح رفت که باید رابطۀ انسان بها خهدا، رابطهه    

 باشد.  «الرّجاء

باید رابطه انسان با نعمت ها و موفقیت ها نیز رابطۀ وَجَلی و  رابطۀ انسان با نعمت ها:

، شخص را به غفلت می یهر نعمت و با هر موفقیت نگرانی باشد؛ رابطۀ مشعوفانه با رابطۀ دل

ِإنَّ اْلَِّْنسماَن  »می شهود کهه سهر از طغیهان در مهی آورد:      « روحیۀ استغناء»کشاند و منجر به 
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 در درون خود احساس بی نیازی می کند و نتیجه اش طغیان است.  8؛«َأْن َرآُه اْسََْغىن -َلَيْطغ 

ید(ی با نعمت ها و موفقیت ها او را در مسهیر انسهانی   اما رابطۀ وَجَلی )= رابطۀ بیم و ام

لهق نیسهت و   نعمت نیز همین اسهت ههیچ نعمتهی مط    درست قرار می دهد. و ارزش واقعی هر

در واقهع   ی ممکن است آنچه نعمت پنداشته شدهاحتمال مبدل شدنش به نقمت هست، و گاه

 نقمت بوده نه نعمت. 

ََْماَل َيْعَملَّ»ید: امیرالمؤمنین دربارۀ شخص متّقی می فرما َََلم     اْلَأ الصَّاِلَحَة َو ُهمَو 

دلنگران اسهت. و نیهز در شهمارش     الحه را انجام می دهد در عین حال کهصاعمال  3«:َوَجل

دلنگران است پس عمل می  2«:َو َحاَذَر َفَباَدر َفَعِمَل َو َوِجَل»ویژگی فرد متّقی می گوید: 

 د را بررسی می کند( سپس اقدام می کند.کند، اول حذر می کند )صحت مور

سوی خهدا و راه   اگر گرایشش به انسان هرگز بدون میل و گرایش نمی شود 

 قرار خواهند داد.  یگرایش او را در جهت دیگر ،خدا قوی نباشد، جاذبه های دیگر

زیرا انسان ذاتاً تنوع بچرخد.  یرغبت دربارۀ هر چیز، ممکن است به سوی چیز دیگر

َََِك» ست.طلب ا  و )خدایا( قلبم را به سوی طاعت خودت برگردان.  «:َو َأِمْلُه ِإَل  َطا

تغییهر  »در عربهی  « میهل »معنی اصهلی  «. مال یمیل میالً»صیغۀ امر مخاطب است از « اَمِل»

 است. « رغبت»معنی  است برخالف کاربرد فارسی آن که به« جهت

آب از بستر جریانش کج  مال املاء َن جمراه:. یا: دیوار کج شد ماَل اجلداُر مياًل:می گویند: 

 شد. و...

میل می کند؛ امام می گوید: خدایا قلبم را  ینیز از جهت خود بر جهت دیگر حب گاهی

حتی در مرحلۀ محبت نیهز نیازمنهد    گیری به جهت خودت برگردان. پس حباز هر جهت 
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دیگر قهرار   یر بستر و جهتحفاظت است وگرنه، با هر تغییر کوچک در جهت، به تدریج د

 می گیرد. 

 بهه گونهه ههای مختلهف     که برای پاسخ به این تنوع طلبی قلب است که به ما یاد داده اند

َكَما َتَملُّ اْلَأْبَدانَّ  َتَملُّ اْلقَّلَّوَب َهِذِه نَِّإ»عبادت بپردازید. زیرا  )مختلف در کمّ و کیف( به

این قلب ها ملول و خسته می شوند، همانطور که  8[«:ِة ]اْلِحَكِمَفاْبََُغوا َلَها َطَراََِف اْلِحْكَم

 . برای شان حکمت های دوست داشتنی بجوئیدبدن ها خسته می شوند، پس 

َقاَل »السالم( می گوید:  باید از خسته کردن قلب از عبادت پرهیز کرد، امام صادق )علیه

ََِلُي هَو آِل ْيِهَََل اللَُّه َرُسولَّ اللَِّه َصلَّ  َفَأْوِغْل ِفيِه ِبِرْفٍق َو َلا  َمَِنٌي َهَذا الدِّيَن ِإنَّ َيا 

ََِباَدَة َربَِّك.... ای علی این دین متین است پس با مدارا بهر مهتن آن    3«:ُتَبغِّْض ِإَل  َنْفِسَك 

وارد شو، و عبادت پروردگارت را در نظر خودت )روحیه ات( مبغوض مکن... یعنهی کهاری   

 میر درونت از عبادت تنفر داشته باشد. ضکه  نکن

 و حدیث های دیگر. 

باید با تنوع در عبادت، حس تنوع طلبی را پاسخ داد. وگرنه، ایهن حهس بهه سهوی دیگهر      

 خواهد کشید. 

و )خدایا( قلبم را در محبوب ترین راه ها به سوی  «َو َأْجِر ِبِه ِفي َأَحبِّ السُُّبِل ِإَلْيك»

 خودت جاری کن.

 ست: هدر این سخن دو نکته نهفته  :َأَحبِّ السُُّبِل ِإَلْيك

؟ اگر شاکلۀ شخصهیت درونهی کسهی بهر     -راه خدا چیست و چگونه آن را بشناسیم؟ -8

اساس مدیریت روح فطرت بر روح غریزه باشد، او در سبیل اهلل است، و اگر روح غریهزه اش  
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ََمْن َسمبيِل     َو ال َتَِّبمِع اْلَهموى  »بر روح فطرتش عاصی باشد، او در سبیل اهلل نیست؛  َفُيِضملََّك 

در مباحث پیشین از این مجلدات بطور مکرر به شرح رفت که: عقل ابهزار کهار روح    8«.اللَِّه

فطرت است، و هوی )= هوس( ابزار کار روح غریزه است. آیه می فرماید پیهرو ههوی نبهاش    

 که تو را از راه خدا گمراه می کند. 

روشن می کند کهه در   یبرای هر کس ،«خود شناسانه»ود، و یک توجه یک نگرش به خ

 راه خدا است یا در ضاللت. 

کدام است؟ راه خدا فقط یکی است و دومی ندارد تها   (السُُّبل )َأَحِبمحبوب ترین راه  -3

ُه َو ال َتَِّبُعوا ُمْسََقيمًا َفاتَِّبُعو َو َأنَّ هذا ِصراطي»بگوئیم از میان راه های خدا کدام بهتر است: 

ََْن َسبيِلِه و از  ی کنیهد وراز این پی ،راه من که مستقیم است و این است 3«:السُُّبَل َفَََفرََّق ِبكَّْم 

راه ها پیروی نکنید که شما را از راه خدا متفرق می کند. در این آیه راه خدا مفهرد و واحهد   

 آمده و راه غیر خدا با صیغه جمع و متعدد آمده است. 

راه خدا کهه مقهابلش    آمده، که با صیغه جمع «ِإَلْيك السُُّبِل َأَحِب»در این عبارت مراد از 

«. راه های متعدد در هر امهری از امهور زنهدگی اسهت    »راه غیر خدا است، نیست. بل مقصود 

از امور زنهدگیش را بهه صهورت     کسی که اهل هدایت و در راه خدا است، می تواند هر امر

انجام دهد؛ مثاًل خواندن نماز را می توانهد بهه چنهد گونهه صهحیح انجهام دههد:        های متعدد 

دیگهر   یبصورت صحیح، بصورت صحیح تر، بصورت صحیح ترین. و همچنین هر کار و رفتار

 از کارها و رفتارهای زندگی. 

امام به ما یاد می دهد که از خداوند بخواهیم ما را موفّق کند که در همهۀ امهور بهتهرین    

همهین   2«َيْهدي ِبِه اللَُّه َمِن اتََّبَع ِرْضمواَنُه ُسمُبَل السَّمالمِ   »رفتار را داشته باشیم. و در آیۀ وجه 

 معنی در نظر است. 
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َِْنَدَك َأيَّاَم َحَياِتي كَّلَِّها» شخصیت رام: و )خدایا( قلبم را  «:َو َذلِّْلُه ِبالرَّْغَبِة ِفيَما 

 کن در سرتاسر دوران زندگیم.  آنچه در نزد تو است رام به گرایش بر

روح غریزه چموش است، و رام کردن آن و مطیع کردنش در برابهر روح فطهرت، اولهین    

وظیفه و مشکل ترین عمل در خودشناسی و خودسازی است. و شخصیت درونی انسان )شاکلۀ 

 روانی= محصول چگونگی تعامل میان دو روح= قلب( ثابتِ منجمد نیست؛ نوعی سیالیّت دارد

غرایز تمایل می کند. بزرگترین توفیق انسهان وقتهی اسهت کهه      یاز گاهی به طرف سرکش هر

چموشی غریزه توسط فطرت مهار شده و شخصیتش برای فطرت رام شده باشد و این رام بودن 

َو َقوِِّه ِبالرَّْغَبِة »است که گفت:  «رغبت»یک عامل دارد و بدون آن محقق نمی شود و آن 

م را؛ شخصیت درونم را با رغبت به سوی خودت، تقویت کن. که شرحش با آیهه  قلب ؛«ِإَلْيك

 های مربوطه گذشت.
 
 

 بخش نهم

 تنها درس قرآن کافی است

 ار از خدا به سوی خدا رف

 قضا و قدر
 

َو اْجَعْل َتْقَواَك ِمَن الدُّْنَيا َزاِدي، َو ِإَل  َرْحَمَِمَك ِرْحَلَِمي، َو ِفمي َمْرَضماِتَك     

، َو اْجَعْل ِفي َجنَََِّك َمْثَواَي، َو َهْب ِلي قَّوًَّة َأْحََِملَّ ِبَها َجِميَع َمْرَضاِتَك، َو َمْدَخِلي

و  .قرار دهزندگی دنیائی، تقوای خودت و )خدایا( توشه گیری من را از  :اْجَعْل ِفَراِري ِإَلْيك

سرانجام من  رحلت مرا به سوی خودت، و ورودگاه مرا در رضایت های خودت، و بهشتت را

همۀ )موجبات( خشنودی تو را تحمل کنم، و فرار مهرا   ، و به من نیروئی بده که با آنقرار ده

 . قرار دهبه سوی خودت 
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 شرح
 

برای این بخش از دعا یادآوری یهک اصهل را    مقدمه: تنها درس قرآن کافی است:

 در قالب مقدمه الزم دانستم: 

آن جا که یحیهی بهن زیهد صهحیفه را بهه       هصحیفه سجادیدر مجلد اول و شرح مقدمۀ 

را به پسر عموهایم  «علم» !متوکل بن هارون به امانت تحویل می دهد و می گوید: متوکل این

 به دست بنی امیّه بیفتد و... «علم»برسان، می ترسم کشته شوم و این 

 وفاطمی یک پرسش بزرگ به ذهن مهی آیهد: ا   سالۀ 84خن از این جوان با مشاهدۀ این س

برده اسهت؟! در کهدام مدرسهه،     صحیفه پی« علمیت»ه که اینگونه به چقدر علم و دانش داشت

حوزه و دانشگاه درس خوانده؟! کدام کتاب ها برایش تدریس شهده؟! چگونهه در ایهن مهدت     

اندک عمر مراحل علمی را طی کرده؛ باصطالح ره صد ساله را سه روزه طهی کهرده بطهوری    

 ؟!-عمر طوالنی این چنین به عمق صحیفه دست نیافته اند که دانشمندان بزرگ با صرف

و آل فاطمهه )علیهها   و آلهه(   یهاهلل عل رسم و رسوم، آداب و فرهنگ خاندان رسول )صلی

سالم( در تعلیم و تعلّم و درس و تدریس، چه بوده است؟ یحیی که معصوم و امام نبوده تا علم 

لمه با متوکل بهن ههارون، بهه ایهن واقعیهت      داشته باشد، همانطور که خودش در آن مکا لدنی

 اعتراف می کند.

متن درسی در این خاندان و کتابی که به کودکان شان و جوانان شان تدریس می شد فقط 

شهرح و   ،قرآن بود و بس، که آن را به همراه حدیث ها و بیانهات بزرگهان معصهوم خانهدان    

  تفسیر می کردند؛ حدیث ها و بیاناتی که مکتوب نبودند.

خواننده محترم! هیچ تعجب نکنید و جای هیچ شگفتی نیست که اگهر امهروز قهرآن بهه     

سهالۀ   84همان سبک تدریس شود و با همان روال تعلهیم گهردد، متعلمهین و دانهش آمهوزان      
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جوانان با استعداد، تنها قرآن کافی رای و ب 8د.نمی شو تعد، دانشمند بزرگ در علوم مختلفمس

 و بسنده است. 

حتی در  -صریحاً بگویم -فرهنگ تعلیم و تعلّم ما در کانالی لوله کشی شده که همتأسفان

حوزه های علمیۀ ما درس قرآن چندان جایگاهی ندارد؛ بل باید گفت از آن سبک و روال آن 

خاندان خبری نیست؛ در کنار دروس دیگر درس تفسیر هم هست که در حد ههیچ کهدام از   

آنهم درس تفسیری که از متون تفسیری که بستر جریانش  دروس دیگر، مهم تلقی نمی گردد.

 3را تمیم داری و دیگر مفسران یهودی مسیحی )کابالیست( در آن آغاز تعیین کرده اند.

نظام آموزشی ما تا این صد سال اخیر این گونه بود. سپس در مسهیری کهه غربیهان تعیهین     

دست ما کوتهاه  »قرآن مصداق مَثل  لمحتوای اصی کرده اند کانالیزه گشت و هنوز رابطۀ ما با

 گشته است. « و خرما بر نخیل

بیان قرآن است؛ قرآن است با بیان دیگر؛ درس قرآن است که  صحیفه سجادیهسرتاسر 

به دو فرزندش امالء شهده اسهت. و    السالم علیه سجادباصطالح امروزی در کالس درس امام 

ههای دیگهر. و علهم و دانهش یحیهی و      این یکی از درس های آن کالس بهوده در کنهار درس   

 همگنانش از این گونه کالس ها حاصل می گشته. 

در این بخش از این دعا یک ویژگی را احساس کردم؛ مشاهده کردم برای افراد بی دانشی 

مثل من چند نمونۀ خوبی در این جا آمده که می توان آن ها را مانند آئینه ههائی بهه طهرف    

را در آن ها به آسانی مشاهده کرد. اینک این چند جمله را در  قرآن گرفت و آیه های قرآن

آن ها را آئینه وار نشان می دهد بها بضهاعت    ۀاین بخش می آورم و آیه هائی را که هر جمل

 ( می گوید: السالم اندک خودم می آورم: امام )علیه

                                                   
 و فیزیک عمومی و زیست شناسی. حتی در علوم تجربی از نطفه شناسی تا کیهان شناسی 8
 ۀداده ام )متنش در سایت بینش نو هست( که هم در نامه ای به شورای عالی حوزه، این موضوع را شرح 3

یا ماهیتاً سنّی هستند و یا در بستر سنی نوشهته شهده    بدون استثناء متون تفسیری که تا به امروز تدوین شده اند

 اند و شیعه متن تفسیری شیعی ندارد. 
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من را از )زنهدگی( دنیهائی،    و )خدایا( توشه گیری «الدُّْنَيا َزاِدي ِمَن َتْقَواَك َو اْجَعْل»

سورۀ بقره را مهنعکس   884آیۀ  آئینه وار. این گزاره آئینه ای است که قرار دهتقوای خودت 

 «.َو اتَّقَّوِن يا أَّوِلي اْلَأْلباِب َتَزوَُّدوا َفَِّنَّ َخْيَر الزَّاِد الَّْقوى»می کند: 

رحلت مرا به سوی رحمت خودت  و )خدایا( «:َو ِإَل  َرْحَمََِك ِرْحَلَِي»و می گوید: 

 . قرار ده

در این سخن، مرگ نیست، بل آن ماهیهت کوچنهدۀ انسهان اسهت کهه      « رحلت»مراد از 

عالوه بر کوچ مکانی، در طول عمرش همیشه در حال کوچ است؛ از نظر بدنی؛ از کودکی به 

مهاً در  و همچنهین از نظهر شخصهیت درون دائ    8نوجوانی، و از آن به جوانی و سپس به پیهری 

یت شخصهیتی دیگهر، و از جههانبینی محهدود بهه      عضه وتحول است؛ از وضعیت شخصیتی بهه  

 جهانبینی توسعه یافته، از ایمان به ایمان باالتر و...

نیز از مشتقات همان « مرحله»انسان جسماً و روحاً مرحله به مرحله رحلت می کند که 

 حله ای به مرحلۀ دیگر. رحلت است؛ انسان همیشه در حال هجرت است؛ هجرت از مر

سورۀ  32آئینۀ آیه  «َو ِإَل  َرْحَمََِك ِرْحَلَِي»السالم( که می گوید:  و سخن امام )علیه

                                                   
مهادر اسهت   در فرهنگ و اصطالح عرب هر کدام از این مراحهل نهام ویهژه ای دارد: وقتهی در شهکم       8

، بها پایهان   «یعضه ر»، و تا زمانی که شیر مهی خهورد   «ولید»نامیده می شود هنگامی که متولد می شود « جنین»

، آنگاه که قدش به پهنج وجهب   «دارج»، وقتی که نموّ کرده و توان جست و خیز می یابد «فطیم»شیرخوارگی 

، در «مثّغر»ندان های جدید کامل می شود د که ، زمانی«مثغور»، با ریزش دندان های اولیه «خماسی»می رسد 

، در «مرافهق »و « یهافع »، وقتی که در حوالی بلوغ جنسی یا اوائل آن باشد «ناشئ»و « عرعمتر»حوالی ده سالگی 

، وقتهی کهه بهه    «شهارخ »و « فتهی »، و در نوجوانی که سبیل در آورده باشد «حرور»بلوغ جنسی کامل  ۀمرحل

و پهس از آن  « کَهل»سالگی  24تا  04، از «شابّ»سالگی  04سالگی تا  24سنّ ، از «مجتمع»کمال جوانی برسد 

 نامیده می شود.« شیخ»

 (.238ص  34نامیده می شود. )بحار، ج « غالم»توضیح: از تولد تا کمال بلوغ جنسی 

نامیهده مهی شهود. )وسهائل     « شهیخ »سالگی  04، و پس از «کَهل»سالگی  24اما در اصطالح شرع: در اتمام 

 (. 24ح  8ب باالجمعه  صالةبواب ا
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که اگر مرادش  «.َربِّي ِإنِّي ُمهاِجٌر ِإىل»عنکبوت است که از زبان حضرت ابراهیم می گوید: 

یعنهی اگهر در    «.َربِّي ِإىل»ویهد  بل می گ «الي املکان الفالني»کوچ مکانی باشد باز نمی گوید 

 مکان هم کوچ کند اصل مقصودش کوچ ایمانی است از مرحله ای به مرحلۀ باالتر. 

سورۀ فجر را  38و  35این جمله نیز آئینه ای است که آیه  «َو ِفي َمْرَضاِتَك َمْدَخِلي»

 . «َِبادي يف يَفاْدُخل -َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيًَّة ِإىل اْرِجعي»نشان می دهد: 

را در نظهر   «َجمنَّيت  َو اْدُخلمي »همان سوره:  24آیۀ  «َو اْجَعْل ِفي َجنَََِّك َمْثَواي»و: 

 دارد.

و )خدایا( به من نیروئهی بهبخش تها     «:َو َهْب ِلي قَّوًَّة َأْحََِملَّ ِبَها َجِميَع َمْرَضاِتك»

سهورۀ کههف؛    28ظر است بر آیۀ همۀ )موجبات( خشنودی تو را تحمل کنم. این جمله نیز نا

 َلا َحْوَل َو َلا قَّموََّة ِإلَّما ِباللَّمهِ   » و ناظر است به اصل اساسی اسالم که: «.ال قَّوََّة ِإالَّ ِباللَِّه»

و قوّه ای نیست مگر با )لطف( خداوند. اگر خدا نخواههد ههیچ    هیچ تحوّل 8«:اْلَعِظيم اْلَعِلِي

و ندهد انسان بهه ایجهاد ههیچ تغییهر و     ، و اگر خداوند نیرحالی به حال دیگر مبدل نمی شود

 3و اقدامی، قادر نمی شود. تحول و عمل

 «:َفِفرُّوا ِإَلم  اللَّمهِ  »سورۀ ذاریات، توجه دارد:  34که به آیۀ  «ِإَلْيك ِفَراِري َو اْجَعْل»

فرارها از سنخ پس به سوی خدا فرار کنید. این فرار، مثبت و شایان شأن انسانی است، و دیگر 

 فرار آهوان است که سزاوار انسان نیست. 

انسان همیشه درحال فرار است؛ زیرا زندگی اش همواره  فرار از خدا به سوی خدا:

ها، زیان هها و ناکهامی   ان، کامیابی و ناکامی است، از شردر مسیر تالقی خیر و شر، سود و زی

                                                   
ص  3همههان، ج  -222همههان، ص  -288همههان، ص  -324ص  8ج  -ط دار االضههواء -کههافی )اصههول( 8

 . و موارد دیگر از کافی، و موارد فراوان از منابع دیگر. 033همان، ص  -325
دو دسهت  »تهاب  جبر، اختیار، تفویض، پیش می آید برای شرح آن رجهوع کنیهد بهه ک    ۀدر این جا مسئل 3

 .www.binesheno.com -در سایت بینش نو« خدا
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یدگاه، زندگی یعنی همین. بطوری کهه  و این فرار همیشگی است. و از یک د ها فرار می کند

 دربارۀ انسان می توان فرمول زیر را نوشت: 

 زندگی. -فرار= زندگی -زندگی

امکان « رابطۀ انسان با خدا»اما فراری که هم مبدأ آن خدا باشد و هم مقصد آن، تنها در 

ین فهراری  می شود و یک عمل احمقانه می گردد لیکن چنه « کرّ علی مافرّ»دارد، واالّ مصداق 

َو »دربارۀ خداوند عین حقیقت، واقعیت و عقالنیت است. زیرا فرار از خداوند امکان ندارد: 

 8«.ُحكَّوَمََِك اْلِفَراُر ِمْن َلا ُيْمِكُن

و از جانب دیگر انسان موجودی است که نمی تواند بدون فرار باشد )همان طور کهه در  

 فرار کرد. باال بیان شد( پس باید از خدا به سوی خدا 

ها و ضررها به سوی خداونهد فهرار کنیهد؛ در پنهاه     مۀ شراز ه 3«.َفِفرُّوا ِإَل  اللَّه» قرآن:

 خداوند قرار بگیرید. 

از خدا  2«:اللَِّه ِمَن اللَِّه ِإَل  ِفرُّوا َو اللَِّه ََِباَد اللََّه َفاتَّقَّوا»امیرالمؤمنین علیه السالم: 

 دا به سوی خدا فرار کنید. بترسید ای بندگان خدا و از خ

. قرار دهو فرار مرا به سوی خودت  «:ِإَلْيك ِفَراِري اْجَعْل َو»امام سجاد )علیه السالم(: 

باال را تفسیر می کند و هم فرمهایش امیرالمهؤمنین )علیهه     ۀاین سخن امام )علیه السالم( هم آی

 السالم( را، به شرح زیر: 

قهرار  د خدایا فالن نوع از فرار من را به سوی خودت مطلق است؛ نمی گوی« فراری»کلمۀ 

؛ ایهن سهخن در   قهرار ده ، بل می گوید اصل و اساس فرارم و مطلق فرارم را به سوی خودت ده

اطالقش شامل هر گونه فرار، و فرار از هر چیز؛ در هر زمان، و در هر مکهان اسهت. انسهان    

                                                   
 .503ص  3مصباح المتهجد، ج  8
 سورۀ ذاریات.   34آیۀ  3

 .30نهج البالغه، خ  2
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وی خدا باشد. همهانطور کهه بایهد    باید طوری خودش را تربیت کند که همۀ فرارهایش به س

همۀ عمل ها، رفتارها، حتی غذا خوردنش، لباس پوشیدنش، رابطۀ جنسی اش، فرزند آوردن و 

و ضهرر نیهز بایهد بهه      باشد، همانطور هم گریزش از هر شرالی اهلل  قربةتربیت فرزندش و... 

 سوی خدا باشد. 

( سخن امیرالمؤمنین )علیه السهالم(  شارحین نهج البالغه )آن هائی که من دیده ام متأسفانه

« فرار از خدا به خدا»را چنین معنی کرده اند: از خشم و غضب خدا به خدا پناه ببرید. یعنی 

را به موارد خشم و غضب خدا، منحصر کرده اند. در حالی که سخن آن حضرت نیهز مطلهق   

 الق تامّ.نیست. آیه نیز مطلق است با اط« مانع از شمول و اطالق»است و دستکم 

قضا و قدر: این فرار بطور مطلق از خدا، یعنی چه؟ چرا باید از رحمن و رحیم فرار کرد؟ 

 َأْمٌر َبْل َتْفِويَض َلا َو َجْبَر َلا»در این جا باز به مسئلۀ بس پیچیدۀ قضا و قدر می رسیم که 

«. خواسهت الههی  »و و هیچ نقمتی به انسان نمی رسد مگر با قضهاء   هیچ نعمت ؛«َأْمَرْيِن َبْيَن

 ر دو نوع هستند: بشرها و ضررها که به انسان می رسند 

رخ می دهند: از این قبیل است پیدایش « صرفاً قضائی»حوادث و پیشامدهائی که بطور  -8

 8مادۀ اولیۀ جهان. و نسوزانیدن آتش حضرت ابراهیم را.

با محاسبات دقیق و  و از این قبیل است آن قسمت از کارها و برنامه ریزی های کسی که

با برنامه ریزی صحیح و روشن طرح ریزی می کند، اما به نتیجه نمی رسد. زیرا قضا می آید و 

 این محاسبات دقیق قَدَری را عقیم می کند. 

حوادث و پیشامدهائی که بر اساس قضاء و قَدَر با هم و بطور تنیده بر همدیگر، واقع  -3

ن رونهد اسهت. و اکثریهت خیرهها و     و زندگی بشر بر ایمی شوند. اکثریت امور جهان هستی 

 ها در همین روند رخ می دهند. شر

بهاذن  »و هیچ شرّی به انسان نمی رسد مگر « باذن اهلل»هیچ خیری به انسان نمی رسد مگر 

                                                   
و هر معجزۀ دیگر. معجزه آن است که بر خالف قدرهای جهان؛ بر خالف فرمول ها و برخالف جریان علّهت   8

 . www.binesheno.com در سایت بینش نو« زه، کرامت و کهانتمعج» به رجوع کنید مقالۀ -و معلول، باشد
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است و نه در رفتارهای بدش. خداونهد بهر   « مفوّض»و انسان نه در رفتارهای خوب اش «. اهلل

مۀ درست و خوب را عقیم می کنهد، و نیهز براسهاس حکمتهی یهک      اساس حکمتی یک برنا

آمیز را عقیم می کند. حتی گاهی یک عملی را که با نیت گناه بهه آن اقهدام    و شر برنامۀ بد

 می شود، عقیم کرده و نمی گذارد واقع شود. 

گنهاه شهروع شهده و    و حتی گاهی بر اساس حکمتی کاری می کند که عملی که بها نیهت   

از یک عمل نیک دربیاورد. و این دربارۀ کسانی است کهه اههل توبهه     سر زی شده،برنامه ری

ٍَ »هستند در هر خطائی و گناهی فوراً توبه می کنند:  و  8«.َفأَّْولِئَك ُيَبدِّلَّ اللَُّه َسيِّئاِتِهْم َحَسمنا

َِ»در دعا آمده است:  َِ ِبَأْضَعاِفَها ِمَن اْلَحَسَنا  3«.َيا ُمَبدَِّل السَّيَِّئا

نیسهت؛  « مفوّض»نیست؛ « به سر خود رها شده»ی س انسان در هیچ خیری و در هیچ شرپ

َلا َجْبَر َو »نه مجبور به جبر است و نه رها شده به سرخود؛ اختیار دارد اما مفوّض نیسهت:  

ی و ضرری نیست مگر با اذن خدا، پس و چون هیچ شر 2«.َلا َتْفِويَض َبْل َأْمٌر َبْيَن َأْمَرْيِن

 د از خدا به خود خدا پناه برد. بای

محکم ترین پناه گاه است؛ اولین و اساسی تهرین و کلّهی   « فرار از خدا به خود خدا»و این 

 ترین حفاظت، مصونیت و ایمنی است. 

است؛ استعاذۀ مطلق؛ همه بعدی؛ دربارۀ هر چیهز: اسهتعاذه از   « هذاستعا»نام دیگر این فرار 

َُوذَّ ِباللَِّه»شیطان رجهیم   اسهتعاذه از تحریکهات نفهس امّهاره )= روح      ؛«ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيم َأ

 0غریزه(؛ استعاذه از افکار نادرست و پلید، استعاذه از نیت های منفی و اعمال نکوهیده.

تداوم همیشگی آن، برترین دعا و عهام   برو اصرار  تأکیداین دعا بر هر دعائی مقدم است: 

                                                   
 سورۀ فرقان.  44آیۀ  8
 صحیفۀ سجادیه دعای دوم. 3
 و در بخش هائی از این مجلدات نیز گذشت.«. دو دست خدا»شرح بیشتر در کتاب  2
ذه بحهث ههای مشهروحی دربهارۀ اسهتعا      84در بخش هائی از این مجلدات، از آن جمله در شرح دعای  0

 گذشت.  
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عا، و پایه ای ترین دعا است که امام )علیه السالم( به ما یاد می دهد: ترین دعا، و شامل ترین د

فرارها، در همین فرار جمع هستند؛ همۀ اسهتعاذه هها در همهین     ۀهم ؛«َو اْجَعْل ِفَراِري ِإَلْيك»

 دعا است. « رترینمیان بُ»استعاذۀ تنها، نهفته اند. و )باصطالح( از دیدگاه دیگر، 

؛ «خود را به دامهن رحمهت خهدا انهداختن    »است؛ توکل یعنی « توکّل»و نام دوم این فرار 

احوال، دربارۀ همه چیز، حتهی دربهارۀ فکهر، احساسهات،      ۀامور، در هم ۀتوکل کلّی، در هم

 8نیت، انگیزه و...

 

 

 بخش دهم

 انسان و رغبت 

 انسان و وحشت

 انسان و انس 

 گرائی آگاهانهدگرگرائی ناخودآگاه و دگر

 یزیگراعتزال و دگر

 جایگاه ازدواج در دگرگرائی و دگرگریزی
 

َِْنَدَك، َو َأْلِبْس َقْلِبَي اْلَوْحَشَة ِمْن ِشَراِر َخْلِقمَك، َو َهمْب ِلمَي     َو َرْغَبَِي ِفيَما 

ََََِك و )خدایا( میل و گرایشم را تنها به آنچه در نزد  :اْلأَّْنَس ِبَك َو ِبَأْوِلَياََِك َو َأْهِل َطا

، و بر قلب من لباس وحشت از بدکاران خلق خودت بپوشهان، انهس بها    دهقرار خودت هست 

 خودت و با دوستان خودت و پیروان )راه( خودت، به من عطا کن.

                                                   
 در موارد متعدد از این مجلدات دربارۀ توکل بحث های مشروحی گذشت.   8
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 شرح 
 

انسان موجودی است نیازمند، و به هر چیزی که احسهاس مهی کنهد     انسان و رغبت:

تیهغ  »انسان مانند ش در نیازی از نیازهایش را رفع می کند، راغب می باشد. اما رغبت و گرای

بهی   است: اگر روند رغبت ها در بستر غریزه قرارگیرد و نسهبت بهه روح فطهرت بها    « دو بر

اعتنائی جاری شود، انسان را حیوان، بل پست تهر از آن مهی کنهد. و اگهر رغبهت هها تحهت        

 مدیریت روح فطرت قرارگیرد، انسان در مسیر انسانیت قرار می گیرد. 

ها نباید جنگید )غریزه را خدا آفریده و همۀ غرایز برای انسان الزم با تمایالت و رغبت 

و ضروری هستند( بل باید رغبت ها را در بستر و مسیر درست و مورد امضهای روح فطهرت   

 جاری کرد. و همچنین است همۀ غرایز از قبیل ترس، انس و...

قهرآن دربهارۀ   اسهت.  « حذر کهردن »و « دوری گزینی»به معنی « رَهبت»، «رغبت»مقابل 

َُوَننا َرَغبمًا َو َرَهبمًا َو كماُنوا َلنما        »انبیاء می گوید:  َِ َو َيمْد َُوَن ِفمي اْلَخْيمرا ِإنَُّهْم كاُنوا ُيساِر

آنان در کارهای خیر سرعت می گرفتند و در حال رغبت و رهبت )امید و بهیم(   8«:خاِشعني

 ما را دعا می کردند و همواره برای ما خاشع بودند. 

پیامبران هم رغبت شان را مدیریت می کردند که در مسیر خدا باشد و هم رهبهت   یعنی

شان را. در این جا باز می رسیم به این که رابطۀ انسان با خدا باید بر اساس دو کفّهه متعهادل   

 باشد. « خوف و رجاء»

رغبت و رهبت دو حالت قلبی هستند، و ههر   حالت ظاهری و عملی رغبت و رهبت:

در ظاهر انسان و رفتارش متجلّی می شود؛ در مکتب ما توصیه شده است کهه در  حالت قلبی 

عمل شود؛ انسان وقتی که چیزی را می خواهد طبعاً « طبع روانی»مقام رغبت و رهبت مطابق 

با کف دست از آن استقبال می کند و از چیزی که حذر می کند آن را با پشت دست دفع می 

                                                   
 سورۀ انبیاء. 84آیۀ  8
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اسهت، و گهرفتن   « نه»یزی یا در برابر پیشنهادی، به معنی کند؛ گرفتن پشت دست به طرف چ

 کف دست به طرف چیزی یا پیشنهادی، به معنی قبول و خواستن آن است. 

الرَّْغَبةَّ َأْن َتْسمََْقِبَل ِبمَبْطِن َكفَّْيمَك ِإَلم      »امام صادق )علیه السالم( فرمود:  حدیث:

رغبت آن است که کهف دسهت    8«:فَّْيَك ِإَل  السََّماِءالسََّماِء َو الرَّْهَبةَّ َأْن َتْجَعَل َظْهَر َك

هایت را به سوی آسمان بگیری. و رهبت آن است که پشت دست هها را بهه طهرف آسهمان     

 بگیری. 

این شکل عملی رغبت و رهبت، و حالت ظاهری آن ها اسهت. کهه امهام )علیهه السهالم(      

صد البته روشهن اسهت کهه ههم     دوست دارد در مقام دعا مطابق طبع طبیعی بشر عمل شود. و 

 رغبت و هم رهبت در مقام دعا باید با حالت تضرّع و ابتهال باشد. 

الرَّْغَبةَّ َتْبُسطَّ َيَدْيَك َو ُتْظِهُر َباِطَنُهَما َو الرَّْهَبةَّ َتْبُسطَّ َيمَدْيَك َو  »باز می فرمایهد:  

ها را باال می گیری، و در در رغبت دست هایت را باز می کنی و کف آن  3«:ُتْظِهُر َظْهَرُهَما

 رهبت دست ها را باز می کنی و پشت آن ها را باال می گیری.

رفتهار روانهی    تأییهد ، نشهان از  «تظههر »و « تبسهط »نظام این حدیث با صیغه های مضارع 

 د. نطبق می شوطبیعی، در این دو حالت است. یعنی در این قبیل موارد، تشریع دقیقاً با تکوین م

َو َرْغَبَِي ِفيَمما  »دعا می گوید:  نیامام سجاد )علیه السالم( در ا بشر: سرانجامِ رغبتِ

. همۀ رغبت هایم را در جهت قرار دهو )خدایا( رغبت مرا بر آنچه در نزد تو است  «:َِْنَدك

. زیرا اگر غیر از این باشد در پایان زندگی به پشیمانی خواههد  قرار دهآنچه به سوی تو است 

َََل  َما َأْصَحَر َلُه »السالم( می فرماید:  مؤمنین )علیهرسید که امیرال َفُهَو َيَعضُّ َيَدُه َنَداَمًة 

َُْمِرِه َِ ِمْن َأْمِرِه َو َيْزَهُد ِفيَما َكاَن َيْرَغُب ِفيِه َأيَّاَم  کهه   آن پس بر اثهر 2«:َِْنَد اْلَمْو

                                                   
 . ط دار االضواء. 048ص  3کافی )اصول( ج  8
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ی گزد، و بی رغبهت  پشیمان گشته دست خود را به دندان م ،هنگام مرگ برایش آشکار شده

 می شود به آنچه در ایام زندگی اش به آن رغبت داشته است. 

رغبت کلید رنهج شهدید و    8«:]الرَّْغَبةَّ[ ِمْفََاُ  النََّصِب َو َمِطيَّةَّ الََّعِب»و می فرماید: 

مرکب زحمت و گرفتاری است. یعنی رغبت مثبت انگیزۀ تحمل رنج و زحمت مثبت اسهت،  

زۀ تحمل رنج و زحمت منفی است، امها رغبهت مثبهت بهه پشهیمانی نمهی       و رغبت منفی انگی

انجامد و رغبت منفی هم در مراحل زندگی و هم در پایان زندگی سهرانجامی جهز پشهیمانی    

َِْنَدك.... َو اْجَعْل»ندارد. پس چه بهتر که از خدا بخواهیم:    «.َرْغَبَِي ِفيَما 

َو َأْلمِبْس َقْلِبمَي   »(، کهه مهی گویهد:    مالسال در این کالم امام )علیه وحشت و انس:

َََِك بایهد   «اْلَوْحَشَة ِمْن ِشَراِر َخْلِقَك، َو َهْب ِلَي اْلأَّْنَس ِبَك َو ِبَأْوِلَياََِك َو َأْهِل َطا

معنی لغوی دانست، نه به معنی ترس. نمهی گویهد خهدایا مهرا از مردمهان       بهرا  وحشة»واژۀ 

ی ترسد یا حتی االمکان نمی ترسد؛ بسته به میهزان ایمهانش   شرور بترسان. مؤمن از دیگران نم

است، حتی تقیّه در اثر ترس نیست بل سیاست و برنامه ای است برای حفاظت تا بهه راههش   

 است نه رفتاری از روی ترس.  و استراتژی ادامه دهد، و باصطالح تقیه یک تاکتیک

ور که در مقابلش می گویهد:  وحشت در این کالم یعنی انس نگرفتن، مانوس نشدن. همانط

 و انس مرا به خودت و به دوستان خودت و اهل اطاعتت منحصر کن.

وحشی گفته  ناست و به حیوا« انس خواه»به انسان، انسان گفته اند، زیرا که ذاتاً موجود 

 اند، برای این که انس گرفتن از ذاتیات آن نیست. 

م می تواند با افراد بد و شرور انیس باشد. انسان می تواند هم با افراد خوب انیس باشد و ه

 باید اولی را از خداوند خواست و از دومی به خداوند پناه برد. 

در این بخش از دعا، ریشۀ سعادت و شهقاوت، شناسهائی مهی شهود؛ ابتهدا همهۀ امهور در        

و گرایش جمع می شود که اگر گرایش های مان اصالح شود همه چیز اصالح شهده  « رغبت»

                                                   
 .222، فیض 244نهج البالغه، ابن ابی الحدید، قصار،  8
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اگر گرایش های مان مطابق خودسری های روح غریزه باشد، همه چیهز خهراب مهی    است. و 

 دو جریان خوب و بد از همان نقطه باز می شود.  ۀگردد. و گرایش نقطه ای است که زاوی

اگر انسان در زوایۀ مهذکور بتوانهد خهود را در     اصالح شده: آفت و آسیب شخصیتِ

ی او چیست؟ خطرناکترین آفتی که می تواند او مسیر صالح قرار دهد، اولین آفت و خطر برا

 را در وسط مسیر صحیح به مسیر نادرست برگرداند چیست؟ 

باب و دوسهتان  اولین و خطرناکترین آفت، دوست ناامام )علیه السالم( پاسخ می دهد: این 

منحرف است. اگر توجه کنیم و مسئله را بصورت پند و اندرز عامیانه برگهزار نکنهیم و بها    

علمی به آن بنگریم، امام )علیه السالم( یک اصل مهم را در انسان شناسی، روان شناسی،  دقت

آفت « خطرناکترین»و « اولین»شخصیت شناسی و رابطه شناسی به ما یاد می دهد و آن تعیین 

 است برای کسی که موفق شده خود را در مسیر صالح قرار دهد. 

ََل » قرآن: َُ َمَع الرَُّسوِل َسمبيالً  َيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم   يما َوْيَلمىت   -َيَدْيِه َيقَّولَّ يا َلْيََِني اتََّخْذ

آن روز )قیامت( شخص ظهالم دسهت خهود را )از پشهیمانی( بهه       8«:َلْم َأتَِّخْذ فَّالنًا َخلياًل َلْيََين

وای بر من ای کهاش   -دندان می گزد و می گوید ای کاش بر طبق راه رسول راه برگزیده بودم

 کس را دوست انتخاب نمی کردم.  فالن

ََُدوٌّ ِإالَّ اْلُمَّقني»و:  دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند،  3«:اْلَأِخالَُّء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض 

 مگر متّقیان. 

می دهد. اما در عین حال اصالت را در دوستی به آفت « دوست گرائی»اسالم اصالت را به 

در دوستی آفت است مگر دوستی که اهل تقهوی باشهد. پهس بایهد اول      و خطر می دهد؛ اصل

دوستی باا فارد غیار متقای،     متّقی بودن دوست محرز شود سپس با او دوستی برقرار گردد. 

  آفت نیست، اولین آفت است.

                                                   
  سورۀ فرقان. 35و  34آیه های  8
 سورۀ زخرف.   24آیۀ  3
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ِريبًا ِإنَّ اْلَِّْسَلاَم َبَدَأ َغِريبًا َو َسَيُعوُد َغ»از پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله(:  حدیث:

اسالم غریبانه شروع شده و باز دوباره غریب خواهد شد ماننهد   8«:َكَما َبَدَأ طَّوَب  ِلْلُغَرَباِء

 شروعش، خوشا به حال غریبان. 

 3«.اْلُمْؤِمُن َغِريٌب اْلُمْؤِمُن َغِريٌب»از امام باقر )علیه السالم(: 

ِإْن َأْوَحَشَُْهُم اْلُغْرَبةَّ آَنَسُهْم ...... ِلَياََِكاللَُّهمَّ ِإنََّك آَنُس اآْلِنِسنَي ِلَأْو»نهج البالغه: 

خدایا تو انیس ترین انیسان برای دوستانت هستی....... اگر غربت شان موجب تنهائی  2«:ِذْكُرَك

 شان باشد، یاد تو آنان را انیس می شود. 

امهام   باید بی دوست و بدون رفیق باشد، همانطور کهه در سهخن   مؤمنمراد این نیست که 

: انس با خودت و با دوستانت و با اهل طاعتت را نصیب من کن. آمده( نیز السالم سجاد )علیه

مراد این است: اگر مؤمن در شرایطی باشد که نتواند برای دوستی افراد متقی بیابد، انس با خدا 

 برایش کافی است. 

  اْلُمْؤِمِن َكَما َيْسكَُّن الظَّْمآنَّ ِإنَّ اْلُمْؤِمَن َلَيْسكَُّن ِإَل»(: السهالم  از امام صادق )علیه

مؤمن در کنار مؤمن به آرامش روحی می رسد، همهانطور کهه شهخص     0«:ِإَل  اْلَماِء اْلَباِرد

تشنه با آب خنک به آرامش می رسد. یعنی انسان مؤمن شدیداً به دوست نیازمنهد اسهت امها    

 باید دوست او نیز مؤمن باشد. 

َأيَُّما ُمْؤِمٍن َكاَن َبْيَنُه َو َبْيَن ُمْؤِمٍن »از امام صهادق   :واپس کشیدن از دوستی مؤمن

مهؤمنی   3...«:َبْيَنُه َو َبْيَن اْلَجنَِّة َسْبِعنَي َأْلَف ُسور -ََزَّ َو َجلَّ -ِحَجاٌب، َضَرَب اللَُّه

                                                   
 .848ص  8عوالی اللئالی، ج  8
 نیز تفسیر کرده اند. « کمیاب»را در این حدیث به معنی « غریب»لفظ  -340ص  3بحار، ج  3
 .385، فیض، خ 333نهج البالغه؛ ابن ابی الحدید، خ  2
 ط دار االضواء.  304ص  3کافی )اصول( ج  0
 .223همان، ص  3
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دیگر حجاب )مانع از دوستی، یا خهودداری و پرهیهز از دوسهتی( باشهد،      یکه میان او و مؤمن

 وند هفتاد هزار دیوار میان او و بهشت قرار می دهد. خدا

توضیح: مقصود این نیست که باید با همۀ مؤمنان عمالً دوستی برقرار کرد. مراد این اسهت  

 که نباید رادع و مانع ایجاد کرد. میان این دو فرق اساسی هست. 

 َلما  َو اْلَأْحَمَق َلا َو اْلَفاِجَر اِخَيُيَو َأْن ِلْلُمْسِلِم َيْنَبِغي َلا» السهالم(:  )علیه صادق امام از

 کند. دوستی دروغگو، یا و احمق یا فاجر فرد با که نیست شایسته مسلم شخص برای 8«:اْلَكذَّاب

در این کهه انسهان یهک موجهود      گرائی آگاهانه:دگرگرائی ناخودآگاه و دگر

َو »در جملهۀ   السهالم  هو جامعه گرا است بحث هائی داشتیم. در این دعا امام علیه « گرادگر»

دربهارۀ قلهب )= شخصهیت درون( و ضهمیر      «َأْلِبْس َقْلِبَي اْلَوْحَشَة ِمْن ِشمَراِر َخْلِقمك  

ناخودآگاه سخن می گوید، یعنی مسئله را از ریشۀ اساسی در نظر دارد؛ یعنی خدایا شخصهیت  

آنان نداشته باشم درون من با خصلت دوری گزینی از افراد شرور، باشد؛ انگیزشی برای انس با 

تا نیاز به خودداری آگاهانه باشد. و مسئله یک مسئلۀ انسان شناسی و شخصیت شناسی است، 

 نه رفتار شناسی. 

( خارج السالم است و از موضوع این سخن امام )علیه« رفتار»دوست گرائی آگاهانه یک 

 رد. است، گرچه در این مرحله نیز باید از دوستی با افراد شرور خودداری ک

هم صیغۀ مصدر است و هم صفت مشبهه، شرار  است؛ شر« شر»شرار صیغۀ جمع  شرار:

( در میهان افهراد بهد تنهها     السهالم  جمع صفت مشبهه است. و پرسش این است: آیا امام )علیهه 

وحشت و پرهیز از افراد شرور را می خواهد؟ و بدهای غیر شرور از موضوع سخنش خهارج  

 است؟ 

که آن هم صیغۀ دیگر صفت « شرور»با صیغۀ صفت مشبهه با « شر» پاسخ: فرق است میان

ی است که کسنی شخص بد است به هر معنی از بدی. دومی به معنی عمشبهه است؛ اولی به م

                                                   
 .242همان، ص  8
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به حقوق دیگران تجاوز می کند. پس مراد امام شامل همۀ افراد بد می شود از قبیل فهاجران،  

َو »نی را روشن مهی کنهد:   عت. و جملۀ بعدی این ممنافقان، تارکان واجبات، مرتکبان محرّما

َََِك و )خدایا( بهر )شخصهیت درون( مهن     «:َهْب ِلَي اْلأَّْنَس ِبَك َو ِبَأْوِلَياََِك َو َأْهِل َطا

 خصلت انس به خودت و به دوستانت و به اهل اطاعتت، عطا کن. 

هستند و در خواهی( از خصایل ذاتی انسان دو خصلت وحشت و انس )دگرگریزی و دگر

ت شخصیت ناخودآگاه هر کسی هستند. امام در مقام تعیین جهت فعالیت این دو انگیزش اسه 

د. و جههت و سهمت و   گریزی باید از افراد شرار باشکه جهت و سمت و سوی تحرکات دگر

خواهی به سوی خدا و اهل طاعت باشد. و این ههر دو را از خداونهد مهی    سوی تحرکات دگر

 خواهد. 

و جهت گیری در شخصیت انسان باشد، رفتارها و گزینش های آگاهانه بهرایش  اگر این د

آسان می شود. اما اگر شخصیت درون به سوی شرار گرایش داشته باشد، خودداری از آن و به 

 ترمز کشیدن این گرایش سخت و بشدت مشکل است. 

ر مهی  د« گریهزی جامعهه  »اعتزال، اِنزوا، دگرگریهزی، سهر از    اعتزال و دگرگریزی:

گهرا اسهت. و اگهر    فطهرت در نههادش، جامعهه گهرا و دگر     آورد. و انسان بدلیل وجود روح

گریز باشد بی تردید روح فطرتش دچار نقص شدید و بیماری است. و لذا می بینهیم امهام   گرد

( افراد جامعه را به دو بخش تقسیم می کند: شرار، و اهل طاعت. و از خهدا مهی   السالم )علیه

گریزی داشته باشد و به گروه دوم گرایش داشته باشد، وه اول وحشت و دگرخواهد که از گر

َو َأْلِبْس َقْلِبمَي اْلَوْحَشمَة ِممْن ِشمَراِر     »نباشد؛ پس از جملۀ « گرائیدگر»و هرگز بدون 

َََِك»فوراً و بالفاصله جملۀ  ،«َخْلِقك را  «َو َهْب ِلَي اْلأَّْنَس ِبَك َو ِبَأْوِلَياََِك َو َأْهِل َطا

 می آورد. 

اما در میان احادیث ما حدیث هائی هسهتند کهه بهه اعتهزال؛ گوشهه نشهینی و پرهیهز از        

دیگران، دعوت می کنند. باید پیام این حدیث ها بررسی و مشخص گردد. مرحوم مجلسی این 
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باید این حدیث ها را به سه گروه تقسهیم کهرد    8حدیث ها را در یک باب جمع کرده است،

 روشن گردد: تا جان مسئله 

گریهزی را بطهور   ه ظاهرشان مقتضی اطالق است و دگرحدیث هائی هستند ک گروه اول

 مطلق می ستایند: 

ََزَّ َأْوَح  ِإَل  َنِبيٍّ ِمْن َأْنِبَياِء َبِني »(: السالم از امام صادق )علیه -8 ِإنَّ اللََّه َجلَّ َو 

ِفي َحِظرَيِة اْلقَّْدِس َفكَّْن ِفمي المدُّْنَيا َوِحيمدًا     ِإْسَراَِيَل ِإْن َأْحَبْبَت َأْن َتْلَقاِني َغدًا

َغِريبًا َمْهُمومًا َمْحُزونًا ُمْسََْوِحشًا ِمَن النَّاِس ِبَمْنِزَلِة الطَّْيِر اْلَواِحِد الَِّذي َيِطرُي ِفمي  

َفََِّذا َكاَن اللَّْيلَّ  َو َيْشَرُب ِمْن َماِء اْلُعُيوِن َأْرِض اْلِقَفاِر َو َيْأكَّلَّ ِمْن ُرُءوِس اْلَأْشَجار

خداوند به  3«:َأَوى َوْحَدُه َو َلْم َيْأِو َمَع الطُُّيوِر اْسََْأَنَس ِبَربِِّه َو اْسََْوَحَش ِمَن الطُُّيور

 حظيمرة پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل وحی کرد: اگر می خواهی فردا )ی قیامهت( مهرا در   

غریب، دلگیر، غمگین، گریزان از مردم باش. مانند مالقات کنی، پس در دنیا، وحید،  2القدس

آن مرغ تنها که در دشت کم آب و علف پرواز می کند و از شاخه های درختان می خورد، و 

از آب چشمه ها می نوشد، آنگاه که شب فرا می رسد بتنهائی به آشیانه برمی گردد و همراه 

 گریزی( دارد. دگر»گر مرغان وحشت رفته، و از دیمرغان بر نمی گردد، با خدای خود انس گ

ظاهر پیام این حدیث، عین رهبانیت است که در اسالم حرام است و بنصّ قرآن در امّهت  

َُوها»های پیشین نیز تشریع نشده و در مسیحیت نیز یک بدعت بوده است:  َََد  0«.َرْهباِنيًَّة اْب

 این حدیث قابل توجه است:  بارۀدو نکته در

                                                   
 . 883تا  845ص  24حار، ج ب 8
 . 845ص  24بحار، ج  3
« لقهاء اهلل »و مالقات با خدا و نیز  -القدس یعنی بهشت. حظيرةمی گوید: « مجمع البحرین»طریحی در  2

 یعنی رسیدن به رحمت و نعمت خدا در بهشت.
 سورۀ حدید.   34آیۀ  0
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شهده اسهت، مهی دانهیم کهه بنهی        وحی امبری از پیامبران بنی اسرائیلاین به یک پی الف:

اسرائیل در میان مردمان جهان، مضطرب ترین تاریخ را داشته اند؛ همواره دچار آشوب ههای  

چنهدین آیهه از   اجتماعی و فتنه های داخلی بودند حتی برخی از پیامبران را نیز کشته اند در 

َِ اللَِّه َو »از آن جمله: کشی آنان آمده قرآن سخن از پیامبر َفِبما َنْقِضِهْم ميثاَقُهْم َو كَّْفِرِهْم ِبآيا

باید گفت پیامبر مذکور در این حدیث در شرایطی از وضعیت جامعه قرار  8..«.َقَِْلِهُم اْلَأْنِبياء 

سهازگار   یری و نبوت با انزواء ایهن چنینه  بمن وحیی به او می شود، و گرنه پیاداشته که چنی

بل تضاد دارد زیرا پیامبری با رو به رو شدن با جامعه و زیستن در جامعهه، و حضهور   نیست 

 در میان مردم، معنی می دهد واالّ معنائی برای آن نمی ماند. 

اگر گفته شود برخی از انبیاء فقط برای شخص خودشان نبی بوده اند، باز بایهد گفهت   ب: 

 امه ای برایش تکلیف می شود. او در شرایط خاص اجتماعی بوده است که چنین برن

ن این واقعه، اوالً تسلّی خاطر شیعیانی است که در ا( از بیالسالم و هدف امام صادق )علیه

زمان آن حضرت دچار ستم ها و سختگیری های اجتماعی بودند. و ثانیاً تذکّر و توجهه دادن  

  به تحوالت تاریخی است که بدانید گاهی چنین اوضاعی نیز پیش می آید.

َأيَُّها النَّاُس طَّوَب  ِلَمْن َلِزَم َبْيََُه َو َأَكَل ِكْسَرَتُه َو »(: السالم از امیرالمؤمنین )علیه -3

َََل  َخِطيَئَِِه َو َكاَن ِمْن َنْفِسِه ِفي َتَعٍب َو النَّاُس ِمْنُه ِفي َراَحمة  ای مهردم   3«:َبَك  

ود را بخورد، و به خطاههای خهود   خوشا به حال کسی که خانه نشین باشد، و نان شکستۀ خ

 ( او آسوده باشند. و مردم از )شربگرید، و از جانب نفس خود در فشار و زحمت باشد، 

منبع اصلی این حدیث، تفسیر علی بن ابراهیم است که ربطی به علی بن ابهراهیم معهروف   

ع دیگهر  ندارد و در آن مطالب نادرست و سخیف بسیار است. هر چه در نهج البالغهه و منهاب  

گشتم این حدیث را با این ترکیب نیافتم. حدیث دیگری از آن حضرت نزدیک به ایهن بیهان   

                                                   
 سورۀ نساء.   833آیۀ  8
 .888با مختصر تفاوت در لفظ، در صفحۀ و عین همین است  -848ص  24بحار، ج  3
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هست که خواهد آمد. و در صورت پذیرش این حدیث، پیام آن می شود مانند پیهام حهدیث   

 های زیر: 

ٌَ َتكَّمفُّ ِلَسماَنَك َو تَ  »از پیامبر اکرم )صلّی اهلل علیه و آله(:  -2 ْبِكمي  َثَلاٌث ُمْنِجَيا

سه چیز عوامل نجات هستند: زبانت را باز داری )مواظبت  8«:َََل  َخِطيَئََِك َو َتْلَزُم َبْيََك

 و کنترل کنی(، و بر خطاهایت گریه کنی، و بچسبی به خانه ات. 

َِيَس  اْبُن َمْرَيَم طَّوَب  ِلَمْن َكاَن َصْمَُُه ِفْكرًا »(: السهالم  از امیرالمؤمنین )علیه َقاَل 

َََل  َخِطيَئَِِه َو َسِلَم النَّاُس ِمْن َيِدِه َو ِلَساِنه َو َََبرًا َو َوِسَعُه َبْيَُُه َو َبَك    3«:َنَظُرُه 

( فرمود: خوشا به حال کسی که سکوتش تفکر باشهد، و نگهاهش   السالم حضرت عیسی )علیه

دم از دسهت و  پندگیری باشد، و خانه اش برایش کافی باشد، و بر خطاهای خود بگرید، و مر

 زبان او آسوده باشند. 

فهرو رفهتن در   »، بهل از  نیسهتند این حدیث ها در مقام دعوت به عزلهت و گوشهه نشهینی    

فدای امور غیر واجب اجتماعی شود، و باصطالح از « خانواده گرائی»بطوری که « اجتماعیات

کسرانۀ این قبیهل  نهی می کنند. زیرا اکثر فتنه ها در اثر فعالیت های سب« نخود هر آش شدن»

 افراد جان می گیرد و فتنه گران از این افراد استفاده می کنند. 

َصاِحُب اْلُعْزَلِة ُمَََحصٌِّن ِبِحْصِن اللَِّه َو ُمْحََِرٌس ِبَحَراَسمَِِه  »(: السالم از امام صادق )علیه -0

َََلاِنَيًة َو ُهَو َيْحََ َِْلمِم اْلَحمقِّ َو اْلَباِطمِل َو    َفَيا طَّوَب  ِلَمْن َتَفرََّد ِبِه ِسّرًا َو  َََشَرِة ِخَصاٍل  اُج ِإَل  

الَّْقِصرِي ِفمي   َتَحبُِّب اْلَفْقِر َو اْخََِياِر الشِّدَِّة َو الزُّْهِد َو اْغََِناِم اْلَخْلَوِة َو النََّظِر ِفي اْلَعَواِقِب َو ُرْؤَيِة

ْجِب َو َكْثَرِة الذِّْكِر ِبَلا َغْفَلٍة َفَِّنَّ اْلَغْفَلمَة ِمْصمَطاُد الشَّمْيَطاِن َو    اْلِعَباَدِة َمَع َبْذِل اْلَمْجُهوِل َو َتْرِك اْلُع

ََمَّا َلا َيْحََماُج ِإَلْيمِه ِفمي اْلَوْقمتِ     شهخص   2«:َرْأُس كَّلِّ َبِليٍَّة َو َسَبُب كَّلِّ ِحَجاٍب َو َخْلَوِة اْلَبْيِت 
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 بهه  خوشها  پهس  خهدا،  حفاظت به است محفوظ و داده قرار خدا حصار در را خود نشین گوشه

 است:  نیازمند خصلت ده به کسی چنین و آشکار، در و خفاء در شود تنها خدا با که کسی حال

 (: شناخت حق و باطل. 8

 (: دوست داشتن فقر.3

 (: سختی و زهد را برگزیدن.2

 (: خلوت را مغتنم داشتن. 0

 امور.  ت(: اندیشه در عاقب3

 صّر دانستن.(: خود را در عبادت مق2

 (: با همۀ کوشش در عبادت. 4

 (: دوری جستن از عُجب.5

(: کثرت ذکر خدا بدون غفلت. زیرا که غفلت شکارگاه شیطان و راس هر گرفتهاری و  8

 سبب هر حجاب است.

 (: خالی بودن خانه از اشیائی که فی الحال مورد نیاز نیست. 84

شبیه است، بل عین اصول ادعائی آنان  بررسی: این حدیث سند ندارد و به جعلیات صوفیان

است؛ صوفیان در زبان مدعی زندگی این چنینی هسهتند لهیکن در عمهل اههل رفهاه و خهوش       

گذرانی هستند. نمونه اش کهاخ و دربهار عظهیم شهاه نعمهت اهلل در ماههان، و آنچهه عبهداهلل         

 شوشتری در شوشتر داشت. 

ََمَرَ  النَّماَس َقْبمَل     طَّوَب  ِلَعْب»(: السالم از امام صادق )علیه -3 ٍد نوومة ]ُنَوَممٍة[ 

خوشا به حال بنده ای که ناشناخته باشد؛ مردم را بشناسد قبل از آن که آنان  8«:َمْعِرَفَِِهْم ِبه

 او را بشناسند. 

 «.هُمَزَه»وزن  است بر« نُوَمَه»، «نوومه»اصل کلمۀ  توضیح:
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چیز یا کسی که دیگران از  ل اخلامل:يق غفَّل. وامل -کُهَمَزة -لُنَوَمةاقرب املوارد: ا

 بی نام و بی آوازه.«: شخص ناشناخته»ته شده به معنی او غافل باشند. و گف

 عزلت و گوشه نشینی. تأییدبررسی: این حدیث نیز در نکوهش شهرت طلبی است نه در 

ََاِبدًا ِللَِّه َحقَّ»(: السالم از امام باقر )علیه -2 ََِباَدِتِه َحَّ  َيْنَقِطمَع   َلا َيكَّونَّ اْلَعْبُد 

هیچ بنده ای حق  8«:ََِن اْلَخْلِق كَّلِِّهْم ِإَلْيِه َفِحيَنِئٍذ َيقَّولَّ َهَذا َخاِلٌص ِلي َفَيْقَبلَُّه ِبَكَرِمه

عبادت خدا را به جای نمی آورد تا این که از همۀ مردم بریده و به سوی خدا باشهد؛ در ایهن   

 خالص من است، با کرم خودش او را می پذیرد. ۀصورت خداوند می گوید: این بند

 یمربوط است و به شخصیت دورن« رابطه انسان با خدا»چگونگی  به بررسی: این حدیث

انسان ناظر است، نه به رفتارهای بیرونی او. و می گوید: وقتی عبادت، عبادت است که امیدها 

امیدوار باشد و از خداوند چشم  به مردم و چشم داشت ها از مردم، بریده شود و تنها به خدا

 داشت داشته باشد. 

َََلْيِه السََّلاُم َمْن آَنَس ِباللَِّه اْسََْوَحَش ِمَن النَّاس» -4 کسهی   3«:َقاَل َأُبو ُمَحمٍَّد 

 2که با خدا انس بگیرد با مردم انس نمی گیرد.

کیست؟ آیا امام  «لسالما ابو محمد علیه»بررسی: اوالً: این حدیث سند ندارد، ثانیاً مراد از 

؟ و ثالثهاً در  السالم ؟ یا امام رضا علیهالسالم است؟ یا امام سجاد علیه السالم حسن مجتبی علیه

گانه است. رابعاً بر خهالف گفتهار امهام    سه صورت، از ادبیات حدیثی ما بی فرض هر کدام از

ِبَأْوِلَياَِمَك َو َأْهمِل    َو َهْب ِلمَي اْلمأَّْنَس ِبمَك وَ   »است که می گوید:  السالم سجاد علیه

َََِك  گفتاری که موضوع بحث ما است.  ،«َطا

لت ظهاهری شهان، بها بیهان     همانطور که دیدیم، حدیث های گروه اول در دال گروه دوم:
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گریزی را بطور مطلق می ستایند. اما گروه دوم حدیث هائی هستند یا در نکوهش مطلق، دگر

است، و یا شرایط زمانی خاصی را در نظر دارنهد،   یشهرت طلبی که بیماری شخصیتی و درون

 ر مقام ستایش عزلت و گوشه نشینی. اینک گروه دوم:نه د

َََلْيَك ِإْن َلْم »(: السالم از امام صادق )علیه -8 ِإْن َقَدْرُتْم َأْن َلا ُتْعَرفَّوا َفاْفَعلَّوا َو َما 

َََلْيَك َأْن َتكَّوَن َََلْيَك النَّاُس َو َما  َِْنمَد اللَّمِه     ُيْثِن  َِْنَد النَّاِس ِإَذا كَّْنمَت  َمْذُمومًا 

اگر می توانید کاری کنید که معروف نباشید بکنید. و چه می شود بر شما اگهر   8«:َمْحُمودا

مردم ثناگوی شما نباشند. و چه می شود بر شما اگر در نظر مردم نکوهیده باشید وقتی که در 

 نظر خدا پسندیده هستید. 

یهی است که این حدیث در مقام نکوهش شهرت طلبی است. و در جملۀ اخیر بررسی: بد

، «چه ضرری دارد نکوهیده بودن در نظر مردم اگر در نظر خدا سهتوده باشهید  »که می گوید 

مراد آن موردی است که ستودگی در نظر مردم با ستودگی در نظر خهدا در تعهارض و تضهاد    

 خدا را بر ستودگی در نظر مردم ترجیح داد.  باشد. در این صورت باید ستودگی در نظر

نیست؛ خود را بدنام کردن گنهاه کبیهره   « بد نامی در میان مردم»یعنی مقصود امام ستودن 

 است گرچه اصل اولیّه صوفیان مالمتیّه است. 

ََْبدًا ُمْؤِمنًا إ»(: السالم از امام صادق )علیه -3 َِْنِدي  ذا ]َذا[ ِإنَّ ِمْن َأْغَبِط َأْوِلَياَِي 

َََبَد اللََّه ِفي السَِّريَرِة َو َكاَن َغاِمضًا ِفي النَّاِس  ََِباَدَة َربِِّه َو  َحظ  ِمْن َصَلاٍ  َأْحَسَن 

َََلْيِه َتَعجََّلْت ِبِه اْلَمِنيَّةَّ َفَقلَّ ُتَر اثَُّه َفَلْم ُيَشْر ِإَلْيِه ِباْلَأَصاِبِع َو َكاَن ِرْزقَُّه َكَفافًا َفَصَبَر 

بهترین و قابل غبطه ترین دوستان من آن است که هنگهام برخهورداری از    3«:لَّْت َبَواِكيِهَو َق

 عبادت مخفیانه( بطور یا: )و قلبش در را خدا و دهد، انجام زیباتر را پروردگارش عبادت خیری،

 و باشهد  کفاف اش روزی و نشود، اشاره او به انگشتان با که باشد نشان و نام بی مردم میان در و ،کند
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 باشد.  کم کنندگانش گریه و اندک، ماترکش که برسد او به مرگش کند، صبر آن به

 بررسی: این حدیث نیز در مقام نکوهش شهرت طلبی، دنیا دوستی و حرص و آز است. 

 الزم است دربارۀ پیام این حدیث یک بحث معترضه داشته باشیم:  روزی کفاف:

را بخهواهیم، زیهرا روزی   « روزی کفهاف »از خداونهد  در مکتب ما به ما یاد داده اند که 
و حدیثی نیامده است که از خداوند بخواهیم کهه   ر هیچ آیهکمتر از کفاف، بالء است. اما د

 روزی ما را بیشتر از کفاف نکند. 
با بیان دیگر: ثروت خواهی و در صدد مال و ثروت بودن هیچ اشکالی ندارد، آنچه مذموم 

ماری است که ممکن است هم انسان ثروتمنهد دچهار آن گهردد و    است که بی« حرص»است 
ممکن است شخص غیر ثروتمند دچار آن شهود و در   هم انسانیت خود را فدای ثروت کند، و

 اثر آن به اموال دیگران دست درازی کند. 

متون حدیثی دربارۀ  «مکاسب و متاجر»آنهمه تشویقات و حدیث های فراوان در باب 

آمده تا بدانیم که کوشش برای ثروت مستحب است و با  -اورزی و صنعتیکش -تولید ثروت

است. یعنهی اگهر بهرای زنهدگی شهخص، روزی کفهاف       « واجب کفائی»توجه به نیاز جامعه 

 ضرورت دارد، برای زندگی جامعه نیز دستکم در حدّ کفاف ضرورت دارد. 
ن سلطۀ اندیشه تصوف، را درست معنی نکردند بویژه در دورا« احادیث قناعت» متأسفانه

در نتیجه جامعه های نادان پیشرفت کرده و بر مسلمانان مسلط شدند. احادیث قناعت نیز بر 
 سه گروه هستند به شرح زیر: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قناعت )قانع بودن(

 ستوده و ممدوح است. ینا -یصرفه جوئ

آنچه دارد و کوتاه آمدن در کار  قانع بودن شخص به

 گناه و مذموم است. «یتنبل»مصداق  ینا -و کوشش

حرص و آز حفهظ   یماریخود را از ب یعنیقانع بودن 

 ستوده، ممدوح بل واجب است. ینا -کردن
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دارائی کمتر از کفاف، گرفتاری و بالی بزرگ است، دارائی بیشتر از کفاف به هر اندازه 

عدم ابتالء به بیماری حرص، در زندگی شخصی جایز،  که باشد بشرط ادای واجبات و بشرط

 و با نیت پیشرفت جامعه عین جهاد است. 

در این میان کسی که دربارۀ کار و کوشش تنبلی نکهرده و در حهد کفهاف روزی داشهته،     

خدایش را در سرّ و عالنیه عبادت کرده، از دانه درشت های جامعه نبوده که با انگشت به او 

را نه ریاست داشته و نه مقام اجتماعی، باید به حال او غبطه خورد. پس مهراد  اشاره کنند، زی

و نه نکوهش کار  8است.« عُطله»( نه تشویق به تنبلی است که مصداق السالم امام صادق )علیه

 و کوشش است. 

و هنگام مهرگش گریهه کننهدگانش انهدک باشهند؛ در مهرگ افهراد         «:و قلّت بواکیه»

ر در تشییع جنازۀ او حاضر می شوند. این از جانب تشییع کنندگان یک انگشت نما هزاران نف

ی چنین مراسمی بهرای  وزع یک مسلمان جمع شده اند. اما آرعمل ممدوح است که برای تشیی

را این خصیصۀ اهی است و بدترین نوع آن است، زیخویشتن خویش، شهرت طلبی و آوازه خو

اش به  زندگی نیز سرایت می دهد؛ دنیا پرستیرز منفی و بیماری شهرت طلبی را به آن سوی م

 عالم آخرتش نیز سرایت می کند.

َََشَرَة َأْجَزاٍء ِتْسَعٌة »حدیث مرفوع:  -2 َََل  النَّاِس َزَماٌن َتكَّونَّ اْلَعاِفَيةَّ ِفيِه  َيْأِتي 

َََِْزاِل النَّاِس َو َواِحَدٌة ِفي الصَّْمت ی رسد که عافیت به مردم زمانی فرا م 3«:ِمْنَها ِفي ا

در آن زمان ده جزء می شود؛ نُه جزء آن در بریدن از مردم و عزلت است، و یک جهزء آن  

 در سکوت است. 

بررسی: این در زمان و شرایط خاصی است که جامعه را فرا می گیرد. و گرنه، نه عزلت 

                                                   
لهه در نیهروی   عاطل و باطل گذاشهتن، خهواه عط  «= عٌطله»به شرح رفت که  گذشتهدر یکی از مباحث  8

و یها عطلهه    انسانی حتی عطله در نیروی فکری و استعداد باشد و خواه عطله در زمین، و یا عطله در نقدینگی،

 حرام و گناه است.  در ابزارها،
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 جایز است و نه ترک امر به معروف و نهی از منکر. 

مسئله ای است ممدوح.  آب کشیدن و مزاحم دیگران نشدن، و باصطالح: گلیم خود را از

اسهت   یمسئلۀ دیگر -خواه در امور مادی و خواه در امور معنوی -اما غفلت از گلیم جامعه

که گناه بزرگ و مذموم است؛ مسلمانی که درد جامعه و امّهت نهدارد، در واقهع درد دیهن و     

 می شود؟!اسالم ندارد، پس چگونه عبادت های فردی اش مقبول 

اْخُزْن ِلَساَنَك ِلِعَماَرِة َقْلِبَك َو ْلَيَسْعَك َبْيََُك َو »(: السهالم  از عیسی بن مریم )علیه -0

َََل  َخِطيَئََِك َو ِفرَّ ِمَن النَّاِس ِفَراَرَك ِممَن   ِفرَّ ِمَن الرَِّياِء َو فَُّضوِل َمَعاِشَك َو اْبِك 

زبانت  8«:ُنوا َدَواًء َفَصاُروا اْلَيْوَم َداًء ثَّمَّ اْلَق اللََّه َمََ  ِشْئتاْلَأَسِد َو اْلَأْفَع  َفَِّنَُّهْم َكا

را بازدار تا قلبت را آباد کنی، و خانه ات برایت کافی باشد )نیاز به ارتباط و تماس با بیرون 

از خانه؛ جامعه و اجتماع نداشته باشی(، و فرار کن از ریاء و زواید زندگی، و بر خطاهایهت  

یه کن، و از مردم فرار کن آنطور که از شیر و افعی فرار می کنی، زیرا مردم دارو بودند و گر

امروز درد شده اند، سپس خدا را مالقات کن )وفات کن( ههر وقهت خواسهتی. یعنهی در ایهن      

 صورت نگرانی ای از مرگ نداشته باش. 

به روزگهار ویهژه   بررسی: همۀ فرازهای این حدیث عین حقیقت است و فرار از مردم را 

نیز نتوان خیری به آنان رسانید حتی امکان امر به  و که هیچ خیری در تماس با مردم نباشد،)

منحصر می کند. و صد البته امکان چنین روزگاری خیلی نادر  (معروف و نهی از منکر نباشد

 است. 

حضهرت   که نوشته ای از یوشهع بهن نهون وصهی     و آله( یهاهلل عل از رسول اکرم )صلّی -3

َأَلا ِإنَّ َخْيَر  ِإنَّ َربَّكَّْم ِبكَّْم َلَرُؤٌ  َرِحيٌم»موسی بر مردم خواند و در آن چنین نوشته بود: 

ََِبماِد اللَّمِه اْلُمَشماُر ِإَلْيمِه ِباْلَأَصماِبع         3«:ََِباِد اللَِّه اْلََِقيُّ النَِّقيُّ اْلَخِفميُّ َو ِإنَّ َشمرَّ 
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کسهی اسهت کهه     اربان است، بدانید کهه بهتهرین بنهده خهد    ف و مهپروردگارتان بر شما رئو

پرهیزکار و پاک درون و ناشناخته باشد. و بدترین بندگان خدا کسی است که با انگشت به 

 او اشاره کنند. یعنی در جامعه شهرت و آوازه و مقام داشته باشد. 

بطهور  بررسی: این حدیث اوالً در نکوهش شهرت طلبی اسهت و ثانیهاً بهه اشخاصهی کهه      

مشروع دارای نام و آوازه هستند تذکر می دهد که مواظب باشند شهرت و آوازۀ شهان آفهت   

 دین شان نباشد. و هیچ تشویقی در این حدیث بر عزلت و بریدن از جامعه نیست. 

نهاظر  « پس از وقوع»به مرحلۀ « روزی کفاف»و با بیان دیگر: این حدیث و حدیث های 

ی نام و نشان بودی، یا بیش از کفاف روزی نداشتی، آن را بهال و  هستند؛ یعنی اگر در جامعه ب

مصیبت حساب نکن، بل بدان که خیر و صالح تو در این بوده اسهت. وگرنهه، نهه نهام نیهک      

خواستن گناه است و نه بسنده کردن به روزی کفاف. حضرت ابراهیم نهه فقهط بهرای دوران    

ِلساَن ِصمْدٍق   َو اْجَعْل يل»ک می خواهد: زندگی بل برای طول تاریخ بشر برای خودش نام نی

 . قرار دهو برای من در میان امّت های آینده، زبان صدق )و ذکر خیری(  8«:ِفي اْلآِخرين

گریهزی( خهارج   تند کهه از موضهوع بحهث )عزلهت و دگر    حدیث هائی هس گروه سوم:

 هستند: 

َو َقْد َجَعَل اللَُّه َلُه ِمْن ِإمَياِنِه أَّْنسًا َما ِمْن ُمْؤِمٍن ِإلَّا »(: السالم از امام صادق )علیه -8

َََل  قَّلَِّة َجَبٍل َلْم َيْسََْوِحش ههیچ مهؤمنی نیسهت مگهر      3«:َيْسكَُّن ِإَلْيِه َحَّ  َلْو َكاَن 

داده که با آن آرامش درون می یابهد کهه اگهر در     اینکه خداوند از ایمان او اُنسی برایش قرار

 تنهائی نمی کند.  قلّۀ کوه هم باشد احساس

گریزی ندارد. انس درون انسان با ایمهان را  این حدیث هیچ ربطی به عزلت و دگربررسی: 

 بیان می کند. 
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با  8«:َخاِلِط النَّاَس َتْخُبْرُهْم َو َمََ  َتْخُبْرُهْم َتْقِلِهم»(: السالم از امام صادق )علیه -3

اسی و وقتی که شهناختی از آن هها دوری   اگر اختالط کنی( آنان را می شنمردم اختالط کن )

 می کنی. 

آمد با مردم، امر می کنهد، سهپس مهی گویهد از      و تماس و رفت ،بررسی: اول به اختالط

گرائی است مگر در مواردی که روشن شهود فهالن   الناس دوری می کنی. یعنی اصل دگرشرار 

 کس قابل دوستی نیست. 

َََل  َقْدِر اْلِفْطَنمِة ِبِهمم  اْلَوْح»(: السالم از امام عسکری )علیه -2  3«:َشةَّ ِمَن النَّاِس 

دوری گزینی از مردم به میزان شناخت افراد است. یعنی باید افراد را شناخت و از شهرار آن  

 ها دوری کرد. 

تنهائی »در این حدیث ها به معنی « وحشت»تذکر: در آغاز این مبحث گفته شد که واژۀ 

 است. « گزینی و دوری کردن

َََلم   »(: السالم از امام کاظم )علیه -0 َََلاَممٌة  َََل  اْلَوْحَدِة  قَّموَِّة   َيا ِهَشاُم الصَّْبُر 

َِْنَد اللَِّه  ََََْزَل َأْهَل الدُّْنَيا َو الرَّاِغِبنَي ِفيَها َو َرِغَب ِفيَما  ََِن اللَِّه ا َََقَل  اْلَعْقِل َفَمْن 

ِة َو َصاِحَبُه ِفي اْلَوْحَدِة َو ِغَناُه ِفي اْلَعْيَلِة َو ُمِعزَُّه ِمْن َو َكاَن اللَُّه َأِنيَسُه ِفي اْلَوْحَش

ٌََف َو َكِثرُي اْلَعَمِل ِمْن َأْهِل  ََِشرَيٍة َيا ِهَشاُم َقِليلَّ اْلَعَمِل َمَع اْلِعْلِم َمْقُبوٌل ُمَضا َغْيِر 

، پس هر کس از جانهب  ای هشام! صبر بر تنهائی عالمت قوّت عقل است 2«:اْلَجْهِل َمْرُدوٌد

خدا به قوت عقل برسد، از دنیاگرایان و راغبان به آن، دوری می کند. و به آنچه در نزد خدا 

هست رغبت می کند. و خداوند انیس او می شود در دوری گزینی، و همهدم او مهی شهود در    

یره و تنهائی، و ثروت او می شود به هنگام نیازمندی، و عزیز کنندۀ او می شود به جهای عشه  
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قبیله. ای هشام! عمل اندک با علم و دانش، مقبولِ مضاعف اسهت، و عمهل بسهیار بها جههل و      

 نادانی مردود است. 

جامعه و نه  ۀتمجید شده است. نه از هم« اعتزال از دنیا پرستان»بررسی: در این حدیث از 

 از همۀ مردم. 

بحهث مها اسهت بسهیار      ( کهه موضهوع  السالم و پیام این حدیث به کالم امام سجاد )علیه

َِْنَدَك، َو َأْلِبْس َقْلِبَي اْلَوْحَشَة »نزدیک است:  َو اْجَعْل ِفَراِري ِإَلْيَك، َو َرْغَبَِي ِفيَما 

 ..«.ِمْن ِشَراِر َخْلِقَك، َو َهْب ِلَي اْلأَّْنَس ِبَك

ُت َواِدَي َرُجٍل َلْو َسَلَك النَّاُس َواِديًا َوِسيعًا َلَسَلْك»(: السالم از امام هادی )علیه -3

اگر همۀ مردم در یک مسیر گسهترده حرکهت کننهد، مهن در      8«:َََبَد اللََّه َوْحَدُه َخاِلصًا

 مسیر آن کسی که خدا را به تنهائی و با خلوص عبادت می کند حرکت می کنم. 

می  را رد« نشوی رسوا همرنگ جماعت شوخواهی »بررسی: این حدیث آن شعار ابلیسی 

 عنصر در اکثر حدیث های این باب هست. کند. و این 

َأيَُّهما النَّماُس َلما    »( اسهت:  السهالم  )علیهه  امیرالمهؤمنین پیام این حهدیث همهان کهالم    

 3«.َتْسََْوِحُشوا ِفي َطِريِق اْلُهَدى ِلِقلَِّة َأْهِلِه

َقاَل َلُه َرُجٌل ُجِعْلمُت ِفمَداَك َرُجمٌل    »(: السالم از امام صادق )علیه فصل اخلطاب:

َََفقَّمُه   َََرَ  َهَذا اْلَأْمَر َلِزَم َبْيََُه َو َلْم َيَََعرَّْ  ِإَل  َأَحٍد ِمْن ِإْخَواِنِه َقاَل َفَقاَل َكْيَف َي

کسی به آن حضرت گفت: فدایت شوم، مردی هست که ایهن امهر را مهی     2«:َهَذا ِفي ِديِنه

معاشهرت نمهی کنهد؟ امهام      شناسد )شیعه است( در خانه اش عزلت گزیده با هیچ برادر دینی
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 فرمود: این چنین شخصی چگونه )اصول و احکام( را یاد می گیرد؟ 

تمذاکر  »و  «معانقمه »و  «مصمافحه »و  «زيمارة االخموان  »آنهمه حدیث دربارۀ فضهیلت  

باب »و... و احادیهث   8و... «قضاء حاجة املؤمن»و  «ادخال السرور َلي املؤمن»و  «االخوان

 د.نبعدی همین دعا، این مطلب را شرح می ده و در فقرات 3«.اهلّدية

َقاَل ِبَحْضَرِتِه َرُجٌل اللَُّهمَّ »( بشنویم: السالم و ختم این کالم را از خود امام سجاد )علیه

ََْن َخْلِقَك َفَقاَل ع َلْيَس َهَكَذا ِإنََّما النَّاُس ِبالنَّاِس َو َلِكْن قَِّل اللَُّهمَّ َأْغِنِني  َأْغِنِني 

شخصی در حضور آن حضرت گفت: خدایا مرا از مردم بی نیهاز کهن.    2«:َراِر َخْلِقكََْن ِش

امام فرمود: این طور درست نیست، زیرا مردم بوسیلۀ مردم زندگی می کنند، بگو: خدایا مهرا  

 از شرار مردم بی نیازکن. 

َشمَة ِممْن   َو َأْلِبْس َقْلِبمَي اْلَوحْ »یعنی عین همین سخن که در این بخش دعا می گوید: 

  «.ِشَراِر َخْلِقك

 

 منشأ خانواده و گام اول دگرگرائی
 

در این مبحث ابتدا توجه به تعدادی از اصول مبنهائی )گرچهه برخهی از آن هها تکهراری      

 باشد( ضرورت دارد: 

 منشأ خانواده، جامعه و تاریخ، روح فطرت است.  -8

تشاکیل خاانواده وادار   انگیزش ها و عناصری که انسان را به »در این مبحث  -3

 مورد نظر است.  «می کنند
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انگلس همکار نامدار مارکس معتقد است کهه آنچهه عامهل پیهدایش خهانواده شهده،        -2

 و نیازهای اقتصادی است. « اقتصاد»

را در ایهن   «منشأ خاانواده »زیرا او اقتصاد را تنها زیربنای زندگی بشر می داند و کتاب 

 باره نوشته است. 

بهین  »فروید، شهوت جنسی را محور همۀ زندگی انسان می داند و هر پدیدۀ  زیگموند -0

 و اجتماعی را ناشی از اقتضاهای شهوت جنسی می داند. « االفرادی

 نتیجۀ نهائی بینش هر دو، از بین رفتن خانواده در جامعه ها است.  -3

 معه است. نیست، فرد مستقیماً واحد جا« واحد جامعه»در هر دو بینش، خانواده  -2

هر دو بینش، خانواده را برای ادوار اولیّۀ زیست بشر الزم می دانند، نه بهرای جامعهه    -4

 های بعدی و امروزی. 

بینش مارکس و هگل، در تجربۀ عملی در کشورهای کمونیست با ایهن کهه بها اصهل      -5

مواجهه   پشتیبانی می شد به جائی نرسید و با مقاومهت شهدید خهانواده   « دیکتاتوری پرولتری»

 گشت. 

بینش فروید، در عرصۀ عملی موفق تر از مارکسیسم بود که باالترین نمونه اش جامعۀ  -8

سوئد است و دیگر جامعه های غربی نیز بنسبتی دچار آن گشهتند و اکنهون همگهی پشهیمان     

 هستند و دانشمندان شان آن را محکوم می کنند. 

 رده اند. امروز هر دو نظریه از دیدگاه علمی شکست خو -84

بینش فروید، بینش انگلس را رد می کند و بینش انگلس بیهنش فرویهد را؛ دو جبههۀ     -88

 فکری بودند کامالً بر علیه همدیگر. 

از دیهدگاه ایهن مکتهب     (:الساالم  خانواده در نظر مکتب قرآن و اهل بیت )علایهم 

اقتصادی یا شهوی خانواده فراتر و سنگین تر از آن است که خیزشگاه و منشأش انگیزش های 

 باشد. آن دو همدیگر را رد می کنند، و اسالم هر دو را رد می کند. 

َو ِمْن آياِتِه َأْن َخَلَق َلكَّْم ِمْن َأْنفَِّسكَّْم َأْزواجًا ِلََْسكَُّنوا ِإَلْيها َو َجَعَل َبْيَنكَّْم َمَودًَّة َو » قرآن:



 دعای بیست و یکم 302
 

ٍَذِلَك  َرْحَمًة ِإنَّ يف و از نشهانه ههای او )خهدا( اسهت کهه بهرای شهما         8«:ُرونِلَقْوٍم َيَََفكَّ َلآيا

همسرانی از جنس خودتان آفرید تا در کنار آنهان آرامهش یابیهد، و در میهان تهان مهودّت و       

 رحمت قرار داد. در این نشانه هائی است برای آنان که اهل تفکر هستند. 

 لغت: سکون: مراد سکون درونی و شخصیتی و آرامش درونی است.

 مهربانی ذاتی و آفرینشی، نه مهربانی ارادی محض. -مهربانیمودت: 

 رحمت: دلسوزی. 

سه عامل، سه نیاز و سه انگیزش ذاتی در وجهود انسهان را عامهل پدیهد آورنهده و منشهأ       

 خانواده می داند. 

این سه عامل و انگیزش را شکافته و تبیین می  3هستند« تبیانِ تبیان»اهل بیت که  حدیث:

 انگیزش: 84ود کنند که می ش

می گوید: وقتی که موفق به ازدواج شدید، بعنوان شکر ایهن دعها    السالم امیرالمؤمنین علیه

 را بخوانید: 

ََزَّ ِديِنمي َو   اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َهَدى َضَلاَلَِي َو َأْغَن  َفْقِري َو َنعََّش َخُموِلي َو َأ

ََْيَلَِي َو َزوََّج َأْي َل َرْحِلي َو َأْخَدَم ِمْهَنَِي َو آَنَس َوْحَشَِي َو َرَفَع َمَِي َو َحمَّآَوى 

َََل   َََل  َما َقَسْمَت َو  ََْطْيَت َو  َََل  َما َأ َخِسيَسَِي َحْمدًا َكِثريًا َطيِّبًا ُمَباَركًا ِفيِه 

َََل  َما َأْكَرْمت ه حمد خدای را که گم شدگی مرا هدایت کرد، و فقرم را ب 2:َما َوَهْبَت َو 

دینم را محکم و تنگی )و بهی پنهاهی( زنهدگیم را بهه      0غنا و خمولی مرا به نشاط مبدل کرد،

رسانید، و ظرفیت خالی ام را پر « جفت بودن»را به « تک بودنم در طراوت»رسانید، و « پناه»

                                                   
 سورۀ روم. 38آیۀ  8
 سورۀ نحل.   00بیان این تبیان هستند، آیۀ سورۀ نخل. و اهل بیت ت 58است آیۀ « تبیان کل شیئ»قرآن  3
 .334ص  80مستدرک الوسائل ج  2
 ناشکوفائی روحم را به شکوفائی مبدل کرد.  0
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کرد، و خالء کاری ام را به کار گرفت، و تنهائی ام را به انس رسانید، و پست بهودنم را بهه   

اری بدل کرد. )خدایا( حمدی گوارا و ناب، مبارک و همایون برای آنچه به من دادی و بزرگو

 بر آنچه قسمتم کردی و برای آنچه بخشش کردی و برای این کرامت که به من دادی. 

قبل از شرح حدیث به این نکته بل به این اصل باید توجه کرد که در آخهر ایهن حهدیث    

دن انسان به کرامت است، نه عامل تامین اقتصاد یها تهامین   ازدواج عامل رسی«. اکرمت»آمده: 

 نیاز شهوت. 

 گمشدگی؛ در این حدیث مراد معنی دوم است.  -لغت: ضاللت: گمراهی شرح حدیث:

حتی به تابوت نعش گفته اند برای این کهه جنهازه    -نعش: بالندگی؛ رفعت؛ رونق و نشاط

 8خمول شده در زمین را بلند می کند.
 َخَمل ُخُمواًل الّنار ضعفت: -عدم تعالی و عدم رفعت. -ضد بالندگی -کشیدگیخُمول: فرو

 آتش فروکش کرد و ضعیف شد. 
به هر معنی: تنگنای روانی، فکری، مکهانی و اقتصهادی. در ایهن جها      -تنگی و تنگنا َيلة:

 مراد تنگنای روانی است. 
 اَعَزَّ: محکم کرد؛ استوار کرد؛ از آسیب ها محفوظ داشت. 

نقص تکّه ای: چیزی که بخشی از وجودش و تکّه ای از «: تکّه بودن»؛ «ناقص بودن» مة:ْيا

 وجودش، نباشد. 

عیهب؛ نقهص و    اآلمة )باملّد(: العيب و النقص و الغضاضمة: اقرب الموارد مجلد استدراک: 

 ناقص بودن. 

 می گویند: یک درهم نیز کم نمی کنم.  «:ال َأغَّضَُّك ِدْرَهمًا»یقال: 

و « بیهوه »بهه معنهی   « ایّهم »و  3مصدر آن اسهت.  «مةاْي»است و « اَیَمَ»از مادّۀ « آمَ»یح: توض

                                                   
 در فارسی نعش را به معنی جنازه به کار می برند که معنی مجازی و عوامانه است.   8
درسهت نیسهت زیهرا در آن     ضبط کرده اند کهه « ایّمتی»متأسفانه در برخی از ضبط ها آن را با تشدید  3

 می شود که صیغۀ جمع است.  « اَفعِله»صورت بر وزن 
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یعنی: تکّۀ دیگرم را بهه   «مَيو زّوج اْي»مصداقی از مصادیق آن است. و جملۀ « بدون همسر»

 من وصل کرد؛ تکّه بودنم را جفت کرد. 

ر چیزی که قرار است با ه -رحل: ظرفی که برای بار باشد: خُرجین، جوال، سبد، صندوق

 بار پر شود. 

به صندوقی که به دو پهلوی شتر بسته می شد و مسافر در آن می نشسهت، یها بهار در آن    

 گذاشته می شد، رحل می گفتند و می گویند. 

می آیهد کهه از بهاب اسهتفعال     « ترس»وحشت وقتی به معنی  -وحشت: تنهائی و بی کسی

 حساس ترس می شود.باشد )استوحش( و استیحاش به معنی ا

مهنت: تهوان کهاری؛    -به او خدمت کرد. ًة الّرجَل: خدمه:هنًا و َمهنًة و ِمهنَمَهَن ممهنت:  

 توان خدمت به دیگری.

نیازهای انگیزاننده برای ازدواج و تشکیل خانواده در این حدیث به شارح زیار   

 شماره شده اند: 

 د. انسان عزب، احساس بی صاحبی و نوعی گمشدگی دار -6

 فقدان همسر، یکی از فقرها و نداشته های بزرگ برای انسان است.  -2

 انسان عزب دچار خمولی  عدم رونق و نشاط روحی است.  -9

انسان عزب همیشه در معرض خطر دینی است  ابتال به هرزگای جنسای در    -4

 کمین اش است. 

 قرار دارد. « تنگنای روحی»انسان عزب همیشه در  -5

همراه است  مانناد داناۀ لوبیاائی    « تکّه بودن شخصیت»ب با نوعی انسان عز -1

که تنها یک لپه داشته باشد که هرگز به ثمر نمی رسد. و یا مانند کیکی است کاه  

یک بخش مثلثی از آن بریده باشند، اگار آن مثلاث بیایاد و در جاای خاود باا آن       

 جفت شود، کامل می گردد. 
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هماواره خاالی اسات، انساان فطرتااً      ظرفیت وجودی و خارجین وجاودی او    -7

پر باشاد )باار مساؤلیت خاانواده(. باه کلماۀ       « بار»نیازمند است که این رحلش با 

 برای خانواده از نیازهای اساسی انسان است. « حمّالی»توجه کنید  یعنی « حَمَّلَ»

یکای از انگیازش هاای فطاری     « کارآئی برای فارد دیگار  »نیروی خدمت و  -8

 عزب این نیرو و انگیزه را هدر می کند.  انسان است که فرد

انسان عزب در وحشت  تنهائی بدون انیس می شود. و این نوع خاص از اُنس  -3

 است که به غیر از همسر، عاملی برای تأمین آن نیست.

محاروم  « بزرگواری که در اثر ازدواج حاصل مای شاود  »انسان عزب از آن  -63

فعلیت می رساند  وقتی که ازدواج می کند، پادر  است  تأهل بزرگواری بالقوّه را به 

 یا مادر می شود این نوع خاص بزرگواری در وجودش فعال می شود. 

اسهت.  « کرامت»پستی و فرومایگی است و معنی مقابل آن « خسّت» 8توضیح: معنی اصلی

لیکن یکی از مصادیق خست، عدم سخاوت است و اساساً انگیزش درونی انسان به سخاوت، و 

ید آن، سخاوت به خانواده است. حتی کسانی که همسر دارند اما عقیم هستند بشدت دچار کل

خسّت می شوند؛ یعنی درب نیروی ایثارشان بسته می ماند و چنان که بایهد بهه فعلیهت نمهی     

شده و به وقف اموال در راه خیر اقدام می کنند، این بها  « خیّر»رسد. گاهی برخی از این افراد 

و ایثار نیست، بل چنین کسی راه دیگری برای هزینۀ اموالش نهدارد. امها بها     انگیزش سخاوت

اینهمه باز کارش خیر و قابل تمجید است؛ ای بسا حکمت عقیم بودنش نیز همین بوده که آن 

 کار خیر را انجام دهد.

( حتی اشاره ای هم به السالم مشاهده می کنیم که در این سخن امیرالمؤمنین )علیه توجّه:

                                                   
توجه شود. زیرا مراد آن خصلت ذاتی است، نهه سهخاوتی کهه از عوامهل اجتمهاعی یها       « اصلی»به واژۀ  8

انگیزش های دیگر ناشی شود؛ حتی گاهی از خصوصیات عارضی ناشی می گردد مانند سخاوتی کهه منشهأ آن   

 باشد.  « پاسخ به احساس حقارت»و یا « یعقدۀ روان»
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نشده است. زیرا اقناع غریزۀ شهوت از راه های دیگر  -که مبنای فروید است -وت غریزیشه

 نیاز اساسی انسانی است.  84نیز امکان دارد؛ خانواده چیز دیگری است و محصول 

و نیز در این بیان نامی از عنصر اقتصاد به میان نیامده است، بل کسی که خانواده تشهکیل  

 اقتصادی شدیدی را بر خود هموار می کند.  می دهد بار سنگین و زحمت

است با صرف نظهر از جامعهه و اجتمهاع و    « انسان بما هو انسان»این بحث دربارۀ  دقّت:

انگیزش های اجتماعی و لذا هم انگلس و هم فروید نیز در این بحث به سراغ انسان های اولیه 

 رفته اند. 

های دیگری برای ازدواج داشته باشهد   ممکن است انسان در میان جامعه و اجتماع انگیزه

« حهس تملهک  »از قبیل ازدواج های سیاسی، ازدواج های اقتصهادی و... و از آن جملهه اسهت    

ممکن است مردی با حس تملک نسبت به یک زن با او ازدواج کند و بالعکس. مالکیهت از  

او ههم   انگیزش های فطری انسان است لیکن دربارۀ ازدواج و مالکیت بر جنس مخهالف کهه  

یک انسان است، یک حسّ سالم نیست بل نوعی بیماری است، و لذا در اسالم نهه زن ملهک   

مرد است و نه مرد ملک زن. بل مکمّل وجود همدیگرند؛ یک وجود کامل را تشهکیل مهی   

 دهند. 

امروز در زیست اجتماعی، از فالن جوان کهه مهی خواههد ازدواج کنهد، بپرسهید       نکته:

؟ ممکن است در پاسخ شهما اولهین انگیهزه را شههوت جنسهی بدانهد.       انگیزۀ اصلی اش چیست

وضعیت این جوان به بحث اصلی مربوط نیست زیرا او نیازهای دهگانه را به طور کهاذب از  

جامعه، فامیل و دوستان می گیرد او پس از ازدواج است که نیازههای دهگانهه اش بهه طهور     

و با صهرفنظر از  « انسان بما هو انسان»محور  صادق اقناع می شود. و لذا گفته شد این بحث به

 تأثیرات اجتماعی، است. 

ممکن است جوانی که در اثر قوانین و سنت ها نمی تواند غریزۀ شهوتش را به طور هرزه 

گری اقناع کند، ازدواج را تنها راه آن بداند و از انگیزه های دهگانه غافل باشد. و بهه همهین   

یا زن مسنّ بیوه به انگیزش های دهگانه توجه دارد گرچهه بهه    دلیل است که مرد مسنّ بیوه،
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 حدّ انسان اولیّه یا انسان فارغ از جامعه، نباشد. 

است که این ههر  « روان شناسی»و سپس « انسان شناسی»این بحث به محور  دیگر: ۀنکت

ارند، بل و انگیزش های آگاهانه، و رفتارهای آگاهانه و ارادی، ند« خودآگاه»دو علم کاری با 

 همۀ آن ها را معلول زمینۀ ناخودآگاه می دانند. 

است؛ کرامت انسان حاصهل  « کرامت»آخرین کلمه ای که در این حدیث آمده  کرامت:

نمی شود مگر با تشکیل خانواده، اگر به دنبال نمونۀ عینی و تجربی هسهتید سهری بهه کشهور     

کرامت ندارنهد. و از نظهر روانهی و     افراد آن جامعه هیچ بهره ای از %84سوئد بزنید؛ حدود 

هستند گرچه از جهت شهوت همه چیز در دسترس شان « مسکین»شخصیتی به راستی مصداق 

هست و از نظر اقتصادی نیز از هر جهت تا روز مرگ شان بیمه هستند و حتی نیازی به پس 

 انداز هم ندارند و نمی کنند.

گانه برای منشأ خانواده که در این نیازها و انگیزش های ده این موضوع تجربی است:

حدیث به شماره رفته اند، بیشتر ماهیت تجربی دارند تها نظهری؛ جهوان مجهردی از دوسهت      

متأهّل خود پرسید: زندگی متأهالنه چیست و چگونه است؛ چه عالَمی است؟ دوستش گفت: 

هالنه و دو چیز است که با گفت و شنود و توضیحات شفاهی قابل شناخت نیست: زندگی متأ

مرگ. هر دو را باید عمالً تجربه کرد؛ همانطور کهه انسهان چیسهتی و چگهونگی مهردن را      

درک نمی کند مگر بمیرد و عمالً تجربه کند، تأهل نیز همین طور اسهت، وقتهی کهه ازدواج    

 کردی پاسخ سؤالت را در می یابی. 

ها و انگیزش های دهگانه واقعاً این گونه است؛ افراد مجرّد که ازدواج نکرده اند این نیاز

را چنان که باید درک و لمس نمی کنند در این باره ازدواج کرده هها کهه زنهدگی متأهالنهه     

دارند به طور درست داوری می کنند و در می یابند که قبل از تأهل چه کمبودهائی داشته اند 

  مسئله تجربی است نه نظری محض.و اینک آن ها ترمیم شده اند. 
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 مبخش یازده

 «یَد»منّت و 

 حجیّت مفهوم وصف

 نیاز خطرناکترین نقطۀ ضعف انسان

 نقش توکل در حفظ کرامت انسانی

 ارزشمندترین منّتِ قابل پذیرش
 

َِْنِدي َيمدًا، َو َلما ِبمي ِإَلمْيِهْم     » َََليَّ ِمنًَّة، َو َلا َلُه  َو َلا َتْجَعْل ِلَفاِجٍر َو َلا َكاِفٍر 

َن َقْلِبي َو أَّْنَس َنْفِسي َو اْسَِْغَناَِي َو ِكَفاَيَِي ِبَك َو ِبِخَيماِر  َحاَجًة، َبِل اْجَعْل ُسكَّو

َََل  ُمَحمٍَّد َو آِلِه، َو اْجَعْلِني َلُهْم َقِرينًا، َو اْجَعْلِني َلُهمْم  13َخْلِقَك. ) ( اللَُّهمَّ َصلِّ 

نه او دسهتی در نهزد    و کافری را بر عهدۀ من قرار مده، و رو )خدایا( منّت هیچ فاج «:َنِصريًا

، بل آرامش قلب و انس جان و بی قرار ده رای من نیازی نسبت به آن هامن داشته باشد، و نه ب

، خدایا بر محمهد و آلهش درود   قرار دهنیازی، و بسندگی مرا به خودت و به نیکان بندگانت 

 ه آنان.مرا یاری کننده ب قرار ده، و قرار دهفرست، و مرا با ایشان )نیکان( همنشین 

 

 شرح
 

َِْنِدي َيدًا»  بدهکاری دو نوع است:  «.َو َلا َلُه 

 که معین و مشخص باشد.  -اعم از نقد و کاال -بدهی مالی -8

بدهکاری غیر مالی )حمایتی( از قبیل: حمایهت سیاسهی کهه در طهول تهاریخ در میهان        -3

 سیاستمداران حرفه ای رایج بوده، و شفاعتی، و دفاعی و غیره. 
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د. رگفته می شود؛ فالنی دستی بر فالنهی دا « ید= دست»طالح عرب، به این نوع دوم در اص

 می گوید: خدایا نه منّت کسی را بر من قرار بده و نه دست کسی را بر من.  السالم امام علیه

 منّت: لفظ منّت دو کاربرد دارد: 

 نیکی بالعوض.  -8

  به کسی کرده، به آن کس. که آوری کمکیمنّت: یاد -3

 نیز بر دو نوع است:  منتاین 

 آوری کمک مالی؛ اعم از نقد و کاال.یاد -8

 یادآوری کمک غیر مالی، به شرح باال.  -3

منت فقط یادآوری است که کمک گیرنده کمک او را فراموش نکند. «: ید»فرق منّت و 

املی بهانهه و عه  « یهد »این فقط به شخص کمک گیرنده فشار روانی و شخصیتی می آورد. امها  

است که کمک گیرنده همیشه باید نظر و اوامر کمک کننده را رعایت کند، که عهالوه بهر   

 فشار روانی، حرّیت و آزادی شخص را مخدوش می کند و او را به نسبتی و درصدی، و گاهی

 درصد برده می کند.  صد

« اصهول فقهه  »دربارۀ این بخش از دعا الزم است سری به علم  حجّیت مفهوم وصف:

یم: مرحوم رحمت اهلل کرمانی در حاشیه ای که بر رسائل شیخ انصاری نوشته است، گاهی بزن

به حدی که مثال شرم آور « حجّیت مفاهیم»به مناضلۀ شدید با شیخ می پردازد بویژه دربارۀ 

نیز می آورد؛ او همۀ مفاهیم را حجت می داند و خالصهۀ نظهرش ایهن اسهت کهه: اصهل در       

ا از حجیهت مهی   رین قراین است که در مواردی برخی از مفهوم ها و ا ،ت استیّمفاهیم حج

 اندازد. 

نهوعی   ،می کند، زیرا در صورت عدم حجّیهت  تأییدنظر او را  «عدم اللّغو»گرچه قاعدۀ 

لغویت در کلمه ای که مفهوم دارد پیش می آید. اما مخالفین او نیز دانشمندان فحل هسهتند و  

ادلّۀ فقهی هست که نظر او را بشدت تضعیف می کنهد و مثهالی   ادلّۀ قوی دارند. و مواردی از 

 آورده جنبۀ فقهی ندارد. « مفهوم مکان»که او برای حجیت 
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به نظر می رسد الزم است مبحث حجیت مفاهیم را به دو زمینه تقسیم کرد: حجیهت در  

 فقه و استنباط احکام فقه، و حجیت در مسائل خارج از فقه. در ایهن صهورت نظهر مرحهوم    

 کرمانی در زمینۀ خارج از فقه بیشتر تقویت می شود. 

َو َلما َتْجَعمْل   »آورده است: فهاجر و کهافر:   « وصف»( سخنش را با دو السالم امام )علیه

َََليَّ ِمنًَّة  مؤمندر عهدۀ  مؤمنمفهوم این سخن این است که اگر منّت  «.ِلَفاِجٍر َو َلا َكاِفٍر 

مام از منت فاجر و کافر به خدا پناه می بهرد، نهه از منهت    باشد، هیچ عیب و اشکالی ندارد. ا

 . مؤمن

و باصهطالح  « آورییهاد »نت در کالم امام را به معنی این وقتی درست می شود که لفظ م

بهدون سهرکوفت،   « بالعهوض  نیکهی و کمهک  »، ندانیم بل آن را به معنی «سرکوفت»مردمی 

ََطاُؤنا َفاْمُنْن َأْو »بدانیم. مانند آیۀ  خداوند به حضرت سلیمان می  8«.َأْمِسْك ِبَغْيِر ِحسابهذا 

گوید: این نعمت ها و قدرت که به تو داده ایم عطای ما است بر تو، اختیار داری که از آن ها 

 به دیگران ببخشی یا از بخشش خودداری کنی حسابی بر تو نیست زیرا تو امین هستی. 

یست که چیزی به کسی بدهد و هر بدیهی است که حضرت سلیمان اهل سرکوفت زدن ن

 از گاهی آن را به یاد طرف بیاورد و تحقیرش کند. 

َسبيِل اللَِّه ثَّمَّ ال ُيَِْبُعوَن ما َأْنَفقَّوا َمنًّما   الَّذيَن ُيْنِفقَّوَن َأْمواَلُهْم يف»نه به معنی منّ که در آیۀ 

از آن منهزه   مؤمنهان ت کهه  آوری و سهرکوفت اسه  یه به معنی یهاد آمنّ در این  3..«.َو ال َأذًى

 هستند. 

( در این بخش از دعا است؟ نظر السالم اکنون کدام یک از این دو معنی در نظر امام )علیه

به خصایل برجستۀ اهل بیت )علیهم السالم( باید گفت اساساً او از خدا می خواهد کهه ههیچ   

نند یا نکنند. پهس کلمهۀ   آوری ککافر به او نرسد خواه آن را یاد گونه کمکی از افراد فاجر و
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در این سخن امام به معنائی است که در آیه اول آمده نه به معنهائی کهه در آیهه دوم    « منّت»

 آمده. 

منت به معنائی که در آیۀ دوم آمده، بد، نکوهیده و آزار دهنده اسهت، خهواه از جانهب    

یچ حجهت مهی شهود بهدون هه     « وصهف ». و اینجاست کهه  مؤمنفاجر باشد و خواه از جانب 

تردیدی. زیرا انسان ها با تعامل و تبادل، کمک هها و تعهاون ههای اجتمهاعی جامعهه را مهی       

به همدیگر هم تشویق می کند و ههم بهه آن    مؤمنانسازند، و اسالم بر نیکی رسانی و کمک 

باشند که هیچ  مأموراَمر می کند. اگر پذیرش نکوئی های دیگران مذموم باشد و افراد مؤمن 

را از مؤمنان دیگر نپذیرند، چه جائی برای کمک مؤمن بر مؤمن می مانهد.   یو کمک نیکوئی

َتْفمِريِج  »و  3«السَّْعِي ِفي َحاَجِة اْلُممْؤِمن »و  8«َقَضاِء َحاَجِة اْلُمْؤِمن»و آنهمه احادیث در باب 

 می شوند. « سالبه بانتفاء موضوع»و...، می ماند؟ و همگی مصداق  2«َكْرِب اْلُمْؤِمن

 ( حجت می شود. السالم در این سخن امام )علیه« مفهوم وصف» پس

َبِل اْجَعْل ُسكَّوَن َقْلِبي َو أَّْنَس َنْفِسي َو اْسَِْغَناَِي »همانطور که خودش می گوید: 

استغناء و رفع نیاز بوسیلۀ خیار خلق و افراد مهؤمن را از   «.َو ِكَفاَيَِي ِبَك َو ِبِخَياِر َخْلِقك

  خدا می خواهد.

« یهد »قراین نشان می دهند که در همین سهخن امهام، مفههوم وصهف دربهارۀ       «:یَد»و اما 

َِْنِدي َيدًا»حجت نیست، که می گوید:  زیرا همانطور که معنی یَد بیان شهد، اساسهاً    «َو َلا َلُه 

نیکوکار دربارۀ هیچ کسی یَد ندارد و اگر کسی کمک نیکوکارانه ای کند و سهپس آن   مؤمن

، مؤمن نیست. پس دربارۀ ید جائی برای حجیت مفهوم وصف قابل تصور نیست تها  را ید کند

روا باشد. در اینجا اصل مسهئله مصهداق    مؤمنبر  مؤمننکوهیده باشد و ید  مؤمنید فاجر بر 

 می شود و نیازی به استفاده از وصف نیست. « سالبه بانتفاء موضوع»
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َو َلما ِبمي ِإَلمْيِهْم    »: سهپس مهی گویهد    نیاز خطرناکترین نقطه ضعف انساان: 

نده. با ایهن بیهان از اصهل نیهاز بهه       و )خدایا( برای من نیازی به فاجر و کافر، قرار «:َحاَجًة

فاجران به خدا پناه می برد تا چه رسد که کمک آنان را بپذیرد. و به ما یاد می دهد کهه از  

طرناک است و اندک کسانی به خدا پناه ببریم، زیرا نیاز خیلی خ« نیازمندی به فاجران»اصل 

می توانند در موارد سخت نیاز، از کمک فاجران صرفنظر کنند. و این یکهی از ضهعف ههای    

آفرینشی انسان است که باید با توکّل جبران شود. آری با توکّل. واالّ انسان منّت ههر فاسهق و   

 فاجر و کافر را می پذیرد، آنهم منّت به هر دو معنی.

هیچ عاملی نیست که حفاظت از کرامت انسهانی را تضهمین کنهد     اینجاست که می فهمیم

َََلْيمِه َتَوكَّْلمُت َو ُهمَو َربُّ      »مگر توکّل، فقط توکّل و ال غیر:  َفقَّْل َحْسِبَي اللَُّه ال ِإلمَه ِإالَّ ُهمَو 

َََلْيِه َتَوكَّْلُت َو ما َتْوفيقي»و  8«اْلَعْرِش اْلَعظيم َََلم  اللَّمِه َفُهمَو      َو َممنْ »و  3«ِإالَّ ِباللَِّه  َيَََوكَّمْل 

اگر به همین آیه ایمان داشته باشیم، نیاز هر چه باشد کرامت ما را از پای در نمهی   2«.َحْسُبُه

 آورد تا ما را به پذیرش منّت فاجران وادار کند. 

خدا آمده از آن جملهه  « وکیل»آیه صفت  5آیه دربارۀ توکل آمده است. و در  03حدود 

َََل  اللَِّه َو َكف »و  0«ا اللَُّه َو ِنْعَم اْلَوكيلَحْسُبَن» که خداوند تضمین می  3«ِباللَِّه َوكياًل َو َتَوكَّْل 

کند اگر کسی به او توکل کند، خدا وکیلش خواهد بود. و از همه شیرین تر که می فرمایهد:  

 ت دارد. خداوند اهل توکل را دوس 2«:ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمَََوكِّلني»

فرد متوکل، همۀ تهدیدهائی که از خطرناکترین نقطه ضعف بشر ناشهی مهی شهوند را بهه     
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یهک مرحلهۀ دیگهر از     -«دوستی»فرصت مبدل می کند؛ از هر نیاز و از هر درماندگی یک 

 را دریافت می کند. و خطرناکترین عامل را به مفیدترین عامل مبدل می کند.  -دوستی

انسان بهدون مکتهب، انسهان نیسهت. و اساسهاً       بل پذیرش:ارزشمند ترین منّتِ قا

انسان نمی تواند بی مکتب باشد، حتی لیبرالیسم مکتب بی مکتبی است. پهس مکتهب اولهین و    

مهم ترین و اصیل ترین نیاز انسان است. و لذا باید منّتِ مکتب را پهذیرفت و همچنهین منّهتِ    

هر دعا و گاهی در خالل دعها هها نیهز مهی     ( در آغاز السالم آورندۀ مکتب را که امام )علیه

َََل  ُمَحمٍَّد َو آِله»گوید :  و به ما یاد می دهد که قبهل از ههر نهوع ممنهون      «اللَُّهمَّ َصلِّ 

بودن، ممنون پیامبر اکرم و آل او )صلوات اهلل علیهم( باشیم. زیرا انسانیت مان از مکتب است 

ت ههای انسهانی را از دسهت مهی دادیهم؛ دچهار       واالّ مانند برخی از جوامع بسهیاری از کرامه  

 دیگر آفت های کرامت.  همچنین کمونیسم جنسی و حذف خانواده می شدیم و

د و از عهالم  ادمان تنها بهه ایهن دنیها صهرف مهی شه      و مهمتر از همه؛ وجود؛ توان و استعد

 آخرت که جهان ابدی است غافل می شدیم.

فظ کرامت انسان است. در مبحث بهاال  روری ترین عامل برای حضمکتب اولین نعمت و 

اما «. هیچ عاملی نیست که حفاظت از کرامت انسانی را تضمین کند مگر توکل»گفته شد که 

باید دانست که توکّل را نیز مکتب به ما معرفی کرده و یاد می دهد. پس توکل معلول مکتب 

َكمذِلَك  »به توکّل برسهد؛  است و از مکتب ناشی می شود. باید انسان منتِ مکتب را بپذیرد تا 

َََبيَُّنوا َََلْيكَّْم َف آن گونه بودید در گذشته، پس خداوند بر شما منّهت   8«:كَّْنَُْم ِمْن َقْبلَّ َفَمنَّ اللَُّه 

 نهاد )اسالم را داد( پس در امور تحقیق کنید. 

َن َيُمنُّمو »نباید بر مکتب و آورندۀ مکتب منّت گذاشت، بل بایهد ایهن منّهت را پهذیرفت:     

َََلْيكَّْم َأْن َهداكَّْم ِلْلَّميمانِ  َََليَّ ِإْسالَمكَّْم َبِل اللَُّه َيُمنُّ  بهر تهو    3«:َََلْيَك َأْن َأْسَلُموا قَّْل ال َتُمنُّوا 
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منّت می گذارند که ایمان آورده اند، بگو اسالم تان را بر من منت نگذارید، و ایهن خداونهد   

 هدایت تان کرده است. است که بر شما منت می گذارد که به ایمان 

ََل »و:  َِباِدِه قاَلْت َلُهْم ُرُسلَُّهْم ِإْن َنْحُن ِإالَّ َبَشٌر ِمْثلَّكَّْم َو لِكنَّ اللََّه َيُمنُّ   8«:َمْن َيشاُء ِمْن 

پیامبران شان به آنان گفتند: ما نیستیم مگر بشرهائی مثل شما، لیکن خداوند منّت می دهد به 

خواهد. یعنی فرق ما و شما این است که خداوند بر ما منّت نهاده و هر کسی از بندگانش که ب

 به ما مکتب داده است. 

در مباحث باال روشن شهد کهه کمهک     کمک دهی بهتر از کمک گیری است:

گیری از مؤمن، نه نکوهیده است و نه حرام، زیرا تعامل و تعاون اسهت کهه جامعهه را مهی     

ت گناه و رقابت های کینه ورزانه باشهد، جامعهه   سازد و اگر سمت و سوی تعاون ها در جه

َََل  اْلِبمرِّ َو الَّْقموى  »غیر انسانی و فاقد کرامت انسانی ساخته می شود:  َو ال َتعماَوُنوا   َتعاَوُنوا 

در جهت نیکوئی ها و تقوی همیاری کنید، و در جهت گناه و تعهدی   3«:َََل  اْلَِّْثِم َو اْلُعْدوان

 میاری نکنید. )به حقوق( دیگران ه

است؛ کمک دهی بهتر از کمهک  « دست باال بهتر از دست پائین»اما در این میان همیشه 

گیری است؛ یعنی در این دادوستد و تعامل، بکوشید که بیشتر کمک دهنده باشید تها کمهک   

 گیرنده.

ْفَل  َو اْبَدْأ ِبَممْن  اْلَيُد اْلُعْلَيا َخْيٌر ِمَن اْلَيِد السُّ»( می فرماید: السالم امام صادق )علیه

 دست باال بهتر از دست پائین است، و اول از عائلۀ خود شروع کن. 2«:َتُعول

 معموالً دستی که می دهد در باال قرار می گیرد و دست گیرنده در پائین. -8توضیح: 

کمک به دیگران بسیار ستوده است، لیکن این سخاوت مالی یها عملهی نبایهد موجهب      -3
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 اعضای خانواده و متعلقان باشد. تضییع حقوق 

اْبَدْأ ِبَمْن َتُعولَّ َو اْلَيُد اْلُعْلَيا َخْيٌر »( همین حدیث را بصورت السالم امام صادق )علیه

و حدیث ههای   8نیز نقل کرده است. و آله( یهاهلل عل از پیامبر اکرم )صلّی «ِمَن اْلَيِد السُّْفَل 

 دیگر. 

و )خدایا( مرا با آنان )خیار الخلهق(   «:، َو اْجَعْلِني َلُهْم َنِصريًاَو اْجَعْلِني َلُهْم َقِرينًا»

 . قرار ده، و مرا مددکار و کمک کننده به آنان قرار دههمدم و همنشین 

 

 

 بخش دوازدهم

 پایان دعا

 .خدا، آری. اما شوا به خدا، نه سوی شوا به

 پایان و برگشت هر سخن و هر محفل به سوی خدا

 تارهای حاللنقش نیت در رف

 خدا و رضایت خدا ۀاجاز

 به زبان آوردن حقیقت برای تربیت شخصیت خود
 

ََلم  » َََليَّ ِبَشْوٍق ِإَلْيَك، َو ِباْلَعَمِل َلَك ِبَما ُتِحبُّ َو َتْرَض ، ِإنََّك  كَّملِّ   َو اْمُنْن 

َََلْيَك َيِسرٌيَشْي بر من منت گزار، و و )خدایا( شوق به سوی خودت را  «:ٍء َقِديٌر، َو َذِلَك 

نیز شوق بر عمل برای تو و به آنچه دوست داری و راضی می شوی. زیرا که تو بر هر چیهزی  

 توانا هستی، و این بر تو آسان است. 

                                                   
 . 32همان، ص  8
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 شرح
 

در ایهن دعها ابعهاد چگهونگی      پایان و برگشت هر سخن و هر محفل به سوی خدا:

ای اجتماعی را بیان فرمهود. اینهک در   رابطۀ انسان با خود، رابطه انسان با دیگران و گروه ه

پایان، دامنۀ سخن را جمع کرده و برگشت همۀ چیز را به سوی خداوند قرار مهی دههد، کهه    

َْواُهْم َأِن اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلعاَلمني»قرآن می فرماید:  و این از اصول تربیتی قرآن و  8«.َو آِخُر َد

یها   تخصصهی  ن، هر گفتگو، هر گفتمان و هر محفل( است که هر سخالسالم اهل بیت )علیهم

 غیر تخصصی، با نام خدا شروع شود و با یاد خدا پایان پذیرد.

همۀ محتوای این دعا )و هر دعا( با خدا و خطاب بهه خداونهد اسهت، لهیکن تها ایهن جها        

نیز به « خواستن»های متعدد برای نظام شخصیتی و نظام زندگی بود و اینک جریان « خواسته»

َََليَّ ِبَشْوٍق ِإَلْيك»وی خود خدا برمی گهردد:  س ، تنهوین  «بشهوقٍ »در « ٍ »تنهوین   «.َو اْمُنْن 

وحدت است؛ یعنی یک شوق ویژه به من بده که مرا در عمل بهه آنچهه دوسهت مهی داری و     

عمل فقط برای خدا، یعنی ههر رفتهار    «.َو ِباْلَعَمِل َلَك»رضایت تو در آن است بر انگیزاند: 

باشد خواه در رابطه با خویشتن خویش، و خهواه در   «ِإَل  اللَّه قَّْرَبًة»ن باید بر اساس قصد انسا

رفتار تا برسد به خوردن  و رابطه با جامعه و دیگران، و خواه در رابطه با خانواده و در عمل

 و نوشیدن و پوشیدن و...

 د: این عبار ت را می توان به دو معنی تفسیر کر «.ِبَما ُتِحبُّ»

عمل به آنچه تو دوست داری؛ یعنی از محرّمات دوری کنم و واجبات و مستحبات را  -8

 به جا بیاورم. 

در ایهن معنهی از    -توجه کنید« با»و « به»به فرق میان  -آنچه تو دوست داری اعمل ب -3
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از محرمهات   مهؤمن صرفنظر شده زیرا که مسلّم فرض شهده اسهت کهه    « پرهیز از محرمات»

کند. موضوع سخن رفتارهای غیر حرام است؛ یعنی رفتارها و اعمال جایز و نیکو را پرهیز می 

 انجام دهم که تو دوست داری.  و با ماهیتی نیز آنطور

برای فرزندش تهیه می کند )کهه یهک عمهل جهایز،      لباسی که کسی خداوند دوست دارد

تهیهه کنهد.    «ِإَلم  اللَّمه   قَّْرَبمةً »الزم بل واجب است( آن را به حساب خدا بگذارد و با نیّت 

همچنین غذائی که برای عائله اش فراهم می کند. حتی آنچهه بهرای خهود مصهرف مهی کنهد       

 همگی را به حساب خدا انجام دهد. 

خوبِ محبهوب  »زندگی و هر رفتار خوب در زندگی می تواند به دو صورت عمل گردد: 

ر نهزد خهدا دو مرحلهه دارد:    زیرا محبوب بهودن عمهل د  «. خوب غیر محبوبِ خدا»، و «خدا

را دوسهت دارد. و  « خوب»است و خداوند هر « عمل خوب»که  نیبرای امحبوب است فقط 

است، نهه  « برای خدا»هم بخاطر این که  محبوب است هم بخاطر این که عمل خوب است و

خهدا گذاشهته   به حساب  قَّْرَبًة ِإَل  اللَّهبرای خود یا برای فرزند و یا...؛ عملی است که با نیت 

می شود. چه قدر اعمال خوب زندگی را در قالب مرحلۀ اول انجام می دهیم و از مرحلۀ دوم 

 غافل می شویم و این همه فضایل را از دست می دهیم. 

شوق به سوی خدا یعنی شوق به  شوا به سوی خدا، آری، اما شوا به خدا، نه.

سوی وجود و ذات خدا. زیهرا خهدا   اعمالی که در جهت جلب رضایت خدا باشد، نه شوق به 

قابل شوق نیست؛ شوق و اشتیاق موجودی به ذات موجود دیگر وقتی امکان دارد که هر دو با 

و میان ذات خدا و ذات مخلهوق ههیچ    یا دستکم سنخیّتی داشته باشند. همدیگر همسنخ باشند،

 سنخیتی نیست. 

رد. زیرا شوق صفت مخلوق و خداوند نه به چیزی شوق دارد و نه مورد شوق قرار می گی

 است و غلط است که گفته اند:« احتیاج»حالتی از احوال مخلوق است، و شائق بودن نیز عین 

 او به ما مشتاق بود. ما به او محتاج بودیم 

بها معنهائی کهه گفتهه شهد ههم       « شوق به سوی خدا»غلط است. اما « شوق به خدا»تعبیر 
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« بشهوق الیهک  »در « الهی »ن با خدا است. به حرف تۀ اصلی رابطه انسادرست است و هم هس

 است.« به سوی»توجه کنید که به معنی 

عشهق بهه   »، نادرست تر، نارواتر و غلط تر اسهت. حتهی   «عشق به خدا»اما تعبیر صوفیانۀ 

 نیز نه در قرآن آمده و نه در احادیث، حتی آن حدیثی که از امیرالمؤمنین )علیهه « سوی خدا

ی که به سرزمین کربال رسید، گفت: این جا محل عاشقان است. اگر ایهن  ( نقل شده وقتالسالم

است نه عشق به « عشق به شهادت»حدیث از غربال تحقیق بگذرد و پذیرفته شود، مراد از آن 

 خدا. 

در نگرش قرآن و اهل بیت )علیهم السالم( عشق به هر معنی، یک بیماری است. زیرا عقل 

را « حجّهت »ترین بیماران است که یکی از دو بیمار« ب العقلانسان مسلو»ند. و را کور می ک

که لطمه به ارادۀ عقالنی می زنهد، تها    3حرام است یردر اسالم هر مخد 8از دست داده است.

 چه رسد به عشق که عقل را خفه می کند و از کار می اندازد. 

مجهاز  خداوند همۀ رفتارها و اعمال مبهاح و حهالل را    اجازۀ خدا و رضایت خدا:

 کرده است، یعنی به انجام و اقدام آن ها اجازه داده است. اما رضایت خدا در دو معنی است:

رضایت خدا به همان معنی که اجازۀ خدا؛ ههر کهس از محرمهات دوری کنهد و بهه       -8

روهات را نیز مرتکب شود، خداوند از او راضی است. در این کواجبات عمل کند حتی اگر م

 ل و کردار شخص راضی است. معنی، خداوند از فع

ِإَلم    قَّْرَبًةرضایت خدا، یعنی حتی آن عمل های مجاز را نیز به حساب خدا و با نیت  -3

داوند نه فقط از فعهل و کهردار   انجام دهد، به شرحی که در باال گذشت. در این معنی، خ اللَّه

عمال جایزه راضی است، بل از چگونگی شخصیت درونی شخص نیز راضی است. زیرا ا شخص

                                                   
بوت کهه حجهت بهرون    خداوند دو حجّت برای انسان قرار داده است: عقل که حجت درون است، و ن 8

 است.  
در مواردی از این مجلدات گذشت که حتی شطرنج بعنوان شطرنج حرام است، نه بعنهوان آلهت قمهار،     3

 زیرا که مخدّر است.
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و صالحه را طوری انجام داده که شخصیت درونی ویژه ای برایش ایجاد شده است. و این است 

چنین شخصهیتی اسهت    8«.َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيًَّة ِإىل اْرِجعي -يا َأيَََُّها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةَّ»پیام آیۀ 

 که سه ویژگی دارد: مطمئنّه، راضیه و مرضیّه.

همهانطور کهه در مباحهث گذشهته معهانی و      « شخصهیت درون »ایهن آیهه یعنهی     نفس در

به شرح رفت. و این تفسیر دوم کالم امام است که می گوید: « نفس»کاربردهای مختلف لفظ 

ترجمه کنیم نه با حرف « با»آن را با حرف  باید که «َو ِباْلَعَمِل َلَك ِبَما ُتِحبُّ َو َتْرَض »

 بیان شد.  چنان که در باال« به»

( در السهالم  امام )علیهه  به زبان آوردن حقیقت برای تربیت شخصیت خود:

ََل »خاتمۀ این دعا می گوید:  َيقَّولَّموَن  »، این عین آیۀ قرآن اسهت  «ٍء َقِديٌركَّلِّ َشْي ِإنََّك 

ََل  مهی گوینهد: پروردگهار مها،      نانمؤم 3«:ٍء َقديركَّلِّ َشْي َربَّنا َأْتِمْم َلنا ُنوَرنا َو اْغِفْر َلنا ِإنََّك 

 نور ما را کامل کن و ما را ببخش که تو بر هر چیزی توانایی. 

بدیهی است که چیزی از خدا می خواهد، او را به آن چیز قهادر مهی دانهد، بهویژه افهراد      

ََل »مؤمن. پس چه نیازی هست که در آخر دعای شهان   را بهه زبهان    «ٍء َقمِديرٌ كَّلِّ َشْي ِإنََّك 

 د؟ آورن

بهه   اوالً: حکم شرعی است که همیشه و هماره در ذکر و یاد خدا باشیم و صفات خدا را

 کنیم. خودمان یادآوری 

در هر موردی باشهد بهویژه    -ثانیاً: عالوه بر حکم شرعی، بازگوئی حقیقت و یادآوری آن

آورد.  در خود انسان دارد که آرامش روانی و آسایش وجدانی می« وضعی» تأثیر -دربارۀ خدا

و داوری اسهت، لحظهه ای   « حال قضهاوت »زیرا انسان موجودی است که همیشه و هماره در 

است حتهی در جزئهی   « گزینش گر» ینیست که انسان از این حالت فارغ باشد. انسان موجود
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ترین رفتارهایش. پس به حکم وجدان الزم است دربارۀ اَحق ترین حقایق نیز در مقام سخن و 

 باشد. « گزاره»

 ثالثاً: انسان هر چه یک حقیقت را تکرار کند، ایمانش به آن محکم تر می شود.

رابعاً: نیروئی که دعا را پشتیبانی می کند، باور و ایمان شخص است به توانائی خدا، وقتهی  

ََل »که می گوید   آن نیرو نیرومندتر می شود.  «ٍء َقِديٌركَّلِّ َشْي ِإنََّك 

 ( امیرالمهؤمنین )علیهه  السهالم  در فرهنگ اهل بیهت )علهیهم  ین یک اصل تربیتی است او 

در  334خطبهۀ   نهاج البالغاه  ( نیز همین آیه را در دعاهایش می آورد؛ رجوع کنیهد:  السالم

 320در شرح ابن ابهی الحدیهد و    325در شرح فیض، و نیز خطبۀ  382شرح ابن ابی الحدید و 

 در هر دو.  84خطبۀ  و در هر دو. 802در شرح فیض، و نیز خطبۀ 

َََلْيَك َيِسرٌي»و استجابت هر دعائی برای خداوند آسان است:  . این نیهز همهان   «َو َذِلَك 

 یر حقیقت است که شرحش گذشت.قریاد آوری و ت

َْواُهْم َأِن اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلعاَلِمني  َو آِخُر َد

 
 


